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KRISLAI Vakarų Vokietijoje teisia
Už ką ir kam dėkoti? • 1 • • 1 • ■
Šaunus buvo pavyzdys. ’ nacius kriminalistus 
Kaip ant palinkusio beržo.
Jėzaus patėvio pripažinimas. 
Tik iš Jų “šventieji”.
Vis giliau j skolas.

^Mūsų vyrai, o jų moterys. 
Didelės pagerbtuvės.

Rašo A. Bimba

Jau čia pat tradicinė Padė
kos diena, šiemet turime už 
ką būti dėkingi. Esame dėkin
gi, kad nors laikinai atominio 
karo buvo išvengta.

Turime ir kam dėkoti. Pa
dėkokime premjerui Chruščio
vui ir prezidentui Kenedžiui. 
Gerai, kad mūsų prezidentas 
nepaklausė pikto ir baisaus 
rrilitaristų balso prabilti gin
klais prieš mažytę Kubą. Lin
kėkime jam toliau atsilaikyti 
prieš militaristų spaudimą.

Su Ann Eleanor Roosevel- 
tienės mirtimi netekome pa
vyzdingos moteriškės, kuri pa
jėgė iškilti visa galva aukš
čiau savo klasės interesų. Ji 
buvo demokratė tikra to žo
džio prasme. Ji nebijojo pa
kelti balsą už tuos, kuriems 
reakcija kėsinosi uždaryti 
burną. Ji mylėjo žmogų ir jo 
likimu rūpinosi. O virš visko,

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje randasi daug pereito
jo karo kriminalistų. Tai 
natūralu, nes kada Tarybų 
Sąjunga vijo hitlerininkų 
jėgas iš savo šalies, Rytų 
Europos, įsiveržė į Rytų 
Vokietiją, tai naciai krimi
nalistai subėgo į Vakar ų 
Vokietijos teritoriją.

Bono provincijoje dabar I 
teisia trylika nacių, buvusių ! 
Čelmno koncentracijos stoj 
vykioje viršininkų. Juosi 
kaltina už nužudymą 170,- 
000 žydų ir kitų tautų im-! 
tiniu. *-

Kaltinamųjų tarpe yra 
vienas Vakarų Vokietijos 
policininkas. Kada jo už
klausė, kaip jis tą darbą 
gavo, tai kriminalistas at
sakė: '‘Niekas mane nė ne
klausė apie tai, kokias par
eigas ėjau Čelmno stovyk
loje.”

Combletzo mieste eina ki

tas teismas, kur teisia dvy
lika kriminalistų, kurie kal
tinami už nužudymą 12,000 
žydų ir kitų tarybinių žmo
nių Minske, Baltarusijos 
sostinėje. Šie kriminalistai 
atskyrė nuo tėvų 3,300 ma
žų vaikų ir juos sušaudė.

Flensburge teisia Hitlerio 
gvardijos karininką Marti
ną Fellenzą, kuris kaltina
mas išžudyme 40,000 Lenki
jos žydų.

Kaip tie teismai ilgai tę
sis ir apie jų rezultatus dar 
negalima pasakyti. Teisia
mieji nenusiminę, nes Va
karų Vokietijoje yra įstaty
mas, kad po 20-ties metų 
po prasikaltimo, prasikal
tėlis jau negali būti bau
džiamas. Gi hitlerininkai 
daugiausia piktada r y s č i ų 
atliko tada, kada nacių jė
gos ėjo pirmyn, būtent 1941 
metais, tai yra, prieš 20 me
tu, v
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ji buvo šauniausias veiklumo 
pavyzdys.

Tegu visos dar tebegyvos 
moterys mokosi iš velionės 
veikimo meno! Ji atsisakė 
toūti gyvu lavonu riet ir mirties 
patale gulėdama!

Sakoma, kad ant palinkusio 
beržo visos ožkos laipioja. 
Taip dabar su mūsų “vargšu” 
Richardu Niksonu. Niekam jis 
nebepatinka, niekas jo nebe
bijo.

Niksonas buvo iškilęs ir iš
garsėjęs tik todėl, kad jį savo 
globon buvo pasiėmęs karo 
metu išgarsėjęs generolas Ei- 
senhoweris. Laikinai buvo jam 
pavykę už nosies vedžioti už 
save durnesnius, kurių per 
tam tikrą laiką visuomet esti

ALŽYRE JAU VĖL 
NERAMU

Alžyras. —Premjeras Ben 
Bella atsisakė įleisti komu
nistų spaudos koresponden
tus į pasitarimą su laikraš
čių reporteriais. Yra davi
nių, kad armijoje auga ne
pasitenkinimas prieš Ben 
Bellos nusistatymą. Alžyro 
Tautinis Frontas ir Darbo 
Unijų Federacija reikalau
ja susitarimo.

Buenos Aires. — 1962 m. 
čionai mirė nuo pasiutimo 
24 žmonės, o 43,000 buvo 
įskiepyti.

Kenedienė priėmė 
“Bolšpi” baletą

Washingtonas. — Lapkri
čio 15 dieną Baltajame Na
me buvo priimtas Tarybų 
Sąjungos “Bolšoi” baletas. 
Juos pakvietė prezidento 
žmona. Tai buvo atsilygini
mas Tarybų Sąjungai už 
panašų priėmimą Amerikos 
baleto, kada tas lankėsi Ta
rybų Sąjungoje.

Baltajame Name dalyva
vo 10 “Bolšoi” baleto narių. 
Su jais buvo ir TSRS am
basadorius A. Dobryninas.

nemaža.

Eina Kinijos vadų 
pasitarimai

Pekinas. — Jau virš mė- 
nesis laiko, kai į sostinę bu
vo pakviesti Kinijos amba
sadoriai iš Rytų Europos. 
Yra numatoma, kad jie ta
riasi svarbiais tarptauti
niais reikalais.

Maskva. — Tuščios Va
karų spekuliacijos apie di
delius nesutikimus tarp Ki
nijos ir TSRS komunistų. 
Skirtumų buvo ir yra, bet 
Vakarų viltys yra tuščios.

Londonas. — Anglai ne
numato žymaus pablogėji
mo Kinijos ir TSRS santy
kių, nors Kubos krizė juos 
padidino.

Pakistanas, TSRS, 
Indija ir Kinija

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sako, kad 
Lenkija ir Tarybų Sąjunga, 
nepaisant Indijos ir Kinijos 
nesutikimų, pristatys naf
tos. TSRS per metus In
dijai pristato 1,500,000 tonų 
naftos.

Pakistanas prisiuntė In
dijai laišką, .'kuriąme sako, 
kad Kašmiro reikalus turi 
sureguliuoti, nes jie sudaro 
taikai pavojų. ; ■

Nehru pasakojo, kad “in- 
dusai kinus išvarys” iš gin
čijamos teritorijos, bet tam 
gali imti daug metų ir pa
reikalauti daug aukų.

Marokas jau bus 
“demokratinis” 

M

Ramatas. — Maroko ka
ralius Hassanas Antrasis 
per savaitę laiko tarėsi su

Karo kurstytoju 
propaganda

Washingtonas.—Prie kraš
tutinių karo kurstytojų pri
sijungė ir “The New Yorko 
Timeso” kolumnistas C. L. 
Sulzbergeris. Jis imasi įro
dinėti, kad būk “Tarybų 
Sąjunga nėra taip galinga 
raketomis, kaip skelbiasi.”

Visi žino ‘faktą, kad jau 
prieš dvejus metus TSRS 
šaudė raketomis į Ramųjį 
vandenyną už 8,000 mylių. 
Tiksliu pataikymu stebėjosi 
JAV admirolai ir generolai. 
Bet Sulzbergeris dumia sa
vo skaitytojams akis taip, 
kaip Antrojo karo išvakarė
se dūmė Charles Lindbergh.

Sudegė laivas su 
karo sprogimais

Kuba reikalauja sulaikyti 
JAV lėktuvų skrajojimą

Per ilgus amžius Jėzaus pa
tėvis Juozapas, tas geraširdis 
dailidė, neturėjo jokio pripa
žinimo. Per amžius jis katali
kų bažnyčioje buvo laikomas 
pastumdėliu.

Dabar kas kita: Jonas 
XXIII patvarkė, kad ir jis bū
ti) įtrauktas į poterius, šalia 
Marijos.

Iš Vatikano pranešama, kad 
net keturiais padidinta ir 

0ventųjų armija. Iš pavardžių 
tenka spręsti, kad jie visi bus 
itališkos kilmės, štai jos: Pal- 
loti, Eymard, Pucci, Compor- 
roso.

! IŠ VISO PASAULIO
Santiago. — Čilėje jau 

trečia savaitė streikuoja 4,- 
000 vario rūdos kasėjų.

Londonas. — Anglija pa
sigamino pirmąjį atominį 
submariną, kurį pavadino 
“Dreadnought.”

Washingtonas. — Baigtas 
įrengti Washington© Tarp
tautinis orlaukis, kuris bus 
vadinamas Dulleso vardu, 
pagarbai buvusio JAV vals
tybės sekretoriaus. Jis ran
dasi 27 mylios nuo Wash
ington©. Jo įrengimui išlei
do $106,000,000.

Sunku būtų visoje Ameriko
je rasti žmogų, kuris nebur
notų aukštus mokesčius nuo 
pajamų. Prie jų pridėk dar 
visokius “sales” taksus, ir ta 
tavo taksų našta pasidarys 
sunkiai bepakeliama.

Bet vis tiek mūsų valdžia 
negali galo su galu sudurti. 
Ateinančiais metais federali
nis biudžetas turėsiąs arti aš- 
tuonių bilijonų dolerių defici
tą.

Viską suėda militarizmas. 
Militarizmas paskandino kraš
tą skolose. Militarizmas nu
vilks paskutinius marškinius, 
jeigu ginklavimosi lenktynėms 
nebus užstotas kelias.

Butautas yra išlavinęs tary
binių krepšininkių komandą. 
Aną dieną Niujorke jos su
pliekė mūsų amerikietes krep
šininkes. Tuo tarpu tarybiniai 
krepšininkai neatsilaikė prieš 
amerikiečius.

Bet štai kas labai įdomu: A- 
merikos spaudoje apie tarybi
nių ir amerikiečių krepšininkų 
rungtynes labai skūpiai tera
šoma.

Bostonas. — Ąntru akrtu 
buvo perskaityti balsai. De
mokratų partijos kandida
tas į gubernatorius E. Pea
body gavo 1,051,653 balsus, 
o respublikonas J. A. Vol
pe—1,048,562. Reiškia, de
mokratas 3,091 balsu laimė
jo.

Puikios ir smarkios tos ta
rybinės moterys/ Jeigu ne jos, 
tai sporto lenktynėse Ameri
kos sportininkams būtų tik 
vieni juokai susidoroti su Ta
rybų Sąjungos sportininkais.

Puikiai, matyti, mūsų Stepas

Gera, džiugi naujiena Niu
jorko ir apylinkės geros va
lios lietuviams. Gruodžio 1 d. 
turėsime tolimą svečią. Bus 
pagerbtuvės Dr. Margeriui, 
autoriui knygos “150 dienų 
Tarybų L ie t u vo j e . ’ ’ Bus 
pietūs — dideli pietūs, su šau
nia menine programa. Ruo
šia pats Lietuvių Literatūros 
Literatūros Draugijos Centro 
Komitetas.

Jeigu neklystu, tai į šį pa
rengimą yra pakviestas ir Vy
tautas ir Marytė Zenkevičiai 
iš Tarybų Sąjungos ambasa
dos Washingtone. Gal ir jie 
galės šitose nepaprastose pa- 
gerbtuvėse dalyvauti.

Washingtonas. — Iki lap
kričio 13 dienos pro blokadą 
buvo praleista į Kubą 35 
laivai, jų tarpe tik 8 Tary
bų Sąjungos, o kiti kitų ša
lių.

Atėnai. — Graikijoje šim
tai laivų neturi darbo; jie 
sudaro 1,700,000 tonų įtal
pos.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos teismas nuteisė komu
nistą Otto Huberthą tre
jiems metams kalėjimo.

politiniais, tautiniais ir reli
giniais vadais. Po to pa
skelbė, kad bus pagaminta 
“demokratinė konstitucija,” 
kurią leis referendumu gy
ventojams nubalsuoti.

Karalius sakė, kad šalyje 
bus “monarchija su demo
kratinėmis teisėmis.” Sakė, 
kad balsavimuose galės da
lyvauti visi gyventojai virš 
21-ių metų amžiaus.

Marokas randasi šiaurva
karinėje Afrikos dalyje. 
Užima 172,104 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi 12,000,- 
000 gyventojų, iš kurių apie 
5,500,000 yra pasiekę balsa
vimo amžių.

LENKIJA STIPRINA 
SAVO GYNYBĄ

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė stiprina savo gy
nybos jėgas ir ruošia civili
nių apsaugą. Kareivių 
Draugų Lyga, kuri turi 
virš 1,000,000 narių, dau
giau rūpinsis civilinių žmo
nių apsauga. Jos priešaky
je stovi generolas F. Ksie- 
zarczykas, priešlėktuv i n ė s 
gynybos specialistas.

> ' '' J1 - I. . .

Washingtonas. — Prezi
dentui Kenedžiui ir jo žmo
nai patiko TSRS Bolšoi ba
leto suvaidinnnas “Gulbių 
ežeras.”

v Washingtonas. — Atlanto 
vandenyne netoli Bermudos 
sudegė laivas “Clp. Geerge”, 
12 tūkst. tonų įtalpos. 
Jis plaukė po Graikijos vė
liava] Viduržemio jūrą, ku
rioje randasi vienas Jung
tinių Valstijų karo laivynas.

Laivas buvo prikrautas 
sprogstančių medžiagų. Jam 
užsidegus kapitonas ir 25 
įgulos nariai bandė laivą iš
gelbėti, bet sprogimai pri
vertė juos jį apleisti. Sako
ma, kad iš pasitraukusios 
įgulos tik 7 žmones kiti lai
vai išgelbėjo, o 18 žuvo nuo 
didelių bangų.

Mongolija kritikavo 
JAV už karo bazes

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
D u g e rsurenas, Mongolijos 
delegacijos pirmininkas, 
kritikavo Jungtines Valsti
jas už laikymą karo bazių 
užsienyje. Tarp kitko, jis 
sakė:

“Pasaulio žmonės daug 
patyrė iš Kubos krizės, kuri 
yra rezultatas Jungtinių 
Valstijų agresijų prieš Ku
bos respubliką, ir kuri vos 
neprivedė žmonijos prie 
atominio karo... Kol JAV 
laikys kitose šalyse karines 
bazes, tol pasaulinė taika 
bus pavojuje.”

Mexico City. — Sulaukęs 
77 metų amžiaus mirė bu
vęs Meksikos prezidentas 
generolas R. G. Garza.

NAUJAS NATO VADAS 
IR JO STRATEGIJA

Paryžius. — Naujas NA 
TO karo jėgų komandie- 
rius generolas L. Lemnitze- 
ris stoja už strategiją, pa
remtą ant raketų ir atomi
nių ginklų.

Praėjusią vasarą NATO 
jėgų komandieriumi buvo 
generates Lauris Nortsta- 
das, kuris stojo už strate
giją — paprastais ginklais.

Hollywood, Calif.— Irene 
Gibbons, kuri parūpindavo 
artistams drabužius, puolė 
iš viešbučio pro langą ir už
simušė.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kubos vyriausybė prisiuntė 
laišką Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekre toriui U 
T h a n t u i, kuriame sako: 
“Jeigu Jungtinių Valstijų 
karo lėktuvai ir ateityje 
skrajos virš Kubos, tai mes 
būsime priversti į juos šau
dyti.” Kaip žinia, kitos ša
lies lėktuvų skrajojimas yra 

i pažeidimas valstybės nelie
čiamybės.

U Thantas tuojau pasi
šaukė A. Stevensoną. JAV 
ambasadorių, ir Vasilių 

i Kuznecova, TSRS premjero 
pavaduotoją, kurie, dirba 
užbaigimui Kubos krizės, ir 
juos painformavo.

Spalio 27 d. virš Kubos 
buvo nušautas Jungtiniu 
Valstijų šnip iškas “U-2” 
lėktuvas, kuriame užsimušė 
karininkas R. Andersonas. 
Nuo to laiko Kuba susilai
kė nuo veiksmų prieš JAV

lėktuvus, nes per tą laiką 
buvo iškraustoma iš Kubos 
TSRS raketos. Dabar, ka
da TSRS raketos jau išvež
tos, tai Kuba sako, kad 
JAV karo lėktuvai turi su
silaikyti nuo skraidymų per 
jos teritoriją.

Jungtinių Valstijų karinė 
komanda sako, kad jeigu 
Kuba šaudys į JAV žvalgy
binius lėktuvus, tai ji pasiųs 
karo lėktuvus žvalginių lėk
tuvų apsaugai. Tatai reiš
kia, kad JAV karo jėgų 
komanda nenori skaitytis 
su Kubos nepriklausomybe.

Washingtonas. — Čionai 
vra girdų, kad prezidentas 
Kenedis ir TSRS premjeras 
Chruščiovas vėl apsikeitė 
laiškais Kubos reikalais.

Guantanam, Kuba.—Dau
giau atvyko marininkų į 
šią karo laivyno bazę.

Po pasitarimo su 
Adenaueriu

. . . * -r r ' • •1

Washingtonas. — Čionai 
lankėsi Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris ir ta
rėsi su prezidentu Kene
džiu. Po to jie išleido pa
reiškimą, kuriame sako, 
kad buvo tartasi Kubos 
Vokietijos, vakarinio Berly
no ir NATO reikalais.

Abiejų šalių valdžios su
sitarė bendra d a r b i a u t i : 
tvirtinti NATO militarines 
jėgas, vartoti jėgą vakari
nio Berlyno “laisvių gyni
mui,” jeigu to reikės.

BANDO SUTAIKINTI 
INDIJĄ IR PAKISTANĄ

Oaka. — Jungtinės Vals- 
itijos bando sutaikinti Pa
kistaną su Indija Kašmiro 
klausimu. Kašmiras randa- 
si tarp Kinijos, Indijos ir 

i Pakistano. Jo dalyje, La- 
idakhoje. dabar eina tarp 
kinu ir indusų susirėmimai. 
'JAV siekia sutaikinti šias 
dvi valstvbės, kad Indija 

| turėtų laisvas rankas prieš
Kiniją.

Pekinas. — Kambodžios 
vyriausybė prašo Kinijos 
pagalbos prieš Pietų Viet
namo įsiveržimus.

V ėliausios•? žinios
Roma. — Katalikų baž

nyčios susir i n k i m e 2,162 
balsais prieš 46 nutarė pa
taisyti mišių maldas, kad 
jas geriau suprastų tikintie
ji. Reforma bus priartinta 
prie protestantų pamaldų.

Havana. — Kubos spau
da rašo, kad New Yorke 
suimti trys kubiečiai, ku
riems primetama sabotažo 
suokalbiai, yra nekalti, kad 
tai yra JAV pastangos di
dinti krizę su Kuba.

Pekinas. — Kinijos pasie
nio jėgos atmušė indusų 
atakas ir juos ištumė iš 
Jango ir Walango mieste- 
lių.

Tokio. — Migloje susidū
rė du japonų tankeriai: 
“Manakata Maru” nusken
do ir žuvo apie 40 žmonių.

Washingtonas. — Tyrimai 
parodė, kad 1962 m. žymiai 
padidėjo nuo atominių bom
bų oro sugadinimas.

j Hiongkongas. — Kinijos 
Komunistų partijos organas 
kritikavo Tarybų Sąjungos 
vadovybę už nusileidimus 
Vakarų imperialistams. Sa
ko, kad TSRS klaidą pada
rė išveždama iš Kubos ra
ketas.

Maskva.—Tarybinė spau
da rašo, kad TSRS premje
ro Chruščiovo susirašinėji
mas su JAV prezidentu Ke
nedžiu duoda vilčių išriši
mui Kubos krizės.

Tokio. — Tarybų Sąjun
gos vyriausybė persergėjo 
Japoniją, kad JAV iš savo 
bazių Japonijoje atominiais 
ginklais gali ir Japoniją 
įvelti į karą.

Atėnai. — šiemet iš Grai
kijos išvažiavo 36,000 žmo
nių.

Washingtonas. — Sulau
kęs 74 metų amžiaus mirė 
D. Chavez’as, New Mexico 
valst. senatorius.

Kopenhaga. — Sulaukęs 
77 metų amžiaus mirė ato
minės jėgos specialistas Dr. 
N. Bohr’as.

Paryžius. — Antriniuose 
parlamento rinkimuose lai
mi degaulistai.
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Televizija ir kapitalistai
VISIEMS ŽINOMAS faktas, kad šiandien JAV ra

diją ir televiziją finansuoja ir kontroliuoja stambusis 
kapitalas. Jis duoda riebius radijui ir televizijai (taip 
pat ir komercinei spaudai) seklbimus, ir nori, kad pro
gramos, teikiamos per radiją ir televiziją, jam tarnau
tų. Kas atsisako šokti pagal kapitalo muziką, tas ne
gauna riebių reklamų.

Mes jau rašėme, kad prieš daugiau kaip savaitė 
ABC (American Broadcasting Co.) televizijos progra
moje dalyvavo Alger Hiss, buvęs Valstybės departamen
to pareigūnas, vėliau klastuotais duomenimis buvęs su
rastas kaltu, kad slėpęs savo “tarnavimą svetimai vals
tybei,” federalinio teismo buvo nuteistas kalėjiman. Al
ger Hiss kalbėjo apie Richardo Niksono prakišimą rin
kimuose į Kalifornijos gubernatorius.

Prieš Įsileidimą Hisso į televiziją pasirodė nemaža 
skundų-protestų—tai vis ultra-dešiniųjų darbas, fašisti
nių elementų užmojai. Bet taip pat buvo daug balsų, 
pasisakančių ir už Hisso į televiziją Įsileidimą.

Tarp protestuotojų atsirado ir stambūs kapitalistai, 
kurie turi su ABC kontraktus. Tuojau po to, kai Hissas 
pasirodė televizijoje, Schick Razor Kompanijos prezi
dentas, biaurus ultradešinysis Patrick J. Frawley Jr., 
pareikalavo, kad ABS nutrauktų padarytą su jo kom
panija kontraktą, pagal kurį ABC gautų per metus iš 
minėtos kompanijos apie vieną milijoną dolerių. ABC 
vadovai tačiau Frawley reikalavimą atmetė, ir tuo būdu 
pateisino savo žygį Hisso kvietimo reikale.

P. J. Frawlely JT. yra aršus antikomunistas. Jis pila 
pinigus tiems, kurie kovoja prieš komunizmą; jis re
mia tokį antikomunistą “evangelistą” plepalą kaip Fred 
Schwartz.

Visais būdais amerikiečiai turėtų kovoti už tai, kad 
per televiziją, per radiją, per spaudą turėtų teisę tarti 
žodį ir tie žmonės, kurie į gyvenimą žiūri kitaip nei 
ultra-dešinieji.

1

Bulgarijoje
neseniai Sofijos Mieste, šalies sostinėje, įvy

ko Bulgarijos Komunistų partijos suvažiavimas. Apie 
jį daug rašė amerikinė komercinė spauda. O rašė dėl 
to, kad partijos vadovybėje įvykdyta nemaža permainų.

Suvažiavimas griežtai pasisakė už tai, kad pačioje 
partijoje ir valdžios aparate būtų pravestos reformos, 
kad žmonės, eiliniai piliečiai, turėtų daugiau teisių, kad 
būtų pašalintas socialistinių demokratimo principų iš
kraipymas.

Suvažiavimas išrinko naują Centro Komitetą, kurin 
įeina 101 asmuo, o seniau CK turėjo 88 narius. Iš senųjų 
CK narių 27 nebuvo išrinkti.

Padidintas ir kandidatų į CK skaičius: seniau buvo 
43, o dabar bus 67 asmenys. Partijos CK1 pirmuoju 
sekretoriumi ir vėl buvo išrinktas Todor Živkovas, senas 
komunistų veikėjas.

Partija prašalino iš vadovybės kai kuriuos asmenis, 
pav., Jugovą, Cankovą ir kitus. O kai kuriuos pašalino 
ir iš partijos eilių. Už ką? Už tai, kad jie buvo per 
dideli biurokratai, pažeidė socialistinio demokratizmo 
principus.

Suvažiavime dalyvavo ir Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos delegacija su M. A. Suslovu priešakyje. •

Pašalinusi, kas netinkamas, įsileidusi naujų jėgų, 
naujų žmonių į vadovybę; aišku, Bulgarijos Komunistų 
partija greitesniais tempais ves šalį į didesnius laimė
jimus.

PAGERBTAS 
DAILININKAS 
A. STOŠKUS

Savaitraštis “Literatūra 
ir menas” rašo:

Perskaitę šeštadienį “Tieso
je” išspausdintą TASS-o žinu
tę apie TSRS'Dailus akademi
jos apdovanojimus už geriau
sius 1961 m. kūrinius ir radę 
joje A. Stoškaus pavardę, mes 
paskambinome “kaltininkui” 
— Algimantui Stoškui, pasvei
kinome jį su garbingu apdo
vanojimu.

— Nuoširdžiai dėkoju už 
sveikinimus apdiovano j i m o 
proga, — kalbejd dailininkas 
A. Stoškus. — Tik ką grįžau 
iš Maskvos... Apdovanotųjų— 
o jų septyni — tarpe aš bu
vau vienas iš Tarybų Lietu
vos.

Medaliai mums buvo įteikti 
iškilmingoje aplinkoje. Did
žiojo Spalio 45-tosioms meti
nėms skirtame vakare. Už vit
ražą “žeme-motina”! gavau si
dabro medalį ir antrojo laips
nio diplomą. Tai, žinoma, 
aukštas mano darbo įvertini
mas, nes TSRS Dailės akade
mijos prezidiumas ne labai 
dosnus medaliams ir diplo
mams . ..

Ta proga galima pažymėti, 
kad iš lietuvių tarybinių daili
ninkų Akademijos medalius 
anksčiau jau gavo skulptoriai 
prof. J. Mikėnas, G. Jokūbo- 
nis ir dabar — vitražistas Al
gimantas Stoškus.

nebus Lenkijos dalimi. Lvo
vas—taip jau. Jis priklau
so Ukrainai. Lenkiški dur
neliai užsienyje plepa apie 
tai dėl to, kad jie nieko ne
pamiršo ir nieko neišmoko.

O Lenkijos Liaudies Res
publikos vadovai ir liaudis 
labai gerai, žino, kad Vil
nius yra Tarybų Lietuvos 
sostinė ir jis tokiuo pasi
liks.

Adenaueris Amerikoje
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ JAV-ose lankėsi Vakarų 

Vokietijos premjeras Adenaueris. Tai senas, 86 metų 
amžiaus sugargažėjęs politikierius. Ir jis atvyko čia 
tartis su prezidentu Kenedžiu apie Vakarų Berlyno 
likimą.

Adenaueris, kaip rašo spauda, buvo sutiktas Wash
ingtone pagarbiai, tačiau prezidentas Kenedis ne su vis
kuo, ką Adenaueris kalbėjo, sutiko. Tiesa, Adenaueris 
gyrė prezidentą už tai, kad jis “tivrtai laikėsi” Kubos 
klausimu, kad Chruščiovas, esą, “pralaimėjęs” dėl Ku
bos. Tai, žinoma, nėra tiesa. Dėl Kubos laimėjo Chruš
čiovas, laimėjo visas pasaulis, kadangi buvo išvengta 
karo, kurį buvo paruošęs Pentagonas.

Jei karas būtų įvykęs, jis būtų galėjęs pražudyti 
žmoniją. Chruščiovas tai matė, tai suprato, ir jis ap
saugojo žmoniją nuo atominio, viską naikinančio karo.

Ne viską, ką Adenaueris su prezidentu Kenedžiu kal
bėjo, spauda skelbia. Tam tikri dėl Vakarinio Berlyno 
dalykai liekasi paslaptyje, kol kas. Vienas aišku: pre
zidentas Kenedis ne su viskuo sutinka, ką perša Ade
naueris Berlyno klausimu. O tas klausimas iškils visoje 
nuogumoje anksčiau ar vėliau.

Nesmagumai Adenaueriui susidarė ir pačioje Va
karų Vokietijoje, kai laikraštis “Spiegei” (“Veidrodis”) 
paskelbė kai kuriuos dalykus apie Vakarų Vokietijos

KANADIEČIAI 
LIETUVOJE

Elta praneša:
Lapkričio 8 d. į Tarybų Lie

tuvą atvyko Kanados lietuviai
— Stasys Repšys su žmona 
Pranute Repšiene, Kazys Pem
pė ir Aleksas Puzoras. Vil
niaus aerouoste svečius sutiko 
Lietuvos TSR Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirmininkas 
L. Kapočius, spaudos atstovai.

Kanados lietuviai jau lankė
si šalies sostinėje . Maskvoje. 
Jų viešnagė tėvų' žehiėje tiriiks 
apie 10 dienų. ; J -•••■U >

Lenkiškų šlėktų ‘
TROŠKIMAI

Čikagos menševikų laik
rašty J. Cicėnas paduoda 
tokį dalyką:

“T. Polski” Nr. 41 randame 
D. Britanijos lenkų suvažiavi
mo nutarimus. Suvažiavo 
vad. Tautinės Vienybės Tary
bos nariai; viso apie 500. Per 
rinkimus esą balsavę ... 13, 
000 lenkų. Ir ką jie nutarė? 
Ogi kad Lenkijos sienos pri
valančios būti vakaruose Ode- 
rio-Neisės linija, o rytuose — 
Rygos sutarties. Vadinasi, Vil
nius ir Vilniaus kraštas priva
ląs grįžti lenkams.

Toliau, be kita ko, sakoma: 
“Išreiškiame ypatingą prisiri
šimą prie Vilniaus ir Lvovo’’.

Gana. Aišku.
Beje, aną suvažiavimą svei

kino (per gen. Andersą) JAV 
lenkai (Kongres Polonii Ame- 
rykanskiej). Pirm. Rozmarek 
(neva 7 milijonų vardu), tarp 
kitko, deklaravo: Oderis-Nei- 
sė ir . . . “Rytų Kresai” (skai
tyk : Vilnius—Lvovas atgal į 
lenkų imperiją!).

| Irgi aišku.
Šį dalykėlį paėmėme ne 

dėl to, kad tai būtų kas to
kio naujo. Ne! Cituojame 
tam, kad parodytum, kiek 
dar yra durnų žmonių. Tik 
pagalvokite: lenkai šlėktos- 
ponai-dipukai dar vis sva
joja apie “atgavimą” Len
kijai Vilniaus ir Lvovo! O 
pas lietuvius dar yra tokių 
mulkių, kurie su šlėktomis
— lenkiškaisiais dipuk a i s 
rimtai skaitosi.

Tarybų Lietuvos sostinė 
Vilnius niekad nebuvo ir

KAIP BUVO 
PALAIDOTAS 
A. PURĖNAS

Lietuvos spaudoje skaito
me žinią iš Kauno:

Lapkričio 9 d. šimtai kau
niečių, respublikos ir miesto 
mokslo bei kultūros veikėjų, 
studentų, velionio darbo drau
gų, buvusių jo auklėtinių pa
lydėjo LTSR nusipelniusį mo
kslo veikėją, Kauno Politech
nikos instituto profesorių, Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
akademiką Antaną Pureną į 
paskutinę jo poilsio vietą — 
Petrašiūnų kapines.

Gedulo mitingą atidarė 
Kauno Politechnikos instituto 
prorektorius Marijonas Marti
naitis.

Atsisveikinimo žodį prie 
akademiko A. Pureno kapo 
taria Kauno Politechnikos in
stituto rektorius profesorius 
Kazimieras Baršauskas. Jis 
prisimena nelengvą A. Pureno 
kelią į mokslą, jo nuopelnus 
vystant respublikoje chemijos 
pramonę. • ’» / ♦

— Dirbdamas daugiau kaip 
42 metus aukštojoje mokyklo
je, kalba: LTSR Mokslų 
akademijos prežidehtas Juo
zas Matulis, — akademikas 
Aptanas Purenąs pasireiškė 
kaip kruopštus mokslininkas, 
talentingas pedagogas ir orga
nizatorius, aist/ingas ateistas, 
šviesus jo atntlnimąs amžinai 
pasiliks? gyvas mųsų širdyse.

.Vienas, po juto prie . kapo 
kalba akademiko A. Pureno 
darbo draugai,' auklėtiniai, 
žmonės, • artimai jį pažinoję. 
Tai — Valstybinio .aukštojo 
ir specialiojo vidurinio moks
lo komiteto prie LTSR Minist
rų Tarybos pirmininko pava
duotojas Vaclovas Pranaitis, 
Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto pro
rektorius profesorius Stepas 
Jankauskas, Kauno Medicinos 
instituto prorektorius profeso
rius Blažiejus Abraitis, Kauno 
Politechnikos instituto chemi- 
jos-technologijos fakulteto de
kanas profesorius Jonas Lenc- 
kevičius, to pat fakulteto stu
dentė Danutė Dubinskaitė.

Gedulo maršo garsams ai
dint, karstas su akademiko A. 
Pureno palaikais nuleidžia
mas į kapą. Kapas paskęsta 
gyvų gėlių puokštėse, vaini
kuose.

Socialistai rems 
komunistus

Paryžius.—Guy Molletas, 
buvęs Francūzijos premje
ras, socialistų vadas, sako, 
kad lapkr. 25 dieną antruo
siuose balsavimuose socialis
tai rems komunistų kandi
datus į parlamentą. Jis sa
ko, kad padaugėjimas ko
munistų deputatų nesudaro 
socialistams pavojaus.

Numatoma, kad Molletas 
gaus komunistų balsus už 
savo kandidatūrą. Prancū
zijos parlamente jis buvo 
deputatu nuo Arras srities. 
Tada jį išrinko remiant de- 
gaulistams, o dabar jie eina 
prieš jį.

Rudens derliaus šventės 
paprotys yra labai senas ir 
turbūt sutampa su pirmuo
ju žmogaus derliumi. Ame
rikoješis paprotys atsirado 
daugįju negu prieš tris 
šimtmečius 102 p iIg rimų 
grupėje, kurie pabėgo iš 
Anglijos.

Po trijų mėnesių kelio
nės per audringus Atlanto 
vandenis jų mažas laivas 
Mayflower atplaukė prie 
snieguotų New England pa
kraščių 1620 m. žiemą. Pa
siekę krantą pilgrimai su
klaupę giedojo padėkos him
nus už jų saugią kelionę.

Pirmoji žiema, prieš ku
rią pilgrimai stovėjo Nau
jajame Pasaulyje, buvo la
bai žiauri. Dar prieš pa
vasarį pusė jų jau gulėjo po 
žeme. Jų kapų paslėpimui 
gyvi išlikę užklojo juos su 
sėklomis, atsivežtomis iš 
Anglijos, bijodami, kad ne
draugingi indėnai gali juos 
užpulti, sužinoję, kad jų tik 
pusė teliko gyvi. Naktimis 
pilgrimai girdėdavo toli 
esančių būgnų garsus.

Vieną pavasario dieną 
pilgrimams besidarbuojant 
laukuose ir bekultyvuojant 
retas žirnių ir miežių eiles, 
iš miško pasirodė vienas in
dėnas ir jų dideliam nusi
stebėjimui prašneko į juos 
angliškai. Šią kalbą jis buvo 
išmokęs iš anksčiau čia at
vykusių pirklių. Jis atnešė 
naujakuriams kukurūzų ir 
arbūzų sėklų, kurių jie nie
kad anksčiau nematė, ir pa

rodė, kaip jas pasėti ir nau
doti žuvį trąšai.

Kai 1621 m. derlius buvo 
nuimtas, pilgrimai nutarė 
turėti Padėkos Dieną ir ją 
švęsti su maldomis ir val
giais. Jie pakvietė tos drau
gingos indėnų genties vadą 
Massa ssoit. Įsivaizduokit, 
koks buvo jų sumišimas, 
kai indėnų vadas atvyko su 
90 svečių !

Maisto problema, pasiro
dė, visai nebuvo tokia di
delė. Vadas Massassoit pa
siuntė savo geriausius me
džiotojus į mišką, kurie grį
žo su penkiomis stirnomis. 
Tada jis parodė pilgrimams 
medžiotojams, kur rasti lau
kinių kalakutų ir raudonų 
spanguolių. Taigi, tradici
niai Amerikos Padėkos Die
nos patiekalai: kalakutas, 
spanguolės, kukurūzai ir 
arbūzai atėjo iš indėnų.

Taip Padėkos Diena pasi
darė Amerikos šventė Nau
jajame Pasaulyje, ir iš vi
sų švenčių ši diena tur būt 
yra amerikoniškiausia. Pir
mųjų pilgrimų palikuonys, 
keliaudami per kraštą, per
davė šį paprotį kitiems emi
grantams iš Senojo į Nau
jąjį Pasaulį.

Šiandien, daugiau kaip po 
300 metų, Padėkos Diena 
vis dar turi tą pačią reikš
mę, kaip ir tada. Kaip pil
grimai, taip ir mūsų šeimos 
susirinks valgyti tradicinį 
maistą šventiškoj nuotaikoj.

American Council

Sena, skaudi liekana
Lietuviškieji buržuaziniai 

nacionalistai neprale i d ž i a 
nė mažiausios progos paro
dymui sąvoJięžųyio šių die* 
nų Lietuvai. Ant jos galvos 
be pasigailėjimo jie verčia 
net tai, kas priklauso pra
eičiai, kas tėra nevalyva 
tos praeities liekana. Už 
viską jiems atsako nūdie
nis gyvenimas. Nemato bei 
nepripažįsta jie padarytos 
milžiniškos pažangos, di
džiulių laimėjimų, ryžtingos 
kovos su tuo, kas bloga, kas 
pasenę, kas paveldėta iš 
smetoninių laikų.

kariuomenės padėtį. Laikraščio redaktorius buvo areš
tuotas, tūli jo bendradarbiai—taip pat. Ir tai parodė, 
kokia iš tikrųjų demokratija veikia Vaakrų Vokietijoje. 
Tai sukėlė didelį skandalą, ir Adenaueris buvo privers
tas paleisti iš savo kabineto tūlus ministrus.

Vakarinio Berlyno ateities klausimas iškils neužilgo. 
Adenauerio šeimininkavimas taipgi jau nebeilgas. Su
kietėjęs reakcionierius turės pasitraukti^ iš premjerys- 
tės. Tai žino kiekvienas.

Viena tų liekanų dar, ma
tyt, plačiai užtinkama seno
joje kartoje, yra apatija, 
nepaisymas, tingėjimas, ap
sileidimas. Pav., Al. Giman- 
tas, niekindamas kolūkinę 
žemės ūkio sistemą, Čika
gos kunigų dienraštyje 
(lapkričio 9 d.) rašo:

“Dar vienas vaizdelis. Ga
na neblogas vieškelis, nuo ku
rio atsišakoja paprastas ke
liukas į čia pat dar išlikusią 
privačią sodybą/ nors ir lai
komą kolchozo' galimi. Pasta
tuose dar gyvena senieji šei
mininkai. Keliukas vieškelio į 
kiemą — vienos duobes, šla
pias, molėtas. Lyg tyčia už 
keliasdešimt metrų kažkieno 
supilta (gal vieškelio taisymo 
reikalams) didžiulė . žvyro 
krūva. Regis, nebūtų nieko 
lengvesnio, kaip, paėmus kiek 
to žvyro, bent kiek palopyti 
savo keliuką, didesnes duobes 
išlyginti, užversti. Bet^a ben
droji apatija yra palietusi ir 
sodybos šeimininko galvose
ną: kam taisyti, kam rūpintis, 
juk ,vistiek ir tas kelias, ir 
įriobos ne mano, tad teesie, 
kaip yra.”

Kuo gi čia, rodos, kalta 
naujoji santvarka dėl to se
no valstiečio nepaisymo bei 
apsileidimo, bet Gimantas 
už tai ją apkaltina ir pa
smerkia.

Leiskite man mintimis nu
skristi į mano gimtąjį kai
melį. Tai buvo seniai, labai 
seniai, net apie 56 metų at
gal, kai visiškai niekas ne
buvo nė girdėjęs apie kol-

so ir tebegyveno savo se
nose pirkiose.

Tai matote, kaip būdavo. 
Kai dabar skaitau Gimanto , 
“istoriją” apie tą apsileidę^ 
lį “šeimininką,” pagalvojau? 
Kaip sunku yra tai mūsų 
naujam gyvenimui pakilu
siai Lietuvai nusi kratyti 
paveldėjimas iš senos, tam
sios praeities! Kokia dide
lė, kokia šventa atsakomybė ‘ 
krenta ant Lietuvos jauni
mo pečių savo tėvelius ir 
motules pakelti iš tos apa-: 
tijos, to atsilikimo, to ne-, 
paisymo.

Jokios žinios iš Tarybų ‘ 
Lietuvos manęs taip giliai 
nejaudina, taip smagiai ne-, 
nuteikia, kaip pranešimai. 
apie Lietuvos jaunimo ver-, 
žimąsi į mokslą, į kultūrą,. 
į šviesą! Lietuvos, lietuvių ’ 
tautos ateitis: jaunimas!,

A. B.
(

Majestotiškas Alpių ;
milžinas jau :
pradurtas tuneliu
Francūzijos ir Italijos ofi- 

cialai džiūgauja minėdami ■ 
pabaigimą gręžimo tunelio,, 
po kalnu Blank, kuomet' 
darbininkai valo liekanas 
paskutinės eksplozijos.

Chamonix meras iš 
džiaugsmo apkabino glėbiu , 
Gourmayer merą.

Ant viršaus kalno tuo pa
čiu kartu iškeltos Italijos ir. 
Francūzijos vėliavos. . .

Kasti tunelį pirmiausią t 
buvo patarta Švei c a r ij o p 
ekonomisto 175 metai, at
gal. Bet tas sumąnymas;

ūkinę žemė^ ukię sistema. 
Kaip šiandįeh‘ atš įmenu: 
kaimeĮis tįk šešių šeinių — 
vienoje kel'io pųsęję. ketu
rios seimos, ■ p kitoje dvi. 
Kaimelio ilgis “gil tik ket
virtadalio mylios. Vidury
je skersai kėlią čiurlena iš 
Salagirio upeliukas. Vasa
rą dar pusė bėdos. Bet at
eis pavasaris ar užstos ru
duo! Per kaimelį tuo keliu 
nei praeiti, nei pravažiuoti. 
Abiejose pusėse to medinio 
tiltelio duobės iki ratų ste
bulių'. Kai norėdavai nuei
ti pas kaimyną, turėdavai
tvoromis “karstytis,” kad 
neįklimptum iki kelių!

Arba: kaimelis (Užusie- 
niai-Valaikiškiai) gulėjo 
vidurinio lauko šone. Į tre
čią lauką reikėdavo gal pu
sės mylios keliu važiuoti. 
Ta pati baisi istorija su tuo 
keliu, kaip su keliuku per 
kaimelį! Purvas, duobės, 
duobės!

Arba, dar arčiau “prie 
širdies.” Mūsų gryčia, klė
tys, daržinė, klojimas, pir
tis buvo vienoje gatvės pu
sėje, o tvartai (karvidė, 
arklidė, kiaulidė, avidė) ki
toje pusėje. Į juos, po lie
taus, ypač rudenį bei pava
sarį, turėdavai briste bris
ti, beveik plaukte plaukti! 
Pats mūsų kiemas būdavo 
(taip pat ir kaimynų) kar
tais beveik nepereinamas! 
tr tikėsite, ar ne, bet mūsų 
pačių darže buvo užtenka
mai smėlio tas visas duo
bes gražiai užplukti, užtai- 
syti I

Bet kam atsim i n i m a i s 
siekti taip toli? Mačiau aš 
Lietuvą daug, daug vėliau. 
1945-1946 m. nuvykau į Už
sienius pas brolį. Persigan- 
dau: tas pats purvas, apsi
leidimas.

O juk 1945-1946 metais 
dar nebuvo jokių kolūkių. 
Tie mūsų broliai valstiečiai 
patys savo žemelę tebekni-

“stojosi kūnu” po konyencį-. 
jos j tarp Italijos ir Ęran-, 
cūzijos (1953 metaįs, kuomet. 
abidvi: šalys pasirašė sutar-i * 
tį, kad tunelį, galima iškas* 
th ( j > m :»/•>(.•' . f; • .

Jtaliįoęj darbininkai -sUti^ 
ko daug mirtinų. • keblumų^ 
Uolos, akmenys griuvo -taip f

lengvai, jog jie negalėjo H 
naudoti moderniškų sprog-• 
dinimo. mašinų ir juos ,pa-‘ 
kartotinai • kankindavo di-i 
delis vandens užplūdimas; • •

Anksčiau šiemet buvo pa
baigtas tunelio junginys, 
tarp Italijos ir Šveicarijos,' 
po didžiuliu St. Bernard 
Pass, rytiniame kalno šone.“

Tunelis bus atidarytas , 
1964 metų pavasarį

Tai bus dviejų linijų, 23 
pėdų pločio tunelis.

Manoma, kad kasmet tu
neliu pravažiuos 300,000' 
automobilių. Važiavimo 
kaina dar nėra nustatyta. 
Tai priklausys nuo važiavi-- 
mų daugio ir nuo sezonų.

Tikimasi, kad iš Francū
zijos į Italiją arba iš Ita
lijos į Francūziją užims 
mažiau valandos, priskai-^ 
tant visokių peržiūrėjimų 
formališkumus.

Tunelio iškasimas ir jo 
įrengimas Francūzijai ir 
Italijai kainuos apie $40,- 
000,000.

Jį kasant žuvo 12 žmo
nių — septyni Italijos pu
sėje ir penki Francūzijos. 
Du Francūzijos geologai 
žuvo tyrinėdami kalnyną ir 
trys italai darbininkai nuo- 
slankos užmušti.

Kai eksplozija pradūrė 
skylę į abi puses, tai darbi
ninkai džiaugsmingai svei
kino vieni kitus ir vaišino
si šampanu ir kitais gėra
lais. J. N.

St. Louis. — Sustreikavo 
7,000 United A u t o m o bile* 
Workers unijos darbininkų*' 
prieš Fisher Body Co. it

2 ^.--Laisve (Liberty)—Antrad., lapkr. (Nov.) 20j 1962
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> ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Rockefellerių imperija
Rockefellerių šeimos im

perija pasiekia visus kapi
talistinio pasaulio kampus. 
Jinai turi savo šaknis įlei
dusi Šiaurės Amerikoje, 
Lotynų Amerikoje, Europo
je, Azijoje, Afrikoje, Aus
tralijoje. Josios aliejus ir 
finansai pasiekia platųjį 
pasaulį ir iš visur semiasi 
didžiulius pelnus.

New Yorko gubernato
rius Nelson Rockeffeleris 
tuo nesididžiuoja, jis nu
duoda esąs paprastų žmo
nių prietelius. Bet jis yra 
vienas svarbiausias savo 
imperijos vadovas. Užsie
ninėje politikoje jis yra 
karštas karinės politikos 

^rėmėjas. Laoso krizės metu 
jis yra pareiškęs “nesibijoti 
panaudoti atominius gink
lus”. Tačiau netrukus buvo 
ten susitaikyta ir atominio 
karo išvengta. Kubos kri
zės metu jis taipgi rodė pa
linkimą kariauti, invaziją 
daryti, Dabar ir Kubos kri
zė be karo likviduojama,

Rockefellerių aliejaus in- 
vestmentai Kuboje panešė 
130 milijonų dolerių nuos-! 
tolių, kuomet Jungt. Vals
tijos nutraukė ryšius su 
Kuba. Dėlto galima supras
ti, kodėl gub. Rockefelleris 
norėtų 'nukariauti Kubą, 
nors tai gręstų visam pa
sauliui atominis karas.

Rockefellerių šeimos kon
troliuojamas aliejus užsie
nyje duoda virš 50 procen
tų viso Rockefellerių alie
jaus pelno. Tai galima su
prasti, kaip svarbu Rocke- 
felleriams ginti savo inte
resus užsienyje. Dėlto jie 
baisiai baimisi Tarybų Są
jungos aliejaus pramonės 
progresu.

Strateginėse vietose Roc
kefellerių šeima turi savo 
interesų gynėjus. Dabarti
nis valstybės sekretorius 
Dean Rusk pirmiau buvo 
Rockefellerio 
prezidentas;
šnipų agentūros galva John 
A. McCon turi virš milijo
no dolerių vertės šėrų Roc
kefellerių aliejaus trusto; 
Lucius Clay, griežtas Tary
bų Sąjungos priešas, JAV 
atstovas Vakarų Berlyne, 
yra susirišęs su Rockefelle
rių Chase Manhattan ban
kais.

Kubos krizei kilus prez. 
Kenedis paskyrė John A. 
McCloy veikti Jungtinėse 
Tautose kaip Adlai Steven- 
sono pagalbiningą nustati
nėti JAV politiką. McCloy 
-įžymus respublikonas po
litikierius, Chase Manhat

tan bankų direktorių 
mininkas.

Tokie žmonės juk 
kaip vairuoti politiką 
kefellerių imperijos 
dai.

Fundacijos 
Centralinės

pir-

žino, 
Roc- 
nau-

Perteklius ir badas
Sausmetis šiemet smar

kiai palietė Pietų Afrikos 
respublikos provinciją Tran- 
svaliją. Dėlto visame kraš
te smarkiai pakilo maisto 
produktų kainos. Jos pasi
darė nebepasiekiamos dau
geliui vietinių gyventojų.

Spaudos reporteriai, mi
nimoje respublikoje dabar 
lankydamiesi, tačiau, nie
kur nematė rinkoje maisto 
produktų trūkumo. Ne tik 
nėra maisto stokos, jie pa
stebi, bet dar yra gerokas 

^perviršis. O kad išlaikyti 
lukštas kainas, tai dar ge
rokas maisto produktų kie
kis esti sunaikinamas, o 
valdžia už sunaikintą dalį 
pamoka.

Reporteriams teko lanky
tis afrikiečių (ne baltųjų) 
apgyventuose sektoriuose. 
Jie ten matė baisią padėtį. 
Pusbadžiai gyvena milijo
nai žmonių, tarp kurių įvai
rios ligos plečiasi ir mirtis 
siautėja. Iš tūkstančio af
rikiečių gimusiųjų kūdikių 
miršta 246, kuomet tarp 
baltųjų miršta tik 27. Apie 
80 procentų vaikučių pus
badžiai gyvena. Afrikie
čiams (ne baltiesiems) skir
tos ligoninės perpildytos, 
bet ir tokioms ligoninėms 
stoka maisto.

Reporteriai matė taip nu
silpusius vaikučius, kad jie 
jau nebegali vaikščioti, nie- Į 
kuo nesidomi. Vieni iš ba- buvo dykvietė, 
davimo baisiai 
kitų kūneliai ištinę, oda pil
na nepagyjančių žaizdų, at
rodo, lyg ji būtų verdančiu 
vandeniu nudeginta. Bai
su ir pažiūrėti.

Džiovininkų ligoninės yra 
užregistravusios 58,000 
džiovininkų, o daug jų dau
giau niekas nėra užregist
ravęs ir niekas jais nesirū- 
ina.

Tai tokia šiurpi padėtis 
baltųjų kolonistų valdomoje ] 
ir turtingoje respublikoje,! 
kur apie 12 milijonų gyven
tojų yra beteisiai.
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Prieš 10 metų dabartinio Klaipėdos žvejybos uosto vietoje 
. Mažyčiai žvejybiniai laiveliai liūdnai glau-

sudžiūvę, dėsi prie plūktos žemės molo.
Į Šiandieną pustrečio kilometro ilgio akvatorijuje stiebiasi 
keliamųjų kranų strėlės, palei krantinę rikiuojasi sandėliai, 
dirbtuvės. Kiekvieną dieną j žvejybos uostą atplaukia lai. 
vai iš Baltijos jūros, nuo Kanados krantų, iš Šiaurės platu
mų. Jau dabar uoste apdorojama krovinių 3,5 kaito dau
giau, negu 1955 metais.

Klaipėdos žvejybos uostas plečiasi su kiekviena diena. Jis 
paskelbtas viena svarbiausių šalies statybų. Baigus uosto 
plėtimo darbus, jo galingumas padidės daugiau kaip pusan
tro karto. Klaipėda taps vienu stambiausių žvejybinių uos
tų Baltijos jūroje.

Nuotraukoje: Klaipėdos žvejybos uoste.

Apie asmeninę laisvę
Šiuo metu plačiai kalba

ma ir ginčijamasi, kur yra 
daugiau asmeninės laisvės: 
kapitalistinėje ar socialisti
nėje santvarkoje.

Tuo svarbiu klausimu dr. 
John Lewis parašė knygą 
“Socialism and the Indivi
dual”, kurioje jis nurodo, 
kad asmenine laisve kapi
talistinėje santvarkoje nau
dojasi mažuma žmonių, o 
socialistinėj e—dauguma.

Tiesa, kad socialistinėje 
santvarkoje tūlos asmeni
nės laisvės yra suvaržytos, 
bet tuo pačiu metu jos pra
plėstos milijonams ir mili
jonams žmonių, kurie ka- 
pitalistinnėje santvarkoje 
tokių laisvių neturi.

Darbo įrankius kontro
liuodamas, kapitalistas pa
verčia darbininką paprastu 
įrankiu kapitalui didinti. 
Darbo žmonės palieka algi- 
niai vergai su labai limituo
ta asmenine laisve.

Socialistinėje santvarko
je, kur darbo įrankiai yra 
suvisuomeninti, alginis ver
gas pranyksta, darbininkas 
lieka kooperatyvinės visuo
menės narys. Klasinis vi
suomenės charakteris pasi
naikina, gimsta beklasinė 
visuomenė su visiems lygio
mis teisėmis.

Minimos knygos autorius 
J. Lewis yra filozofijos pro
fesorius Morley kolegijoje 
Londone. Jo knygą dabar 
išleido International Pub
lishers.

Aparatas orui rekorduoti
N. Y. Universiteto inži

nierių kolegija išrado ir 
pagamino mažytį aparatą 
orui rekorduoti.

Minimas aparatas gali pa
rodyti pilną oro kombinaci
ją ir kiek jis yra sveikatai 
žalingas ypač didmiesčiuo
se ir kitose užterštose vie
tovėse.

Rabatas. — Marokas ir 
Libija daugiau bendradar
biaus.

Honolulu. — Baisi audra 
nusiautė Guamo salą. Nuo
stoliai siekia virš $100,000,- 
000.

Laiškas redakcijai
Gerb. “Laisvės” Redakcija! bataliono susiformavimą, 

Spalio 22 dieną sekama maršrutus stovėjimo vietas 
laišką (registruotą) pasiun-, !r .įvykdytas civilių žmonių 
čiau “Dirvos” redakcijai, bel karo belaisvių egzekų- 
kaipo atsakymą į to laik
raščio skelbiamas nesąmo
nes ryšium su Lietuvoje 
įvykusiu teismo procesu, 
kur buvo teisiami hitleri
niai žudikai.

Kadangi “Dirva” mano 
laiško neatspausdino, pra
šau jį atspausdinti “Lais
vėje” ir parodyti, kokius 
elementus to laikraščio lei
dėjai ir redaktoriai užtaria.

Su pagarba,
Ksavera Karosienė

“Dirvos” Redakcijai
Gerbiamieji:

Š. m. spalio 10 d. “Dirvo
je” tilpusio vedamojo “Dar 
kraujas liejasi, o mes kal
bam apie bendradarbiavi
mą” autorius (J. Č.) turi 
būti arba pats didelis nusi
kaltėlis, talkininkavęs hitle
rininkams masinėse nekaltų 
žmonių žudynėse, arba vi
siškas ignorantas. Nes iš 
tikrųjų negalima įsivaizduo
ti, kad doras, bent šiokį to
kį humaniškumo jausmą tu
rintis inteligentas galėtų 
teisinti pereitą vasarą Lie
tuvoje pasmerktus 8 žmog
žudžius, o tuo labiau jų pa
smerkimą vadinti “genoci
du.”

Besilankydama Lietuvoje, 
aš tris dienas iš eilės, kar
tu su tūkstančiais kaunie
čių bei su dideliu būriu 
įvairiataučių laikraštininkų 
sekiau 8 kriminalistų — P. 
Matiuko, J. Palubinsko, B. 
Čirvinsko, A. Raižio, L. Me
daus, J. Kopūsto, K. Ska- 
bicko ir S. Bendziaus by
los eigą ir turiu prisipažin
ti, buvau sukrėsta iki šir
dies gelmių minėtųjų asme
nų žvėriškumu. Nuo jų 
rankų hitlerinės okupacijos 
metais krito apie 40,000 ne
kaltų žmonių: suaugusių ir 
vaikų.

Toji byla nebuvo “suvai
dinta,” kaip mėgina įtikinė
ti savo skaitytojus vedamo
jo autorius, bet paremta do
kumentine medžiaga, gauta 
iš vokiškųjų archyvų. Teis
mui buvo pristatyti doku
mentai; liečiantieji šiuo me
tu Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenančio A. 
Impulevičiaus vadovauto

cijas. Teismas turėjo prieš 
akis kiekvieno teisiamojo 
asmenį ir jo tarnybą bata
lione apibūdinančius doku
mentus: jų įstojimo į batali
oną aplinkybei,' jų priesai
kas “Ištikimai tarnauti Tre
čiajam Reichui,” jų foto
grafijas, parašus ir vokiš
ku kruopštumti atliktas jų 
įvykdytų įvairiose vietovėse 
egzekucijų apyskaitas.

Tokios gausios dokumen
tinės medžiagos akivaizdoje 
teisiamieji negalėjo užsi
ginti savo kruvinų dar
bų. Todėl bylos metu jie 
noriai pasakojo apie savo 
pačių ir savo draugų įvyk
dytas žmogžudystes, kar
tais su tokiu atvirumu ir ci
nizmu, kad besiklausant jų 
kalbų šiurpas nukrėsdavo. 
Klausytojų tarpe, kurių ne
mažą dalį sudarė nuo žudi
kų rankų kritusių žmonių 
giminės^ jautėsi didelis pa
sipiktinimas. Jeigu ne ap
sauga, tai, galimas dalykas, 
kauniečiai būtų teisiamuo
sius sudraskę į gabaliukus 
dar teismo metu.

Aš manau, kad “Dirvos” 
redakcija suklaidino savo 
skaitytojus š. „m. spalio'10 
d. vedamajame, bandydama 
teisinti minėtuosius aštuo
nis asmenis ir net stengda
masi juos paversti “kanki
niais.” Jie ne kankiniai, o j 
žiaurūs, užkietėję krimina
listai, kurie už savo atlik
tus darbus būtų baudžiami 
kiekvienoje valstybėje.

Būsiu dėkinga, jeigu savo 
laikrašty paskelbsite šį ma
no laišką. Aš manau, kad 
jis bent iš dalies atitaisys 
klaidingas Jūsų š. m. spalio 
10 d. vedamojo insinuaci
jas. Reikalui esant, galėtų 
tuo klausimu kreiptis į ma
ne Jūsų laikraščio skaity
tojai.

Reiškiu pagarbą,
Ksavera Karosienėl

LOTYNŲ AMERIKOJE
1956—1961 metais JAV 

privačių asmenų kapitalo 
įdėjimai sudarė $3,087,000,- 
000. JAV kompanijos per 
tą patį laiką Lotynų Ameri
kos šalyse gavo 3,479 mili
jonus dolerių pelno.

Ten gražūs pušynai
Ten toli už jūrų, 
Prie Baltijos krašto,— 
Ten mano gimtoji 

šalis Lietuva.
Ten gražūs pušynai
Prie Nemuno, krantų;
Ten skamba žavinga 

paukštelių daina.
Ten mano jaunystė 
Žavioji pražydo,— 
Bėgiojau išmintais 

pakrančių takais....
Ten širdį man traukia 
Ir sielą vilioja, 
O viltys vis skraido 

ten svajų sparnais.
Nors toli už jūrų
Nuo šalies gimtosios— 
Užmiršti aš josios 

niekad negaliu!
Sapne ir svajonėm
Aš, rodos, bėgioju 
Vaikystės takeliais 

Nemuno krantu.
Ten erdvės plačiausios, 
It linais pražydę: 
Kiekvieną ten žavi 

skaisti ateitis...
Nes vargas karšinčius, 
Ką žingsniais lydėjo 
Kiekvieną vargdienį,— 

šiandien—praeitis!
Ten skaidri padangė, 
Saulutė skaisti 
Viską tebeglosto, 

it vaiką mama,
...Tai mano gimtoji 

šalis Lietuva!
I. Vienužis
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ĄŽUOLŲ LAPAI
Lyg vainikas narsuoliams 
Pilkame ąžuolyne — 
Lapai puola ir puola, 
Ir užkloja žeminę.

Lyg roželės pražysta
Palei ąžuolą seną...
Prieš skriaudėją—fašistą 
Kovės čia partizanai.

Už tarybinę šalį!
Kad laisva ji klestėtų!
Per speigus vyrai šalo, 
Kentė lapkričio lietų.

Tiltai sprogo ir lūžo
Per naktis ligi ryto: 
Partizanai brolužiai 
Čia už tėviškę krito.

* * *
Ąžuolų krinta lapai, 
Iš aukštai atplasnoję... 
Ant tylaus brolių kapo 
Patalėlį sukioja

Žilame ąžuolyne
Kužda, šniokštauja vėjai.
Tu mylėki Tėvynę, 
Kaip narsuoliai mylėjo!

NEMUNO LAIVELIAI
Kas paplukdė šitiek burių — 
Ir geltonų, ir raudonų ? !
Linksi uosiai be kepurių, 
Virpa drebulės klonių.

Nemuno žydrioji juosta 
Margą apjuosė palaukę.
— Nemunėl, į kokį uostą 
Tūkstančiai laivelių

plaukia ?

Tyliai Nemunas sušnaro, 
Žiburių šimtais užtvinęs:
— Plauks laivai lig Kauno 

marių,
Lenktyniaus prie elektrinės.

Jų nedengs nakties šešėliai—
Pilkaskrandžiai, juodkepu- 

riai..
švies auksiniai žiburėliai 
Kiekvienoj laivelio burėj!

A. Matutis 
(Iš “Lietuvos pionierius”)

Žiupsnelis prisiminimų apie 
Leoną Prūseiką

Buvęs amerikietis, o šiuo 
tarpu gyvenąs V ilniu j e, 
Antanas Vadapalas, tvašo 
Vilniaus “Tiesoje” (lapkri
čio 10 d.) apie Leoną Prū
seiką, minint jo 75 metų gi
mimo sukaktį:

Žvelgiu įtolimą praeitį.
Daugiau kaip prieš pusam-Įmųjų savo atvykomo į JAV 
žį, tais laikais, kai Šiaurės dienų iki 1917 metų rug- 
Amerikos sienos buvo lais- piūčio jis po kelis kartus 
vai atidaros visiems emi-ibuvo apkeliavęs visus JAV 
gruntams iš Europos, kai,miestus, kur buvo organi- 
šimtai darbininkų klasės at-Įzuotcs lietuvių pažangiosios 
stovų, ieškodami du o n o s organizacijos, ir ragino jas 
kąsnio, atvykdavo į JAV ir .kovoti prieš išnaudotojus. 

'Dažnai Prūseikos vardą mi
nėjo tie darbininkai, ku
riems tekdavo išbūti po ke
lis mėnesius be darbo, ku
rie turėjo nakvoti miestų 
ir priemiesčių krūmynuose, 
kuriuos išsekimas neišven
giamai varė į kapus. Prū
seikos balsas buvo girdėti 
nuo Kanados pasienio iki 
Meksikos.

Už politini aktyvumą Prū
seiką persekiojo Amerikos 
federalinė valdžia.

11917 metų pabaigoje Le
onas pradėjo slapstytis nuo 
suėmimo. Jo buvo ieškoma 
iki 1924-1925 metų. 1917 
metų rugpiūčio mėnesį ir 
man teko pereiti į nelega- 
lišką padėtį. Teko palikti 
Bostoną, kur išgyvenau de
šimt metų, ir įsikūriau Niu
jorke. Kas galėjo būti ma
no artimiausieji draugai, bi
čiuliai, jei ne tie, kuriuos 
persekiojo ta pati ameriki
nė, plačiai išreklamuota de
mokratija. Pažinojau bičiu
li Vabalo vardu. Atsidūręs 
dideliame pavojuje, jis pri
siėmė savo motinos pavar
dę, pasivadindamas Prūsei- 
,ka.>. .Susitikinėjom su juo 
slaptose vietose, kur jis 
man patardavo, kaip iš
vengti mirtino pavojaus. Jo 
patarimas pasiteisino. Va
balo - Prūseikos patarimas 
puikiai padėdavo apgaudi
nėti kvalifikuotus seklius 
slapstantis tolimo susisieki
mo JAV, Prancūzijos, Ang
lijos, Brazilijos, Argentinos, 
Meksikos, Kubos, Švedijos 
ir Suomijos garlaiviuose.

Vabalo-Prūseikos vardas 
man labai brangus. Man be 
galo skaudu, kad jo jau ne
bėra. Bet aš jo pats žo
džiais sau sakau: “Kas nuo 
jaunų metų stojo po raudo
nąja vėliava, tas neturi bi
joti klasinių priešų grasini-, 
mų arba kulkų. Raudono
ji vėliava buvo stipriausia 
žmogaus revoliucinių įsiti
kinimų gynėja.”

Giliai liūdžiu, kad netu
rėjau galimybės dalyvauti 
Leono laidotuvėse ir nešti 
raudonąją vėliavą, lydėda
mas jį paskutinėje kelionė
je.

papildydavo eiles bedarbių, 
vaikščiojusių nuo vienų fab
rikų ir gamyklų vartų prie 
kitų, 1907 metais ir man te
ko patirti bedarbio dalią 
Bostono mieste. Su džiaugs
mu prisimenu, kad jau ir 
tuomet darbininkų klasė 
buvo ginama, remiantis 
marksizmo mokslu. Lietu
viai emigrantai tada įkūrė 
Amerikos Lietuvių socialis
tų sąjungą, kuri buvo Ame
rikos socialistų partijos sek
cija. ASP vadovai buvo Eu
genijus Debsas, Viljamas 
Heivudas ir kiti.

Anais metais Amerikos 
Lietuvių socialistų sąjungai 
vadovavo idėjiškai silpni 
draugai. k

Šviežio vėjo į organizaci
jos veiklą įnešė Leono Prū- 
seikos atvykimas į Bostoną. 
Tiksliai atsimenu, kai įvyko 
uždaras 60-tosios kuopelės 
posėdis, kuriame aš pats 
balsavau už tai, kad Prū- 
seika būtų priimtas į parti
ją. Prūseiką buvo prista
tytas kaip RSDDP(b) na
rys, kurį caro režimas bu
vo ištrėmęs į Sibirą. Jo iš
orė, energija, kalba, pasa
kyta tame partiniame susi
rinkime, įtikino daugiau 
kaip penkiasdešimt socia
listų, kad jis pateisins so
cialisto vardą. Iki paskuti
nės minutės savo gyvenimo, 
paskirto proletariatui, jis 
kovojo už darbo žmonių rei
kalus.

Pirmąsias buvimo ALSS 
dienas jis pažymėjo tuo, kad 
tuojau ėmėsi darbo. Gau
sius lietuvių susirinkimus 
Prūseikos kalbų paklausyti 
suorganizavo ne tik pažan
giosios Bostono organizaci
jos, bet ir visos Masačiūset- 
so valstijos provincijų mies
tų organizacijos, Broktone, 
Ustery, Lorencuj ir kitur.

Laikraščių koresponden
tai kasdien pažymėdavo, ko
kie turiningi buvo Leono 
Prūseikos pranešimai gau
si u o s e lietuvių susirinki
muose, kur jis kalbėjo. Vos 
tik spėjęs sugrįžti iš Masa- 
čiūsetso provincijos miestų, 
jis jau rado daug pakvieti
mų, gautų iš daugelio Ame
rikos stambių ir smulkių 
miestų, kur buvo suorgani
zuotos lietuvių pažangiosios 
organizacijos. Visi jį pra
šė atvykti ir papasakoti,

lėktuvas užmušė
BRIEDĮ

Jamestown, N. Y. —Lėk
tuvas, su 18 keleivių bekil
damas iš miesto orlaukio 
užmušė briedį. Mat, briedis 
atėjo į orlaukį ir lėktuvo kaip lietuvių darbininkų 
pakilimo metu išėjo ant ta- klasė ir valstietija gyvena 
ko. Lėktuvas pakilo tvarko
je.

Lietuvoje. Buvo kuriami 
kelių pažangiųjų organiza
cijų komitetai, kad Prūsei- 
ka važinėtų pagal maršru
tus po Amerikos valstijas, 
pasakodamas apie Lietuvos 
darbo žmonių politinę padė
tį. Tuo būdu nuo pat pir-

A. Vadapąlas

Pagamino naują 
angly alfabetą

New Yorkas. — Čionai 
yra ruošiama dviejų mo
kyklų vaikus mokyti pagal 
naują garsų alfabetą, kuris 
žinomas kaip “Augmented 
Roman.”

Šis alfabetas išgalvotas 
Anglijoje, kur jau jį prak
tikuoja 24-iose pradinėse 
mokyklose.

Naujasis alfabetas vieton 
26 raidžių, jau turi 43 gar
so raides. Kiekvienam gar
sui yra atskira raidė. Da
ba r t i n ė j e anglų kalboje 
garsui “š” vartoja sh, gar-
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J. Jaskevičius

MANO VIEŠNAGE LIETUVOJEi>.-
i Šen ir ten pasidairius

tojas yra artistas-mėgėjas. 
O sportuoja fabrike beveik 
visi.

Tai vis naujo komunisti
nio gyvenimo daigai, kurie 
vis labiau ir labiau matomi 
Lietuvos darbo žmonių gy
venime. •’

Negalima apeiti ir to fak
to, kad, dalyvaudami judė
jime už komunistinį darbą, 
keičiasi ir auga patys žmo
nės. Štai, būdamas jaunas 
vaikinas, į Vilniaus garve
žių depą atėjo Jonas Šimu- 
kauskas. Jis stropiai mokė
si sudėtingos mašinisto- 
profesijos. Šiandien Šimu- 
kauskas vienas geriausių 
Lietuvos geležinkelio maši
nistų, komunistinio darbo 
brigados vadovas, respubli
kos Aukščiausiosios Tary
bos deputatas.

Arba pakalbėkime apie 
Izidorių Kilimonį. Kas šian-

(Pabaiga)
Labai greitai kuriama 

chemijos pramonė. Vilniu
je pradėjo veikti plastmasių 
nių gaminių gamykla, kuri 
netrukus pateiks šeiminin
kėms daug praktiškų ir pi
gių namų apyvokos reikme
nų. Kaune statomas vienas 
didžiausių Tarybų Sąjungo
je acetatinio šilko kombina
tas. Jis gamins dirbtinį šil
ką, dirbtinę odą ir kitką. 
Kėdainiuose pradeda veikti 
stambus chemijos kombina
tas. Azotiniu trąšu fabri- 
kas statomas Jonavoje. Jo 
produkciją žymiai prašoks 
azotinių trąšų kiekį, reika
lingą Lietuvos žemės ūkiui 
per metus. Čia trąšos bus 
gaminamos iš gamtinių du
jų, ir bus gana pigios.

Kur tik pažvelgsi, dabar 
Lietuvoje pilna naujų sta
tybų. Atrodo, tarsi kraštas 1 dien jo Lietuvoje nežino! 
paskendęs pastoliuose. Au-ljis buvo delegatas Tarybų 
ga plieno lydymo gamykla 
Kaune, kombinuotų pašarų 
fabrikas Kapsuke, šaldytu
vų ir kitų šaldymo įrengi
mų įmonė Ukmergėje, bal
dų k o m b i n a t as Vilniuje, 
stiklo fabrikas Panevėžyje. 
E k o n o m istų pranešimais, 
dabar respublikoje beveik 
kas dvi savaitės pradeda 
veikti stambus gamybinis 
cechas arba nauja pramo
nės įmonė. Metinis kapita
linių statybos išlaidų augi
mas Lietuvoje prašoka vi
sos šalies kapitalinių įdėji
mų tempus.

Kartu smarkiai statomi 
gyvenamieji namai miestuo
se. Gyventojai aprūpinami 
gerais, šviesiais butais. Sta
tistika skelbia, kad kas 30 
minučių pastatomas naujas 
butas.

Vilkaviškio siuvimo fab
rikas jau dabar pasiekė 
darbo našumo kėlimo ir ga
miniu savikainos sumažini
mo lygį, kuris buvo numa
tytas 1965 metais.

Profsąjunginės organiza
cijos rūpesčiu gamybinių 
patalpų plotas taip sutvar
kytas, jog kiekvienam dar
bininkui tenka medicinos - 
sanitarinėmis normomis nu
statyta kubatūra. Fabriko 
cechų sienos nudažytos akį 
raminančiomis šviesiomis 
spalvomis. Cechuose visur 
gėlės. Gėlės ir sodas puo
šia fabriko teritoriją.

Masiniu reiškiniu įmonė
je tapo darbininkų techni
nė kūryba. Pernai raciona
lizatoriai ir išradėjai patei
kė daugiau kaip 100 nau
jovių, kurios padėjo moder
nizuoti svarbiausius gamy
binius procesus.

Aukštosiose, viduri n ė s e 
bendrojo lavinimo ir tech
ninėse mokyklose bei profe
siniuose - techniniuose kur
suose mokosi kiekvienas 
penktas fabriko gamybinin
kas. Aukšta darbininkų 
kvalifikacija, aukštas ir 
kultūrinis lygis leido admi
nistracijai atsisakyti gamy
boje techninės kontrolės. 
Darbą kontroliuoja patys 
darbininkai visuomeniniais 
pagrindais.

Iš fabriko fondo, kuris 
sudaromas iš procentų nuo

Sąjungos Komunistų parti
jos XXIII suvažiavime. Tai

žinomas Vilniaus statybi
ninkas, vadovaujantis sta
tybininkų komunistinio dar
bo brigadai. O juk neseniai 
jis buvo eilinis darbininkas, 
bet dirbo puikiai ir iškilo į 
žymiuosius.

Išvystyti pramonę Lietu
vai padėjo broliškosios res
publikos. Tarybinės tautos j 
dosniai dalijasi su lietuvių! 
liaudimi savo darbo vai
siais. Nėra tokios respubli
kos, kuri nesiųstų Lietuvai 
žaliavos ir medžiagų. Iš vi
sų Tarybų Sąjungos ekono
minių rajonų į respubliką 
plaukia gaminiai — prade
dant traktoriais žemės 
ūkiui, bokštiniais kranais 
statyboms, automobiliais, 
baigiant šaldytuvais ir skal
bimo mašinomis šeiminin
kėms.

Taigi, ne Vakarų “gera
darių” dėka, o tarybinių 
respublikų padedama, lietu
vių tauta pasiekė tokius 
įstabius laimėjimus, indust
rializuodama savo kraštą.

*
< jį

Meksikoje JAV kapitalis- miestą suvirs 14 milijonų 
tai rimtai susirūpinę ir dolerių vertės čekių iš so-
skaudžiai nusivylę,, dęl savo 
milijoninių invęstmentų 
įvairiose pramonės šakose. 
Mat, šiais metais šalies 
Kongresas dapildė pridėčką 
prie konstitucijos, kad vi
sokie šalyje pramonininkai 
dalytųsi pelnus su darbinin
kais. Bet ligi šio laiko spau
da nepraneša, kokį nuošim
tį fabrikantai privalo išmo
kėti savo darbininkams iš 
uždirbtų savo pelnų. Sako
ma, kad Meksikoje nuo 
1917 metų stambesnių ša
lies pramonių kompanijos 
kiekvieneriais metais prieš 
Kalėdas išmokėdavo savo 
darbininkams bonais tiek, 
kiek jie algos gaudavo per 
du mėnesius. To negana. 
Liaudies revoliucinė dvasia 
iš naujo atbudo ir pareika
lavo savo vyriausybę, kad 
būtų vykdomi gyveniman 
revoliucijos laimėjimo paža
dai. Padalinimo sutvarky
mui paskirta trilypė komi
sija — iš vyriausybės, kom
panijų ir darbininkų.

ciąlė^^draudos iždo.

Dvii( stelbiąs JAV kapi
talistines kom p a n i j o s — 
General Motors ir Reming
ton Rand — susidūrė su ne- 
piaža kompetįcija su kitais 
užsieniniais kapita 1 i s t a i s 
Francūzijoje. Minėtos kom
panijos Erancūzijoje turi 
pasistatę didelius fabrikus. 
General Motors padirba šal
dytuvus. Jų dirbtuvėje dir
ba virš 3,000 darbininkų. Iš 
Italijos importuoti daug pi
gesni šaldytuvai užpildė 
Francūzijos rinkas, o Gene
ral Motors buvo priversti 
sulėtinti savo gamybą ir 
atleido nuo darbo trečdalį 
darbininkų. Tas pats įvyko 
ir su Remingtono kompani
ja, kuri padirba rašomąsias 
mašinėles. Iš Vaakrinės Vo
kietijos privežė tiek daug 
mašinėlių į Ęrancūziją, kad 
Remingtono kompanija net 
grasina kraustyti savo kro- 
melį iš Francūzijos kur ki
tur. Tai tokia kapitalistų 
sutartis dėl bendros preky
bos (Common Market).

Filadelfijos miesto val
džios pareigūnai ir žymesni 
visuomenės veikėjai pasida
linę nuomonėmis kaslink 

Mat,

Laike JAV ir Kubos įvy
kusios didžiosios krizės ko
mercinėje spaudoje pasiro
dė liūdnas, širdį jaudinan
tis vaizdas. Floridoje jau
ni kariai karinėj aprangoj,
nuėję į bažnyčią ir atsiklau-1 nacių veiklos mieste, 
pę, galvas nuleidę, rankų amerikinis nacių vadas Geo. 
pirštus sunėrę, meldėsi už W. Rockwell su savo jau- 
taiką. Mat, tiems jaunuo
liams mirtis buvo pažiūrė
jusi tiesiai į akis.

junginių lėšų fabriko dar
bininkai pasistatė vaikų 
darželį ir lopšelį, klubą, sta
dioną ir plaukiojimo basei
ną. Klube repetuoja dešimt 
fabriko choro, instrumenti
nių šokių ir dramos savi
veiklos ratelių. Kas ketvir
tas darbininkas ir tarnau-

Hartford, Conn.
Auto nelaimėje užmušė 

lietuvį
Spalio 31 d. Konstantinas 

Jakubauskas ir jo žmona v I
Alena Šilkaitė (J. ir O. Šil
kų dukra), iš Brookfield 
Center, Conn., išsiruošė į 
ilgą kelionę, į Memphis, 
Tennessee. Vyko į dukters 
vestuves.

Jų dukra mokėsi Miami, 
Fla., ten susipažino su vai
kinu ir susitarė apsivesti.

Tėvai pasiruošė prie ves
tuvių ir laimingai pasiekė 
Virginia valstiją. Ten per
nakvojo, o lapkričio 1 die
nos ankstų rytą, dar buvo 
tamsoka, leidosi į tolimesnę 
kelionę.

Važiuojant pastebėjo, kad 
kas tai buvo ant kelio. Tai 
buvo du arkliai, kuriuos 
“šposininkai” iš vakaro, tai 
yra per “halloween” dienos 
šposus, paleido iš užtvaro. 
Arklys pasibaidęs atsimušė 
į Jakubauskų automobilį: 
automobilį sudaužė, Kon
stantiną mirtinai sužalojo— 
taip baisiai, kad jam mirus, 
pašarvotą laikė uždarame 
grabe. Alena Jakubauskie
nė buvo skaudžiai sutrenk
ta, lengviau sužeista, bet li
ko gyva.

Į nelaimės vietą, kaip pa
prastai, pribuvo policija, 
medikalinė pagalba, bet 
Konstantinui jau ji buvo 
per vėlai. Jis mirė.

Atvyko ir jų dukra. Mo
tina ir dukra lėktuvu par
skrido į namus. Konstan
tino kūnas buvo parvežtas 
į Danbury, Conn., kur jis 
dirbo. Jo palaikai ten bu
vo pašarvoti vieną dieną, o 
W a t e r b u ryje'* dvi dienas. 
Daug žmonių lankėsi, daug, 
buvo gėlių vainikų nuo gi-j 
minių ir artimųjų;

Konstantinas liūdesyje 
paliko žmoną, dukterį, abu 
tėvus, 3 brolius, 1 seserį ir 
kitų giminių.

Reiškiu jiems užuojautą. 
Ilsėkis, Konstantai, ramiai!

J. šilkas

Montello, Mass.
Antru kartu mačiau vaidi

nant “Lietuvaitę” C
Pereitais metais usterie- 

čiai susimokino ir savo mie
ste suvaidino operetę “Lie
tuvaitę”. Lapkričio 11 d. jie 
tą patį veikalą pakartojo 
Montello j e. Kuomet drau
gus kviečiau, kad kartu va
žiuotų su manim pamatyti, 
tai jie man atsakė, “jau 
kartą mačiau, tai antrą 
kartą neapsimoka”. Tai di
delė klaida. Šį metą usta- 
riečiai tą patį veikalą su
vaidino daug, daug geriau.

Labai didelis kreditas rei
kia atiduoti Amerikoj gi- 
musiems vaidintojams kaip 
tai: Onai Dirvelienei, Do
micėlei Lukienei, Irenai Ja- ' 
nulienei, Al Daukšiui ir R. 
Januliui. Kas pažymėtina, 
tai kad jie visi vartoja ty
rą lietuvių kalbą ir išlaiko^ 
praeities tradicijas. Prie to, 
jie yra veikalo pažiba. Tie
sa, Ona Dirvelienė nedaly
vavo lošime, bet ji su Jonu ’ 
Sabaliausku puošė chorą. 
Vaidintojos Bronė Naruse- 
vičienė ir Veronika Nakro- 
sienė savo roles atliko ar7 
tistiškai, ir gražiai sudai
navo. Taipgi vykusiai due
tus suaudė Lukienė su Ja- 
nuliene ir Daukšys su Ja- 
nuliene. Visi vaidintojai 
buvo gerame ūpe ir gerai 
savo roles atliko.

Žinoma, didelis kreditas 
priklauso Jonui Dirveliui 
už taip gražiai sumokini- 
mą, ir nenuilstančiai meno 
veikėjai Marytei Sukackie
nei, kuri daug laiko pašven
čia meno veiklai. Abelnai 
imąnt, { usteriečiai gražiai 
pasirodė, o montelliečiai tu- 

i rėjo progą pamatyti gražų 
Imeno kūrinį, kuris negrei
tai išdils iš jų atminties. Šis 
veikalas dar kartą primena 
mums, kokias sąlygas mes 
turėjome pergyvent ir iš jų£ 
išsirituluoti į pažangią sro-H 
vę.

Veikalo svarbiausia rolė 
buvo Igno rolė. Žiūrovai 
matė, kiek daug vargo Ig
nas turėjo iki įtikino Ale
nu tę, kad ne degtinė yra 
dvasios penas, o mokslas. 
Kažin, ar daug veikalo žiū
rovų “tikrai” suprato, ką 
Ignas pavaizdavo ? Ignas 
pavaizdavo mūsų laikraščių 
redaktorius, koresponden
tus, kalbėtojus ir pažangias 
mūsų organizacijas.. Tai bu
vo laužomi pirmi tamsybės 
ledai. Ta kova prasidėjo su 
pirmais imigrantais ir ji 
tęsiasi ir aštrėja iki moks
las nugalės tamsos skleidė
jus ir panaikins klases.

J. Petruškevičuis

nais sekėjais naciukaisjau 
kelis kartus Filadelfijoje 
sukėlė daug triukšmo. Vie
ną. kartą savo veiksmais 
privedė net prie riaušių.... 
Policijos viršyla areštavo 
tuos nenuoramas ir padup- 
dė už grotų.

Bet atsir d ir tokių žy
mių politikierių ir visuo- 
meniųink , kurie griežtai 
pareikalavo, kad naciams 
būtų suteikta pilna laisvė 
siautėti mieste nevaržomai, 
nes jie kovoją prieš komu
nistus. O vėliausi spaudos 
pranešimai pažymi, kad se
kamiems rinkimams. šis na
cių šefas žada kandidatuo
ti gubernatoriaus p ja r e i - 
goms Virginijos valstijoje.

Nacizmo varnalėša jau 
iškerėjo mūsų šalyje.

Progresas

■> Praėjusio ■ spalio 22 dieną 
Bristol miestely, netoli Fi
ladelfijos, Šv< Morkaus baž
nyčioje netoli vargonų, kur

_____ _______ » 
Dvigubai daugiau, negu pernai, gaminių šiais metais nu- dešimtametės mergaitės

Carol Ann Daugherty lavo- 
;nas. Koks tai sužvėrėjęs 
I piktadarys jauną mergaitę 
išprievartavo ir užsmaugė.

Vos policijai ir detekty
vams išėjus iš bažnyčios, 
kunigai paskubomis užraki
no bažnyčią ir nieko į vidų 
neįleido. Vėliau kunigai iš
nešė iš bažnyčios sakra
mentus, šventintą vandenį 
ir kitokius šventuosius bal
dus... Ant rytojaus anks
tyvą rytą, 5:30 vai., atėjo 4 
kunigai į bažnyčią, davė 
įsakymą, kad varpų ne
skambintų, ir užrakinę baž
nyčios duris atliko labai re
tas apeigas. Sakoma, kad 
tokių apeigų nebuvę katali
kų bažnyčiose per 118 me
tų.

Ką tie keturi dvasininkai 
bažnyčioje darė, tik jie te
žino. Spaudos reporteriams 
tik tiek pasakė, kad po at
liktų ceremonijų skaitė iš
tisai visų šventų litaniją, 
pašventino vandenį ir juo 
apkrapino bažnyčią iš lau
ko. O dėl vidaus sumaišė 
specifišką mišinį: vandenį, 
vyną, druską ir pelenus; 
tuo mišiniu apšlakstė alto
rių ir tą vietą, kur Carol 
Ann mergaite buvo nužudy- 

i ta. Tokiu būdu kunigai nu
ėmė nuo bažnyčios didžią
sias nuodėmes, ir šventykla 
vėl pasiliks tyra, be grieko. 
Ir vėl laiko mišias dievo 
namuose. Bet kur dievas 
buvo, kai žmogžudys smau- . 
gė jauną mergaitę?..

Prietaisai su Tarybų Lietuvos gamyklų žengiu eksportuo
jami į 40 Europos, Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalių, choras gieda, buvo atrastas

matyta išsiųsti į tropines šalis. . •
Nuotraukoje: Šiaulių dviračių gamyklos surinkimo cecho 

vyr. kontrolierius O. Senulis ir eksporto gaminių siuntos su- į 
rinkėjas P. Dovydaitis ruošia pavyzdžius parodai 
čiai Ganos respublikoje.

įvykstan-

i

Lietuvos melioratoriai šiemet nusausins uždaru drenažu 
75 tūkstančius hektarų pelkėtų ir drėgnų žemių.

Šilutės melioravimo statybos valdyba, Tauragės, Kapsuko, 
Kėdainių ir kai kurios kitos MMS melioracijos darbus šiemet 
vykdė sparčiuoju metodu. Tam sudarytos melioratorių komp
leksinės brigados. Per mėnesį jos nusausins 100-200 hekta
rų dirvą.

Nuotraukoje: Melioracijos darbai Šilutės rajone “šviesos 
kelio” kolūkyje.

B*

pažangių Amerikos lietuvių delegacija.Lietuvoje viešėjo
Jos sudėtyje — K. Abekicne-Rimkienė, V. Bunkienė, J. Juš
kevičius, J. Marazienė ir B. Samulioniene. JAV lietuvių'de
legacija pabuvojo tėvų žemėje tris savaites. Be respublikos 
sostines, jie lankėsi Kaune, Druskininkuose, Palangoje, Klai
pėdoje, Neringoje, pasimatė su giminėmis, susipažino su res
publikos gyvenimu.

Nuotraukoje: svečių sutikimas Vilniaus aerodrome. zJ $
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Nors kartą ir Filadelfi
jos respublikonų partijos re
akciniai politikieriai prisi
pažino prie klaidos. Praei
tyje jie priešinosi prave- 
diųiui bent kokių socialių 
reformų, o dabar pripažįs
ta, kad sociale senatvės ap- 
drauda teikia miestui nema
žą ekonominę paramą. Nes 
kiekvieną mėnesį ateina į

Vandens garavimas iš 
gyvo organizmo

Garuojant vandeniui iš 
organizmo, išsiskiria šilu
ma. Taip organizmas atsi
palaiduoja nuo šilumos per
tekliaus ir išlaiko pastovią 
temperatūrų. Vandens ga
ravimas iš organizmo pri
klauso nuo eilės sąlygų. Jei
gu aplinkinio oro tempera
tūra siekia 85 laipsnių ir 
oras satisas, organizmas 
praranda i vandens maždaug 
3.5 karto daugiau, negu tos 
pačios telmperatūros drėg
name orė. Štai kodėl sauso 
klimato , vietovėse žmogus 
lengviau, pakelia karštį, ne
gu drėgno. Dėl tos pačios 
priežasties pirtyje besimau
dančių 'žmonių pulsas kar
tais padažnėja, ima skaudė
ti galvą, trūksta oro ir atsi
randa ; kitokie nemalonūs 
reiškiniai, susiję su kūno 
peršili/nu.

IŠBANDYTAS NAUJAS 
T^RS LĖKTUVAS

Maskva.—Jau išbandytas 
naujasis “IL-62” keleivinis 
lėktuvas, kurį sukonstravo 
S. Ujiušono kolektyvas. Lėk
tuvais daro virš 600 mylių 
per ’valandą ir be sustojimo 
galit nuskristi iš Maskvos į 
New Yorką. Jis gali vežti 
182' keleivius.

Worcester, Mass.
Susirgo mūsų Elenutė 

Janulytė-Smith. Ji yra Ai
do choro pianistė. Vaidi
nant operetę “Lietuvaitę” 
New Yorke ji jau nesijau
tė gerai. Sugrįžus iš ke
lionės, lapkričio 7 d. pasi
davė į ligoninę ir lapkričio 
9 d. buvo operuota.

Jos nelaime susirūpino vi
sas Aido choras. Mūsų vi
sų širdingiausi jai linkėji
mai šią nelaimę pergyventi 
ir gerai pasveikti, kad ir 
vėl su mūsų Aidu dirbtų 
gražų meno darbą. Ji daug 
metų Ąldo chorui akompa
nuoja pianu. Jos vietą laiki
nai užėmė Anita Štreimiky
tė.

Dar kartą tau, Elenute, 
daug linkėjimų kuo geriau
siai pasveikti.

So. Boston, Mass.
Laikraščio “Laisvės” nau

dai banketas įvyks sekma
dienį, gruodžio 9 d., 380 W. 
Broadway, 1-mą vai. dieną. 
Pietūs bus duodami lygiai 
pažymėtu laiku. Pavalgius 
skanių pietų, visus links
mins garsusis Worcesterio 
duetas: Ona Dirvelienė ir 
Jonas Sabaliauskas.

Šis banketas yra tradici
nis southbostoniečių ir apy
linkės draugų ir laikraščio 
“Laisvės” prietelių. Kas 
metai per šį banketą susi
renka gražus būrelis pažan
giečių, apkalba bėgančius 
reikalus ir dosniai paremia 
savo spaudą.

Kviečia rengimo komisija.
jonas

Kinija dabar turi T 
100,000 traktorių *

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad rudeninis 
javų derlius buvo daug ge
resnis, negu buvo laukta. 
Grūdų suėmimas žymiai pa
gerino maisto reikalus. Ži
noma, Kinijoje yra didelis 
žmonių prieauglis, tai ir 
reikia didinti maisto ga
mybą.

Dabar Kinijoje jau apsė- 
jama ir apsodinama 262,- 
000,000 akrų žemės plotas. 
1949 m. Kinijoje buvo tik 
1,200 traktorių, o dabar jų 
yra virš 100,000. Virš 200 
fabrikų gamina įvairias že
mės ūkio mašinas ir joms 
dalis.

Maskva. — TSRS ir Oeilo^ 
nas pasirašė laivininkystėj 
sutartį. Laivai plaukiota 
tarp Ceilono prieplaukų ir 
TSRS Juodosios jūros prie
plaukų.
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POLEMIKA IR KRITIKA
NEKLAIDINGI IRGI 

KLYSTA
A“Laisvės” numery 86 Nesu

tinkąs bando nurodyti kitiems 
rašytojams jų pagri n d i n e s 
klaidas, kaip jis sako, tūluose 
dalykuose ir juos pamokinti, 
kad daugiau tokių klaidų ne
bedarytų. Tai daugelio mėgs
tamas sportas.

Pirmiausiai jis sako, kad 
tas, kuris rašė “Laisvėje,” kad 
būk meteorologija užteršia 
orą suodžiais-dulkėmis, sumai
šė žodį meteorologija su me
talurgija. Mat, jo manymu, 
atrodo, meteorologija nedaro 
suodžių-dulkių. Tik metalurgi
ja galinti daryti suodžius, kad 
ji suvartoja daugel anglies. 
Argi vien tik taip ?

Čia Nesutinkąs aiškiai su
klydo. Aš juk iš tikrųjų neži
nau, ką anas rašytojas turėjo 
minty, kai rašė, kad meteoro
logija užteršia suodžiais orą, 
bet kad tokis dalykas yra kaip 
meteorologiniai suodžiai - dul
kės, tai moksliškai įrodytas 
Klalykas jau seniai, čia matosi 
Nesutinkančio stoka žinojimo 
tokiuose dalykuose.

Mokslas sako, jog meteori- 
nių dulkių-suodžių. krinta ant 
žemės kas dieną apie šimtas 
tonų, nes yra apskaičiuota, 
jog kasdien krinta link žemės 
apie šimtas milijonų meteorų, 
kurie didžiumoj yra apie lie
taus lašo dydžio. Bet jie ne
pasiekia žemės čieli—nes, su
sidūrę su žemės atmosfera, su- 
denga ir virsta tik dulkėmis- 
suodžiais, kurios ir teršia tą 
orą.

Ar tokis oro teršimas daro 
ar nedaro blėdies kam, tai jau 
kitas klausimas. Mat, toks 
teršimas ėjo jau nuo pat su- 
sitvėrimo pasaulio, o visgi ir 
prie tokių aplinkybių išsivystė 
stebėtinai aukšto laipsnio gy
vūnija — žmogus, nekalbant 
jau apie kitus išsivystymus 
augmenijoj. Tai gal toks ter
šimas iš kosmos netaip jau 
prastas.. .

Jeigu šimtas milijonų tokių i 
meteorų dulkių-suodžių suda
ro šimtą tonų į dieną, tai į 
metus sudaro bauginančią vo- 
gą-svorį tiek ekstra medžia
gos. Tačiau mokslas sako/ 
kad toks gausus tų dulkių kri
timas ant žemės padarė žemę 
didesne tik pusė colio apie vi
są kamuolį per tris tūkstan
čius milijonų metų!

Iš to, tur būt, išdygo ir vie7 
na teorija, kad būk žemė taip 
ir susitvėrus. Saulės paviršiui 
atvėsus, jis atsiskyręs ir iš- 
lakstęs po kosmosą. Vėliau 
tie jos apaušę gabalai pradėję 
grupuotis, mažesni jų tikšti 
prie didesniųjų, iki pagalios 
nesusidarė vienas didelis ka
muolys ir virto mūsų žeme, 
kuri ir po šiai dienai tebedi
dėja. Bet tiktai šitokia teo
rija, reikėtų sutikti, kad vi
durys mūs žemės šaltas ir kie
tas, kaip tūli ir filisofuoja. Bet 
čia, rodo mokslas, neatitinka 
tikrenybei, nes vidurys mūs 
žemės nesąs šaltas ir kietas.

Nesutinkąs pašiepia ir ma
ne sarkastiškai, kam aš rašiau 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo organe “Tiesoje,” kad iš
tirpęs metalas iš katilo ne
trykšta aukštyn, kaip kokio 
fontano vanduo. Jis apgaubia 
žJdį Dėsnis svetimženkliu, 
kalbėdamas apie fizikos dės- 

#nį, kurį aš pavartojęs kalbėda
mas apie skylės gręžimą že
mėn. Vienas sarkazmas iššau
kia kitą, kaip šaukimas girion. 
Kaip girion šauksi, tokį ir at
balsį gausi, tai kam tokiais 
perlais ir užsiiminėti... Ga
lime diskusuoti švariai. Visko 
visi juk negali žinoti.

O visgi ištirpęs metalas iš 
katilo netrykšta aukštyn, kaip 
net ir vanduo netrykšta iš pa
prasto viedro, jeigu viedran 
ko solidaus nedėsi, ar Nesu
tinkąs nori iš to pasijuokti, ar 
ne. O jūron kad ir ką dėsi, 
vistiek kaip netrykš iš jos van
duo, taip netrykš. Jis sako, kad 
jeigu katilan ką įdėsi, pada
rysi į jį spaudimą, tai metalas 
iš katilo veršis laukan. Taip, 
jeigu į jį galėsi ką įdėti. Bet 
su žemės vidumi taip negali 
pasielgti, kaip negali taip pa
sielgti ir su pačia Šalta jūra. 
Žemės vidun niekas ir niekada 
nieko negalėjo įdėti ir nega

lės, tai todėl ir tas skystas me
talas katile prilygsta žemėstalas katile prilygsta

O kodėl niekas nieko 
vidun žemės ko įkišti 
daryti jai spaudimo?

negali 
ir pa-

kad žemėje tokis karštis, kad 
bile kas jon patekęs akimirkoj 
ištirps! Tokio daikto ant že
mės nėra, kas galėtų atlaiky
ti jos karštį. Gali jon ką kiš
ti, bet iš jos tiek tegausi, kiek 
jon įkišai, ištirpusį. Vien tik 
katastrofa iš kitos planetos te
gali žemei tokį spaudimą pa
daryti, kad iš jos skystas vi
durys trykštų laukan per jos 
ataušusią plutą. Jeigu, saky
sime, mėnulis susidurtų su že
me, tada tai galėtų žemei su
teikti tokį smūgį, nuo kurio ji 
galėtų plyšti ir tikšti jos skys
tis į visas puses.

Yra sakoma mokslo, kad že
mės pluta esanti apie 50 mai
lių storio. Tai be galo plonas 
kevalas, palyginus su žemės 
kamuolio storiu, kuris yra be
veik aštuonių tūkstančių mai
lių diametro. Taigi, jeigu jau 
jon būtų kokis viduje spaudi
mas, tai tokis plonas kevalėlis 
slėniai būtų ištiškęs, vienas da
lykas, o kitas, tokis kevalas 
nebūtų ir susidaręs, nes toji 
karšta putra tik purkštautų ir 
purkštautų, spirgėtų, kaip ko
kis bekonas skarvadoje. Bet, 
matyti, ten jokio iš vidaus 
spaudimo nėra, kad ten dujų 
nėra, kaip nėra ir tame ištir
pusiame metale katile.

Daleiskime, išgręži tiek gi
liai skylę žemėn, kad pasieki 
karštį 500 laipsnių. Ton sky-' 
lėn pasitaikę nuolatinė sriovė 
vandens bėgti. Tada atsitik
tų taip: kaip greit tas van
duo pasiektų tą karštį, taip 
greit jis virstų garu — taip 
greit jis stumtų aukštyn vir
šutinį vandenį skylėj, pakol 
visas susidaręs garas neišeitų, 
kas veiktų kaip koks periodi
nis fontanas. Taip veikia Co- 
loradoj The Old Faithful na- 
tūralis karšto vandens fonta
nas. Per laikų laikus 
purkščia vandenį aukštyn 
20 minučių.

O kad didelis karštis 
būti žemės viduje, tai 
mokslo patirta.
tis pėdų žemėje darosi 16 
laipsnių F. karščiau. Pagal 
tą šilimo skaitlinę gali pasa
kyti, kiek žemės pluta stora. 
Jeigu ji karštėja 16 laipsnių 
kas tūkstantis pėdų, tai už 
apie penkiasdešimt mailių jau 
karštis bus apie penkiolika 
tūkstančių (15,000) laipsnių. 
Niekas tokiame karšty nebe- 
išsilaiko solidus—viskas virsta 
skysčiu akimirka. Juk ir sau
lės pats paviršius, sakoma, tik 
apie tiek karštumo, nors jos 
vidurys turįs net 20 milijonų 
laipsnių karščio.

Rato padangos pavyzdys ir 
vulkanai, ką Nesutinkąs mi
ni, neišlaiko jokio argumento, 
palyginus ištirpusį žemės vidų. 
Rato padangą spaudžią vienoj 
mažoj daly—apačioj; vulkane 
taipgi panaši padėtis, iš kur 
susidariusių dujų. Bet žemės 
kamuolį spaudžia lygi spūstis 
visur aplink ją lygiai—net ir 
tą išgręžtą skylę — 14.7 sva- 
ant kiekvieno kvadratinio co
lio. (Nesutinkąs sako 16 sva
rų. Tai jo dalykas.)

A. Gilman

jis 
kas

gali 
jau 

Kas tūkstan-

Dobbs Ferry, N. Y.—Su
laukęs 71 metų amžiaus mi
rė architektas J. R. Colea- 
nas.

Haga. — Vakarų Naujo
joje Gvinėjoje nuo choleros 
mirė 250 žmonių.

Lietuvių Tautinis kambarys 
Pittsburgho universitete

Pittsburgh, Pa. — Pitts- stovai ir Lietuvių Komitetas 
burgho miesto Universitete pasirašė d i 1 
tarp aštuoniolikos įvairių 
Tautinių K.ambariif Randasi 
ir Lietuvių Tautinis ' Kam
barys. Jame kasdien susi
renka daugiau negu šešias
dešimt studentų įvairioms 
pamokoms bei paskaitoms. 
Lietuvių Tautinis Kamba
rys yra įrengtas pagal se
novės lietuvių liaudies me
ną, kurio pavyzdžiai buvo 
paimti iš Čiurlionio Meno 
Galerijos Kaune.

Visi Tautiniai Kambariai 
Universitete turi savotišką, 
savos tautos stilių. Jie bu
vo įrengti šiame Universi
tete, kad pagerbus tuos 
įvairių tautybių žmones, 
kurie į šį kraštą atvyko ir 
pastoviai apsigyveno Pitts
burgho mieste, kuris šian
dien laikomas Amerikos 
anglies ir plieno pramonės 
centru.

Daugiau negu dviem šim
tam studentų iš užsienio, 
kurie kasmet šiame Univer
sitete studijuoja, šie Tauti
niai Kambariai simbolizuo
ja vis labiau didėjančią 
mokslinių mainų programą 
su kitomis tautomis. Pitts
burgho Universitetan gali 
įstoti visi gimnazijos abi
turientai, ir taip pat užsie
nio studentai. Universite
tas taip pat suteikia ga
biems studentams stipendi
jas gilinti toliau savo stu-

Pittsburgho Universite
tas randasi šio miesto pa
čiame Kultūros Centre. 
Centrinis Unievrsiteto pa
statas, pastatytas prieš 35 
metus, yra 42 aukštų, neo- 
gotiškos išvaizdos ir sim
bolizuoja šios institucijos 
augštuš siekinius bei idea
lus. Penkiolika tūkstančių 
studentų kasmet lanko šią 
“Mokslo Katedrą.” Jos aš
tuoniolika mokslo skyrių. 
Baigusiems šį Universitetą 
suteikia bakalauro bei ma
gistro laipsnius. Centrinia
me pastato pirmame aukšte 
randasi visi Tautiniai Kam
bariai.

Pastačius Universitetą, 
miesto gyventojų įvairių 
tautybių grupės nutarė ko
kiu nors būdu prie Univer
siteto įrengimo prisidėti. 
Nutarta, pagaliau, įrengti 
Tarptautinius K a mb arius, 
kurie atvaizduotų tautinių 
grupių stilių ir meną, pa
imtą iš tų laikų, kada dar 
nebuvo susikūręs šis kraš
tas, nei šis Universitetas.
Lietuvių Tautinio Kambario 

projektavimas
1932 m. kovo mėnesį įkur

tas Lietuvių Komitetas. 
1935 metų balandžio mėne- 

i šio 9 dieną Unievrsiteto at-

Antri metai iš eilės Kapsuke rengiamos didelės gėlių 
parodos. Šiemet vidurinės mokyklos salę papuošė tūkstan
čiai puikių eksponatų, kuriuos išaugino gausūs gėlių mylė
tojai.

Nuotraukoje: viešnia iš Amerikos Petronėlė Petruškevi
čienė apžiūri -parodą.

Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

I niai... kiekvieno lie t u v i o 
brangiausias turtas. Švie
susis ąžuolas priklauso 
tamsiajai ąžuolo giminei. 
Tamsusis ąžuolas patam
sėjo nuo ilgo gulėjimo 
Nemuno upės vandeny
je. Staliai labai vertina šį 
ąžuolą kaip neįkainuojamą 
medžiagą baldams gaminti. 
Jis visiems lietuviams gerai 
žinomas. Linų audimas ran
komis Lietuvoje per šimt
mečius buvo nepamainomas 
amatas Lietuvos moterims. 
Audeklo raštas buvo specia
liai austas Lietuvių Tauti
niam Kambariui.

Lietuvių Tautinio 
Kambario dedikavimas 

ir jo ateitis
Lietuvių Tautinis Kamba

rys formaliai buvo atida
rytas 1940 metų spalio 4 d. 
Kambario vyriausias atsto
vas savo tai dienai pritai
kytoje kalboje šitaip kal
bėjo: “Mes aukojame Tau 
savo brangiausią turtą: 
savo vaikus ir vaikų vai
kus. Tegul šis Unievrsite- 
tas būna jiems intelektua
linis ir dvasiškas vadovas.”

Nuo pat Kambario įstei
gimo Lietuvių Komitetas 
kartu su kitais tautybių 
komitetais nuolat rengia 
ekonominio, politinio ir kul
tūrinio pobūdžio paskaitas.

Dėl tolimesnių informaci
jų kreiptis šiuo adresu:

Miss Renee Lichtenstein 
Foreign Student Advisor 
Office of Cultural and 

Educational Exchange
University of Pittsburgh 
Pittsburgh 13, Pa., USA

: u m ehtą-aktą, 
kuris užtikrino vietą Lietu
vių Kambariui Universite
te. Simbolis šio pažado bu
vo Lietuvos Vytis, išplautas 
ant skydo virš būsimo kam
bario įėjimo. Kambario 
įrengimo darbai prasidėjo 
1940 metų pavasarį. Anta
nas Gudaitis, menininkas iš 
Kauno, suprojektavo Lietu
vių Kambario įrengimą. Jis 
pats apie savo projektą ši
taip rašė:

“Remdamasis Universite
to reikalavimais ir atsi
žvelgdamas į kambario dy
dį, aš mėginau šiais grynais 
lietuviškais ornamentais su
teikti kambariui kuo dau
giau lietuviško charakterio. 
Visi įrengimo ornamentai 
yra kopijos autentiškos 
medžiagos, kuri randasi 
Čiurlionio Meno Galerijoje 
Kaune.”

Lietuvių Tautinis 
Kambarys

Lietuvių Tautinio Kamba
rio baldai, sienos, jų šulai, 
grindys, durys ir slenkstis 
yra šviesaus bei tamsaus 
ąžuolo. Lubos yra baltai 
nutinkuotos. Visi trys lan
gai iš pilkšvai migloto stik
lo yra pagražinti švino 
medalijonais, kurie vaizduo
ja “Saulės Ornamentus.” 
Sienos yra išmuštos ranko
mis austo lininio audeklo, 
kuriame meniškai įaustas 
“Paukščių Takas,” teksti
lės ekspertų komiteto pa
rinktas šiam tikslui iš tūks
tančių pavyzdžių Čiurlionio 
Meno Muziejuje, Kaune. 
Virš rašomos lentos palubė
je šviesaus ąžuolo lentoje 
yra išpiaustyti stambiomis 
raidėmis pasifdiški u s i ų j ų 
moksle Lietuvos vyrų var
dai. Štai jie: Kristijonas 
Donelaitis1 (1714-1780), 
kompozitorius, kuris užsi
stojo baudžiauninką lietuvį 
žemdirbį. Simonas Dau
kantas (1793-1864), moksli
ninkas ir istorikas, kuris 
parašė pirmąjį lietuvišką 
elementorių. Jonas Basana
vičius (1851-1928), didelis 
patriotas ir mokslininkas, 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
įsteigėjas. Jonas Mačiulis- 
Maironis (1862-1932), poe
tas ir mokytojas. Vincas 
Kudirka (1858-1899), mu
zikas, kompozitorius, poe
tas, rašytojas, leidėjas, gy
dytojas. Jis parašė žodžius 
Lietuvos Himnui. Mikalo
jus Konstantas Čiurlionis 
(1875-1911), rašytojas ir 
menininkas.

Labai svarbų vaidmenį 
Lietuvių Tautiniam Kamba
ryje pačiame sienos gale 
vaidina Čiurlionio tapyto 
paveikslo kopija. Paveiks
las pavadintas “Du Kara
liai.” Kopiją paruošė Phi
lip Elliott, kuris tuo laiku, 
kada Lietuvių Kambarys 
įsisteigė, buvo dailaus meno 
profesorius Pittsburgh© U- 
niversitete. Čiurlionio Me
no Galerijos valdininkas 
apie paveikslą šitaip išsi
reiškė: “Medžiai yra Lie
tuvos miškai, kurie dengia 
tamsią ir paslaptingą pra
eitį. Tarp šakų matosi 
žvaigždės, kurios reiškią 
viltį. Paveiksle matosi du 
karaliai. Vienas laiko ran
koje labai šviesų brangak
menį, kurį antrasis saugoja 
savo kardu. Šviesa, kuri iš 
šio brangakmenio atsispin
di, yra labai graži, šios 
šviesos spinduliuose matosi 
lietuviškas kaimas: šiaudi
niais stogais nameliai^ balti jie galės daryti po 2,000 my- 
beržai, svyruojantys gluos- lių per valandą.

Cleveland, Ohio
Spaudoje jau tilpo prane

šimai, kad LLD 100 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 25 d. Bet dėl ne
numatytų svarbių priežas
čių tą dieną įvykti negalės. 
Todėl tas susirinkimas nu
keltas į gruodžio 9 dieną. 
190 kuopos nariai (kartu ir 
svečiai), įsitėmykite ir visi 
atsilankykite, nes tai bus 
metinis susirinkimas su 
vaišėmis. Susirinkimo pra
džia 3-čią vai. popiet. Po 
susirinkimo vaišės, tai gra
žiai ir draugiškai praleisi
me visą sekmadienio popie-

L. D. Pašalpinės Draugi
jos banketas yra rengiamas 
gruodžia 1 d. Pradžia 6 
vai. vakare. Kviečiami visi, 
o ypatingai Draugijos na
riai, dalyvauti. Po vaka
rienės tęsis šokiai iki vėlu
mos.

Gruodžio 15 d. rengia va
karienę LDS 55 kuopa. Pra
džia 6 vai. Tai jau bus 
šių metų paskutinė pramo
ga, po jos seks tik Naujųjų 
metų sulaukimo puota.

Visos šios pramogos įvyks 
LDS klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Avė.

Kaip paprastai, gruodžio 
mėnesį visų draugijų esti 
svarbūs susirinkimai, o ge
ra jų dalis ir su vaišėmis. 
Labai svarbus susirinkimas 
įvyks LDS 55 kuoops gruo
džio 5 dieną. Pradžia 6 vai. 
vakare: 
susirinkimas įvyks gruodžio 
19 d.

Šiuose susiri n k i m u o s e 
turėtų kuo daugiausia na
rių dalyvauti.

J. žebrys

Draugijos

$1,300,000,000 Už TRIS 
BOMBONEŠIUS

Washing tonas.—Jau baig
ta statyti trys “RS-70” bom
bonešiai, kurių pastatymui 
ir įrengimui išleista $1,300,- 
000,000. Greitai jie bus iš
bandyti. Yra manoma, kad

Žinios iš Lietuvos
Nauji kino dokumentalistų 

darbai
Pirmąja kregždute į Lie

tuvos ekranus neseniai nu
skriejo režisieriaus-operato- 
riaus Romo Gabalio kino 
apybraiža “Kryžiaus šešė
lyje.” O štai dabar Lietuvos 
kino studijos dokumentalis
tai ruošiasi išleisti antrąjį 
lietuvišką filmą antireligine 
tematika: Respublikos pre
mijos laureatas, vienas iš 
“Gyvųjų didvyrių” ir “Ka
nonados” autorių, režisie
rius Arūnas Žebriūnas bai
gia dokumentinį filmą 
“Šventosios vietos.”

—Medžiagos jau turime 
užtektinai — pasakoja reži
sierius. — Pradedame mon
tuoti ... Tai taip pat svar
bus kūrybinis procesas, ta
čiau, manau, pagrindiniai 
sunkumai jau praeityje. Ki
no juosta bus dviejų dalių, 
ekrane ji prabėgs per 20 
minučių. Mes norime, kad 
tos minutės, kurias žiūro
vas praleis, žiūrėdamas mū
sų ' filmą, nenueitų veltui, 
bet priverstų susimąstyti. 
Susimąstyti, kodėl dar pas 
mus yra žmonių, tikinčių į 
dievą, ir kaip jiems padėti 
išsivaduoti iš religijos pan
čių.

Prieš žiūrovų akis pra
slinks ištisa “stebuklų” ir 
jų “gamintojų” virtinė. Mū
sų filmavimo grupė pabu
vojo ne tik Šiluvoje, bet ir 
daugelyje kitų “šventų vie
tų” ir kino juostoje užfik
savo tikrąją maldininkų ke
lionių esmę.

Filmas “Šventosios vie
tos” netrukus išeis į res
publikos ekranus. Tačiau 
tai ne vienintelis Lietuvos 
kino dokumentalistų 1962 
metų darbas. Į šalies ekra
nus “kelialapį” gavo re
žisieriaus - operatoriaus 
G. Chnkojano kino apybrai
ža “Atlanto atogrąžose,” L. 
Tautrimo ir I. Pikturnos 
apybraiža “Kai akmenys 
netyli.” Baigta gaminti L. 
Tautrimo ir JAV žurnalisto 
A. Šalčiaus kino apybraiža 
“Apkasų gėlė,” V. Starošo 
kinoreportąžas apie lietu

višką cirką “Vilnius.” Įdo
mius darbus respublikos ki
no žiūrovams žada režisie
rius L. Maciulevičius (kino 
apybraiža apie LTSR nusi
pelniusį dainų ir šokių an
samblį), V. Starošas (kino 
apybraiža apie šauni jąją 
aštuoniukę—Vilniaus “Žal
girio” irkluotojų komandą). 
Režisierius - operatorius M. 
Segalis artimiausiu laiku 
perduoda į ekraną savo 
naująjį darbą, pasakojantį 
apie Kapsuko rajono Čer
niachovskio vardo kolūkio 
žemdirbius.

R. česna 
Vilnius

Philadelphia, Pa.
Filmai lapkričio 23

Nauji filmai iš Lietuvos 
bus visiems labai įdomūs. O 
taipgi ir svečias iš Lietuvos 
pasakys labai įdomių daly
kų.

Filmų rodymas tęsis apie 
3 valandas . Galėsite matyti 
ir susipažinti su visa Lietu
va ir joje daromu dideliu 
progresu. Filmus rodys J. 
Grybas iš New Yorko.

Kviečiame visus iš pačios 
Philadelphijos apylinkės at
silankyti. Įvyks lapkričio 
23 d. (penktadienio vaka
re), Lietuvių respublikonų 
klubo svetainėje, 2530 No. 
4th St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įėjimas kaip auka $1.

Kviečia LLD 10 kp.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-os kuopos susirinkimas su 
užkandžiais įvyks lapkričio 16 d., 
LDS Klubo svetainėj, 9305 St. Clair 
Ave. Gerbiami kuopos nariai esate 
kviečiami dalyvauti tame susirinki
me, nes dažinosite, kokios buvo pa
sekmės parengimo.

(92-93)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa rengia didelį ban

ketą Padėkavonės dienoj, ketvirta
dienį, lapkričio 22, 314 15th Avė.. 
So.

Bus patiekta labai geri pietūs, 
kalakutiena su visokiais pridėčkais. 
Taigi, kurie mylite gerai pavalgyti ir 
linksmai laiką praleist, tai visi esa
te kviečiami dalyvauti. Pietūs pra
sidės kaip 12 vai. dieną.

Kviečia Rengimo 'Komisija
(92-93)

HARTFORD, CONN.

Mirus

Mykolui Butkevičiui
Mes, Hartfordo draugai, liūdime netekę 

gero choro rėmėjo. O tau, Louise, 
reiškiame širdingą užuojautą.

M. Jansonienė V. ir M. Staugaičiai
M. ir K. Naktiniai F. Roman
J. ir M. Bėrnett P. ir O. Žilinskai
A. ir M. Raulinaičiai W. ir O. Jurgelaičiai
J. ir W. Kaziow R. Vaitkienė
J. ir M. Lukštai J. Charnecki
J. ir L. Žemaičiai S. Laurin
J. ir M. Strižauskai J. ir O. Šilkai
A. ir O. Latvėnai J. Kazlauskas

LIubNAS PRISIMINIMAS

Onos Smithiėnes
Lapkričio 25 d. sukanka vieneri metai kai mirė 

tnano žmona Ona. Ji nebuvo kokia žymūnė, bet 
ėjo darbo klasės keliu, ir dėl jos Stengėsi pagal 
išgalę. Prisiminus ją—aprasoja blakstienos ir tie 
prisiminimai yra dažnus.

Ilsėkis, Onilte, ramiai Tave visuomet prisimin
siu. Nebetoli tas laikas, kuomet būsime kartu.

S. F. SMITH,
Los Angeles, Calif.

•- ' — ................ ... ■ ■1 .. ........ —........-............
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Apie nekurtuos tėvus 
ir j y vaikus

Sunkiai susirgo Juozas 
Kairys - ligoninėje
Brooklyno lietuviams 

rai žinomas veikėjas Juozas 
Kairys praėjusį šeštadienį 
sunkiai susirgo paralyžium 
ir tapo nugabentas į Booth 
Memorial Hospital Flush
ing, N. Y. Randasi kritiško
je padėtyje. Smulkiau apie 
ligonį bus. pranešta kitoj 
“L.” laidoj.

Dr. Al. Margeris iš Chicagos 
lankysis New Yorke

Autorius knygos “150 dienų Tarybų Lietuvoje” Dr. 
Algirdas Margeris atvyksta į New Yorką ir dalyvaus 
bankete, kuris įvyks gruodžio 1 d., Kultūriniame cent
re, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Banketą rengia ALDLD centras, kad pagerbti Dr. 
Margerį už jo didelį darbą, parašymą knygos “150 die
nų Tarybų Lietuvoje”.

Prie banketo yra ruošiama ir meninė programa. 
Tikimės turėti spalvingą banketą ir tik už $2. Kviečia
me rengtis visus dalyvauti tame kultūringame Dr. Mar- 
geriui pagerbti bankete.

LLD sekr. J. Grybas

TSRS naujas būdas 
turtams ieškoti

Geologai nustatė, kad nau
dingųjų iškasenų telkiniai 
pasiskirstę Žemėje labai ne
tolygiai, ir įvairiose terito
rijose esama skirtingų rū
dų. Uralas turtingas gele
žies, cinko ir sidabro. Vi
durinė Azija — gyvsidabrio, 
stibio, volframo. Žinoma, 
šitoks rūdų pasiskirstymas 
įvyko ne Žemės formavimo
si metu, bet žymiai vėliau. 
Kadangi paieškos įvairiuose 
TSRS rajonuose vykdomos 
jau daugeli dešimtmečių, su
prantama, kad dauguma to
kiu telkinių jau surasta. To
dėl ateityje bus labai svar
bios sunkiai randamu telki
niu, neturinčiu aiškių žy- 

Kuomet mių žemės paviršiuje, paieš- 
vaikai ženijosi, tėvai jiems kos. 
nemažai suteikė paramos.

Tėvas apsirgo ir vienas į dengti dykumų smėlynais ir 
Toliau. Tūla šeima tu- vaikas prisigerino prie jo, į kitokiomis nuogulomis. Ben- 

rėio bizneli ir tris vaikus, prižadėdamas motiną užlai-įdras šių telkinių fondas pa- 
Vienam davė m o k v t o j o j kyti, kad jam pavestų visas | gal preliminarinius V. I. 
mokslą, o vienas vaikas bu
vo raišas. Kuomet tėvai 
išėio iš biznio, nes jau buvo 
senyvi, tos šeimos gaspado-

Į Bet, girdi, velnias spėjo pa
rbėgti. Policmanas buvo at
jojęs, paklausinėjo, kas čia 
•atsitiko, ir išėjo.

Pakeitė santaupų padali- 
Nežiūrint, kur man nimo administratorių, pada- 

i. bet mano rydama naują testamentą, 
( ... ___ , iš šių įgaliodama savo vyrą. Duk-

komplikuotas. Anksčiau kapinių turi būti išimta irjteriai paskyrė $500, žentui 
mirę laisvesni žmonės būda- palaidota ten, kur yra jos $2.00, raišam sūnui $4,000, 
v° daugiau laidojami be re-į keli vaikai palaidoti, ir kur | mokytojui .$1,000. Yra 2 
liginių prietarų, negu kad yra mano vieta. Taip, gir-1namai po dvi šeimynas. Tė- 
11 11 *di, buvau užgautas ir jau-įvas jų parduoti negalės,

ičiausi pažemintas, kad net bet jų Įplaukomis galės 
j nedalyvavau gedulo pietuo- naudotis. O po tėvo mirties 
;se. paliks vaikams.

Paskutinis tėvų atsiskyri-Imas: ” *
mas, laidojimas nuo savo j reikės atsidurti, Lw 
šeimos vis labiau darosi i žmona, jūsų motina, i

dabar yra laidojami.
Tam yra ir priežastis.; 

Pirmiau laisvamanis turėjo Į 
reikalo tik su savo žmona, į _ , ... v. r . .
kad ja atšaldyti nuo religi-' Da«ar, girdi, jaučiuosi | Po to atsitikimo senute 
jos prietarų ir jei jam ne- ^eiaau’ nes motiną iš anų į dar porą metų pagyveno su 
pavyko tai padaryti, tai da-ika’)iniu Parvežė j mūsų balsavo vyrlL 
bar, kuomet vaikai suaugo,: P'nes> kur Yra ’r k't’ šei- 
laisvo žmogaus laidjimas Įmos nariai Palaidoti. Is iš
daigiau priklauso nuo vai- iimtl’ Pln1^ sumos banko 
kų. Negalima sakyti, kad|bza5a.vau_.a\e:a Pt,s?- 
tai įvyksta 100 procentų, 
tačiau daug didesnis nuo
šimtis laisvesniu žmonių 
yra palaidojami prieš jų 
nusistatymą.

Prie to. atsitikimai paro
do ir tai, kad tykesnių žmo
nių laisvas užsilaikymas per 
vaikus yra labiau įvertina
mas ir tėvų idėjos pagerbia
mos nei kad gyvesnių vei- 
kėiu, kurie tas idėjas sklei-

. Klausiau, girdi, pas vaikus 
ir pas graboriu, kokiu iš- 
rokavimu jie taip pasielgė? 
Atsakymo, girdi, negaunu.

. O vyras dar ir 
dabar gyvas.

Dar buvo toks atsitiki
mas. Šeima susidėjo iš 4-rių 
žmonių. Tėvas buvo geras 
amatininkas ir turėjo ne
mažai santaupų.

Tokie telkiniai slūgso 
kalnų masyvų gelmėse, pa

New Yorkas. — New 
Yorko miesto gyventojai
daugiausiai suvalgo grybų.

Iš šaunaus jubiliejinio 
Aido choro banketo

džia. Ir kartais atrodo, kad |rjus buvo ne tėvas, bet mo- 
tokiu veikėi^vaikai kain iritma- ^ain tokia padaie 
atkeršydami tėvui, padaro testamentą, nas k1 r dama 
jam priešingai, užmozodami 'santaupas vaikams n vviui, 
religiniais prietarais.

Yra ir tokiu vaikų: jei tik 
tėvas liko našlys ir ji ištiko 
mirtis, tai vaikai su juo su
sidoroja tain greit, kad net 
mažai kas žino, kad jis jau 
yra miręs. Yra ir tokių 
šeimynų, kurios palaidoia 
savo tėvus gražiai, laisvai ir 
prašo, kad darbininkiškoj 
spaudoj neprisimintu, nes 
turį tam priežastis, taip pat 
kaip ir tie, kurie prisideda 
nrie palaikymo darbininkiš
kos spaudos, ir prašo jų 
spaudoj neminėti.

Tūlas laisvietis, mątVda- 
mas, kokia padėtis susidaro

nagal nuožiūrą, kiek kuris 
yra užsitarnavęs. Kaip vi
sos motinos yra linkę nrie 
dukterų, tain pat buvo ir ii. 
Dukterį naskvrė administ- 
ratorka, kad motinos pada
ryta testamen ta no jos 
mirties pilniausiai išpildytu.

Viską sutvarkius, vvra iš- kain ir negražu, 
siuntė i farmas. kad jai ne- 
simaišvtu po kojomis ir ne
eikvotu duonos. Administ- 
ratorka duktė gvvena neto
li motinos ir reikalui esant 
motina prižiūrės. Taip jos, pasiimti, 
susitarė. Užėjo šaltas oras.! 
Motina apser^a. Stubos an-1 
Šildyti nenajėgia. Peš iš j 
sklenn reikėjo atsinešti ku- į

santaupas, ką tėvas ir pa- |Krasnikovo apskaičiavimus 
darė. Motina turėjo eiti į;bent šešetą kartų viršija 
teismą, kad atgautų santau- lengvai aptinkamus., jau su
pas.

Taip pat tūlas tėvas nu
sipirko 4 lotus statymui na
mų ir už juos užmokėjo 
Lotai priklausė miestukui 
Vaikas susižinojo su mies- gręžiniai milžiniškuose plo- 
tuko klerku Jr lotų doku-1 įuoge yra per brangūs.

Nustatyta, kad aplink 
naudingųjų iškasenų klodus 
susidaro padi d ėjusio ele
mentų kiekio laukai, vadi
namoji išsisklaidymo aure
olė. Išsisklaidymo aureolės 
gali atsirasti, yrant rūdoms, 
tirpdant vandeniui, veikiant 
augalų šaknims. Todėl nau
dingų iškasenų telkinio ra
jone, dirvožemyje, vande
nyje, augaluose, požeminėje 
'atmosferoje—galima suras
ti ir pačius naudingųjų iš
kasenų telkinius.

Šitoks geodhėminis meto-

mentus (deeds) padarė antį 
savo vardo. Tėvas sako: 
“Jei būčiau jaunesnis, 
eičiau i teismą atsimt. Da
bar esu jau senas ir eiti į 
teismą su vaiku — būtų n S

Tokie vaikai yra tikri 
“amerikonai” ir elgiasi “pa
gal amerikonišką gyvenimo 
būdą.” Kur tik pamato do
leri. tai ir ieško progos ji

Ignas

Aukštoji žirafa

rastus ir tuos, kurie dar ga
li būti rasti, naudinguių iš
kasenų telkinius. Tačiau 
įprasti vizualiniai paieškų 
metodai čia jau netinka,

Su dideliu ir spalvingu 
banketu mūsų Aido choras 
formaliai užbaigė savo auk
sinio jubiliejaus minėjimą.

Banketas, kaip jau buvo 
anksčiau pranešta, įvyko 
lapkričio 17 d. Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo sa
lėje, Brooklyne, kur Aidas 
prieš 50 metų gimė.

Salė buvo, sakyčiau, ak
linai pilna svečių. Aidiečiai 
paruošė skanaus maisto, ai-! 
dietės ir aidiečiai maloniai 
visus aptarnavo. Nuotaika 
visuose, kaip pastebėjau, 
buvo puiki.

Bet tai tik viena šios iš
kilmės pusė. Kita, svarbes
nioji—dainų programa, ku
rią atliko pats choras, va
dovaujant Mildredai Stens.-

trauksim naują dainą, bro
liai ... Ir eisim Lietuvos ke
liu... ” Paskui dainavo vi
są eilę kitų dainų — tarybi
nių lietuvių kompozitorių ir, 
kitų. Dainavo ištraukų iš 
operečių.

Bankete dalyvavo ii’ du 
buvusieji Aido choro mo
kytojai Walteris Žukas ir 
Jurgis Kazakevičius. Mild- 
reda pakvietė vieną ir kitą 
diriguoti chorą; abudu ga
vo po vieną dainą. Abudu, 
pasirodo, dar savo profesi
jos nepamiršo, ir publika 
juodu mielai ir karštai svei
kino.

M. Stenslerienė ir pianis
tė, akompanavusi chorui, 
Anna Salyk, buvo apdova
notos gėlių bufetais.

1961 metais į New Yorką 
buvo pristatyta 1,000 vago
nų kultivuotų grybų.

New Yorkas.—Trys ban
ditai bandė apiplėšti Man-( 
hattane banką, bet jiems 
nepavyko. Įvyko kova su 
policija. Virš 30 šūvių buvo, 
paleista. Du plėšikai — A.^ 
Taylor ir K. Cavanaugh 
nušauti, trečias sužeistas ir 
suimtas. Kovoje buvo su
žeistas ir vienas policinin
kas.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Lotynų Amerikos delegačių 
jos yra paruošę rezoliuciją, 
kurioje siūloma, kad Loty
nų Amerikoje nebūtų laiko
mi atominiai ginklai. Dau
gelis delegatų ir iš kitų ša
lių remia šią rezoliuciją.

Motery klubo mitingas
lerienei.

Choras buvo gerai šiai iš
kilmei pasiruošęs. Progra
mą pradėjo su “Sveiki, gy
vi mūs draugai,” ir su “Už-

su vaikais, nusitaria naiva ' V " V‘r>«-i ilunoluJ* das pirmą kartą pradėtas
būdą savo šermenims. Jis iXlTnerkurti iš" žirafa — pats aukščiau- taikyti TSRS maždaug
savo žmona buvo jau palai- _ - s, vi ne- sias gyvūnas. Išmatavus šių prieš 20 metų'.' Dabartiniu
dojęs laisvai ir pasiliko tik '' ti‘kn „,lqHv„rkv. Afrikos savanų gyventoju metu geochėmikas gali lasu sūnum. _ Kad sūnus ne - ™ fūgį, paaiškėjo, kad jie ut bai greitai nustatyti iki vie- 
'inmn'ZAtn m cil t’Oll CTim 11 u 1 Vl ' ---- - *1 • ' - .1.. i w. -----apmozotų i o su religiniais 
burtais, tai jis padarė su
tarti su laidojimo direkto
rium. kad jo šermenyse ir 
laidotuvėse nebūtu jokių 
maldų, ir kad būtu sukre- 
muotas toj pačioj kremato- 
rijoi. kur buvo sukremuota 
jo žmona. Laidotuvių di
rektoriui anmokėjo iš anks
to, o kas liks nuo santaupų 
po jo mirties, tai bus sūnui. 
Jam mirus, sūnus nedavė 
niekam žinoti apie tėvomiir- 
ti. Ir taip buvęs geras 
draugas vieno automobilio 
palydėtas į krematoriją be 
draugų ir pažįstamų.

Negana, kad nekurie vai
kai neivertina tėvų įsitiki
nimų, bet prie jų santaupų 
tai nepaduok—prie jų lai
žosi.

Ką tik neseniai įvyko se
kanti drama. Senyvoj šei
moj įvyko žmonos mirtis. 
Vaikai su likusiu tėvu anie 
motinos šermenis ir laido
tuves nesitarė. Girdi, atva
žiavo duktė su žentu ir pra
nešė man, kad turime va
žiuoti i banką, kad išimti 
motinai priklausančiu pini
gų, nes jei neišimsime, tai 
valdžia už juos atims nuo
šimčius. Taip-ir padarėme. 
Išėmėm $8,000. Motiną pa
laidojo visai kitose kapinė- Viskas apžėlę, 
se, negu kad mūsų buvo pa
sirinkta, ir už vietą buvo

' užmokėta. Ir keli mūsų 
vaikai jau ten yra palaido
ti ir antkapiai nastatyti.
, Kuomet, girdi, pravažia- 

" vome tas kanines, kur žmo
na turėjo būti palaidota, ir 
kai pamačiau, i kokį purvy
ną ji buvo įdėta, tai sukė
liau triukšmą pasakyda-

į aukščio.
Maždaug trečdalis ūgio ati-

mite visai nusilpo ir liko i ay£a %®

Dukteriai ir žentui atė- tenka žirafų kaklui, 
ius, radus motina tokioipa Tokia savotiška gyvūnų 
dėtv, motina atidavė i liefo-įkūno sandara kelia fiziolo- 
nine. Ligoninei duktė sn;gų didelį susidomėjimą, 
žentu labai nemandagiai 
anie motina išsireiškė ir pa
tarė gvdvtoiams nėr dano* 
nesirūpinti apie ja. nes ii 
esanti atgyvenus savo am
žių ir nemokanti save tin
kamai užsilaikyti ir pana
šiai.

Motina, nors ir silnna bū
dama. ta viską girdėjo. Jai 
sustinrėjus, aydvtoias ir 
slauges pradėjo klausinėti, 
kas jie tokie buvo, kad tain 
nemandagiai anie ja kalbė
jo. Kai pasakiau, kad tai 
mano vaikai, tai, girdi, dak
taras su slaugėmis pasižiū
rėjo vieni i kitus, truktelė
jo pečiais ir nuėjo savais 
keliais, pamislvdami, kad iš 
tikrųjų turi “gerus” vaikus.

Senutė, pabuvus kelias 
dienas ligoninėj, sutvirtėjo 
ir parėjo namo. Iš farmų 
parsikvietė namo tėvą. Tė
vas man skundėsi, kad par
važiavęs namo stubą radęs 
labai nešvarioj padėtyj, kad 
prie stubos valymo niekas 
nėra nė rankos pridėjęs.

Tekia savotiška gyvūnų

Įdomiausia tai. kad pas ži
rafas yra labai aukštas 
kraujospūdis. Tik todėl jų 
smegenys aprūpinamos pa
kankamu kiekiu kraujo. 
Juk atstumas nuo širdies 
iki smegenų kapiliarų yra 
daugiau kaip 6 pėdos. Vien 
tik kraujo svorio jėgai nu
galėti reikia gana didelio 
spaudimo. .

Kitaip tariant, žirafa — 
vaikštantis hipertoninės li
gos “modelis”. Gydytojai 
gali tirti kraujospūdžio 
ypatumus “natūraliose” są-

bai greitai nustatyti iki vie
nos milijoninės procento da
lies uolienoje esančius ele
mentus. Geocheminiai me
todai leido išplėsti ir mecha
nizuoti paieškas, įgalino 
greitai įvertinti didelius 
plotus. To dėka buvo aptik
ti nauji švino, alavo, molib
deno, aukso, vario ir kitų 
metalu telkiniai Kazachsta
ne, Užbaikalėje, Uzbekista
ne, Tolimuosiuose Rytuose, 
nauji naftos baseinai Uchi- 
tos rajone. Įdomu, kad dau
geliu atvejų šie atradimai 
padaryti ten, kur kiti paieš
kų metodai nedavė teigia
mų rezultatų.

SURADO 37,782 PeDŲ 
JŪRŲ GYLĮ

Londonas. — Anglijos jū-
* * '— ■ .n

surado prie Filipinų 37,782 
pėdų jūrų gylį. Tai giliau
sia vieta jūroje, kokią iki 
dabar žmonės žino. Prieš 
laiko Tarybų Sąjungos ty
rimo laivas “Vitiaz” Ra
miajame vandenyne, Mari
aną salų stityje, surado 
36,204 pėdų gylį.

lygose, nesukeldami hiper- rll tyrinėjimo laivas “Cook

Ar ilgai gyvena 
mūšy paukščiai?

Nelaisvės šąlygose, jeigu 
gerai prižiūrimi, ' paukščiai 
gyvena gana ilgai. Tyrimais 
hustatyta, kad smulkūs 
giesmininkai, laikomi nar
vuose, išgyvena 20-25 metus. 
Naminiai karveliai atski
rais atvejais išgyvendavo 
iki 35 m. Vištiniai paukš
čiai— iki 20 m. Iš stambių 
plėšriųjų paukščių kilnusis 
erelis išgyvena 46 m., o 
amerikinis kondoras — 52 
m. Apuokai yra gyvenę 53 
ir net 68 m. Maždaug tiek 
pat išgyvendavo ir stam
bios papūgos. Ar gali bent 
kai kurie paukščiai sulaukti 
100 metų ir daugiau, nėra 
duomenų.

Gamtin ėse sąlygose 
paukščiai gyvena kur kas 
trumpiau. Daugumas žūva 
jau pirmaisiais gyvenimo 
metais. Žilos senatvės jie 
laisvėje nesulaukia, nes ne
galėtų atsispirti konkuren
tams, priešams, turėtų sun
kumų susirasti maisto ir t.t. 
Paukščių gyvenimo truk
mei išaiškinti gera priemo
nė yra jų žiedavimas.

Programai pirmininkavo 
J .Grybas.

Tenka priminti, kad gera
sis aidiečių bičiulis, great- 
neckietis Povilas Bėčis, bu
vo atvežęs gėlių tiek, kad 
apdovanojo, rodosi, ir visus! 
svečius po gėlę. j

Na, tai aidiečiai baigė ju
biliejinius metus,.šauniai. 
Dabar jie turi rengtis pava- 
šarįųiąm savo koncertui, ir Į 
jie nori, kad juo daugiau i 
jaunimo į jų gretas ateitų,! 
kad padėtų plėsti lietuvišką 
liaudies dainą.

’Aidiečiai yra pasimoję at
likti dar didelių kultūros 
srity darbų,

Sėkmės jiems!

Šį antradienį, lapkričio 20 
d., šaukiamas Moterų klu
bo mitingas 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” salėje.

Turime svarbių reikalų, o 
po posėdžio dvį draugės 
Elzbietos Kasmoęienė, 
buvusi ilgametė mūsų sek
retorė, ir Sungailieųė — pa
vaišins mus.

Būkime visos! »
, , ,. , >; Valdyba

Ns.

GRIPSHOLM I 

restaurant
Tautiški g vedų J vairūs Valgia L 

.Patarnaujame pietus — Vakarienė 
Kok teitai ■ ?

824 E. 57th St., New York City 
PL. 9-6260

Priimame Dinners and American 
Express Club kredito korteles,

ir kitų

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikės Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika

Vieną dieną, girdi, atėjo 
ir žentas ir su nuostaba ma
nęs klausia: “Iš kur tu at
siradai? Tu čia nepriklau
sai. Aš tau policiją pa
šauksiu.” Tėvas sako: aš, 
girdi, jau buvau įsiutęs. 
Priemenės kampe, stovėjo 
geras šluotkotis. Griebiau tą 
šluotkoltį rėkdamas: “Tu 
man policiją pašauksi!..”

tonijos laboratoriniams gy
vūnams. Tokio aukšto krau
jospūdžio, koks yra pas ži
rafas, neišlaikytų nė vie
nas gyvūnas — jis tuojau 
pat žūtų nuo kraujo išsilie
jimo smegenyse.

Įsivaizduokite, kad žira
fa pasilenkė, pavyzdžiui, at
sigerti. Smegenų kraujo in
dai turėtų tiesiog susprogi
nėti kaip guminiai vamzde
liai, esant labai stipriam 
kraujo spaudimui.Bet to ne
atsitinka !.

Atsigėrusi žirafa išsitie
sina. Dabar jos galva daro 
didesniu kaip 2 metrų spin
duliu puslankį. Prie aukšto 2 ir pusė mylios atstos. Vie- 
kraujo spaudimo dar prisi
deda išcentrinės jėgos vei
kimas. Esant tokiam spau
dimui, žirafa mažiausiai tu
rėtų netekti sąmonės. Ta
čiau ir to neįvyksta!

PĖSTI Iš AMERIKOS 
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ
Anchorage, Alaska. — 

Alaską nuo čukotkos pusia
salio dalina tik 52 mylių 
Beringo sąsiauris. Sąsiau
rio viduryje yra dvi Demi- 
do salos viena nuo kitos tik

na sala priklauso Tarybų 
Sąjungai, o kita —Jungti
nėms Valstijoms. Žiemą, 
kada yra ledonešis, tai virš 
ledo gyventojai vaikšto pės^- 
ti tarpe tų salų.

• Londonas. — Tarybų Są
junga bando sunaikinti In
diją ir Kiniją.

Paieškojimas
Paieškau savd brolio Juozo Ma- 

tus-Matuzevičiaus, girdėjau, kad gy
vena Brooklyn, N. Y., ir dirba prie 
laivų iškrovimo (pier dokų). Brolio 
Jono duktė Mrs. Helen Rochke gy
vena 184 Sumpter St., Brooklyn 33, 
N. Y.

Prašau brolio Juozo ir brolio Jono 
dukters Helenos atsiliepti arba ži
nančių apie juos pranešti man, už 
tai būsiu labai dėkinga.

Veronika Pužienė, 92 Alden St., 
Brockton, Mass.

(92-94)

PARDAVIMAI
Parduodame gerą šaldytuvą (G.E. 

Refrigerator) ir Western Electric 
Televiziją, 21 colių akranas. Dėl 
daugiau informacijų prašome skam
binti AX.6-8138, bi dieną. Arba 
kreipkitės: 95-05 — 76th St., Ozone 
Park, N. Y.

(92-03)

buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus .orato
rius ir plieniniai siartavojęs kovotojas. Ištisą savo
amžių dirbęs idė šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug ifukenTėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime

> \
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
Gaunama “Laisvės” Knygyne 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.
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