
No. 82

Jau naujoje vietoje. 
Be senelių baldų. 
Gerieji talkininkai. 
Be karo nerimsta. 
Apie laikraščius. 
TV programos.

Rašo V-a

LAISVE—LIBERTY
Dukartsava’tinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........................................._ $10.00
Kitur užsienyje ................................. $12.00
Jungtinėse Valstijose ...................... $0.00

Pavienio egzenip. kaina 10 centų

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Ozone Park 17, N. Y. Penktad., spalio (Oct.) 23, 1959

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly 

110-12 Atlantic 4venu» 
Richmond Hill 19, N Y.

Telephone X Ilginiu D-lH’27

PRICE 10c A COPY

METAI 48-ji

Pagaliau persikraustėme!
Šis “Laisvės” numeris paruoštas jau naujose patal

pose. Neišėjo trys numeriai. Manėme, jog persikraus
tymui užteks vienos savaitės, bet paėmė beveik dvi. To
kios įstaigos, kaip spaustuvė, perkraustymas yra be ga
lo keblus ir sunkus darbas, o ypač kai tenka keltis iš 
didesnės vietos į daug mažesnę vietą. Dar paims keletą 
savaičių, pakol viską pilnai susitvarkysime, pakol pilnai 
naujose patalpose įsikursime ir įeisime, taip sakant, į 

[normalias vėžes.
Kaip ten nebūtų, svarbu, kad jau atl'kta tas, kas 

turėjo būti atlikta, ir kad nuo dabar “Laisvė” vėl išei- 
dinės reguliariškai, du kartus per savaitę. Taipgi ti
kimės, kad tiktai vienas kitas numer’s dar turės išeiti 
tiktai keturių puslapių, o paskui jau vėl'leisime šešių

Ne poniškai mes gyvenome puslapių. Dar kartą širdingai atsiprašome mūsų bend- 
ir Liberty Auditorijoje. Nors radarbiu ir korespondentu, kur'u netaip jau greiti raštai 
erdvės netrūko, bet mūsų je-' • ‘ i ] , - 1 i
gos buvo pajungtos išsaugoti fu pasirodvnni dar turės palaukti.
laikraštį, organizacijas ir liau-' Netenka nė kalbėti, jog trejeto numerui neisėnmas 

itais Įgytą gražųjį ir taipgi sukoncentravimas visų įstaigos jėgų į kraus- 
M ū s ų raštinių ir tymosi reikalus, pusėtinai kenkia “Laisvės” vajui. Su- 

Įrenginiai tebebu- 
W’illiams- 

‘ su tais 
tokie 

reikia 
Stoka

, Svarbesni įvykiai “Laisvei” į Kaunas—studentų miestas

Laisvės 82-asis numeris išei
na jau naujoje Vietoje — 
102-02 Liberty Avė, Ozone

lefonas: Michigan 1-6887.

tis. Kraustymosi darbas nie
kad nebūna malonus. Einant 
i ankštesnes p a t a 1 p a s dar 
nemalonesnis.

centrą, 
spaustuvės 
vo atsigabentieji iš 
burgo. Susigyvenome 
seneliukais 
šaunūs! O 
juos palikti.
vietos.

je atrodė

ir tymosi reikalus, pusėtinai kenkia “Laisvės”
sisiekimas su kolonijomis ir vajininkais yra susitruk
dei. Kaip nors, draugai, turime šį reikalą greitai išly
ginti. Reikia visur parodyti daugiau asmeniškos ini
ciatyvos ir veiklumo. Čia reikalinga plačiausia visų

keliantis j naują vietą
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris minė
jo savo 69-ių metų gimta- 

; dienio sukaktį. Tarybų Są
jungos mokslininkų pasie
kimai erdviu užkariavime,

i kaip tai: raketos nušovimas 
į Mėnulį, ir antros aplinkui 
Mėnulį, iššaukė tarpe JAV 
militaristų nesutikimų. Spa
lio 16 d. mirė generolas Geo.

.Marshall: jis jau buvo78-ių 
metų amžiaus. Išskrido at
gal į Lenkiją jos agrikul-

I tūros ministras Edvardas 
i Ochabas, kuris mūsų šalyje 
i išbuvo dvi savaites laiko.
I Jungtinės Valstijos prašo 
j Anglijos, kad ji neparduo- 
I tų Kubai karinių “jet” lėk- 
, tuvų.

Kaunas __ antras didumui tu — darbininką ii- valstiečių
Tarybų Lietuvos miestas su | vaikai. Jie turi \ isas sąlygas 
daugiau kaip 200 tūkstančiu

Atlantic City, N. J.—U- gyventojų. Tai buvusios bur- 
nited Auto Workers unijos žuazinės Lietuvos taip^ vadin- 
konferencijoje vėlpreziden- toji la’ldn°ji sosti 
tu išrinko Walter) Reuthe-; petpublikoįe) 
ri. Unija turi 1,200,000 na-ijo įstaigos, 
riti. U”"

ne. Joje ta-
• vienintelės 

aukštojo moks-

Kaunas — stu-1959 metu 
don tą miestas, 
me žingsnyje sutiksite aibes 

7 vaikinu ir merginų su žalio- 
, mėlynomis — 

studentų uniforminėmis — ke- 
. Tai busimieji in

žinieriai, gydytojai, miškinin
kai... šiuo metu Kaune—pen- 

|kios aukštosios mokyklos: že- 
Munichas. —Vakarų Vo- mės ūkio akademija, Politcch- 

kietijoje m’rė hitlerininkas Jūkos institutas, Veterinarij s 
ukrainiečiu nacionalistu va-!akademija’ Mec,I(’in()s
i ru p 1 -n j t" -i .tūtas ir Kūno kultūros tikriausiai,c as Stefan Bandera. Laike |institula?. šiosc n)oksl<) isUi.
Antrojo pasaulinio kato gOse mokosi daugiau kaip 
bčindariečiai labai daug iš- astuoni tūkstančiai jaunuoliu 

, žudė žmonių Ukrainoje. I ir merginą. Tai tik viename

N. Brunswick. N. J.
Sunkvežimiui įvažiavus į mis*’baltomis,' 
autobusą sudegė 10 kolegi-1 
jos studenčių ir 12 skau- puraitėmis. 
džiai apdegė.

mokytis ir gyventi. Kiekvienas 
studentas gauni stipendiją, 
didesnė pusė visų studentų 
aprūpinti bendrabučiais. O 
tolimesnes perspektyvos dar 
aiškesnės ir šviesesnės: Kau
no priemiestyje Aleksote jau 
statomas ištisas žemės ūkio 
akademijos miestelis. Jj pa
stačius beveik pusiau padidės 
studentu skaičius, besimokan
tieji gaus moderniškas audi
torijas, laboratorijas, sales 
sportiniams ir kitiems užsiė
mimas. Dėstytoju personalas 
ir visi be išimties studentai 
bus aprūpinti butais ir kam
bariais. Tai numatyta sentyn- 
mečio plane ir Kaune visiems 
aišku: tai bus įvykdyta ir, 

anksčiau laiko.
J. Chlivickas

Perskaitę šias pastabas, draugai laisviečiai, susirū
pinkite vajaus reikalais. Nelaukite formalaus prašy
mo arba parag’nimo atsinaujinti prenumeratą. Patys 
susisiekite' su vajininkais ir jiems pinigus priduokite 
už prenumeratą, arba, jei tai sunku, siųskite tiekiai į 
ofisą.

Be to. ka’p nebuvo salima pilnai numatyti, kiek 
persikraustymas paims laiko, taip yra ir su persikraus
tymo išlnidonr’s. Jos bus ^erokai dido^'ie*. buvo 
spėta. Todėl, laike valaus, nepaskūpėkite delerį kita 

i laikraščio finansiniam sustiprinimui. 
Gi toji jų drau-; kiekviena parama bus didžiai įvertinama.

Tai tiek tuo tarpu ir tenka pasakyti. Pilnai pasi- 
._  :k’me mūsų skaitytojais ir laikrašč’o ičmcims iog lir;

pagrei- 
ir pa

Neapsakomai daug 
tino keltuvių užbaigą 
lengvino pers ikrą u s t y m o 
skausmus grupė draugą talki
ninku, kurie nudirbo daug 
sunkaus darbo.

rie mums savo brangią talką 
suteikė. Jie sutaupė Įstai
goms daug pinigu, dirbantie
siems Įstaigose daug sveika-i paaukoti savo 
tos ir laiko. J— 1 ’
giskumo šiluma niekuo nenu
perkama.

Iš karo lupantieji 
nerimsta. Per savo 
liuojamą spaudą, taip 
radiją ir televizijos 
mas šaukia už panaujini m<; 
atominiu ginklu b a n d y m u. 
Jiems baisu, kad stabdymą? 
bandymu v*da link taikos.

Tuo patim metu dažniau ii 
stipriau pasigirsta balsą u? 
nusiginklavimą ir taiką. Ne 
vienas užkietėjęs ginklavimo

pelnus 
kontro 
pat pci 
p, ogra i Libertv Avė., Ozone Park 17. N. Y. ii lininiu I

no kraustymosi laikotarpio pergyvenimui.
Mūsų nauiasis adresas vra toks: “Laisve,” 102-02

Maskva. — Tarybų Są- 
i jungos vyr’ausybė pareika
lavo. kad JAV ambasados 
narys karininkas R. A. Lan
gelio tuoiau išvažiuotų. Kal- 

| kad j's užsiėmė mili- 
į ■‘ariniu ieerų šnipinėjimu, 
i Spalio 18 d. tarybinis “Lu- 
i ttt” nuskridęs aolin- 
1M"”Til’, b”vo 29.498 my- 
I lios atstoję nuo žemės, ir 
1 skrido 9,342 mylių greičiu 
! per valandą. TSRS moksli- 
”;ni-a: sako, kad ' “T unilc’s 
m” skraios 621.000 mylių, 
kelionę auliukui Mėnulį ir 
žeme. Jis ją atliks kartą: 
per 15 dienų.

.—Buvęs Mck- 
prezidentas Lazaro 

Cardenas kritikuoja dabar
tinę valdžią, kad ji pulda
ma komunistus ir darbo li
nijų vadus kenkia šalies ge
rovei.

M

M a s kv a —J a u pa ^ani i n ta 
d* k-unenUdė L’b^a “Chrnš-

i AFRIKOJE JAPONAI
Tai tik Viename STATOSI FABRIKUS 

Kaune, be sostinės Vilniaus,, 
be Klaipėdos ir Šiaulių mo- 1 Salisbury.—Pietinėj Rho- 
kyklą. O visose buržuazinės desijoj, Bandura miestelyje, 
Lietuvos ankstosiose mo Mažo? unės srityie, japonai 
kyklose nebuvo nė ketonų ■ t t ; dįd tį f b įk ik 

pereitais metais žemės ūkio gamybai. Jo Pastatymui 
akademija ir Politechnikos bus i leista $2,800,000. Ja- 
institutas respublikos liau- ponai yra suplanavę ir dan
dies ūkiui davė daugiau spe- gįau fabrikų pasistatyti.
cialistų, negu ją buvo paruoš
ta per visą buržuazinės Lie
tuvos laikotarpi.

Ir nerasi dabar Lietuvoje
Waslrngtonas. —Admiro

las Burke už karą Laose
čiovas Amerikoje”. Paveik- didesnės Įmonės, būtų tai kaltina Tarybų Sąjungą. Jis 
šiai buvo nutraukti jam be- Kauno HES statyba, Naujo- nuolatos puola TSRS.
Šliaukant Jungtinėse Vals- sios Akmenės cemento fabri- 
tijose. | kas bei kitos pramonės jmo-i

nes; nerasi kolūkio agrono-
- m0, kurs nebūtą mokėsis vie

Les Anzelcs, Cal. Dege noje iš Kauno aukštąją mo- 
labai dideli plotai miškų kyklu.

; Arroyo Seco Canyon srity, i Beveik 90 procentu studen-

Varšuva. — Liubline iš
kasta 21,000 k a n u o 1 i n i lį 
sviedinių, kuriais naciai 
1944 m. norėjo išsprogdinti 
miestą.

Sniegas užvertė 
' kviečius ant laukų

Regina, Canada. — Sas- 
si šalininkas yra tu balsų vei- k a t C h e v a n os farmeriai 
kiamas.

Šiomis dienomis ir JAV’ d e 
legacijos Jungtinėse Tautosi 
vadas Lodge prasitarė, kad 
reikėsią eiti prie sustabdėm* 
bandymų. N. Y. Daily New> 
jį už tai pabarė.

kreipėsi i federal i nę ir pro
vincinę vyriausybes dėl pa
jamos, kadangi sniegas pa
laidojo virš 100.000,OOĮp. bu-

įvairios žinios
t; i metu amžiaus. Li Chi-she-' 4 **J' 1944 metais pasitraukė ™SKUTINIS CIVILINIO PAŠTASI GAVO 70,000

' narbiečiai—12,205,600. Par-: ?.uo,v9?ng šeko !!’.n.1?0'1 

reikalų i 
turėjo pasitari-i

Kinija ir Indonezija 
susitarė dėl tautiečių

Peking. — Kinijos ir In 
donezijos užsienio 
ministrai 
ma ir susitarė dėl kiniečiu! €. C
Indonezijoje, kurių tenai1 
randasi apie 2,500,01)0.

Londonas. — Parlamen-'■ Pekinas. Mirė maršalas; 
tarinius rinkimus laimėjo Chi-shenas. Jis buvo 75 
Konservatvviu nartiia. JDnietu amžiaus. Li Chi-she- 
'‘•fivo 13.730.850 balsų, o nas ~ ;—i--------

’amente dabar konservaty-1 širdžiai dirbo su Kinijos 
v’ni tnvės 365 atstovus, o komunistais.

I darbiečiai — 258. Mirė an-
dų generolas T. W. Rees.

Spalio 15 d. paminėta Na 
cionalinė laikraščių savaitė 
Ta proga paskelbta statistik; 

*ęodo, kad šalyje veikia 1,751 
suvirs dienraščiu. Ją viendie
nis tiražas siekia 57,118,311 
kopijų.

J Kviečiai ir Kiti javai ran- 
lasi po pėda sniego ir no- 
nunatoma, kad tas sniegas 
laiku ištirptų ir paliuosuo- 
ų javus.

A Ibertoje, Saskačevanoje 
r Manitcbojc didelius plo- 

I tus nusiaubė baisi sin^’o
----------- I

i Valstiją audra. Apie Brandoną, Ma
nė nitoboj, privertė sniego 

anglu kalba dienraščio., coliu.
i i » . ui * 1 •y v

KARO VETERANAS SKUNDŲ
Houston, Texas. —čionai) Washingtonas. — Pašto 

j dar gyvena paskutinis A- generalin’s viršininką5 A. E. 
merikos Civilinio karo vete- (Summerfieldas p r a nešė, 

i Columbia Broadcasting ranas Walter W. Williams, kad JAV paktas per metus 
i Susteni viršininkai pareik- Jls nnnės 117-kos metų gim-, gavo virš 70,000 skundų, 
kė kad ne’c:s davg’au nėr tad’enio sukakti, kuri bvs| AtsJiepiant į žiro ių skun- 
savo radijo ir telewzi’os lapkričio 17 d. Williams ka-jdus 14,000 buvo tvr’njimų.

• • J • v. • •• 1 V -X v. 1ns “Quizes, programų”, riavo picticč'ų armijos da-|Po to areštavo 293 buvu- 
iškiles skandalas su C H1Wje. įsius pašto patarnautojus,

v 
 , - 1

PAGAMINO RAKETOMIS j JIE BANDO SUJUNGTI 
ŠAUDYTI SUBMARINE j VANDENS PARŪPINIMĄ 

Graton, Conn. —Jau nu-|
leido į vandeni naują afo- Yorko. New Jersey, Penn- 
minės jėgos submarina.. ku
rj nakrikštijo “PaWck H°n

na Indonezijoje, kontroliuo
ja didžiumą Indon e z i j o s | sfvtn 
pramonės ir prekybos, tai; nusiginklavimo planą. 
Indonezijoje pasireiškė nu-j 
sista tymas prieš kiniečius..
Sklido gandai, kad armijos 
generalinis štabas planavo 
išdeportuoti 1,000,000 ki-' 
n’ečiu

I

Kinijos ir Indonezijos at-: 
stovai susitarė, kad kinio- ™ i <• , 
čių problema būtų rišama i laryDll LlHllVOS

K"kiniai!gyvenimo kronika
I 
Dar vienas talentas

! iš liaudies
Talentingos kaimo

ninkės Lidijos Meškaitytės I Taryba paskyrė L. Meškai- 
sei metų kalėjimo Bulgari-į New Yorkas.—Spalio 2d. vardas ne taip seniai darkytei personalinę pensiją, 

K. į pilnas saulės užtemimas bu- visai nebuvo žinomas. Tik kuri, sudariusi dailininkei

lijoninė J u n g t i nią 
darbininką klasė neturi 
vieno j

Iš to aišku, kokias “be^ 
kas” informacijas mūsą liau
dis gauna.

Ncangliškoji JAV darbinin
ku ir liberalą spauda taip 
pat neturtinga, tiražai maži

20
Saskatdonas gavo 10 

colių, o North Battleford 
gavo 14 colių.

A psk a ič i uo j a m a, k a d 
procentai Albertos javų 
bėra ant lauku

te- tų patenkinta 
liktų nenuskriausti.

mn Ta”t’i Asamblėja svar- 
nateikta L nes

van Doren pvldo radijo ir 
televizijos vardą.

Kinijos Raudonasis Kry-, 
žius kaltina Japonijos vai-:

knre’iočhims prižti namo i

Ankara. —NATO įrengia 
a tom in’u raketų bazes Tur- 
Icioip. Ts kurių galima pa
siekti Maskvą.

Philadelphia. Pa.— New

Spaudoje labai daug kalba 
ma apie buvusias teleevizi jos I 
klausimų ir atsakymu progra
mas.

Tardant tą programą rengė 
jus ir dalyvius nustatė, k a d 
tie išminčiai gaud a v o sau 
klausimus ir atsakymus i? 
anksto. Juos gerai paprakti 
kavę, pataikydavo atsakyti ii 
būdavo paskelbiami stambiu 
sumū laimėtojais.

Pveikia sutikti su tais, kuri ■ 
sako, kad programos būvi ' 
Romios. Klausinėjamieji i 
tikro atrodė labai išmintingi, 
daug skaitę ir studijavę asme- pime 
nys. T-iipažintina ir tai, ka i 
jie nebuvo vėpli. Juk irmin 
tinai išmokti sunkia užduoti 
ne kiekvienas pajėgia. Bet...

Bonna. —Vakaru Vokie- ‘
i,joje nuteisė dviems ir pu-1 UŽTEMIMAS JAV.'

kaimo dailininkes biografi
ja, kuri tokia paprasta ir 
[ nesudėtinga. Biografiniai 
duomenvs išspausdinti lie- __
tuvių, rusu; anubi, prancū- TSRS SUSIRŪPINO 

•zii ir vokiečiu kalbomis, u v-
! Lietuvos TSR Ministrų

sylvanh ir Delaware vals- 
! tijų gubernatoriai nori, kad 

ry” Amerikos rcvoliucionie- šių valstijų va^deiru aprū- 
riaus vardu. š:s submarinas pinimo rezervuarai būtų su
kus įrengtas 1960 metais, jungti i bendrą tvarkymą. 
Jis paruoštas šaudyti rakė-[Jų sumanymą remia Phila- 
tomis. Idelphia ir New Yorko ma- 

; j orai.

Ikambodijos likimu
Maskva.—Tarybų Sąjun

gos vyriausybė pasiuntė 
protesto notą Anglijos val
džiai. Kaltina anglus, kad 
jie kursto Kambodijos ka
rališką valdžią sekti Laoso 

Ipėdomis. Pagal 1954 metų 
| sutartį TSRS ir Anglija 

Rabatas. —Maroko irKi- privalo prižiūrėti Kambodi- 
nija pasirašė prekybos su- jos tvarką, kad valdžia ne

įtarti. Metinė prekyba sieks varžytu liaudies laisvių, 
virš $12,000,000 vertę. I 2___________

I VOK. DEMOKRATINES 
RESPUBLIKOS HERBAS

Washingtonas. — Iki da
bar komercinė spauda igno
ravo Vokiečiu Demokratinę 
Respubliką, bet dabar iau 
paskelbė jos herbą. VDR 
herbo centre yra stačias 
kūjis, prie jo komnasas ir 
mechaninis prietaisas, o 
aplinkui varnų vainikas. 
Varpos surištos juodos, 
raudonos ir auksinės spal
vos kaspinais.

; pensiją,
sudariusi dailininkei 

lei-
Massachu- nių ir -eksponavus Krašto-j džia jai atsidėti mėgiamam

i setts valstijose, o kitose ry-i tyros muziejuje jos akvare-1 kūrybiniam darbui.
.......................... ■ ’ ;, dailininkės vardas su-

Per šimtmetį būna apie!kėlė plačios visuomenės su
einąs (jų sauiės užtemimų. Seka-įsidomėjimą ir nusistebėji-

I mas pilnas saulės užtėmi- mą.
j mas bus Floridoje 1970 me-1 Neseniai 10,000 egzemp-
| tais. Uorių tiražu išleistas L.

Washingtonas. —Per pi r-į Meškai tytės spalvotų repro- . . - * .
jmuosius septynis mėnesius dukciju rinkinys, pavadi n- ‘Tarybų Sąjungai 330,000 to- skelbė, kad jis pirko 21,-
iįll959 m. Jungtinėse Valsti-Įtas “Gimtasis kaimas.”!nu cukraus. Pirmiau buvo 750,000 svarų šaldytos ka- golijos vyriausybės tarėsi

i pateikiamas su pardavus 170,000 tonų. Į lakutierios. I dėl bendros paramos.

’os prekybos atstovą
Maslenikovą. Jį kaltino šni-; vo matomas tik dalyje New 1956 metais atvežus į Vii- materialines sąlygas, 
pavime. į Hampshire ir
.. ............ ^7....... ..................Įovvvo VCHOV1JVĮMV, X/ XVXVVMX, ĮVJA

Papirktieji dalyviai prisidė- tinėse valstijose tik dalinas, les
io apgauti tuos, kurie tikėjo 
no, kad programose < 

tikrasis inteligentingumo ir iš- 
ilavinimo išbandymas. Dau

gelis nepapirktu gabi*) asme
nų didžiausiame nervu Įtem- 

programoms ruošėsi, ti-į 
kėdamiesi laimėti. Gi rengė
ju buvo nustatyta, jog jie ne-i 
turi laimėti, nors ir gabiausi į Um
jie būtą. ! jose gimė 2,473,000 vaikų, i Rinkinys

------------------ į Washingtonas. — Agrikul-
Havana. —Kuba pardavė tūros departamentas pa-

Pekinas.—Kiniios ir Mon-

I lakutierios. I dėl bendros paramos.
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[ labai ilga ■ 1
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Geografijos knyga, išleista 1555 metais
Prieš 404 metus, t. v. i duota Šiaurės Amerika? 

1555 m., Bazelyje, dabar-į Jos žemėlapyje nėra. Vieto- 
tinėje Šveicarijoje, J. Her-į je jos pavaizduota didelė

išleido geografinę G.ala: Terra d,e Cuba, t. y. igėt didelę mūsų tėvų šalies 
Knyga parašyta lo- \Kk bos 'Žemė. O kokia sakei dalį, teko kalbėtis su viso- 

Jos antraštė pavaizduota į vakarus nuoikiais jos žmonėmis. Dvide- 
Novus orbis re- Kubos? Tai Zipanc/i, t. y. šimt penkias dienas teko 

Taip, prieš 404 stebėti ir stebėtis Tarybų 
metus europiečiai m a n ė , i Lietuva, ir pavieniui ir su 

cosmographi-i kad netoli nuo Kubos yra amerikiečių lietuvių turistij 
! antrąja grupe. Su dideliu 

reikia ■ susidomėjimu įsižiūrėjau į

I Tarybų Lietuva ir jos žmones
Rašo Jonas

Teko man pamatyt pare-

savo giminėmis ir artimai
siais. Mane vieną išvežiojo 
paskirtas vežėjas su “Vol
ga” automobiliam. Pat pir
ma Zarasai, man puikiai ži
nomi iš jaunų dienų, iš ker
mošių, iš turgų ir atlaidų. 
Tik vieną bažnyčią tegalė
jau atpažinti. Dar ir Zara
sų ežeras atrodė kiek pa
žįstamas. O šiaip — visai 
naujas, judrus ir įdomus 
miestas.

Mano giminaitė Vilutienė 
smulkiai papasakojo apie 
ką tik norėjau žinoti; su- 
pažindė dar ir su savo kai
mynais. Patenkinti visi, 
nors dar ir mato trūkumų, 
kurių nespėjo taip ūmai 
prašalinti. Kartu su Viliu- 
tiene mano vežėjas nuvežė 
mus į gimtąjį Vedarių kai
mą. Kaimo, žinoma, seniai 
nebėra. Teko man pėsčiam 
lakstyti nuo sodybos iki so
dybos. Kita jaunutė gimi
naitė padėjo man surasti 
gimines, senųjų mano kai
mynų vaikus ir vaikaičius.

Buvo pats.tas darbymetis, 
Teko kelis kartus vienam nenorėjau trukdyti laukų 

Vilnių, darbą. Su kuriais teko su- 
r kalbėtis, atrodo 

sveiki, saulės nubu- 
Dirba, pluša, skuba. 

. „ ir pastebėjo esantį iš to- Kito pirkelė tebėra senutė, 
Ii kur atvykusi. Ima klau- ( reikėtų naujos, bet stoka ir 

ir užsimązga pokal- statomųjų medžiagų ir lai- 
Pasisako esą paten-,Lo.
džiaugiasi darbu ir , Maždaug taipo pat daly- 

> 
Į tarp Jūžintų ir Dusetų. Ten 

žiūri gausu mano mielų giminių.

Kaškaitis
Įima pasakyti ir apie bet 
kokį maisto produktą. Ke
lių rūsiu duona skani, svei
ka, be kokių žalingii prezer- 
vavimo priemaišų.

Prie stalų padavėjai bei 
padavėjos (Telšiuose) man
dagiai ir apsukriai aptar
nauja, kviečia, vaišina. Lie
tuvoje gausu visokio mais- 

„ „ , . . T n , r -.j- ; to. Viešbučiuose tvarka ir
• i ' M !Ven,n,il- , da”g labal ld°- tikslumas, kiek tik kur lei-

yaizdavos! šiau es. ledj n j į imu smulkmenų turiu susi-; d-įa Telšiuose
lumbo jūrų kelione iš Ispa- j !70)Eu™P?®1‘*1t i Si‘V° n’ “Žemaitija” viešbutėlis dar
nijos i daugelį nežinomų Į‘°an es J . B'mon< n- tebėra tik ant greitųjų pa-| nakrantemis n e b u v o pi a- Rendrai imanti ru0Š11.dŪ8. SviPt.„ p- L.
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Juk tai baisus pasiutimas

1 'veikalai — kraštu ir jūrų ' .
“JUNGTINU; VALSTIJŲ ginklų gamintojai pilte [ kelionių aprašymai, laiškai.
kapitalą i Vakarinę Vokietiją”, skamba pranešimas į Iš jų verta paminėti K. Ko-

i Japonija.
Bet, antra vertus, 

stebėtis, kad XVI amžiaus i Lietuvos piliečius ir į jųgy

iesiai iš Vak. Vokietijos sostinės Bonuos (“New York 
h’mes,” spalio 14 d.). Pasirodo, kad Amerikos ginklu,....^............. ____________ . , . .
gamintojai turi padarę su V. Vokietijos valdžia slapta ! salų, keturias A. Vespuci-1 oa Lrantemis n e uvopia- ---------  -------, ------------ .

------- > - ‘ įplaukęs is. Atlanto į Ramųjį h. darbštūs Lietuvos sūnūs’jaus jūrų keliones, Portu-1'- , ,
'galijos karaliaus Emanue-! vandenyną! 

raidėm i Ho laišką, rašytą popiežiui
i X, kuriame kalba- 

apitalistai Vokietiją apginklavo po pirmojo pasaulinio i ma apie pergales Indijoje, 
’. Dabar vėl jie daro tą patį, vėl, ; apie Goa užėmimą; Halto 

no Armėno knygą apie to
torius, kurioje aprašoma 
Kinija, Turkestanas, Cho- 
rezmas, Armėnija ii’ kitos

7)s vėliausiais masinio žudymo Įrankiais!

• kitu kapitalistinių kraštų i Leonui

karo ir pagimdė Hitlerį. Dabar vėl jie daro tą patį, vėl, 
Įnatote, ruošia naują pasauliui karo pavietrę. O jeigu 
kas primesdavo mūsų šalies kapitalistams, ypač karo 
Jnklų gamintojams, jog jie nenori taikos, jog jie bijo 
aikos, jog jie sušilę ruošiasi naujam karui, tai būda- 
’o protestuojama. Mūsų šalies vice-prezidentas Nikso- 
las dar taip neseniai, lankydamasis Maskvoje, griež- 
iausiai užginčino Amerikos ginklų gamintojų bijojimą 
aikos.

Tikras. baisus pasiutimas. Tikras, baisus naujas 
:isai žmonijai pavojus. Kaip diena seka naktis, i x 
s naujo apginkluota kapitalistinė Vokietija užkurs pa- 

Negalima įsivaizduoti, jog 
riminališkus žygius prieš 

aika atlieka be sutikimo ir žinios mūsų vyriansvbės. 
\egalima nė valandėlei įsivaizduoti, jog tai yra atlieka- 
na be viso NATO žinios ir sutikimo.

anli nauju kart) gaisru! 
nūsu kapdalistai tokius

Ši vertinga, o geografams, 
istorikams ir kalbini ūkams 
įdomi knyga, kurios ant 
rašte viršelyje užima net ( 
eilutes, yra saugojama Lie
tuvos TSR Valstyb i n ė j e 
respu bl i k i nė j e b i bl • o t ek o j e.

į darytas, stoka vietų ir iš- 
""7“|ViečxU. Didesniuose mies- 
kaip| tuose visa kas einasi tvar- 

; uis'.kaupę plušo moterys ir ^įngaį p. švariai. Aptarna- 
L’ikotažo vimas draugiškas, manda- 
J “Mas- gUS> Darbštūs, nuoširdūs 

.is . Darbai virte verda.! vįešbučių darbininkai ir 
Pačios mašinos bei staklės [ f]arjyninkės. Padaro tau ką, 
tolydžiai varo darbą, dar-; paaiškina, pataria, tokie sa- 
bininkės tik pirštukais nu- vi> mandagūs, draugiški, 
statineja metmenis, audinį 
ar kokią rūbo dalį. Jei kur Miestuose ir kolūkiuose 

nutrūko siūlas, ūmai pati '_______  ____
mašina sustoja: darb’ninkė pavaikštinėti po 
beregint suriša, i

' ir dukros. Stebėjau,

! nergines
lidžiuliame fabrike

ir švariai. Aptarna-

Kinai Naudoja 
Saulės Energiją

Liaudies Kinijoje labai

Ypač įdomus yra Motie
jaus iš Michovo (Mathias a 

;Michov) veikalas, suside
dąs iš dviejų knygai, apie 

■ ru- 
totorius i. 

k t. šioje knygoje vienas 
skyrius skirtas Lietuvai ir 

[Žemaitijai. Tarp kitų i stu
lpinių duomenų, čia duotas 
žinomas istorinis faktas, 
kaip Jogaila paėmė į ne
laisvę Kęstutį ir jo sūnų

taip RyLi Europos tautas —
1 sus, lietuvius, totorius

Viršūnių konferencija Įvyks
VISI ŽENKLAI RODO, kad Keturių didžiųjų 

;ūniu konferencija įvyks, ir ivyks gal dar šiemet, 
lar pirma, negu prezidentas Eisenhoweris atliks vizitą į 
"arybu Sąjungą. Taip tvirtina Londonas. Sakoma, tam 
lar tebcsipriešina tik Paryžius. Bet ir jis turėsiąs nu-

beregint suriša, išlygina | Stapteliu kur prie parduo- sitikti ii 
siūlą—ir vėl tolygiai vieno-[tuvės lango arba skaitau a-.sotūs, 
dai ir lengvai greitą taktą'fišas, skelbimus. Žiūrėk,ta- 
muša staklės. 1 ve ir

Mašinos susuka siūlus, au- ■
džia, sukarpo, susiuva; slnėti
marškinius, išbaigia juos, i heliai.
sulankstė sudėsto. :kinti, ____o__  __ ... # # t _v>

Kitame’, senajame triko-! taika, proga gyventi ir kur- kai vyksta ir Dvireziuose, 
tažo fabrike gaminamos Į ti dar šviesesni rytojų.

; pirštinės, irgi taip skubiai, I Amerikos valdžią l----  - . _

vir-

! sėkmingai tiriama ir prak
tiškai naudojama Saulės e- 
nergija. Daugelyje respub
likos įmonių pradėti gamin
ti saulės šildytuvai ir re
flektoriai, gariniai saulės 
siurbliai, džiovyklos ir foto- 
elektrinės baterijos, vei- 
kiančios Saulės energija. ; tik' skeptiškai: pyksta? kam"ji. Žadėjau kada paskiau vėl
Guoandžou mieste Saulės i.sb u. eimenbic —šitos ■ vis grasina karu, vis ren- atsilankyti ir ilgiau pasi- 

šiltos giasi karui, drumsčia ra- kieminėti.
- - _____ j Arti Alytaus, Miroslavo

nuodija! miestely turiu labai mielą 
[ savo sesers dukterį ir jos 

1 Palangos gražiajame pa- l?ra^aai auklėjamą, moksli
namą seimelę. Net dvi die
nas paviešėjau tenai. Pa
tenkinti, lįnkcnn, labai sve- 
♦meri, malpnūs giminės ir jų 

_____ išsišne-
- t

kėjome. Labai kvietė mane 
su jafc pastoviai apsigyven
ti. P.'Vo^ imų čia daugėliau, 
negu kaime.
Bendros žmonių nuotaikos

Visur įdėmiai stebėjau 
žmonių veidus, jų išraišką. 
Daugelis atrodo privargę, 
tiek nuo darbo, tiek nuo il
gos kaitros ir sausros. Bet 
vos tik pradeda šnekėtis, 
tuoj pagyvėja ir linksmes-

Maždaug taipo pat daly-

kuose tekstuose Vytautas I .Miucn
vadinamas Vitoldu. O čia [energiją naudojančios apa-[pij.^iny
jis vadinamas Vkaudu: (ratūros gamykloje pastaty-i jr pat0gj0S._ su atvira šyp-i mius pasaulio žmones, ga-1
ilHidus Ceystuth filius fu~ ta saulės pirtis, kurioj ^a^-j ggua aiškina mergina. Kitos 'dina jų nuotaiką, i

Tr ’ * - !staklės sunarsto, susiuvinė- visą atmosferą.
[ja plonutes moteriškas nii
Ištinęs. Pastovų gerą išsi- jury, pliaže nusitariau sau

|v? metras duoda giedrią!ne§iau iš ten įspūdį. Tos ramiai atsikvėpti ir ką pa- 
Kalb<damas anie Lietu-- dieną po 80 litrų karsto mųSI1 mieles žemaitukės to- rašyti. Atsisėdau pinfi‘ ė’ 

ymidens Įšildyto iki 50-60 _ki0S nuoširdžios, darbingos,;
seseriškai artimos, šiau keletą posmų—ir ne

bėr rašymo. Pastebėjo ame-

ižiurėk ir šypsokis, 
ztės vaikams

erat Vitaudns sev Vitai- Lės šildytuvo plotas •— i
dus.— šio Kęstučio sū- kvadratinių metrų. Kiek-1 -
- ■ ? bv.vo Vitaudas, arba , vienas kvadratinis šildytu 
Vitoldas
nus

Nei mūsų šalies vyriausybėje, nei komercinėje spau- 
loie per didelio entuziazmo už viršūnių konferenciią 
/esimato. Atrodo, kad mūsų vyriausybė tik pasaulinės 
Ipiniios verčiama eis į konferenciją. O tai bloga. Tai tojus, Motiejus iš Michovo laipsnių.. Toje pačioje ga- ^ios

vos teritoriją ir jos gyv-en-

javojingai sumenkina visą viršūnių konferencijos idėją, sako, kad lietuvių kalba su- mykloje pastatyta saulės 
emonės sako: Tu gali arklį ivarvti i vandeni, bet jokiu įsideda iš keturių dalių: Ikrosnis, kuri gali sutelkti
n"Hn nedali priversti ji gerri! Gali tai° išeiti ir G s°- 
• iai laukiamos antrosios Viršūnių konferencijos. Tik
us ir gerus rezultatus konferencija duotu tik tokiame 
Įsitikime, jeigu visi keturi—Eisenhoweris, Chruščiovas. 
/lapm‘lianas ir De Gaulle “susirinktų su vienu bendru 
roškimu jai skiriamas problemas spręsti nuoširdžiai.

Kodėl jie taip pralaimėjo?
GAILA, KAD ANGLIJOS DARBIEČIAI 

larlamentariniuose rinkimuose taip skaudžiai pralaimė- 
o. Konservatoriai dar pasiliko penkerius metus viešpa- 
auti. Ir, suprantama, jie laikysis galioje dantimis įsi- 
:andę.

DarbiečiąK pralaimėjo todėl, kad, pirmoje vietoje, 

 

ie buvo išaižę, kad jie nesuprato, ko giliausiai trokšta 

 

Inglijjjs^zmonės, — o jeigu ir suprato, tai už tai nesi- 
yž ovoti. Nė vieno pagrindinio klausimo jie nepa

matė aiškiai ir griežtai. Anglijos darbo žmonių masė 
Lebematė skirtumd tarpe darbiečių politikierių ir kon- 
lervatorių.

Tuo tarpu konservatoriai, gudriai premjerui Mac- 
jnillanui vadovaujant, iki dugno išnaudojo ne tik Ang- 
Ijos, bet ir viso pasaulio žmonių giliausią troškimą iš
laikyti taiką. Macmillano vizitas Tarybų Sąjungoje, jo 
liškus pasisakymas už Viršūnių konferenciją, jo prie 
Kiekvienos progos išstojimas už taikų sugyvenimą su 
locialistinemis šalimis aukštai iškėlė ne tik jos, bet vi
los konservatorių partijos prestižą.

H

Natūralus “kompasas”
Jo paaiškinti, kad paukš

tai neklaidingai suranda 
vo nuolatinio gyvenimo

lietą? Šia savybe ypač pa- 
iižymi pašto balandžiai. 
R Bandant paaiškinti pauk- 
fcių sugebėjimą orientuotis 
Buvo iškelta hipotezė, tvir- 
Bnanti, kad jie vadovauja
si Saule. 
Bkridimų 
B* naktį, 
Balį.
B Gal būt, paukščiai turi 
■magnetinį” jausmą ir, kaip 
Ipreiviai, orientuojasi pagal 
■ėmės magnetinį polių?
I Prieš kelerius metus vie- 
■ame JAV universitete su 
rašto balandžiais buvo at-

Bet juk didžiųjų 
metu jie skrenda 
nenukrypdami į

šiuose

kuri, gali sutelkti p 
pirmoji kalba yra jotvin- maždaug l,0C0—2,000 laivs- 
gių, antroji — lietuvių ir,nių temperatūros. Bandy- 

i žemaičių, trečioji — prūsų, mams taip pat pagamintas 
[ketvirtoji latvių. Toliau jis garinis saulės siurblys su 
pažymi, kad “nors jų kalba j reflektoriumi, kurio plotas 
yra ta pati, tačiau vienas'10 kvadratinių metrų. Sau

lėtą dieną siurblys gali iš-i 
pompuoti maždaug 4 tonas [ 
vandens per valandą.

A. Pelevinas

savos.

apdengimoj kėdėj. Para- ?? . ?
siaii kplotn nosmn—iv ne- kaimynai. Pldeiai 1

<

liktas toks bandymas. Pen
ki balandžiai buvo nuvežti 
oli nuo gimtojo miesto. 

Leidus laisvai skristi pauk
ščiai grįžo atgal. Bet kai 
kiekvienam balandžiui prie 
sparno buvo pririštas ma
nytis magnetas, pasirodė, 
kad tik vienas balandis, ir 
uai sunkiai, rado kelią at
gal.

Žinomi atvejai, kai pauk
ščiai netvarkingai skraidy-

i kitą nevisiškai supranta.”
Įdomiausias dalykas šioje 

knygoje yra viso pasaulio 
žemėlapis — Typus cosmo- 
qrapJricus universalis — ir 
S. Munsteraus parašytas 
Šio žemėlapio aiškinimas.

S. Munsterus rašo, kad 
risi mokyti vyrai sutinka, 
jog Žemės kūnas yra sfe
rinės išvaizdos ir... užima 
rišo pasaulio centrą.

Pastarasis tvirtinimas 
nūs stebina. 1555 metais, 
kai buvo spausdinama šita 
knyga, jau buvo žinoma N. 
Koperniko (1473-1543) te- 
irija. kad žemė sukasi ap- 

’ink Saulę. Arba S. Munste- 
•us nežinojo šios teorijos, 
arba nenorėjo ja tikėti.

Kalbėdamas apie Žemės 
rutulio dalis, S. Munsterus 
;ako, kad senieji geografai 
gyvenamąjį Žemės pavir
šių dalija i tris dalis — Eu-

davo aplink veikiančius ra- trijų, bet iš keturių dalių.

O vakarais, po darbo, po rikietį ir susidarė ratelis, 
i sočios vakarienės, skamba Klausinėja mišria’, k’auso- 
dainos, juokai, šokiai, tarš- si, kas ir kaip dedasi toje 
kios kalbos. Kitur skaitomi Amerikoje. Atsakinėju tik- 
laikraščiai, knygos. Teatrai, rą teisybę, be pagražinimų 
koncertai, muzika sudaro i‘ _ 
kultūrinę pramogą. Tvar- Savo ruožtu jie pasisako a-

vakarienės, skamba Klausinėja mišria’, k1 aušo-

h
su pliusais ir su minusais.

[kingai ir slidžiai vyksta pie save, daro palyginimus 
'darbas, poilsis, gyvenimas i įr išvadas. Ir mane stebino 
i ir gyvenimo džiaugsmas. Uū politinio bei kultūrinio 
; Tokios pat darbščios se- Į išsilavinimo lygis, Jie apie 
sutės žemaitėlės apdirbinė- [ Amerika daug skaitė ir gir- ni darosi jų veidai ir akys, 
ja žuvį Klaipėdos žuvų pra-[ dėjo, bet norėjo ir gyvų ži- 
monėje. Baltučiais chalatais niū bei nuomonių.

[švariai, steriliai aptaiso į-i Bent dvi valandas šitaip 
y; ? _:.Ns. Mašinos:kalbėjomės, ir tie pokalbiai

jUkleiika nukerta pelekus, supi austo! vis Lėlė mano nuomonę a- 
į gabalus, gabalai pereina [Pie eilinius Lietuvos žmo- 
per plovimo procesus, esti nes- 
surūšiuoti sudėstomi į skar-1 Besivaikštinėjant po Bi-

Philadelphia, Pa.
Klerikalai gavo per nosį
Jau nuo 1949 m. Penn-i va!r^as žuvų rūš.s 

sylvanijos valstijoj _____
lai su savo biblijomis buvo į 1 - 
susikraustę į viešąsias mo- 
iaunn5 mokini^eSvaVwb! dines dėžes, sterilizuojami, | nutės kalną, po rašytoji} bei nės būstinės, patogesnių na- 
jauuių UIU (< ,_v_ , ______ , mnnininVu vumiic iv nnrVfi ! T)^+-
Tačiau kaikkuriemsmmoki- 1‘omos, pridedamos et’kėtės teko išsikalbėti su keliolika jje supranta dalykų būklę

malonesnė nuotaika. Atro
do atviraširdžiai, artimi, 
broliški. Kalbamės atvirai, 
intymiai, be užuolankų, be 
gudravimų. Nė vieno ne
girdėjau nusiskundimo val
džia ar tarybine santvarka. 
Daug kam norėtųsi geres-

liškąjį “mokslą” ir maldas.

niams bibliški p r i e v a r t a 
brukami poteriai taip įky
rėjo, kad kai kurių pro
testantiškų tikėjimų moki
niai protestuodavo, atsisa
kydavo nuo bibliškų pamal
dų mokyklose. Tuomet mo
kytojai atsisakiusius mels
tis mokinius pradėjo baus
ti .. . Mokiniai 
dė tėvams.

Tėvai užvedė

pasiskun-
sa, jis čia pat pamini, kad 
K. Kolumbas, A. Vespuč’’-1 
jus ir kiti įžymūs vyrai Va-įkyklų apšvietos 
karų vandenyne yra a t ra-| bylą federaliniame teisme, 
dę naują pasaulį, Indijo^iJAV d xT"\’_'7 -- 
Qtlas, savo didumu pri
lygstančias Europai. Jis 
pažymi, kad kai kas šias sa
las jau vadina Amerika ir 
kad Žemė jau gali būti lai-' 
koma susidedanti ne iš

prieš mo- 
komisiją

ir dėžės hermetiškai uždą-1 menininkų rūmus ir parką,1 mukų, švelnesnių rūbų. Bet

su parengtais parašais.
Labai vikriai ir įdomiai 

gaminami saldainiai Vil
niaus konditerijos fabrike 
“Pergalė” Visokios saldai
nių rūšys: šokoladai, mar
meladai, karamelės, pastos,l 
puškėtai su uogų Įdarais, j 
net ir su vyno į 
Stebėjom, ragavom ir gėrė
jomės. Nėra čia jokių dirb
tinai priemaišų ““
kokių : 
skoniui, kvapui 
paryškinti. Visa kas gami
nama iš švarių natūralių 
medžiagų, gaminama ne 

J “dėl biznio”, bet sau, savo 
| šalies ir kitu broliškų res- 
I publikų naudai. Tą pat ga-

Lietuvos piliečių. Visi jie j 
kuklūs, mandagūs, kultu- ti 
ringi ir susidomėję gyveni
mu. Nė vienas nė iš tolo ne
norėjo karo, ir minėt apie 
karą nenorėjo. Lai Ameri- 

tkos kapitalistiniai imperia- 
ilistai nurimsta su. savo .at- 

įdarais J ža^aria’ begėdiška, mela- 
’ ginga ir pikta propaganda, 

—lai jie mus palieka ramv^ 
. bėję. Mes norime darbuotis

ir painią tarptautinę padė-

Numano, kad įtampa tarp 
tarybinių šalių ir kapitalis
tinio pasaulio iš lengvo ei
na mažyn. Artimesni daro
si kultūriniai ryšiai ir su
sisiekimo būdai.

Sumažės ginkliniai lenk
tyniavimai, atomų bombų 
grūmonės, tarpkontinenti- 

sviediniu gaminimai.•]emaicų, erzacu, ar •' . . . A . , .Y . niu sviedimu gaminimai, 
žalingų chemikalų ramiai n* gyventi Santai! oj -Sumažės tiems tikslams iš- 
kvapui ar spalvai su Pa$auL° žmonėmis _ laidos, o padidės žmonių

lijo siųstuvus, matyti, prie 
Šių įrengimų nustodami sa- žemėlapį, 
vybės orientuotis. Remian-’ 
Lis atliktais stebėjimais, ga
lima* manyti, kad paukščiai 
skridimų metu pasinaudoja 
nukreipiančiu Žemės mag
netinių linijų veikimu.

Pažvelkime dabai* į patį 
. Jame m a t o m ( 

jau apytiksliai pavaizduotą 
Pietų A m -e r ikos žemyną. 
Tiesa, dar nėra pažymėta 
nei upių, nei ežerų, nei kal
nu.

Gražiai, laisvai pasikalbę- nanių apyvakos gamyba, 
jorne. su vietos kolukiec’ais | patogesnis bus gyvenimas, 
“Stalino’ vardo kolūky.Ap-jau^^esn-g gyvenimo lygis, 
rodė mums savo centrą, gy- yįga įaį ajšku, suprantama, 
vulių tvartus, _ karvides, nuoširdžiau ir našiau 
kiaulides. Džiaugėsi kasmet [ dipbg kiekvienas asmuo ir 
kylanti jų gerovė. [ artelė, tuo lengvyn eis gy-

Panašių atsiliepimų gir-[veninio sąlygos. >
dėjome ir Birštone, pionie- : Ir mane traukia į tą ben\ 
rių stovyklose, poilsinėse, Į drą tėviškės darbą, traukia 
vasarotoju patalpose. I
Savo gimtinėje iros pažangos ir gerovės ki-

Keturios dienos mums bu- i limo, pagal nustatytą sep-

distrikto apeliacijų 
[vyriausias teisėjas J. Biggs 
savo nuosprendyje pareiš
kė, kad prievarta mokomas 
bibliškas mokslas mokyklo
se esąs nekonstitucinis. Nes 
biblija tiktai tikinčiųjų 
maldaknygė, o ne literatu- bandė įrodyti, būk tai mo- 
rinis kūrinys ir kad tai per- kymas religijos mokyklose 
žengia konstitucijos garan-į pakelia mokinių moralę ir 

apsaugoja jaunuolius nuo 
ištvirkimo ir visokių pikta
darysčių...

Tačiau mokytojai tuo ne- vo paskirtos nasimatyti su[tynmečio planą, 
įtikino teisėjų, ir bihliiis- ■ j........................ .  , ...............-■

tai gavo per nosį...

tuotas laisvės ribas. Kiti 
du teisėjai, W. Kraft ir W. 
H. Kirkpatrick, pilnai pri
tarė nuosprendžiui. Teisme 
kai kurie fanatikai, religiš-

O kur žemėlapyje pavaiz-kai nusiteikę mokytojai,

ir našiau

bet kuo prisidėti prie bend- ( 1
..__ ------------------- i,: s

......—
Į 2 p.-Laisve (Liberty)-- Penktad., spalio (Oct.) 23, 1959
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Iš Lawrence į Lietuvą ir 
penkios dienos Maskvoje
Rugpiūčio 20 d. iš Vii- mu kartu surengtą naujoje 

Maskvon.!aikštėje, kur telpa 80,000

I - ,v| „ ,v F Cai.urzio A • 1 1 m ° <7* 1 I namasi, Įvairūs' savamoks-dirbti prie Staibio statulos,Laiškas is Lietuvos ; Apie skulptorių Vincą Grybą iiai tupdė
Užsimušė Edvardas Jurša ■ Targ. Rokia stebuklinga bas aktyviai dalyvavo revo-1 vams^o

niaus p ri buvom
Lėktuvų stotyje mūsų jau žmonių. Sėdynės numeriuo- 
laukė su autobusu. Kelio-! tos. Atskrenda du helikop- 
nėje į Maskvą d. R. Vai- teriai. Sustojo viršuje aikš- 
gauskas parodė mums ant tės apie 2,000 pėdų aukšty- 
kalno stovintį Lenino uni-’je, išleidžia virves. Viena- 

mokosi 20,- me šone mergaitė,

ir kitos žinios į.-
J o

Šiomis^ dienomis aplaikiau karo viesulą 
laišką nuo brolio, kuris da- aikštės: 
bar gyvena Vasiliukų kai
me, netoli Lentvario, Vil

____  ___  __ o___ 7 kitame P<ibuodu 
ir kitus įdo-i vaikinas išlipę iš helikopte- dalis.

ore pradėjo visokius Rugpiūčio 28, 1959 
Žiūrint, tiesiog i Brangus broli:

versitetą, kur 
000 studentų, 
mins pastatus. rio

j Privažiavom naująjį mies-!gimnastus, 
tą. Visi apartmentai nauji, plaukai stojasi ant galvo 
Balkonuose

ka r o metu 
beveik visai 

niaus krašte. Apleidus svei- štai 13 metrų 
kinimus ir kitus nesvarbius 
visuomenei dalykus. čia 

svarbesnes

nukreipė naikinantį liuciniame kareivių judėji- 
nuo miesto j me, pasižymėjo, kaip geras 

Didžiojo Tėvynės i kalbėtojas ir organizato- 
Raseiniai buvo irius. Patekęs į vokiečių ne

sugriauti, o j laisvę, jis pabėgo, pėsčias 
aukščio “Že-{ sukorė 350 km, pasiekė gim

inaičio” monumentas išliko. tąsias vietas (buvo Šakių 
nepaliestas. apskr.), ir su jam būdinga

n i

J. Janonio, K. Donelaičio 
biustų, ruošia figūrinę kom
poziciją “Aguonų krėtėja” 
Maskvoje organizuojamai 
lietuvių meno dekadai. Bet 
hitlerinės Vokietijos pradė
tas karas sustabdo naujo 
tarybinio gyvenimo veržlų 
tekėjimą. V. Grybas nespė
ja pasitraukti iš Jurbarko.

i juos miesteliuo- 
kaip jiems ir užsako- 

. ams atrodydavo geriau.
V. Grybui, pradžioje vie

ninteliam monumentinės 
skulptūros atstovui, gerai 
užsirekomendavusiam “že
maičio” ir S. Daukanto pa
minklais, šiuo atžvilgiu, pa
lyginti, sekėsi. 1930 m. kon
kurso keliu jis gavo ūžsa-11941 m. liepos 3 d. jis buvo 

pastatyti didžiojo sušaudytas kartu su šim-
..... |XYU1 UV

kiiškoj prie šio paminklo, simbo- j energija įsitraukė į revoliu- j kyiną pastatyti didžiojo sušaudytas kai v 
cine darbo žmonių kovą del i Lietuvos kunigaikščio Vy- tais jurbarkiečių.

Kai rašiau tau pirmesnių-
Aplink Jei kristų, nė kaulelių nesu- me laiške kad aš‘buvau nu-
• • . .. 1 * « . '•'"V 4 • • • • V • *dideli parkai ir aikštelės' rinktų.

vaikams žaisti. Seniau nie
kas nė negalvojo ten gy
venti. tik laukiniai paukš
čiai ten lakstė, o dabar pui
kiausi 8 aukštų namai.

Sustojom ant kalno, nuo ! rQ Laklą. jr Litų visokių želyje 9 avilius 
ktiiio matosi ieveik_ visas lį^omiausių žaidimų matėm, čių. Pan 
miestas, pasidaiiem. į j paro(įoje paviljonų teatre ! dievas iš 
miesto centią vykome PeiJrnatėme kronikinius filmus’metė tuos 
Raudonąjį skverą. i - . „ .v . v v nnvc n-m...

Bet jie gerai i^sijyykęs musų gimtan Užug- 
lavinę. ’ uostin į petrinių

Kazoku arkliai 
kaip paukščiai, o ant 
jojanti kazokai visaip išsi
rangė, pralenda pro kojas, 

j pro kaklą.
Iįdomiausiu žaidimu matėm, čių.

8. Vizuojančio žemaičių liau-,
dies kovas už savo sociali-j Tarybų valdžios Lietuvoje. Jaut0 pmninklą Kauno prie-; 
nį ir tautinį išsivadavimą, 8ito lietuviškoji buržuazin-į ■ • -

ja_ i nuskambėjus paskutiniams Ja niekada neužmiršo. ] to statula skulptoriaus trak- 
įkalto dūžiams, prieš 25 me- J meno pasaulį, paskatin- tuota kitaip, negu, pvz., S. i 
tus nubraukė nuo kaktos tas pradedamų ruošti dailės 
prakaitą skulptorius Vincas parodų ir kitų meninio gy-

Baigtas antras di- veninio įvykių, kaip teigia 
autorius, V.

^bronzinis Simanas Daukan- Grybas grįžo po ilgos per
ėtas jau keli metai giliai su-įtraukos; būdamas 33 metų 

1923 m. laisvu

i . r . __ Taip nuo niekšingos bu-
! miestyje. Bronzinė Vytau-; rankos žuvo vienas 
I 4- T, 1 1 n n L 1 1 MA <11 i i n *■ #

žymiausių lietuvių monu- 
_ . 2 mentinės skulptūros atsto-
Daukanto figuia: kitoks; skulptorius - realistas 
turinys diktavo ir kitokią yįncas Grybas, išvaręs gi- 
formą. Kunigaikščio pa- vagą lietuvių dailės ba- 
veikslas spręstas apiben- re Buržuazijos valdymo 
drintomis skulptūrinėmis metajs> jįs ilgą laiką buvo
masėmis. ; nutolęs nuo politinio gyve-

Monograijoje gana įtiki- nimo, neišvengė vidinių 
namai aptariamos priežas- prieštaravimų, bet visada 

1 tys, tam tikra dalimi prisi- ■ stengėsi, kad jo kūryboje 
suskambėtų progresyvios, 
demokratinės idėjos. Daili
ninkas visą savo kūrybinį 
gyvenimą liko ištikimas re
alizmo principams, jautrus 
liaudies interesams.

Ir labai gerai, kad šviesų 
jo paveikslą primena ši sko
ningai išleista, gausiai iliu
struota knyga apie Vincą 
Grybą. Jos autorius T. A- 
domonis atliko didelį,

skrieja pasimatyti su daugeliu pa-1 Grybas. . .
jų žjstamų, tai sekančia diena.jdehs darbas: pirmasis - .monografijos 

birželio 30, parvykęs namo i . .... - . . .
radau pastatytus mūsų dar-1 x .

pilnus bi- ^kaupęs, geru mąstytojo amžiaus, jis 
nejaugi I žvelgia į skur- klausytoju į

j|_l džius Papilės namukus ir, susikūrusią 
apylinkes. Švietėjo' rankoje 1 mokyklą.
atskleista “Lietuvos istori- Studijuodamas meno mo
ja”, bet joje nėra to negrą-, kykloje,' V. Grybas supro- 
žaus lietuviškos buržuazi-! jektavo ir nulipdė dekora- 
jos valdymo istorijos pus- ’ tyvines pelėdų su atversto- 

tai tikė-PaPi°- Kažin, ar būtų jį ra-1 mis knygomis skulptūras ir 
, kurios ir šiandien 

■ ■ • I Daukantas, šis “vargo pe-i puošia mokyklos tvorą. Di
le”, didis humanistas, č 
mokratas, kurį skulptorius > bas sukūrė 
ir pavaizdavo labai papras- j skulptūrą “P< 
tą, kuklų, ;.
žmonėms.

jisai yra tų bičių savinin-. Paminklas menininkui pa J g°Je. •‘osomą, kad, stengda
mas ir jo pavardė Edvardas vyko: Simanas Daukantas|inasis neatitrukti nuo gyve- 
IJurša; jis yra Vilniaus, ko- tvirtai atsistojo ant aukšto;nimo tikrovės, o nepajėg- 
! operatyvų vedėjas. Jis sa- postamento ir ryškiu silue-! damas įsigyti “Pegaso’’ mo- 

Jeigu norėtum viską ^ad tos bitės buvo vie- tu įsirašė dangaus fone. Iš-' 
Maskvoje pamatyti, reikėtų name kaime pas ūkininką, raiškinga istoriko galva, i 
ten pabūti keletą savaičių, vįeną kartą kaip ten, ekspresyvi, psichologiniu 

Pei‘ 4’5 i buvo, kad tą ūkininką bitės gilumu persunkta figūra, 
j gerokai sukandžiojo, todėl] skulptūrinių masių ritminis 
i jis pareikalavo Juršo, kad ■ bangavimas, turtinga lipdy-

nslijau: nejaugi! 
dangaus man i.

avilius už kokį 
Raudonąjį skverą. ■—žinias iš viso krašto. Jie: nors gerą darbą?.. Aviliai

Antrą dieną nuvykome (rodomi taip, jog atrodo, i buvo sustatyti ant žemės 
pamatyti carų brangenybių.1 kad ir mes važiuojam aij netvarkiai. Aš labai nudžiu- 
J$una mergaitė mums juos skrendam virš miškų, 
parodė ir apie juos paaiški- 'denų ir miestų, 
no. Užtruko apie 2 valanJmas einantį traukinį jautie-! 
das pro jas praeiti. Carų, Įsi, būk juo važiuoji. j
kuhjgu rūbai ir įrankiai | 

 

aukuoti, deimantuoti, tūks-' 
tančiJį deimantų sudėta.

Užėjom bažnyčion, kurio-
laidojosi carai. Ten su-

Maskvoje gatvės pavadin
tos atsižymėjusių kovotojų 
už laisvę, taipgi 

! darbo pirmūnų 
i Skveruose jiems 

_ ....... i daug paminklų,
Matėm milžinišką vaiP^, į gėlėmis. Gausu puikiu skvė- 

nukaldintą dar Jono Di- j

van-igau, kad bičių
Stebėda-! gyvena Vilniuje, , . v. . . v ,

jausi, kad už'dienos kitosį , K11'dimi d?al^«s ’Wti j vazas, 
atsiras ir bičių savininkas. I Daukantas, šus —........

Po keturių dienų, parėjus 
su Vanda nuo darbo, rado-' 
me motocikliu atvažiavusį1 
nepažįstamu žmogų. Jisaimokslo ir

vardais.
pastatyta
apsodintų

Kauno meno
dėjusios prie vienu metu 
pastebimo skulptoriaus kū
rybinio potencialio susilp
nėjimo. K. Naumiestyje jo 
pastatyto V. Kudirkos pa
minklo, atrodo, negalima 
laikyti rimtu kūrybiniu lai
mėjimu. Autorius pats juo 

l labai
n nillVllUd

^e-j plomimam^ darbui V. Gry-. į}UV0 nepatenkintas, 
dekorątyvę t0 kankinosi, sunaikino

j Pegasas , vaiz- 
artimą liaudies duojančią graikų mitologi

jos sparnuotą žirgą. Kny-

o nepajėg-

Vaikščiojom pro KremJ 
liaus puikius pastatus. 
Kremliuje dabar Tarybų 
Sąjungos parlamentas vyk
do suvažiavimus, i kuriuos 
suvažiuoja visų respublikų 
ir sričių išrinkti atstovai.

Kitos dienos rytą, apie 10 
vai., nuvykom pažiūrėti Le

mtino ir Stalino mauzolie
jaus. Eilėje stovėjo keli 
tūkstančiai žmonių. Mau
zoliejuje paguldyti amžina
jam pailsini pasauliniai va
dai tartum miega. Praėjo
me pro sieną, kur randasi 
palaidoti amerikiečiai revo
liucionieriai John Reed, 
Ilaywoodas ir kiti.

Po pietų nuvažiavome pa
žiūrėti Amerikos parodos, 
kuri tuo laiku buvo vykdo
ma Maskvoje, o iš ten po 
miestą: Puškino skverą, di
džiųjų krautuvių centrą, 
Lenino valstybinę bibliote
ką. Rodos, važinėtam po 
Maskvą dieną ir naktį ir 
vis dar norėtum važinėti. 
Pastatai gražūs, gatvės pla
čios, švarios. Krautuvės ir 
šaligatviai visur pilni žmo
nių. žmonės labai manda
gūs.

Draugo Vaigausko vado
vaujami nuvykom pavaži- 

m
traukiniu, 
r in ės. 
šokiais 
šviesu, 
švarūs,
vos požeminio išeiti.

Drg. Povilas Rotomskis 
paklausė, ar norim pama
tyti visatarybinėje parodo
je paviljonus, kur tarp kitų 
respublikų randasi ir Lietu
vos. Pirmiausia nuėjom į 
Lietuvos. Gražus paviljo
nas. Jame į mus žvelgia d. 
Kapsuko paveikslas. Norė
tųsi pamatyti ne vien Lie
tuvos, bet ir kitu respubli
kų atsiekimus. Tačiau visa 
tai apeiti imtų 3 mėnesius. 
Aplankėme (ir tai tik pra
bėgomis) kelis.

Buvom nuvykę apžiūrėti 
GUM — tai didžiausia 
krautuvė Maskvoje. Gali- 

paklysti. Joje rasi vis
ko: nuo adatos iki auksinių 
puošmenų. Rakandų, dra
panų kokių tik nori. Lan-

V. Kudirkos biustą, ėmėsi 
apvaliosios skulptūros. . -----

V. Grybas paminklus mė- kruopštų darbą, surinkęs 
go puošti bareijerais, pats, labai negausią skulptorių 
be architekto pagalbos, liečiančią medžiagą ir su
komponuodavo postamen-1 tvarkęs ją moksliniu prin- 
tus, bet jie, deja, tiek V.leipų. 
Kudirkos, tiek ir kai ku
riuose kituose paminkluose 
ne visada pasižymėjo meni
škumu, išieškotomis pro
porcijomis. V. Grybas, var
ginamas skolų, buvo priver-

dcliui tinkamo žirgo, skulp
torius už 30 litų nusipirko 
pasenusį, vos ant kojų be
silaikantį kuiną... Mokyk
los baigimo proga suruošto
je V. Grybo darbų parodė
lėje kabojo užrašas: “Užsa
kydami šiuos skulptūros 
darbus, papuošite jais savo, 
namus ir 
dančiam autoriui 
ko sukurti”.

Bet užsakyti niekas ne
skubėjo. Neskubėjo ir tada,

o gal ir mėnesių.
! dienas teko matyti daug i 
i puikių darbininkų klubų,!
i bibliotekų, šiaip naujų pa- j k()g-reičiausiai bites pasiim- ba byloja apie ne eilinį pa- 
jstatų. Matėm ii istoiinių , Jurša nėr kitus žmoneSi minklo autoriaus*1 talentą, 

J apie mane, ot, ir kuris, tiesą sakant, ryš- 
atvežė bites pas mane, ma- kiaušiai ir sušvytėjo šiame 
nęs nerasdamas, namie. , monumente.

-i n -• -a i V. Grybas Daukanto mo-Pas.kalbejus, mes susita-, numenJ kūr6 su dideliu j.
i ir karšta meninin

ko širdimi. Juk tai buvo j 
pirmas jo monumentinės! 1,yžaaus jau kaip subrendęs 
skulptūros kūrinys, apie I menininkas, 
kurį V. Grybas galvojo jauloMb 
būdamas Paryžiuje, kur po
rą metų jam, kaip Kauno 
mokyklos liejimo instruk-

Matėm ir istorinių . jLll-ša per kitus žmones, minklo 
ir įstaigų. Tos 5 (Sllyjnoj() apje mane, ot, ir kuris, 

dienos taip greit prabėgo!^ - - .. .
Maskvoje, kad nepamatėm, 
jog jau laikas skubėti na
mo.

!rėme būti “bičiuliais”, abuj“"“1^ 
Ivalgysime medų... Aviliuo-' * 
jse buvo nemažai medaus, j 
į Susitarus, mes abu dirbome 
visa nakti, kol sutvarkėme 
avilius, pakėlėme aukščiau 
nuo žemės ir tt. Auštant

Jauna moteriškė ateina Jurša išvažiavo namo, pri- 
pas advokatą ir prašo jį 
gauti jai divorsą. Nelaimin
goji skundžiasi: “Visi sako, 
kad aš už savo vyro tekė
jau tik dėl jo pinigų. Gi 
kaip tik priešingai: aš ieš
kau divorso, kad priėjusi 
prie jo pinigu”.

S. Penkauskas

Šypsenos
nesusipratimas

Ed. Pranckūnas

' PALYGINIMAS
Atsimenu, kada Tarybų Są-

jungk paskelbė savo pirmąjį 
stas imtis darbų, kurie jam, ekonominį penkių metų planą, 
kaip pažangiam meniniu- kapitalistinis pasaulis juokus 

; Širdies, krėtė iš to. Tada Tarybų Są-
Rtpuubite jciiis bčivui-----a x--------- o------
• padėsite prade-!kui, nebuvo prie 

daugiau!Skulptorius padarė nema-

a s k v o s požeminiu
Sienos marmu- j 

Lubos išdabintos vi- 
paveikslais. Visur 
Traukiniai puikūs, 
Nesinori iš Mask-

SUVILTAS SMALSUMAS
Vyras žiūri per langą ir 

sako savo žmonai, kuri 
triusiasi prie pečiaus:

“Žiūrėk, štai tas Jonas 
eina su ta moteriške, kurią 
yra įsimylėjęs”.

Žmona puolėsi prie lango, 
išmesdama iš ranku ir su- 
kuldama glėbį lėkščių:

“Tai kuri gi?”
Vyras: “Na gi, tai ta, ku

ri gražiai apsirengusi”.
Žmona: “Tu idijotai, juk 

tai jo pati!”
Vyras: “O ką, tu manai, 

aš turėjau mintyje?”

NEKALTAS VĖJELIS
Vieną kartą graži jauna 

mokytoja pradėjo pasakoti 
savo klasei apie gamtos 
grožį ir malonumą vasaros 
metu. Ji sako: “štai, trau
kinys sustojo ir aš išėjau 
laukan ant platformos. Sau
lutė švietė, vėjelis dvelkė, ir 
staiga aš pajutau ant savo 
veido švelnų kutenimą. At
spėkite, kas tai galėjo bū
ti ”

Viena mergaitė garsiai Ji, už atsiuntimą jos. Linki- 
atsiliepė: “Tai buvo stoties me jum sveikatos, 
vedėjo ūsai!”Žiūrėjome cirką, dar pir-

žadėdamas sugrįžti už tri
jų dienų. P
nos, jo nėra; dar po trijų 
dienų atvažiavo nepažįsta
mas vyras, kuris pasisakė 
esąs Edvardo Juršos brolis 
ir pasakė man labai liūdną 

i žinią: — Edvardas Jurša, 
važiuodamas nuo manęs na
mo, Vilniaus gatvėje susi
dūrė'su automobilium ir ta
po mirtinai sužeistas. Prieš 
mirtį dar suspėjo pasakyti, 
kur randasi jo bitės. Tai la
bai gaila gero žmogaus. Ji
sai buvo našlys ir turėjo tik 
viena 15-kos metu sūnų. Ve-1 t- c v
lionies brolis ir sūnus, abu 
gyvena Vilniuje,

, aplankęs dau
gelį Vakarų Europos mies
tų ir muziejų. Savo viena
me laiške iš Paryžiaus 
skulptorius rašė: “Žmonės 

Bet šalia to
■. die-

toriui, teko pasimokyti prof. tdiayoja.
Burdelio privatinėje akade- Paryžiuje yra^ baisaus Var
mijoje. Daug apie ką tuo-!&°: 1 ūksiančiai žmonių
met galvojo, daug ką pro- vuikščioja per dienas išba-
jektavo jauni žmonės, pate- ^9’ alkani”. Badavo Pary- 
kę į Paryžių, kur kryžiavo-11Įe Grybas: po 1926 m. 
si įvairiausios formalistinio i fašistinio perversmo Lietu- 
meno srovės, bet kur taip 
pat turtinguose muziejuose 
sukaupti geriausi praėjusių

voje buvo susidomėta jo bi
ografija ii1 pusiau sumažin
ta, o paskui kuri laiką ir vi-

todėl jie srityje, tai daugiausia at- 
pasiūlė man nupirkt tasbi- skirų draugijų, komitetų,

epochu meno šedevrai. Bet [sa* nutraukta stipendija, 
jaunuju menininku viltys ir Į
svajos bematant išblėsdavo,; jaunam menininkių n^bur- 
grįžus į buržuazinę Lietu
va. Buržuazinė valdžia ne
kvaršino sau galvos dėl pa
minklų ir aplamai dailės; 
jei kas buvo daroma šioje

tęs, ką aš ir padariau. Tai 
dar pirmą kartą savo gy^ 
venime aš tapau savininkas 
devynių avilių bičių...

—o—
Širdingai dėkoju tau, bro

li, už dovana — 200 rubliu, 
kurią įdavei man per R. 

(Mizarą. Už tiw pinigus da- 
| bar tau prikllmso du avi
liai, pilni medaus.

Šiomis dienomis aplaikiau 
nuo tavęs Metelionio kny
gos “Apie Dievus ir Žmo
nes” antrą tomą, taipgi ap
laikiau pundelį laikraščių: 
3 Vilnies ir 3 Laisvės.

Mes visi, kurie skaitėme 
Metelionio knygą, ir kurie 
dar laukia skaityt, siunčia
me širdingą padėką Mete- 
lioniui už parašymą tokios 
svarbios knygos, o tau,bro-

jaunųjų menininkų viltys ir į . Nieko geresnio nežadėjo 

ižuazinis Kaunas. Tik kapi
talistinėje santvarkoje gali
mas toks pasityčiojimas iš 
meno: grįžus iš užsienio, 
skulptorius, neturėdamas 
kitos išeities (visur reikėjo 
pinigų!) įsirengė dirbtuvė
lę kaime, tvartelyje... 1 
vėliau jam pavyko išsinuo
moti Jurbarke buvusi dva
ro pastatą, (dabar čia V. 
Grybo vardo memorialinis 
muziejus), kurį beremon- 
tuodamas, skulptorius į- 
klimpo į skolas ir visą gy
venimą buvo persekiojamas 
antstolių.

Kaip žinoma, V. Grybas 
daugiausia dirbo paminkli
nės skulptūros srityje, nors 
tai buvo labai nedėkingas, 
tuo metu apleistas darbo 
baras. Paminklinė skulptū
ra yra prieinamiausią ir 
suprantamiausia liaudies 
masėms, bet buržuazinio 
gyvenimo sąlygomis meni
ninkas šiaip ar taip turėjo 
skaitytis su užsakovų sko
niu, 
mis.

privačių asmenų iniciatyva. 
Ir Simano Daukanto pamin
klo statybai lėšas davė ne 
vyriausybė: jas iš savo ku
klių algų suaukojo mokyto
jai, sudarę paminklo staty
mo komitetą.

Neseniai išleistoje mono
grafijoje apie įžymųjį lietu
vių skulptorių V. Grybą au
torius T. Adomonis teisin
gai pažymi, kad V. Grybas 
po šio pasisekusio darbo 
pažvalėjo, opt imistiškiau 
žvelgė į gyvenimą, į kurį jis 
taip sunkiai mušėsi. Gimęs 
neturtingų Suvalkijos vals
tiečių šeimdie, jis tik lai
mingo atsitiktinumo dėka 
pateko į Varšuvą, kur mo
kėsi gimnazijoje, studijavo 
skulptūrą dailės mokykloje 
pas iš Lietuvos kilusį prof. 
P. Velionskį-Velioniškį. Čia

—Martynas

ža paminklų projektų, ku
rie dėl įvairių priežasčių 
nebuvo įgyvedinti, bet aiš
kiai rodo jo diapazono pla
tumą, kūrybinius ieškoji
mus, ypač suaktyvėjusius 
paskutiniais gyvenimo me
tais.

Knygos autorius nušvie
čia V. Grybo, kaip meni
ninko ir piliečio, asmenybę, 
darbo metodą. Dailininkas 
gerai pažino skulptorių me
džiagų savybes ir mokėjo 
jas panaudoti pagal kūri
nio charakterį, suprasda
mas medžiagų ir formos 
tarpusavio ryšį. Jo kūrinių 
meniniai paveikslai apiben
drinti, prabylą į žiūrovą 
pirmiausia savo siluetu, jų 
dvasinis pasaulis atskleis
tas monumentalia forma. 
V. Grybui pirmajam lietu
vių dailėje teko spręsti ne
maža monumentinės skulp
tūros uždavinių, jis pirma
sis Lietuvoje paminklų sta
tybai ėmė naudoti marmu
ro grūdelius, ieškodamas

Tik būdų pritaikyti liaudies me

jungai buvo reikalingos maši
nos, kurias kapitalistinis pa
saulis nei už gryną auksą ne
norėjo jai parduoti, o jei;ir 
pardavė, tai tik nusenusių 
modelių ir trečiaeilės vertės 
mašinas, tikėdamiesi tuo su
žlugdyti Tarybų valdžią. Ka
pitalistų nenorui, Tarybų Są
junga jau įvykdė keletą penk
tu kių ir visas pasekmingai, 
šiandien Tarybų Sąjunga ne 
tik kad pasigamina sau pa
kankamą kiekį lygiai gerų, o 
kartais ir pranašesnių sudė
tingų mašinų, bet, kapitalisti
nio pasaulio nelaimei, jas jau 
eksportuoja į užsienius, į ka
pitalistų eksploatuojamas ša
lis. Kapitalistai jau nuogąs
tauja ir suokalbiauja, kaip 
tam eksportui pastoti kelią.

Antras palyginimas. Buržu
azinėje Lietuvoje did e I i a m 
nuošimčiui lietuvių, kaip dar
bininkų, amatininkų, taip ir 
augštus mokslus baigusių jau- 
n u o 1 i ų , grėsė nedarbas ir 
skurdas, šiandien į Lietuvą 
grįžta iš svetur daug tų, ku
rie dėl nedarbo buvo išsiblaš
kę po svetimas šalis. Jie vi
si gauna darbus pagal savo 
specialybes. Be to, Tarybų ' 
Lietuvoje žemės ūkio našumas 
su kiekvienais metais kylą. 
Šalis sparčiais tempais indust- 
rializuojasi. Mokslas ir kul
tūra bujoja, kaip niekad pir-; 
miau, bet pas mus Ameriko
je dar randasi daug tokių, ne? 
apykanta apakusių ablavukų, 
kurie švebeldžioja apie išlais
vinimą — išlaisvinimą iŠ ko?1 
Iš visų sotaus gyveninio, iš 
spartaus ekonominio vysty
mosi, progreso, iš kultūrinio 
klestėjimo, iš visiems prieina
mo mokslo ir privalomo dar
bo ? ! Išlaisvinti Lietuvą sau
jelei pOnų ir grąžinti ją atgal 
į purvą, skurdą, nedarbą ir 
beviltį rytojų ? Broliai, susto
kite valandėlei, apsisvarsty
kite ir klauskite savęs: kur 
einate ir ko norite?

Arėjas

no motyvus.
Paskutiniais buržuazijos 

valdymo Lietuvoje metais, 
pabrėžiama monografijoje, 
skulptorius ima labiau do
mėtis Tarybų Sąjungos dai
lės gyvenimu, artimiau ben
drauti su darbo žmonėmis, 
užmezga ryšius su kai ku
riais Jurbarko komunistais 
-pogrindininkais, rėmė MO- 
PR’ą ir pan.

Kaip doras lietuvių liau
dies sūnus-patriotas, skulp
torius Tarybų valdžią Lie
tuvoje sutiko džiaugsmin
gai, aktyviai įsijungė į vi
suomeninį darbą. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė užsako 
jam sukurti Markso, En- 
gelso, Lenino, Stalino bius- įplaukų, tai ant $200,0001- 

jų idėjinėmis pažiuro- tus; skulptorius imasi dar- i 
Kita vertus, valstybi- Į bo.

ėmė ryškėti jo gabumai, jis niu mastu tuo metu pamin- —

Washingtonas.—Už 1958 
metus JAV valdžia gavo 
$79,798.000,000 taksų nuo

dis taip pat pradeda
000 mažiau, kaip 1957 me
tais.
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buvo premijuojamas;? “ta- klų statymu nebuvo rūpi- 3 p.--Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 23t 1959



Wilmerding, Pa.
Motiejus W’alowig - Valevi

čius mirė rugsėjo 27 d. ir pa
laidotas spalio 1 d., religiš
kai. V e lionis buvo katalikiš
ką pažiūrą.

Motiejus buvo ramaus būdo 
žmogus: gražiai sugyveno su 
savo kaimynais ir turėjo ge
rą draugą bei prietelią: dar
bininkiškai susipratęs, ilgame
tis Laisvės skaitytojas. -Jis 
priklausė LDS 37 kp.. pirmiau 
—Sūnų draugijoje. Reiškia, 
jam buvo įdomu visko po bis- 
kį žinoti, ir klaidos nedarė 
taip manydamas, pažangią 
spaudą skaitydamas. Pažinau 
Motiejų apie 10 metu ir esu 
apie porą sykiu jam atnau ji-1je|.jn 
nęs Laisvės prenumeratą.

Motiejus Valevičius buvo, 
nevedęs, pavienis pilietis. M i-i 
rė sulaukęs virš 75 metą, 
minią neturėjo, gyveno 
m i ninku

Auburn, Me.
Atminimui mirusiųjų

holas l’lundunis

•Jonas l’lundunis
Mary Plundlinaitė

kieno.

Mary Pluiidunieiiė
Visi suminėtieji 

prieš daugeli metą, 
ku jie \isi buvo gana 
pažangiečiu eilėse, 
esant ir aukomis pris

Mano sesutė Mary Plundu- 
naitė - Galeckienė tur būt bu
vo veikliausia

So. Boston, Mass
susirinkimo

rią atsilankė
, lankiau ir aš. 
diskusiją labai 
reiškiančiomis 
timis.

susirinkimą na
rna ža i. Atsi-

K lausydamasis 
nustebau pasi- 

blogomis min--
Draugai pradėjo kai-:

Liet. NarnoB-ves šerininkų 
su važia vilnas lapkričio 28

Suvažiavimas įvyks Bendrovės name, 102-04 Liberty

Taipgi norime visus šerininkus informuoti, kad 
Bendrovės raštinė persikėle naujon vieton, į nuosavą 

ra mirę ; būti, kad reikią Iikviduoti kIii-, R<imą. 
Savu lai-i bo kambarius, nes labai sun-i 

veiklūs! ku išlaikyti. Likviduoti ne tik1 
Reikalui ! klubą. bet ii’ LLD kuopą, uosį

Lithuanian Building Corp., Inc.

Šauniu koncertu mines 
sveturgimiŲ nuopelnus

Amerikinis sveturgi- 
,miams ginti komitetas New 
Yorke rengia paminėjimą 
350 metu sukakties svetur- I *■
girnių dalyvumo New Yor- 

iko artistiniame ir kultūri- 
jniame gyvenime.

Sukakties proga rengia
mas šaunus koncertas. Dai-J • v -I • — • Inos ir šokių grupes ir so-1 
tįstai, taipgi dailininkai pa- 

New Haven. Conn Aido choro naujienos ■rodys kai ką iš kūrybos tų |

T Detroit, Mich
; S. m. lapkričio (Nov.) 2 d. 
Detroite bus pastatyta Opera

i “Zaporožietis už Dunojaus”

Taipgi nustebau, kad 
rinkime nebuvo nū vienos 

mūsų visu J terš. 
* * t

mo- ■

ig veikusi tarpo strei-įkia mest iš galvos tokias blo-1 
W orcestery ir Bostone i gas mintis, o pradėti daugiau' 

veikti. Man atrodo, kad visi! 
buvusieji susirinkime draugai I 
dar gali veikti, visi a t r o d o

nuo- 
Millie Re- 

zalis. 117 Watkin Ave.. Wil
merding. Pa. Millie Rezalis: 
ir jos sūnus rūpinosi laidotu-į 
vią pareigomis ir jas tinkamai i 
atliko. Velioni palydėti susi-

gal dar prisimena Mary 
Galec kieno.

Prisimindama m irusius
mo-

tina
lerius ir sykiu atsinaujinu ; gali matyti 
Lais\ ės preiiumoralą.

Eva Naujokienė

bet nusiskundė, kad ne- 
nei skaityti, žmo

na turi jam perskaityti laik
raščius. Gaila draugo. -Jis tu
ri geras mintis, galėtą dar

m ynu.
Po laidotuvių Mrs.

Walter Padgalskas ligoninėje
Tai mūsų darbštusis Lais

.......... .. ...... Narių dukart savaitinę pamoką 
atsilankė nedaug. Tūli atei- prisirengimui prie operetės 
na tik kai būna dide-'“Sylvia.” L 
lių reikalų. Būtų gerai, kad!antradienį ir

Itautų, kurios prisidėjo su
kurti ir išauklėti mūsų di
džiojo miesto kultūrą, me- 

Dainuos ir lietuviu Ai-' 
Praktikuojame do choras, vadovybėje Mild-1 

red Stensler. į

•1655 Martin Street prie Mi
chigan Avenue. Pradžia 3:30 
vai. popiet. Operą suvaidins 
Chicagos - Roselando Aido 
Choras vadovaujant Juozui 
Kenštavičiui. O iš vakaro, tai 

Į yra šeštadienį, lapkričio 21 
Id., visi Detroito Lietuvių Kliu
bo nariai, kurie b u s Kliube, 
rengiasi dainuot šią dainą:

Gana, broliai, gerti.
Reiks rytelį atsikelti. 
Reiks rytelį atsikelti. 
Ir svetainę* aptvarkyti.

penktadienį

Reiks Oix'r<4 pastatyti.
Visus žmones palinksminti.
Tas spektaklis įspūdingas 
Ir mūs Kliubas bus svetingas.

mus ir prisilietų piie uai-: ciarno. jau praKUKi 
bu, kuriuos kuopa atlieka j vaidinimą ir dairias, 
ir prižiūri, kad visi nariai |

■30-tą, penktadienį, 8:15 va- 
jkaro, Fraternal Clubhouse, 

Pertraukoje pirmininkas; JK) W. 48th St., New Yor- 
iJ. Grybas išdavė praėjusią ■ ke. Įžanga $1.50. Lietuvių

Taigi, broliai, padirbėkim. 
Aido chorą mes pagerbkime - 
Po Operos nenut ilsini, 
Chicagieėius pavaišinsim.

LDS 37 kuopos svetainėje, I 
llo State St., ir ten visiems Į 
buvo paruošti pietūs.

Garbė Mrs. Rezalis ir 
sūnui už suteiktą draugui 
tarnavimą. Gi velioniui
kau : Motiejau, ilsėkis šalto
je žemelėje, o mes keliausime 
toliau. J. Mažeika •

vės vajininkas iš Rumford. 
Me. Jam tapo padaryta skau
di operacija. Ligonį atlankius 

po operacijos 
silpnas. Lin- 

ir kantrybės,
rikiuosi, kad su laiku Waite-

tas dienu 
at lodė da

pa-

Draugai ir draugės, mes vi
si gerai žinomi*, kad mes jau 
visi pasenom, kalną jau nega
lėsim nuversti, bet mes dar 
galim nors iš 
lykai, atrodo, 
pusėn, 
dėti

lėto veikti. Da-Į 1 .
eina gero jon gerame stovyje ir ga 

negalim išsiža-■ vinie naujų narių Tas 
mes nuveikėme. | bas nėra baigiamas ir

Mes daug prisidėjom prie pro-i
greso. Mūsą idėjos pildosi iri

Mes 
to, k a

komitetas prašo įsigyti bi
lietą iš anksto. Rep.

O paskui jau šokiai. 
Pokalbiai ii- dainos; 
Kai porelės šoka 
Rodos viskas mainos

1 .aisvės
vajui.

Baltimore, Md.
Auksinės sukaktuvės

daugiau 
kale.
tytojai turėtu pasirūpinti pre
numeratas atsinaujinti.

irės kykim susirinkimus kas mūne- 
rei- sį ir juos lankykime visi, ju-

nariai, j su aplodismentais. Pikni
kas buvo sėkmingas. Cho
rui liko paramos, kurios 
taip nuolat reikia.

Choriečiai dėkojame sve-
,)is čiams ir 
na- į dalyvavimas 

rnu jsutvirtino
LDS 5-tos apskrities ruo- į vertingą veikimą.

šiamas operetės “Silvijos”: Choras sparčiai

rėmėjams. Jūsų 
mūsų piknike 

mūsų gražų ir

Sąlygos nepalankios 
i vaiku darbui

Chicagiečiams palinkėsim 
Laimingos kelionės. 
Kad jie būtų sveiki 
Ii- linksmučiai žmones.

nes

Worcester, Mass
Spalio (i d. Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų pašalpinės draugi-

Bostonas turėtu būti veiki
mo širdis. Aplinkybėm susi
dėjus aš turėjau apleisti Wor
cester!. persikėliau gyventi 
pas dukterį, Bostonan. -Jeigu 
aš apsigyvensiu, galėsiu su 
jumis veikti pakol dar sveika
ta tarnaus.

Keletą kartą buvau alsilan-: gražios 
kęs klube. 1 
Visuomet vienas prižiūrėtojas 
sėdi. Draugės ir draugai, jei
gu jūs patys nesilankote klu
be, tai kaip jūs norite, k a d

į lapkričio 15-tą, iBrooklyne

'AFL-CIO pranešė guberna
toriui, kad unijos nesutiks 
leisti jaunesniems 16 metų 

i vaikams dirbti. Sako, kad 
nėra sąlygų vaikų darbui

Juozui Kensta\ iėiui 
Pagarba didžiausia. 
Kad chorus mokina, 
Nors audros vis siaučia.

Garbo Aido chorui 
Už “Zaporožietį,"
Kad ir Detroito žmonės 
Galės jį matyti.

cial Club svetainėj
Front St., New
Būtų gerai, kad visos Con 
neetieut valstijos kuopo:

, 243 N. važiuos Į Massachusetts 
Havene.i valstiją vaidinti Montelloje, 

o 15-tą •— New Haven, 
! Conn. Todėl ' choras turi

.Juozas ir Ona Deltuvai 
rugsėjo 27 d. šventė savo 50; 
metu vedybinio gyvenimo ju-i 
bilieją. Tą dieną jąją garbei 
buvo suruoštas iškilmingas
banketas, kuris atsibuvo pasijos susirinkime buv 
•Juozą ir Prancišką Deltuvos,, a p t a r ti draugijos 
Arbutus, Md.

Kadangi Deltuvai turėjo 
daug draugą ir pažįstamą, to
dėl juos pagerbti susirinko 
virš 80 žmonių. Pasilinksmi
nę, prie skanių valgių ir šalto 
alučio pasivaišinę iki vakaro, 
svečiai skirstėsi 
darni jubiliatams 
gu metą.

Išsiskirstydami

Vienas iš svarbiausią ši mėne-

mą vasarinio sezimo Olympia

namo linkė- 
ilgą, laimiu-j kės

•Jeigu rei- 
neatsisakykite. 
ark banketas

Silvijos” 1 Brooklyne operetes pasta- 
Draugą neradau, pastatymo, kurią suvaidins | tymas lapkričio 1-mą d. bus 

Brooklyno Aido choras.

te savo klube įsigerti, tai kam j 
reikia eiti kitur susirinkti.

New National Hali, 261

Gaila, kad keletas musų 
gerų, nepavaduojamų dai-

Unijistai numato, kad re
tai ku'r vaikai būtų moko
mi amato. Jie dirbtų už 
mažesni užmokesti ir didin
tų suaugusiųjų nedarbą, gi 
bedarbių šeimose kaip tik 
susidaro jaunimo gerovei ir 
hioralui žalingos sąlygos.

Mikas

S. Įžangos bilietai į 
iš anksto $1.75;
$2.00. Klauskite 
bartenderius ,arba

1 durą
Į Kliubo ....
i valdybos narius.

prie 
pas 
pas 
M.

Valdyba ir direktoriai dės 
daug pastangą, kad banketas 
būtu pasekmingas, tai prisieis 
nemažai padirbėti.

pagelbėti.
Olym pia

draugai su- spalio (Oct.) 
metė po kelis dolerius paden-|5 vai. vakari*, 
gimui lėšų, 
išlaidas liko 
dadėjo $50, 
kiekvionerių 
nimo metu,

Apmokėjus visas 
$72, ir jubiliatai 

po dolerį nuo 
vedybinio gyve- 
tai viso susidarė

nos vakariene

ir

Bus kalakutie-

kūdikių skyriaus direkto
rius Dr. Richard Day sako, 
kad dėl slaugių stokos iš-

Patys i statoma pavojun kūdikių | jįe greit pasveiktų ir atei-1
dau-jgyvybe. iįu niums j pagalbą. Labai!

ir ne-

pamokose, bet reikia nenu-; 
stoti vilties. Laukiame, kad

----- ------------.mes jų pasigendame.
Lenk medelį, kol dar jau-j Choro Korespondentas i

Duona ne per vėją atėjo

REIKALAVIMAS

Pinigus paskirstėme taip:
Laisvei $75.00
Vilniai $25.00
Liaudies Balsui $22.00

Prie banketo surengimo 
daugiausia dirbo F. Deltuvie
nė, pagelbstint dukrai Mildai 
ir dviem marčiom. Arinai ir 
Berre, ir Jenny Pivoriūnienei.

Ačiū visiems, kurie prisidė
jote prie surengimo pasek
mingo banketo.

mūsų

SI) irlev

ką savo kambariuose.
lankykitės, tai gausite 
giau nariu, tuomet ateis 
nariu.

Bostone yra daug lietinių, IMIS.
nakties, i tik reikia daugiau veikimo. |------ -- ------------ ------- ----------------!
nuošir-iMaii rodosi, kad Bostono yra j J****^**«**»*W***^**^: ’ 

ir visus I prasilavinusii.i motoru. I.an-I 
Milingai | kykite susirinkimus. Be mo-i 

terą vien vyrai negali veiki-
, .. . . mo sudaryti. Moterys vra padu nauji nariai,; ... o

ve luinos

A'ie^ia narius 
simpatikus s

J. Skliutas

Stalulionis, ’ Brooklyno bibliotekos ve- 
rugsėjo! dėjai sako, kad raketų ga- 
2:’> d.,idynė keičia ir skaitytojų 
Velio- į 

liūdesy-1 
A., D-ro!

Juozas ir Pranciška Deltuvai ’(,toi La IJanc žmoną iš Pi a-,
cadie. N. B., ir 
pussesere ir | 
klausė Lietuvos Sūnų ir Dūk-į 

' terą draugijai.
bininku Susivienijimui 
tuviu Fkėsą Klubui.

Mirė
73 m. amžiaus. Mirė
20 d., o palaidotas 
Notre Darni* kapuose, 
uis paliko dideliame 
je (lukteri Dolores

IMATTHEW A

REIKALINGAS APARTMENTAS
Noriu gauti apartmentą. Jei ap

šildomas, tai nuo 21Z2 iki 3 kamba
rių. o jei šalti, tai 4 kambarių. 
Pageidauju Woodhavene, Highland 
Park. Richmond Hill, Ozone Parke, 
Ray Ridge, arba South Brooklyno 
Prašau pranešti telefonu: Fl. 7- 
161$. Esame be vaikų.

Lietuvių rašytojai 
kitomis kalbomis

Valstybinė grožinės litera- 
! tūros leidykla Maskvoje išlei
do rusą kalba poeto T. Til
vyčio poemas; “Artojėliai,” 
“Dičius” ir “Usnyne.” Alma- 
Atoje kazachą kalboje išleis 
tas M. Sluckio apsakymų riiw>, 
kinys vaikams “Adomėlis sar
gybinis.” Be to M. Sluckio 
romanas “Geri namai” išleis
tas lietuvių kalba. Pirmasis 
poeto A. Baltakio rinkinys 
“Lietučiui dulkiant” rusų kal
ba išleistas Leningrade.

* i *
❖ 

14*

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

AIDO CHORAS STATO SCENOJE

“QVI VIA” Dviejv Aktų□ ILiVlA OPERETĘ

Arbutus, M d.
P. S. -Jubiliatai Juozas ir 

Ona Deltuvai gyvena Hano
ver. M d., o banketas rengtas 
per Juozą ir Prancišką Deltu
vą, Arbutus, M d.

į skaito apie užsienio politi- 
įką, jaunimas daugiau mok- 

l a n ū k u s, j slinių raštų, net mažame- 
Pri-ičiai siekia daugiau techni- 

„ . kos stebuklu.D ar

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 SEKMADIENI, LAPKRIČIO - NOV. I D

Lietuviu 
ir

Montreal Canada
TV unijos imasi žygių 
prieš JAV įtekmę

Kvebeko provincijos ra
dijo ir televizijos amatų li
nijos, kaip tai: Montrealo 
Artistų unija, Kvebeko Ar
tistų Unija, Produserių li
nija, Nacionalė brodkestini- 
mui darbininkų ir technikų 
asociacija ir Internacionalis 
Teatriniu Samdiniu Susi
vienijimas, sudarė bendrą, 
kaip jie pavadino, “saugoji
mo komitetų”, kuris rūpin
sis saugojimu nuo vis la
biau plintančios Jungtinių 
Valstijų įtekmės į Kanados 
radijo ir televizijos tinklą.

Komitetas išleido spaudai 
pareiškimą, tuo klausimu ir 
kartu užprotestavo prieš 
aukštųjų tinklo pareigūnų 
patvarkymus vis daugiau 
amerikonizuoti radijo ir te
levizijos programas, kas, 
pasak jų, stato pavojun ne

Stalu-į 
pažan-'lionis daug darbavosi 

giuju judėjime ir buvo uolus! 
’ėmėjas darbininku judėjimo. 
Bet vėlesniu laiku buvo pa
veiktas dipuku plepalais, nors

pasitarnavo.
L. S. D. draugija pareiškė 

nuoširdžią užuojautą dukrai, 
giminėms ir draugams. Taip

ir
. y» abnešius.

Lai būna . tau lengva šios

Norintieji įsirašyti L. S. D. 
draugijon malonėkite ateiti i 
sekantį susirinkimą lapkričio 
3 d.. 7 :30 vakai 
St.. Worcestery. Rep.

Meksikos prezidentas Laza-

įima komunistų ir darbo 
unijų vadų.

tik Kanados kultūrinį vys
tymąsi, bet ir autorių, ar
tistų ir technikų kasdieninį 
gyvenimą. J.

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 23, 1950

426 Lafayette St

Paskilbusioji Izraelio šokėjų grupė—Karmon Danc
ers—su savo vadu Jonathan Karmon dalyvauja Radio 
City Music Hali scenos spektaklyje greta ten dabar* 
rodomo filmo “The FBI Story”. Filme žvaigždžiuoja 
James Stewart ir Vera Miles.

PASIŽYMĖKI I' SAVO ADRESU KNYGELĖJ 
SEKMADIENIO VAKARĄ, LAPKRIČIO 15 

CARNEGIE HALL

Kalbėtojai:
Rockwell Kent, W. E. B. Du Bois, Corliss Lamont 

žymūs Sovietu Sąjungos Svečiai 1959' Vasarą
įžanga $1.000 Užsisakykite Bilietus Dabar

NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP
Siūto 707 114' East. 32 St., New York 16

Aido Choras, vad. Mildred Stensler, savo meninėmis pajėgomis suvaidins šį 
gražų veikalą. Pasirūpinkite jį pamatyti.

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y

Pradžia 3 vai. popiet Įžanga $1.50 asmeniui

4 d. Ai das vaidins Brocktone ir 15 dieną— 
New H avene.
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