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KRISLAI
Baltajame name pamainos. 
Bijo te, kas gera.
Darbo unijų parama. 
Ar ištesės pažadus? 
Baisi traegdija.
Filmų rodymai s kmingi.

— Rašo J. Gasiūnas —

Sekamo sausio 20 d. amžin
ami seniausias prezidentas Ei- 
senhoweris išsikraustys iš Bal
tojo namo. Atsikels ten gy
venti išrinktas .jauniausias 
prezidentas John F. Kennedy.

Prez. Eisenhowrris, aišku, 
nepasitenkinęs, kad dauguma 
piliečių, balsavusių už demo
kratų kandidatą Kennedy, at
metė respublikonų administra
cijos politiką. Dauguma pi
liečių, suprantama, pageidau
ja pamainų. Demokratų par
tijos kandidatų pažadai bal
suotojus patraukė savo pusėn.

Dabar svarbu žiūrėti, ar tie 
rinkimu pažadai bus ištesėti.

New Yorko “Daily News’’ 
rimtai susirūpino, ką dabar 
Kennedy duos Amerikai ir vi
sam pasauliui. Šis reakcinis 
dienraštis bijo, kad Kennedy 
nepasuktų valstybės vairą j 
kairę, kad nenueitų Franklino 
D. Koosevelto pramintu keliu.

Chruščiovas, girdi, norėjęs 
tokios pamainos ir dabar .jis
įgavęs. Todėl, girdi, pavojin
ga, kad Tarybų Sąjungai ir ki- • 
tiems socialistiniams kraštams ! bazių 
Kennedy nuolaidų nepadary
tų, šaltojo karo nesušvelnin-
tų.

Vadinasi, to laikraščio re
daktoriai bijo to, kas žmo
nijai naudinga.

Respublikonai dėjo visas pa
stangas rinkimus laimėti. Jie 
daug didesnes pinigų sumas 
rinkimų kampanijai išleido 
negu demokratai. Paskutinėje 
dienoje prieš rinkimus už pu
sę milijono dolerių pasipirko 
keturias valandas televizijose.

Demokratai tiek negalėjo 
padaryti, nes ir taip jų rinki
mų kampanija paliko Demo
kratų partijai virš milijono 
dolerių skolų.

Aišku, respublikonai šiuos 
rinkimus būtų laimėję, jei dar
bo unijos nebūtų demokratų 
kandidatų parėmę.

Na, o ką rinkimuose darbo 
žmonės laimėjo? Krūvą gra

užiu pažadų.
Tiek Respublikonų partija, 

tiek Demokratų partija yra 
stambaus kapitalo partijos. 
Tiesa, tarp demokratų nema
žai maišosi smulkiosios buržu
azijos, šiek tiek liberalų, na, 
ir unijistų. Bet vadovybė vis- 
tiek turčių rankose.

Tačiau manoma, kad nau
jasis prezidentas ir pats Kon
gresas, kurį kontroliuoja de
mokratai, turės suteikti tam 
tikrų koncesijų organizuo
tiems darbininkams.

Bet tai daug priklausys nuo 
to, kaip darbo žmonės reika
laus ištesėti rinkiminius pa
žadus.

Visai žmonijai svarbiausias 
klausimas: taika pasaulyje. O 
taika galima palaikyti tik ben
dromis taiką mylinčių ir trokš
tančių žmonių jėgomis, atme
tant šaltąjį karą, gerinant 
tarpvalstybinius santykius.

žiūrėsime, ar naujoji admi
nistracija darys tai, ko bal
suotojai nori, ko liaudis trokš
ta.

r Brooklyno gyventojas Max
well Makoff, 36 metų am
žiaus, negalėdamas niekur su
sirasti savo amate darbo (bu
vo elektrikininkas), elektros 
būdu susidegino. Liko žmona 
su mažais vaikais.

Tai baisi šeimoje tragedija!

Planai dėl lokalinio 
ir pasaulinio karo

Pasauliniai atgarsiai apie 
Jungt. Valstijų rinkimus

Sukilo Pietinio
Vietnamo kariai

Washingtonas. — Spau
dos korespondentai numa
to, kad visuomenės spaudi
mui pasiduos naujasis JAV 
prezidentas John Kennedy 
ir vyks į viršūnių konferen- 

Iciją 1961 metų kovo mėne- 
iSJ>

Prezidentinėje rink i m ų 
kampanijoje taikos reikalai 
užėmė svarbia vieta. Nikso-V v

! nas teisino seną agresijų 
i politiką, kaip tai siuntimą 
špionažui lėktuvų virš Ta
rybų Sąjungos, laikymą už
grobtų Kinijos pakraštyje

| salų, grasino Kubai karu ir 
I išpūstai pasakojo apie JAV 
karo galybę. Jungt i n i ų 
Valstijų žmonės balsuoda
mi už Kennedy atmetė Nik-

Anglai susirūpino 
dėl JAV A-bazią

Londonas. — Anglijos 
liaudis labai susirūpino dėl 
Jungtinių Valstijų karo or- 
laivyno ir laivyno atominių

Anglijoje. JAV kari
ninkai skelbia, būk jie gali 

i veikti nesi tarę su Anglijos 
vyriausybe.

Anglijos premjeras Mac- 
millanas sako: “Mes mano
me, kad Amerika nepradės 
atominio karo iš Anglijoje 
esamų bazių nepasitarus su 
mumis”.

Spitsbergen© salos 
ir JAV karo bazės

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė Norvegijai 
protestą ir reikalauja, kad 
ji neleistų Jungtinėms Vals
tijoms steigti karo orlaivy- 
no bazių ant Spitzbergeno 
(Svalbaldo) salų.

1920 metais TSRS ir Nor
vegija susitarė, kad ant tų 
salų nebus steigiama milita- 
riniai įrengimai.

Norvegijos ministras pri
siuntė atsakymą, kuriame 
sako, būk ten yra įsteigta 
orlaukiai tik civilinių lėktu
vu reikalams, v

Bukareštas. — Pereitai
siais metais Rumunijoje 
buvo gauta 12,000,000 tonų 
aliejaus, o šiemet gavyba 
pakilo 21 procentu. Dabar 
Rumunija daug daugiau 
pagamina plieno, mašinų ir 
lengvosios industrijos ga
minių.

Tai dabartinės išnaudojimo 
sistemos auka!

Lietuvoje gamintų filmų 
rodymas rytinėse valstijose 
eina sėkmingai. Grybas ir 
Briedis kas savaitgalį kur nors 
vyksta ir visada su geromis 
pasekmėmis.

ChicagieČiai, atrodo, ma
žiau keliauja su filmais. O 
jiems taipgi yra gana plati 
dirva juos rodyti.

Lietuviška publika, kiek 
patirta, noriai lankosi filmus 
matyti.

šono agresorišką politiką.
Pentagone svarsto apie 

“mažąjį” karą, tai yra, to
kį. koks buvo Korėjoje, 
1956 metais dėl Suezo kana
le, arba Francūzijos veda
mas Alžyre. Bet daug poli
tinių ir militarinių veikėjų 
sutinka su Chruščiovo išva
da, kad jeigu prasidės “ma
žasis karas”, tai laipsniš
kai jis pavirs į pasaulinį. 
Špionažas “U-2” lėktuvo 
vos nepadegė tokį karą.

Realistiniai žmonės vis 
daugiau sutinka, kad jeigu 
eis paskubus apsiginklavi
mas, bus vedamas špiona
žas ir agresijos, tai taika 
rasis dideliame pavojuje.

Po valdžios rinkimą 
Puerto Rico saloje

San Juan. — Puerto Rico 
salos gyventojai vėl išrinko 
Liaudies Demok ratinės 
partijos žmones į vyriausy
bę sekamiems ketveriems 
metams. Salos gubernato
riumi išrinktas Luis Munoz 
Marin. Liaudies partija ga
vo virš 58 procentus balsų 
iš 780,000 balsavusių.

Prieš Liaudies partiją 
piktai buvo išstojus katali
kų bažnyčia. Vyskupai lei
do atsišaukimus, gąsdino 
žmones, bet liaudis jų nepa
klausė.

Puerto Rico sala užima 
3,435 ketv. mylių plotą, tu
ri 2,400,000 gyventojų. Ji tu- 
r,. plačią autonomiją ir savo 
vyriausybę. Administraty- 
viai įeina į Jungtines Vals
tijas.

Kennedy pasilaikys 
Dullesą ir Hooverį

Hyannis, Mass. — Nau
jai išrinktas Jungtinių Val
stijų prezidentas John Ken
nedy pareiškė, kad jis savo 
kabinete pasilaikys Alleną 
W. Dullesą, Central Intelli
gence Agency vadą, ir J. 
Eidgar Hooverį, Federal 
Bureau of Investigation va
dą.

Dullesas vadovauja JAV 
agentams, veikiantiems už
sienyje, o Hooveris slaptai 
policijai mūsų šalyje.

Kennedy sakė, kad Dulle
sas. tarnauja visiems JAV 
prezidentams nuo W. Wil- 
sono laikų.

KOMUNISTŲ VADAS 
PAVADUOTOJU

Jakarta. —, Indonezijos 
Liaudies Kongresą sudaro 
601 įvairių partijų narys. Į 
Kongresą narius paskyrė 
šalies prezidentas Sukarno. 
Dabar jis paskyrė keturis 
savo pavaduotojus, po vie
ną nuo: tautinės, mosulmo- 
nų, komunistų ir armijos. 
Nuo komunistų partijos pa
skirtas jos sekretorius Di- 
pa N. Aiditas.

Londonas. — Premjero 
Macmillano vyriausybė ma
no, kad Kennedy išrinki
mas nepakeičia abiejų šalių 
santykių.

Kairas. — Egipte ir kito
se arabų valstybėse spau
da rašo, kad Kennedy pa
gerins JAV santykius su 
arabiškomis valstybėmis.

New Delhi. — Indijoje 
numato, kad Kennedy ge
riau supras Afrikos ir Azi
jos tautų reikalus, negu Ei- 
senhowerio valdžia.

Atėnai. — Graikijos ka
ralius Povilas pasiuntė pa
sveikinimą dėl Kennedy, 
kuriame sako: “Linkiu 
jums darbuotis už laisvę ir 
taiką pasaulyje”.

Roma. —Popiežius Jonas 
XXIII pasiuntė pasveikini
mo telegramą dėl Kennedy 
ir sako, kad jis melsis už jo 
ir jo šeimos sveikatą

Augusta, Ga. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
sveikino Kennedy ir pasiūlė 
jam atvykti į Baltąjį Namą 
pasitarti. Numatoma, kad 
jų pašitarir&as įvyks apie 
pabaigą šio mėnesio.

Pekinas. — Kinijos spau
da nurodo, kad negalima 
ims teigiamą poziciją ir tais 
reikalais sutiks iš Tarybų

Po prezidento, Kongreso ir 
Idtų vaidintų rinkimų

Washingtonas. — Iki da
bar yra žinoma, kad prezi
dentiniuose rinkimuose da
lyvavo 66,400,010 piliečių. 
Už Demokratų partijos 
kandidatą Kennedy balsa
vo 33,359,697, o už Nikso- 
ną — 33,040,331 Taigi Ken
nedy tik virš 300,000 balsų 
gavo daugiau už Niksoną, 
bet pagal elektorius, tai jis 
gavo 332 balsus, o Niksonas 
tik 191.

Demokratai laimėjo skait
lingai apgyventas valstijas, 
kaip tai Illinois, California, 
Mass., Michigan, New Jer
sey, New York, Pennsylva
nia ir Texas, o respubliko
nai iš didžiųjų valstijų lai-

Vėliausios žinios
Washingtonas. — H. M. 

Jackson, Demokratų parti
jos pirmininkas, sako, kad 
po rinkimų kampani jos 
partija turi virš milijoną 
dolerių skolų.

Louisville, Ky. — Į Kon
gresą vėl išrinktas Brent 
Spencer. Jis yra 87 metų 
amžiaus, t a i seniausias 
kongresmanas.

Alžyras. — Francūzijos 
armijos daliniai tik ginklų 
pagalba išblaškė priešval- 
diškas demonstracijas. De
šimtis yra užmuštų ir 50 
sužeistų.

laukti didelo pasikeitimo 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politikoje. Taip kitko ji ra
šo: “Prezidentas Eisenho- 
weris tarnavo monopolistų 
grupei, Kennedy taip pat 
yra turčius ir jų reikalus 
atstovaus”.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
sako, kad Kennedy ir TSRS 
premjeras Chruščiovas tuo
jau turėtų susieiti ir pasi
tarti dėl būsimos viršūnių 
konfereicijos.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruš
čiovas pasveikino Kennedy. 
Sveikinime sako, kad su Ei- 
senhowerio vyriausybe ne
buvo galima susitarti to
kiais svarbiais klausimais, 
kaip nusiginklavimo, tai
kos padarymas su Vokieti- 
jomis, viršūnių konferenci
ja ir tuojautinis uždraudi
mas atominių ginklų. Jis 
pasitiki, kad Kennedy už- 
Sajungos pusės nuoširdžią 
kooperaciją.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda pasitiko 
Kennedy laimėjimą su vil- 
čia, kad jis neseks Eisenho- 
werio politiką, kad nebus 
daugiau tokių pavojingų 
įvykių, koks buvo su špio
nažo lėktuvu “U-2”.

mėjo tik Ohio valstiją.
Buvo renkama 27 nauji 

gubernatoriai, tai demokra
tai laimėjo 14, o respubliko
nai 13.

Iš 33 renkamų senatorių, 
demokratai laimėjo 22. Da
bar Senate bus 64 demokra
tai ir 36 respublikonai.

Atstovų buto visi nariai 
buvo renkami, tai demokra
tai laimėjo 257, o respubli
konai tik 175

Reiškia, dabar bus Jung
tinių Valstijų prezidentas 
Demokratų partijos narys 
ir demokratai turės Kon
grese aiškią daugumą na-
rių.

Reykjavikas. — Islandi
jos teismas pasiuntė 15-kaį 
mėnesių į kalėjimą du JAV. 
lakūnus, J. A. Hurst ir T. 
G. Nickolson už išprievar
tavimą 19 nletų merginos.

Washingtonas. — Admi
rolas L. M. Mustin sako, 
kad 1,300 karo lėktuvų, nuo 
9 lėktuvnešių, saugoja JAV 
iš jūrų pusės.

NewDelhi. — Indija pir
ko iš TSRS didelių trans
porto lėktuvų.

Londonas. — Anglijos ir 
Kinijos prekyba padidėjo.

Saigonas. — Keturi bata- m o kariai sukilo prieš Ngo 
Ilonai parašiutininkų suki- Dinh Diemo valdžią, kuri 
lo prieš diktatorišką rėži- paklusni Vakarų politikai, 
mą Ngo Dinh Diemo. Prie ( Yra žinoma, kad iš abiejų 
prezidento palociaus eina i pusių krito karių. Sukilo 
mūšiai. Kiek krito iš abie-’ geriausios Pietinio Vietna
mu pusių dar nežinia. Sako-įmo armijos' dalys, kurios 
ma, kad diktatoriškas pre- saugojo sostinę Saigoną. 
zzlentas Ngo Dinh Diemas pietinis Vietnamas už.i- 
suimtas. ma 05,000 ketv. mylių plotą

Parašiutininkams vado- ir turi 12,000,000 gyventojų, 
vauja majoras Du Quoc Jis randasi pietrytinėje 
Dong, kuris karo mokslus i Azijos dalyje, rubežiuojasi 
įgijo Jungtinėse Valstijose, j su Šiauriniu Vietnamu, La- 
Sakoma, kad su sukilėliais osu ir Kambodža.
eina ir generolai N. Van 
Thy ir Le Van Ty.

Washingtonas . — Vals
tybės departamentas dar 
neturi žinių, kodėl Vietna-

Sumaišė mirusią su 
dar gyva mergina

New Yorkas. — Lapkri
čio 7 d. Kalifornijoje įvyko 
automobilio nelaimė, kuria
me važiavo keturios mergi
nos. Nelaimėje viena buvo 
užmušta, o kitos sužeistos.

New Yorką atgabeno ne
gyvos merginos kūną, kaip 
Mary Hawthorne ir pašar
vojo W. B. Cooke koplyčio
je. Kada inžinierius R. 
Evans norėjo uždėti negy
vai merginai ant piršto žie
dą. nustebo, kad tai kitos 
kūnas.

Pasirodo, kad sužeista 
Mary Hawthorne randasi 
Kalifornijoje ligoninėje, o 
i New Yorką atvežė Joan 
Frost merginos kūną, ku
rios tėvai randasi Philadel- 
phijoje. '

Ir vėl mūsą šalyje 
nedarbas padidėjo

Washingtonas. — Laike 
rinkimų kampanijos res
publikonų vyriausybė gyrė
si apie “gerlaikį”. Dabar 
jau Darbo departamentas 
paskelbė, kad spalio mėnesį 
nedirbančių kiekis paaugo 
200,060. Dabar yra virš 
3,600,000 nedirbančių, ku
rie gauna nedarbo apdrau-
da.

Darbo departam e n t a s 
skelbia, kad proporcionaliai 
kiekvienas darbi n i n k a s 
gauna po $91.48 algos per 
savaitę. Aišku, kad milži
niška dauguma darbininkų 
tokių algų negauna.

f

IR SALVADORĄ JAU 
“KOMUNISTAI” VALDO
San Salvadoras. —Spalio 

26 d. EI Salvadoro armija 
ir liaudis nuvertė diktato
rišką Jose Maria Lemuso 
valdžią. Lemus pabėgo į 
Costa Ricą, bet jo valdinin
kai suimti ir bus teisiami.

Dabar Lemuso ir Vakarų 
politikos šalininkai pasako
ja, kad EI Salvadoro nauja 
vyriausybė eina “Kubos ke
liu”, kad ir ji “komunisti
ne”.

Saigonas. — Diktatoriaus 
Ngo Dinh Diemo armijos 
daliniai nuslopino sukilimą 
ir areštavo jo vadus.

Škotą darbo unijos 
prieš A-bazes

Londonas. — Scottish 
Trade Unions Council (ta
ryba), kuri atstovauja 850,- 
000 organizuotų unijistų, - 
nutarė reikalauti Anglijos 
vyriausybės, kad neleistų ‘ 
JAV atominių submarinų į 
Škotiją.

Prieš kiek laiko JAV ir" 
Anglijos vyriausybės susi
tarė, kad Škotijoje būtų 
įsteigta Amerikos atominių 
submarinų bazė.

Ant Kubos puol'mas- 
tai atominis karas

Havana. — Kubas prem
jeras F. Castro sako, kad 
iškėlimas Jungtinėse Tau
tose Kubos reikalų, TSRS 
pasižadėjimas ją gelbėti ra- 

! ketomis ir revoliucinis ju
dėjimas Lotynų Amerikoje 
sulaikė JAV nuo užpuolimo 
ant Kubos.

Tuo pat kartu jis ragino 
kubiečius energingiau dirb
ti, ir po darbo lavintis mi
licijos eilėse. Jis sakė, kad 
tie, kurie sako, kad jie per 
kelias valandas užkariautų 
Kubą, labai apsirinka.

Ekstra
Washingtonas. — JAV 

vyriausybė pasitenki nūs, 
kad Pietiniame Vietname 
Ngo Dinh Diemas paėmė 
viršų. Bet tuo pat kartu 
prisibijoma, kad ten gali 
prasidėti naminis karas.

Havana. — Katalikų ka
tedroje įvyko susirėmimas, 
kada kunigas skaitė vysku
po E. Perezo priešvaldišką 
laišką.

Guatemala. — Diktato
riška prezidento Miguel 
Ydigoras armija nuslopino 
sukilimą.

New Yorkas. — Artiste* 
Marilyn Monroe ir veikalų 
rašytojas Arthur Miller 
skiriasi po virš ketverių 
metų vedybinio gyvenimo.
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Rinkimams praėjus
KAIP IR BUVO TIKĖTASI, JAV prezidentu iš- 

rinktas John Fitzgerald Kennedy, 44metųamž. airių kil
mės vyras, katalikas. Tačiau nemaža nusistebėjimo dau
gelyje žmonių balsavimo pasekmės paliko dėl to, kad 
Kennedy buvo išrinktas labai nežymia balsų dauguma, 
palyginti su balsais, paduotais už jo oponentą, vicepre
zidentą Diek Niksona. ** 4-

Rinkimų pasekmės — didžiulis smūgis respubliko
nams. Jie taip buvo įsitikinę, kad laimės jų Niksonas. 
“ištreiniruotas, išbandytas, patyręs valstybininkas”, ku
ris į Kennedį žiūrėjo su kaž kokiu pažeminimu. Tačiau 
balsuotojai pasirinko Kennedį.

Einant amerikine prezidentinių rinkimų santvarka, 
prezidentu gali būti išrinktas asmuo, mažiau gavęs bal
sų už savo oponentą. Tokių atsitikimų yra buvę. Tai ar
chaiškas rinkimų būdas, bet jis kol kas galioja.

DEMOKRATŲ PARTIJOS rinkiminė platforma 
daug dalykų pažadėjo Amerikos žmonėms: ir taiką, ir 
gerbūvį, ir seno amžiaus žmonėms nemokamą medicini
nę pagalbą.

Visa tai J. F. Kennedy savo kalbose populiarino, ža
dėdamas, kad, jei tik jis bus išrinktas prezidentu, būti
nai tai įvykdys gyveniman.

Abiejuose JAV Kongreso butuose — senate ir at
stovų bute—demokratai taipgi turės daugumą deputatų. 
Vadinasi, Demokratų partijos prezidentas su tokiu Kon
gresu gali atlikti ir gerų darbų, jei ryžšis vykdyti gyve
niman savo partijos rinkiminėje platformoje išdėstytus 
žmonėms pažadus.

Bet klystų tas, kuris galvotų, kad visa tai Kennedy 
ir Kongresas gyveniman realizuos, jei nebus verčiami 
tai daryti iš pačių: žinomų pusės. ' ; ĮT:?

Tuo būdu Amerikos liaudis ir neprivalo užsnūsti; 
ji nuolat privalo budėti savo reikalų sargyboje. Taika, 
jos išsaugojimas—vienas didžiausių, vienas švenčiausių 
dalykų 1

PERU ŠALIS
Jei pažiūrėsite į Pietinės 

Amerikos žemėlapį, ten 
prie ekvatoriaus randasi 
valstybėlė Peru. Jos šiau
rinis galas atsiremia į pa
tį ekvatorių; pietinis siekia 
net 20-ąją paralelę pietuo
se. Jos žemėlapio forma 
atrodo lyg sužlugęs batas 
su buku galu ir kulnyje 
aukštyn užriestu pentinu. 
Jo padas Pacifiko krante. 
Iš to bato aulo prasideda 
garsiosios upės Amazonos 
intakas ir pati Amazona.

Šiaurėje Peru rubežiuoja- 
si su Kolumbija; rytuose su 
Brazilija, Bolivija ir Čile. 
Pietvakarinį jos rubežių 
skalauja galingasis Pacifi- 
kas

Peru plotas — 15,000 
kvadratinių mylių. Ji tu
ri apie 1,000 mylių vingiuo
to pajūrio, Andes kalnyno 
šlaitais, jie peršoka Andę 
ir rytuose susilieja su Ama
zones kloniu. Šiaurrytiniai 
Peru plotai išraižyti Ama
zonos intakais: Napo, Tig
re Maranon ir tt., kurie 
sudaro galingąją Amazoną, 
kaip kad Neris, Šešupė, Lo- 
ša, Usa ir kitos sudaro Lie
tuvos upių tėvą Nemuną. 
Amazonos intakai turi pra
džią aukštuose sniegakup- 
riuose Andes kalnuose.

Peru randasi arti ekva
toriaus, ir ten turėtų ‘ būti 
karšta. Bet ne. Andės kal
nyno aukštakalniai, Ama
zonos raistai ir Pacifiko 
uolinių kalnų šlaitai sudaro 
tam tikras aplinkybes, kad 
Peru sostinei Limai visuo
met debesiuota ir nyku.

LIMOS MIESTAS ■T
Limos miestas randasi 

Pacifiko pajūryje, 12-ojoj 
paralelėj į pietus ir <maž-

Traukia valdžią teisman
HENRY WINSTON—įžymus JAV darbininkų vei- 

kėjas, vienas JAV Komunistų partijos vadovų, šiuo me
tu yra federaliniame kalėjime Danbury, Cann.

Bet Henry Winston traukia teisman JAV valdžią, 
reikalaudamas, kad ji jam sumokėtų vieną milijoną do
lerių už tai, kad dėl jos kaltės jis tapo invalidu, jis pra
bado regėjimą.

Henry Winston kalėjimai! buvo patalpintas einant 
Smitho įstatymu, pagal tą dėsnį, kurį JAV Aukščiausias 
teismas pripažino nekonstituciniu. Tačiau Winstonas dar 
vis tebėra kalėjime. Winstono advokatas—John J. Abt.

Winstonui esant kalėjime jo galvoje pradėjo augti 
navikas, reikėjo daryti operaciją, bet kalėjimo viršinin
kai į tai nekreipė dėmesio.

Po ilgų reikalavimų, pagaliau, Winstonas 1960 me
tų vasario 2 d. Montefiore ligoninėje, Niujorką,, buvo 
operuotas; operacija tęsėsi septynias valandas. Navikas, 

"(tumor) buvo išplautas, bet regėjimas Winstonuii nebu
vo sugrąžintas. Gydytojai pripažino, jog Winstono regė
jimo praradimas paėjo iš to, kad nebuvo greičiau dary
ta jam operacija.

Nežiūrint to, kad Winstonas nieko nemato, kad jis 
nesveikas, valdžia iš kalėjimo jo nepaleidžia; iš ligoni
nės jis buvo, kaip sakyta, perkeltas į kalėjimą.

Iš viso Winstonas turįs sėdėti kalėjime aštuonerius 
metus. f

Pirmą kartą jis buvo teistas kartu su kitais vienuo
lika JAV komunistų vadovų ir nuteistas penkerius me
tus kalėti. ’

1951 m. liepos 2 d. nuteistieji turėjo pradėti atliki
nėti savo bausmes, bet Winstonas tuomet nepasirodė. Jis 
laisvanoriškai pradėjo savo bausmę kalėjime atlikti tik 
1956 metų kovo 26 d. Tuomet federalinis teismas jam 
dar pridėjo trejus metus kalėjimo. Iš viso H.Winstonas 
kalėjime išbuvo jau apie penkerius metus.

Tokia istorija žmogaus, kuris federaliniame kalėji
me prarado regėjimą, kaip sako jo skundas, dėl virši
ninkų nepaisymo, apsileidimo ar gal net kerštavirho.

Baisus pamišėlis
IR VĖL ATSIRADO pamišėlis, pradėjęs teroiIR VĖL ATSIRADO pamišėlis, pradėjęs teroiizuoti 

Niujorko miesto žmones. Jis gamina dinamitines bom- 
.bąs ir jas deda viešosna vietosna. šiomis dienomis vie
na tokių bombų eksplodavo traukiny, užmušdama vieną 
merginą ir sužeisdama kelioliką kitų žmonių.

Kai kurie didžiuojasi Niujorko policija, būk jį greit 
pagaunanti piktadarius. Bet kodėl gi ji nepagauna šito 
piktadario ?! 1.
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Tarybų
Lietuvos moteris per šį 

20-metį išaugo ir tapo kul
tūrinė asmenybė. Ne tik 
Lietuvos miestų moterys, 
bet kaimų-kolūkių moterys 
stovi pirmoj vietoj socialis
tinės šalies kūryboj.

Socialistinėj šalyj legisla- 
tūra ir visas nusistatymas 
reikalauja, kad moterims 
būtų lygus mokestis už ly
gų darbą. Ten moterims 
neuždarytos durys į bile 
darbą, kurį pasirenka. Ji
nai kaip savo šeimoj, profe
sijoj bei valdžios pareigose 
turi pilną lygybę. Kadangi, 
dėl senovės įpročių ir ne
turėjimo progų mokytis 
specialybių, tai jos ir uždir
ba mažiau.

Mus stebino, kuomet ma
tėme moteris dirbant prie 
kelių valymo ir taisymo, 
prie statybos nešant plytas 
ir prie kitų sunkių darbų 
fabrikuose ir kolūkiuose. 
Patyrėme, kad vienos ten 
dirba, kad neturi patrauki
mo mokytis ir tuomi paten
kintos, o kitos, kad dar ne
išmoko amato bei profesijos 
ir eina mokintis. Dirba tik 
laikinai, kol galės užimti 
kvalifikuotą darbą.

Matėme kolūkiuose mote
ris pirmininkes įvairiuo
se darbuose. Jos pieninin
kystės organizatorės, briga- 
dininkės, kultūrinės savi
veiklos vadovės. Tai yra 
labai džiuginantis faktas. 
Didesnę dalį šalies gyven
tojų sudaro moterys, todėl 
ir didesnė dalis darbinin
kų yra moterys. Jos iš
šauktos vaikučius mokyti, 
jos padėjo naikinti neraš
tingumą ; jos stojo prie ma
šinų ir darbo priežiūrų fab- 

daug1 77-ą j ame vakarų me- 
ridijane. Jis — pusiauke
lėje tarp Ekvadoro ir Čilės 
rubežių vakariniame Andes 
šlaite. Tame šlaite dėl tam 
tikrų klimato ypatybių su
sidaro lyg rūkų lovys. 
Aukščiau kalnuose saulutė 
šviečia. Bet Limos miestui 
ji labai retai tešviečia. Per 
dvi savaites tik vieną kartą 
temačiau saulę ir tai tik 
apie pusvalandžio laikotar
pi-

Lima randasi taip vadi
namajame arid (sausojoj) 
zonoj. Čia niekas neauga 
be irigacijos. Visa apylinkė 
atrodo lyg palšo sniego py
limai. Beveik visą miestą, 
išskiriant pajūrį, supa ga
na aukšti kalnai. Prie pat 
Limos jie nėra tokie aukš
ti., kad jų viršūnės būtų 
snieguotos; bet jie gana 
aukšti ir neapgyventi. Iš 
mano kambario 8-ame aukš
te pro langą žemesnių pa
statų stogai ir visas mies
tas atrodo kaip palšo smė
lio paklodė po švininės spal
vos dangumi. Limoj-e nie
kad nelyja — tik rytais pa- 
rasoja. Bet augmenims, be 
artificialios irigacijos, 
drėgmės neužtenka.

Ispanų koloniz a t o r i u s 
Franci sco Pizarro įkūrė 
mažą koloniją dar 1540 me
tais ant upės Rimae ištakos 
į Pacifiką. Per keturis šim
tus metų ta kolonija išaugo 
į dabartinę Limą su virš 
milijono gyventojų.

Lima pergyveno 16-ojo 
šimtmečio inkvizicijas, po 
kurių mažai beliko savysto- 
viai protaujančių žmonių. 
1746 metų žemės drebėji
mas, po kurio „ mažai liko 
pastatų, ir ispanų koloni
zatorių jungai didžiumai 
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Lietuvos moterys
■ >

rikliose, prie traktorių ir 
kombainų vairavimo. Todėl 
moterys išsivystė į galingą 
jėgą ir mieste ir kaime.

Nauja Tarybų Lietuvos 
moteris džiaugiasi savo pil
na laisve ir didžiuojasi, kad 
gali stoti bet kurio šalies 
darbo vadovybei!. Ji yra 
energinga ir aktyvi dalyvė. 
Ji siekiasi naujų horizontų 
socialistinėj ekono m i k o j . 
Jos gyvenimas, palyginus 
su praeitimį, tapo ryškus ir 
smagus.

Kovoje už moterų išsilais
vinimą jos bendrai su vy
rais kovojo ir už visos liau
dies išlaisvinimą. Po per
versmo moterų darbuotė 
nepasiliko ir nėra vien fe
ministinė darbuotė. Niekas 
nebandė statyti moterį prieš 
vyrą darbe. Man užklau
sus vieną moterį Kauno au
dinių fabrike, kiek moterų 
darbo užveizdų randasi jų 
fabrike, ar moteris išrenka
ma į įvairias pareigūnes, ji 
atšovė: “M-es nerenkam 
moters pareigūne tik todėl, 
kad ji moteris. Mes balsuo
jame prieš moterį taip grei
tai, kaip ir prieš vyrą, kaip 
tik jaučiame, kad ji biuro
kratiškai nusistačius arba 
siekia rinkimus laimėti sa
vo asmeniniais išskaičiavi
mais. Žinoma, yra daug 
nusipelniusių moterų parei
gūnių.”

Moteris nepaneigta dar
be dėl to, kad ji yra šeimos 
auklėtoja. Jai duodamas 
visapusis palejig v i n i m a s 
darbe dėl biologinių užduo
čių, kurias socialistinė šalis 
aukštai laiko. Ten prieina
mos vaikų priežiūros, tei
kiamos motinystės pensijos, 

gyventojų atėmė norą net 
ir gyventi. Bet visgi mies
tas augo ir už būvį kovojo 
tame pilkajame kalnyno 
šlaite, iki išsilaisvino iš ko
lonizatorių jungo.

Limos gatvių audmenys 
panašios į New Yorko gat
vių tinklą. Abelnai imant, 
jos lygiagretės: iš šiaurės į 
pietus, iš rytų į vakarus. 
Miesto plotas apie 100 kvad
ratinių mylių. Limos pajū
rio krantai statūs, apie 500 
pėdų virš jūros paviršiaus. 
Jos abelna temperatūra — 
66°F.

Senamiesty Limos gatvės 
apysiaurės, bet asfaltuotos 
ir švarios. Yra daug, ypač 
naujose miesto dalyse, ir la
bai plačių gatvių su mede
lynais ir puikiais skverais.

Pačioj miesto širdy ran
dasi garsusis skveras Pla
za de Armas. Ilgiu ir plo- 

| čiu jis užima dviejų dide
lių blokų plotą. Aplink šį 
skverą susispietę svarbiau
si pastatai: prezidento pa- 
locius, miesto rotušė, di
džiulis pašto pastatas, na, 
ir Limos katedra. Apie my
lia į vakarus nuo Plaza de V v
Armas — kitas tokio pat 
ploto skveras — San Mar
tin. Čia jau komerciniai 
pastatai: bankai, apdrau- 
dos kompanijų dangorai
žiai, didžiosios krautuvės 
ir garsusis Gran Hotel Bu- 
livar, kuris tik turčiams 
prieinamas. Nuo šių dvie
jų skverų į visas puses drie
kiasi augančio miesto gat
vių tinklas.

Kas man nuostabu, tai 
kad gatvės—ne tik Limoj, 
bet ir visuose kituose Lo
tynų Amerikos miestuose— 
žymimos ne numeriais, kaip 
New Yorke, bet vardais 

medikalinė pagalba ir tam 
panašūs palengvinimai, ku
rie paskatina moterį išeiti 
iš virtuvės į platesnę dar
buotę.

Kad gauti moterį fabriko 
darbui ar tarnybai, tam 
skiriama nemaža rūpesčio, 
nes darbininkų visur reikia. 
Ir tai daroma įtikinimu, o 
ne prievarta. Socialistinė 
santvarka vadovaujasi Le
nino dėsniu: “Pirma pro
letariato diktatūros užduo
tis —tai suteikimas mote
riai pilnos socialinės lygy
bės. Tas panaikins dau
giau prietarų apie moteris, 
negu tomai knygų, prirašy
tų apie moterų teises.”

Dirbdama fabrike, mote
ris atsiskiria nuo prietarų 
ir tamsių bažnyčios įpročių. 
Ji tampa' laisva naujos san
tvarkos darbuotoja. Jos 
sveikata, išsimokslinimas ir 
politinis supratimas vyksta 
greičiau. Žinomą, yra to
kių, kurios po ištekėjimo 
nedirba. Jos tenkinasi na
mų šeimininkyste. Tai pa
veldėtas įprotis, kad mo
ters vieta yra namie — rū
pinimasis šeimynos auklėji
mu. , Tas įprotis greitai 
nyksta, nes moteris negali 
save skaityti išlaisvinta, 
kuomet ji yra pavergta ne
įdomiai namų ruošai ir vir
tuvei.

Aš, kaip amerikietė, ma
niau, kad namų ruošai 
trūkumai — elektrinių va- 
1 y m o mašinų, šaldytuvų, 
elektrinių puodų, dujinių 
pečių ir kitokių padarų, ku
rie mums, amerikietėms, 
yra įprasti dalykai, — Lie
tuvos moterims yra slogi
nantis dalykas'. Pamatėme, 

didvyrių, įvairios rūšies" 
laisvintojų — liberador. Jos 
žymimos ne tik pavarde 
vieno ar kito liberadoriaus, 
bet prikergiant net ir jo 
pirmąjį ir antrąjį vardą. 
Tas sudaro labai ilgus gat
vių pavadinimus ir keblu
mą juos įsitėmyti. Miestų 
skverai puošiami pamink
lais to ar kito liberadoriaus. 
Paprastai, varinis genero
las su aukštai iškeltu kar
du ant žalvarinio arkliuko, 
ant didžiulės granito papė
dės. Išlaisvintojas. Bet man 
neaišku, ką ir iš ko jis iš
laisvino.

Gal jis ir išlaisvino vieną

Liūdnos ir linksmos 
valandėles

(Lyg ir laiškas)

Mielas drauge Rojau! 
Nuoširdžiai dėkoju už du 
laiškelius ir atviruką. Jū
sų tokie mieli laiškeliai, 
taip gražiai parašyti, kaip 
tik galima į mylimiausią 
draugą, bei artimiausią gi- 
minę. Nuoširdžiau jau 
niekas negali norėti! Gau
ti toki laiškeliai ligoniui la
bai daug padeda. Ne tiktai 
padeda praleisti tas ligas, 
monotoniškas valandas li
goninėje, bet ir labai sura
mina, duoda daug energi
jos, pasiryžimo, kantrybės, 
net ir opiausios operacijos 
skausmus pasaldina: jauti 
vien malonumą!.. Laimingi 
ligoninių įnamiai, kurie tu
ri tokių draugų, kurie tu
ri, kas juos aplanko asme
niškai, laiškeliais, atviru
kais. O - labai nelaimingi 
tie, kurie nieko neturi, 
niekas jų neaplanko, nepa
rašo, neigi turi su kuo pa
sikalbėti. Mane patį veik 
kas antrą dieną aplankyda- 

kad visiškai ne. Mat, mes 
pamirštame, kad ten niekad 
tų naminių padarų moterys 
neturėjo ir todėl jų nepasi
genda. Kiek dabar jos jau 
turi — tai joms 100% pa
gerinimas. Ypatingai kai
muose - kolūkiuose elektri
nė lemputė — tai ne tik ži
bintuvas namuose, bet ir jų 
sielose, nes žino, kad tie pa
gerinimai—tai tik pradžia 
to, kas bus ateityj. Elektrą 
veda i laukus karvių melži
mui ir kitokiems palengvi
nimams darbe. Miestuose 
jau atsiranda elektrinių 
butams valyti mašinų, greit 
bus ir dujų šildymui ir vi
rimui. Dujotiekis jau atve
damas iš broliškų pietryti
nių Tarybų Sąjungos res
publikų. Tuo džiaugiasi 
ir apie tai kalba.

Tiesa, yra nepasitenkini
mų, ir jų, rodos, ar tik bus 
ne daugiau tarp vyrų,1 negu 
tarp moterų. Gal tai tik 
mano tokia nuomonė. Mo
terys rodo daugiau supra
timo, kodėl yra trūkumų. 
Tai gal stebins skaitytojus, 
bet diskusuojant trūkumus 
išsiryškino ir tapo supran
tama, kad kai prisimeni, 
ką darbininkei nio t e r i a i 
reiškė socialistinis pervers
mas.. Kuomet darbininkai, 
abelnai imant, jaučiasi ša
lies valdytojais, tai moterys 
darbininkės, ypatingai se
nesnės, kurios pergyveno 
tas sąlygas, kurios jas slė
gė prieš perversmą, jaučia
si dvigubai laimėjusios, nes 
perversmas išlaisvino jas 
iš dvejopos priespaudos— 
kapitalistinės ir naminės.

Tokias mūsų sesučių.gy
venimo sąlygas mes, turis
tai, lankydamiesi Lietuvoje 
šiais metais, ten patyrėme. 
Reikia pasveikinti tokį pro
gresą. Ksavera 

grupę valdžios siekiančiųjų 
iš kitos grupės, kuri buvo 
jau valdžioje. Bet kad bū
tų buvusi išlaisvinta dau- , i 
guma iš religinio fanatiz-y ? 
rno, ignorancijos, prietarų, 
skurdo, biednystės, aš tokio 
išlaisvintojo čia dar nema
čiau.

Na, tiek to. Aš čia tik 
svečias. Ne mano reikalas 
pietamerikiečius mokyti. Jų 
minios pabus iš letargo 
mėgo ir jie patys susiras 
kelią į išsilais v i n i m ą iš 
vargo. Bandysiu daugiau 
susipažinti su limiečiais ir 
gal iš jų ką nors naudingo 
išmoksiu. Bevardis

I

vo — miela! Kitomis die
nomis vaikai, artimi drau
gai. k

Na, o ve, antroje savai-" 
tėję atveža man mielą, jūsų 
parašytą Lietuvoje būnant 
knygą ‘‘Žvilgsnis į praeitį.” 
Ak, tu švenčiausias Jac
kau! Koks surprizas, koks 
džiaugsmas!.. Pavarė i a u , 
pasižiūrėjau, o kiek daug 
autoriaus čia įdėta proto, 
laiko, energijos, valios ir 
auksinių minčių...

Per tris dienas ir pus- 
nakčius ištisai perskaičiau 
visą knygą. Ir dabar, na
mie, jau baigiu antrą kar
tą skaityti. Nes taip įdo
miai parašyta, kad, pradė
jus skaityti, nesinori nu
traukti. Neatsižv e 1 g i a n t 
nei į tai, kad jau antra va
landa nakties, verčiu lapą 
po lapo vis toliau, toliau... 
Tarytum per tuos puslapius 
tave magnetas trauktų. 1

Ir kodėl skaitytoją taip*' * 
traukte traukiaknygos pus
lapiai? Ogi įodęŲ ką^ au
torius rašo lyg ne savo,1 o 
skaitytojo biografijai Ta
rytum^ čia mano vyresnysis 
broliukas rašo apie mano 
vaikystės vargelius, kuriam 
jie buvo geriausiai žinomi.

Tik nuo tada, kai auto
riui teko pasimokyti Mak- 
niūnų dvare, kuriam lekci
jas davė panelė Marija, vė
liau kaime daraktoriauti, 
dar vėliau būti raštinės 
sargu Merkinėje,—tik nuo 
čia jau mano skurdus jau
nystės gyvenimas nuo kny
gos autoriaus kiek skiriasi, 
eina skirtingu keliu.

Manęs niekad nemokė jo
kios panelės, neigi darakto
riai. Man dar ilgai reikė
jo ganyti kiauleles, aveles, 
ir vėliau buožiu dideles ban- , 
das galvijų ir arklių. O i 
tik vienus metelius bako iš
būti mielojoj gimtinėj, tė
viškėj, prie švogerio. Taip 
pat tik porą metelių teko 
papusberniauti pas buožes, 
iki į Ameriką išėjau 1909 
metais.

Bet knygos autorius ir 
tą m ano ja m nežinomą, 
nematomą, taip vargingą, 
sunkų gyvenimą knygoje 
piešia lyg jam viskas būtų 
žinoma, matoma... Ir nors 
jis piešia tik savo vargelius, 
pasisekimus ir nepasiseki
mus iki pat vėliausių lai
kų, kada jis pasiekė to, ko 
iš pat savo jaunystės siekė, 
bet jo raštai tartum veid
rody atspindi ir visų mūsų 
senosios kartos lietuvių 
emigrantų dalią ir nedalią.

Dėkui tau, mielas drauge, 
už tavo raštus ir pamokini
mus ! Neveltui tu mokei
si. Neveltui praleidai pus- rl 
nakčius nemiegojęs... Bet 
tu nudirbai gal daugiausiai 
gerų darbų už visus lietu
vių emigrantų inteligentus, 
kiek tik jų atvyko Ameri-. 
kon.

Sus n inkų Jurgis



{VAIRUMAI
I ft. I Vėjo reikšmė gamtai 

ir gyvūnijai
Vėjas turi labai didelę 

reikšmę gamtai. Kad ne
būtų vėjo, tai toli nuo jūrų 
ir kitų vandenų niekada ne
lytų ir nesnigtų. Vėjas nuo 
jūrų atneša debesis, iš ku
rių vasarą lyja, o žiemą 
sninga- Kad nebūtų vėjo, 
šiltuose kraštuose būtų per 
daug karšta, o šaltuose be 
galo šalta. Vėjas iš šiltųjų 
kraštų šilumą neša į šal
tuosius kraštus ir ten atvė
sina karštį. Kad nebūtų 
vėjo, žmonės negalėtų gy
venti dideliuose miestuose, 
nes ten prisirinktų nuo dū
mų ir įvairių nešvarumų 
daug sugedusio oro. Vėjas 
išnešioja, išblaško su
gedusį orą ir į jo vietą 
atneša iš laukų ir miškų 
sveiko tyro oro. Augalams 
žydint, vėjas išnešioja! !au
galų žiedadulkes ir tuo pa
deda daugeliui augalų apsi
vaisinti. Šiltadaržiuose, kur 
nėra vėjo, žmo nes! pa- 

. tys turi krėsti agurkų žie- 
gyvūnų odos ir siurbia jų c|ų dulkes iš vieno žiedo į 
kraują. Savo pilvelyje er- nes kitaip agurkai ne- 
kės gali sutalpinti neįtikė- m<?gztų. Vejas, be to, 
tinai daug šio skysto mais- c]ec]a daugybei augalų 

—’Sisiurbu- spiaijyti savo sėklas ir! tuo 
Padidėja i apSaug>0 juos nuo išųyki-

SEPTYNERIUS METUS 
BE MAISTO

Juo silpnesnė medžiagų 
apykaita organizme, tuo il
giau gyvis gali išgyventi be 
maisto, šikšnosparniai, pa
vyzdžiui, išgyven d a v o be 
maisto 35-48 dienas.

Ilgiausiai be maisto gali 
išgyventi šaltakraujai gy
viai. Negaudami maisto, 
gali kelis mėnesius išgyven
ti vėžliai, kai kurios žuvys, 
gyvatės, krokodilai, aštun- 
kojai, vėžiai, kirmėlės.

Ypatingu gajumu badau
jant pasižymi aktinijo^^— 
gyviai, kurie, kaip žinoma, 
priklauso duobagyvių gru
pei. Kai kurios aktinijos, 
laikomos ak vari u m u o s e , 
nieko neėdė dvejus metus! 
Jos žymiai sumažėjo, pra
rado daug svorio, bet vos 
tik vėl gavo maisto—tuojau 
ypasitaisė” ir po keleto die
nų visiškai atkuto.

Tačiau visus “rajumo” ir 
badavimo rekordus pralen
kė paprastos miško erkės. 
Jos prisičiulpia prie įvairių

to. Šuns erkės, prisisiurbu 
sios kraujo, svoris ]
223 kartus, o jaučio erkes 
per tris savaites—net 10,- 
000 kartų!

Vejas, be to,j pa- 
į iš-

mo.
Vėjo jėga naudojasi ir

,7. e' , , patys žmones: vejas sukaVi-enu ypu suvartodamos L J J .

f I

i
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Klausimai ir atsakymai
Viena draugė rašo:
Aš savo lėšomis suren

giau “parę” ir pelną pasky
riau darbininkiškiems rei
kalams. Mam'atrodo, kad 
aš gerai pasielgiau. Deja, 
kai kurie draugai pradėjo 
mane smarkiai barti, girdi, 
tu kenki mūsų orgnizaci- 
joms ir tt. Man norisi ži
noti, argi aš kam nors nu
sidėjau? 
ATSAKYMAS:

Žinoma, geriau, jeigu 
vietos organizacijos yra 
veiklios ir apsirūpina įvai
riais parengimais. Deja, ne 
visur ir ne visada taip bū
na. Yra kolonijų, kur or
ganizacijos neveiklios, ne
rūpestingos. Na, o ypač va
jaus metu reikia kuo dau
giausia parengimų. Kur ne
galima didelių parengimų 
suruošti, reikia ruošti ma
žesnius. Kur organizacijos 
“užmiega” ir nesirūpina, 
gerai, kad paskiri draugai 
bei draugės imasi už darbo. 
Svarbu, kad tų parengimų 
ir parengimėlių likęs pelnas 
būtų skiriamas mūsų judė
jimo, ypač spaudos reika
lams. Todėl, mums atrodo, 
kad ir jūsų, drauge, “pa
res” negalima nei smerkti, 
nei kritikuoti. Jos pelną 
paskirdamos darbininkiškos 
apšvietus reikalams, jūs pa
rodėte gražų pasiaukojimą apie 30 pėdų aukščio medis, 
musų pažangaus judėjimo kuris pramintas “Judo me- 
idealams. i dis”. Religiniai burtai tvir-
.      —'■  —— tina, būk ant tokio medžio 

pasikorė Judas, kuris išda
vė Kristų.

Žinoma, tie burtai nieko 
neturi su tikrove. Bet “ju
do medis” yra žmonėms 
naudingas, nes jo mediena 
kieta, iš jūs gaminami ra
kandai. '

Iš laiški! redakcijai
Brangūs “Laisvės” 
skaitytojai! j

“Laisvė,” biednystėj gi
mus, varguose išauklėta, vi
są savo gyvenimą pašventė 
už darbo žmonių klasės rei
kalus, kad pakelti žmoniją 
iš esamo vargo, skurdo, ne
laimių į -padėtį, kur vietoj 
vergiško nuolankumo ir pa
žeminimo viešpatautų pro
to tobulumas ir sąžinės lais
ve.

Per penkiasdešimt metų 
“Laisvė” daug pasidarbavo 
žmonijos labui. Bet reikia 
nepamiršti ir tų draugų, 
kurie per visą “Laisvės” 
gyvenimą dirbo prie jos — 
d raugai L. Prūseika, A. 
Bimba, R. Mįzara., V. 
Paukštys ir daugelis kitų. 
Kai užėjo reakcijos laiko
tarpis, dipukai staugė pa
langėmis, darė visokias 
kliūtis, kad tik “Laisvę” su- 
bankrutinti.

Tuos visus sunkumus ar
ti prie “Laisvės” stovin
tiems draugams reikėjo su 
didžiausiu širdies skausmu 
pergyventi.

Širdingai “Laisvei” linki 
m e gyvuoti ilgus metus. 
Sveikinam su $15.

Draugiškai,
Izabele ir Joseph Jackim

“JUDO MEDIS”
■ Azijoje ir Europoje auga

vyriškumą kovoje prieš 
grobikus kryžiuočius. Tarp 
kitko, Lukšto ežeras išmeta 
gintarą. Tai bene vienin
telis tokio pobūdžio ežeras | 
Lietuvoj-e.

Varniuose yra istorinių 
paminklų. Antai bažnyčia, 
pastatyta dar Vytauto lai
kais — 1413 metais (tada 
Varniai vadinosi Medin in
kais). Varniuose gyveno 
įžymus lietuvių rašytojas 
Valančius.

Kotryna Juzumienė, pri
simindama senus laikus, 
papasakojo, kad ji lankyda
vo koncentracijos stovyklą 
ir politiniams kaliniams at
nešdavo maisto.

—Čia kalėjo įžymūs lie- restoranas, 
tuvių veikėjai, kaip Pake- versalinė parduotuvė ir ke- 
kis, Šumauskas, Niunka, 
Gedvilą, Kaunaitė, Viniec-

niai pastatai. Mieste yra 
daugiau kaip 20 komunali
nių pastatų, jau nekalbant 
apie didelį skaičių nuosavų 
namų. Kai kurios gatves 
asfaltuotos, o prie šaligat
vių pasodintos gėlės ir me-

Buržuaziniais metais Lie
tuvoje Varnių miestelis bu
vo liūdnai išgarsėjęs. Mies
telyje buvo įsteigta politi
nių kalinių koncentracijos 
stovykla. Miestelis su savo 
sukrypusiomis bakūžėlėmis 
atrodė labai sunykęs. Čia 
veikė viena pradinė mokyk
la, kurioje mokėsi 50 vaikų 
ir dirbo du mokytojai; bu
vo vienas felčeris ir smuklė.

Varniai išsidėstė gražioje 
vietovėje — netoli puikaus 
Lukšto ežero., kurio ilgis 7, 
o plotis 4 kilometrai. Su 
Lukštu susijungia Paršaže- 
ris su savo liūnais ir pie
vomis.

Prie Lukšto iš Varnių 
pusės yra puikus pliažas. 
Čia varniškiai vasaros me
tu praleidžia laisvai a i k į. 
Šią vasarą prie Lukšto eže- 
ro, gražiame miškelyje, kaSf Butkų Juzė ir kiti, — 
mačiau vaikus ir mokyto- pasakė ji." 
jus, praleidžiančius vasaros’ 
atostogas.

Apie Varnius ir jo praei
tį man papasakojo sena 
miesto gyventoja Kotryna 
Juzumienė. Iš jos pasako
jimų sužinojome, kad Var
niai Lietuvos istorijoje už
ima svarbią vietą.

Senovės laikais Varniai 
buvo vadinami G r i n k u 1- 
džiais. Kai kryžiuočiai už
puldinėjo ir teriojo mūsų 
žemę, grinkuldiečiai ne kar
tą sunaikindavo žymiai 
tvirtesnes kryžiuočių ka
riaunos jėgas. Žemaičiai 
per ežerą turėjo slaptą ke
lią. Matydami, kad kry
žiuočių nenugalės, jie pasi
traukdavo šiuo slaptu keliu. 
Kryžiuočiai, persėki o darni 
juos, nugrimzdavo ežeran.

Girdėjome daug legendų 
apie ežerą ir žemaičių did-

Ten, kur buvo kalėjimas, 
dabar yra vidurine mokyk
la, o buvusiame karininkų 
klube įsteigti Kultūros na
mai. Mieste yra kino teat
ras, biblioteka, ligoninė, po
liklinika, vaistinė, veterina
rinė ligoninė, nauja elektri
nė, ugniagesių depas, pie
ninė, buitinio aptarnavimo 
kombinatas, vietinio ūkio 
valdyba. Be to, baigiama 
statyti didžiulė mūrinė vi
durinė mokykla 920 vietų 
su internatu. Yra puikus 

viešbutis, urji-

letas parduotuvių.
Kultūros ir švietimo dar

buotojai Piskarskas ir Va
siljevas papasakojo, kad bur
žuaziniais laikais nei mies
telyje, nei rajone nebuvo vi
durinės mokyklos. Buvo 
tik 12 pradinių mokyklų, 
kuriose mokėsi 470 moki
nių ir dirbo 19 mokytojų. 
Dabar yra 5 vidurinės, 17 
septynmečių ir 22 pradinės 
mokyklos. Jose mokosi 3,- 
200 mokinių ir dirba 217 
mokytojų.

Aplankiau Varnių ligoni
nę ir polikliniką. Gydytojos 
Janina Pečiukaitienė ir Mo
nika Verbylaitė aprodė jau
kias ir švarias ligoninės ir 
poliklinikos patalpas.

Paprašiau gydytojų, kad 
papasakotų apie medicinos 
personalą ir gydymą.

—Šioje ligoninėje yra 50 
lovų. Ligoninę ir poliklini
ką aptarnauja 8 gydytojai 
ir 64 įvairaus medicininio 
personalo tarnautojai. Čia 
yra geru gydytojų specialis
tų, ypač ligoninės vyn gy
dytojas Jurgis Zaržiškis, 
kuris daro sudėtingas ope
racijas. Buržuaziniais me
tais nei Varniuose, nei 

nion mokyklon patenka tik' apylinkėje ligoninės nebū- 
apie dešimtas aplikantas, 
nes iš jo reikalaujama ga- 

i na aukštų preliminarinių 
kreditų.

Kuperjunion specializuo
jasi inžinerijos, chemijos ir 
meno srityse. Jos inžine
rijos skyrius yra lygus ge
riausioms JAV mokykloms, 
geriausiems universitetams. 
Jos chemijos ir fizikos de
partamentai — gana aukš
to lygio.

Tarp Kuperjunion abitu- 
rientų (graduates) yra 
daug pasižymėjusių specia
listų: tiltų bei tunelių sta
tytojų, stambių įmonių va
dų, žymių chemikų, fizikų 
ir menininkų. Minėtąja mo
kykla yra pasinaudojęs ne
mažas ir lietuvių skaičius. 
Kuperjunion auditorija yra 
buvusi tribūna daugelio 
įžymių kalbėtojų, moksli
ninkų bei visuomenininkų. 
Ten savo politinę karjerą 
pradėjo ir buvęs mūsų kraš
to prezidentas, j u o d ų j ų 
vergų išvaduotojas, Abrao
mas Linkolnas.

Pradėdama antrąjį šimt
metį, Kuperjunion mokykla 
statosi naują modernų in
žinerijai skirtą pastatą, 
kur tos profesijos studen
tai ras visus paskiausius 
šio meto įrengimus' bei apa
ratūrą; tai išeis jų naudai.

Minint kalbamąjį jubilie
jų, mokyklos auditorijoje 
pasakė kalbas keleto uni
versitetų dekanai ir šiaip 
žymūs mokslininkai bei pe
dagogai. Šia proga mokyk
lai galima visai nuoširdžiai 
palinkėti—ilgiausių metų!

Varnių miesto visuome
ninis veikėjas Leišys man 
papasakojo apie hitlerinin
kų. ir lietuviškų buržuazi
nių nacionalistų žiaurumus.

—Pirmosiomis okupacijos 
dienomis,—pareiškė jis, — 
daug Varnių gyventojų bu
vo sušaudyta. Daugumą iš 
nekaltų aukų varė į Rainių 
dvarelį, kur buvo koncent
racijos stovyklą. Už kurio 
laiko visus sušaudė Rainių 
miškelyje.

Karo metu Varniai dali
nai buvo sunaikinti. Tačiau 
šiandien Varnių niekas ne- 
beatpažintų. Vietoje medi
nių bakūžių išaugo naujas 
puikius miestas. Ten, kur 
buvo turgus, dabar puiki 
aikštė. Joje .didingai stovi 
mūsų didžiojo vado Lenino 
paminklas. Aikštę supa 
dideli dviejų aukštų mūri-

džius, nuplėšia trobų sto
gus, sudaužo jūrose laivus 
ir daug kitų nuostolių pa- 

! daro.

jiems malūno sparnus ir
I jūrose varo burinius laivus
ir laivelius. idaro. Vasarą po didelių

Tačiau vėjas nemažą ir i karščių, dažnai ištinka aud- 
Iros, kurios naikina javus 

ros (uraganai) išlaužą ir laukuose ir nukrečia neiš- 
išrauja su šaknimis me- nokusius vaisius soduose.

tiek daug maisto, erkės ga- 
Ii ilgai badauti. Daugelis; 
jų laboratorijose nieko ne
ėdė po kelerius metus, o kai _____ , ..
kurios šuns erkės pragyve- žalos padaro: didelės vėt-1 
no be maisto daugiau kaip1 
septynerius metus! R. A.

MJKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius
Prasmiškas ir 
beprasmiškas 

menas
Kai kalbame apie meną, 

mes turime mintyje ne vien 
vaizduojamąjį meną (tapy
bą, braižybą, skulpt ū r ą ) 
ar muziką, bet ta pačia de
finicija dengiame ir groži
nę literatūrą: meninę pro
zą, poeziją bei kitas kūry
bines literatūros šakas. Me
nas gali būti pažangus ir 
atžangus.

Pažangiajam menui at
stovauja socialistinio realiz
mo eksponuotojai, keliau
tieji šūkį —menas gyveni
mui, vaizduojantieji dabar
tinės epochos bei ateities 
žmogų, jį supančią aplinką, 
jo gyvenimą, kovas, etc. Gi 
atžangiojo (abstraktinio, 
dekadentinio) meno atsto
vai (grynieji formalistai ir 
kitokie “modernistai”) šau
kia: menas menui, mene ne
reikia ieškoti prasmės; me
nas prasideda ten, kur bai
giasi protas, mene negali 
būti tikslumo ar realumo ir 
pan. Jų žodžiais tariant, 
tikrasis menas turi būti 
beprasmiškas ir beprotiš
kas!

Kokis menaą puoselėja
mas Tarybų Lietuvoje, ma
tome iš pasisakymų spau- 
d o j e tenykščių rašytojų, 
muzikų, dailininkų, politi
kų ir šiaip visuomeninin
kų. Tad leiskime kalbėti 
jiems, o mes pasiklausyki
me. Vilniuje 'einančiame 
savaitraštyje “Literatūra 
ir menas” (š. m. rugs. 24 
d.) dailininkas (profeso
rius) N. Petrulis, kalbėda
mas apie kūrybos ir darbo 
programą, sako, jog “tary
binis mokslas ir menas pir-

miausia turi tarnauti žmo- menas, kuris irgi turi juos 
gui, visuomenės poreikiu 
pasižymėti tikru novato 
ku kūrybingumu ir auk: 
komunistiniu idėjiškum 
Drg. A. Mikojanas pa 
kojo, kad lankantis kap: 
listiniuose kraštuose, nere
tai jam teko pabuvoti m 
parodose, muziejuose. X 
tiniai žurnalistai įkyriai 
stengiasi sužinoti tarybihės 
vyriausybės 
nę apie 
dernistinę’ dailę. Drg. p 
Mikojanas su jumoru pa
stebėjo, kad jam tenka dip
lomatiškai išsisukti nuo tie
sioginio atsakymo, pareikš
ti, kad jis tokio meno 
suprantąs ir pan. Ir tikrjai, 
ką gi gero galima pasakyti 
apie liaudžiai svetimą ir 

įvairiausių

griežtas mokyklos reikala
vimas buvo, ir yra, tai stu
dentų noras ir gabumas 
mokytis. Dėl to Kuper-ju-

ponia, pretenduojanti- į ne
šališką mokslininkę, • lankė
si Lietuvoje. Viso ji išbu
vo tik, tris- dienas Vilniuje, 
o plačiosios Lietuvos * suvis 
nematė. Grįžusi ji išdavė 
savo patikėtiniams konfi
dencialų raportą, tariamai 
apie tarybinės Lietuvos 
žmogaus gyvenimą. Tasai 
jos paskubom sudarytas ra- 
portažas, pagrįstas ne be
tarpišku ištyrimu, faktais 
ar tiksliais duomenims, bet 
iš anksto sugalvota ideolo
gine propaganda ir naiviu 
pasitikėjimu nusivylusiais 
jos bičiuliais, kurie jai pri-

ve.
—Jeigu kolūkietis sunkiai 

suserga, kaip jis pristato
mas į ligoninę? — paklau
sėme gydytoją Pečiukai tie- 
nę.

—Turime dvi greitosios 
pagalbos automašinas, — 
pasakė ji, — Visi kolūkiai 
turi telefonus. Mus galima 
iškviesti kiekvienu momen
tu. Mes važiuojame pas li
gonį skubotai ir suteikiame 
pirmąją pagalbą.

Be abejo, kad buržuazi
niais metais šito nebuvo. Už 
gydymą reikėjo mokėti 
brangiai. Pagaliau kaime 
ar miestelyje ir gydytoją 
sunkiai surasdavai.

Aplankiau Varnių viduri
nę mokyklą, kur buvo kon
centracijos stovykla. Mo
kytoja Jadvyga Dzindze- 
lietaitė supažindino su mo? 
kyklos gyvenimu.

—Šiandien, kaip matote, 
tų grotų nebėra. Kalėjimo 
vietoje — vidurinė mokyk
la, kurioje mokosi 481 mo- ’ 
kinys ir dirba 33 mokytojai. 
Be to, veikia darbininkų 
jaunimo vidurinė mokykla, 
kurioje mokosi 120 mokinių 
ir dirba 12 mokytojų. Tu
rime mokiniams internatą, 
kuriame gyvena 50 moki
nių. ,

Aš -esu kilusi iš Varnių 
darbininkų šeimos. Baigiau 
aukštąjį mokslą. Argi bur
žuaziniais metais liaudies 
vaikai galėjo svajoti apie 
aukštąjį mokslą? Žinoma, 
ne. Užtat dabar kelias į 
mokslą visiems atviras, 
kalbėjo mokytoja.

Juozas Balčiūnas 
1960 m. rugp. 30 d.

,ms, 
riš- 
štu
u...

ta-

ėno
ie- Poe-

esybės atstovo nuorho- 
ie abstrakčią ją, ‘rpo-

e-

nesuprantamą 
a b s t r acionistų terlionę 
Kiek žemiau prof. N. Pet
rulis sako: “Koks talen
tingas bebūtų dailininkąs, 
— nepakilęs iki savo vaiz
duojamų herojų lygio gyve
nimo supratimo atžvilgiu, 
jis negalės savo kūryba 
ugdyti naujo ateities žmo
gaus.”

To paties laikraščio spa
lio 22 dienos laidoje poetas 
E. Mieželaitis, kalbėdamas 
apie dabartinės epochos me
ną, ryškiai akcentuoja:

“Mes, menininkai, kiek
vienas turime patikrinti sa
vo protus ir jausmus, ar 
jie šiems uždaviniams pa
ruošti, ar mes pakankamai 
gerai juos atliekame. O 
paskui — kurti! Ir kurti 
taip, kad sudrebėtų priešas 
ir džiaugtųsi tikras žmo
gus —■ darbo žmogus..., Mes 
negalime tūpčioti vietoje. 
Uždaviniai didelį ir todėl

galės atlikti smulkus ir 
menkas menas, nuvalkiota 
ir sena menka jo formalinė 
išraiška. Reikia drąsaus, 
novatoriško visais atžvil
giais, didelio Meno, v-erto, 
komunistinės ir kosminės 
epochos Žmogaus vardo.”

Pasenusia, archaine, am
žių nudėvėta poezijos for
ma, vulgariuoju natūraliz
mu, tuščiaviduriais, ab
straktiniais natiurmortais, 
fotografiškais peizažais ar 
tariamųjų “modernistų” fu
turistinėm terlionėm—nau
jo ateities žmogaus nesuža- 
vesi, jo jausmų bei aspira
cijų nepatenkinsi! Jis nori 
konkretaus meno, kurį jis 
ir be prisegtos etiketės ga
lėtų suprasti, kuriame jis 
pažintų save ir savo gyve
namąją epochą. Kas gali 
žavėtis tokiu abrakadabriš- 
ku kūriniu, kur tik tarp 
vertikalinių bei horizonta
linių brūkšnių labirinto — 
prikrėsta krūva įvairiaspal
vių dažų?, Pasidžiaugti juo 
gali tik pats tapytojas, kaip 
pelėda savo vaiku, ar jo de- 
kadantinis kolega! Žiūro
vui jis lieka šaltas ir sveti
mas.

Nevykęs sprendimas
Neseniai viena dipuke

padėti išspręsti, taip pat 
turi būti didelis. Mes turi
me sukurti tokį meną, kuris 
iki giliausių gelmių jaudin- 

sa- tų žmonių sielas ir protus. 
Ales turime sukurti didelį, 
laisvą, darbo žmogaus jaus
mais alsuojantį meną. Me
ną, kuris patenkintų nuo
stabiai išaugusią žmogaus 
fantaziją, patenkintų sudė
tingus jausmus ir jo smalsų 
daug žinantį protą. To ne-i

pasakojo visokių nesąmo
nių.

Kai ji kalba apie “kotavo- 
jimą” tokių rašytojų kaip 
A. Vienuolis - Žukauskas, 
V. Mykolaitis - Putinas, A. 
Miškinis ir kiti, aišku, jog 
ji operuoja grynai bobiš
kais plepalais. A. Vienuolis 
buvo gerbiamas iki pat jo 
amžiaus galo, deramai pa- 
pagerbtas ir miręs. V. My
kolaitis dėsto Vilniaus uni
versitete literatūrą, jo kū
riniai leidžiami didžiuliais 
tiražais ir noriai skaitomi. 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie poetą Antaną Miškinį. 
Šiais (1960) metais Vilniu
je išleista 218 puslapių jo 
eilėraščių knyga, kurią ra
šytojas Antanas Venclova 
recenzuoja “Pergalės” nr. 
10. Minėtasai A. Miškinio 
eilėraščių tomas, išleistas 
Valstybinės grožinės litera
tūros leidyklos, pasirodė 
10,000 egz. tiražu, kai sme
toniniais laikais to paties 
autoriaus pirmesnės knygos 
buvo leidžiamos menkučiais 
700 egz. tiražais.

A. Venclova ilgoje septy
nių žurnalo puslapių recen
zijoje šiltai įvertina savo 
buvusio mokyklos draugo 
darbą ir linki jam kūrybi-

niame kelyje nesustoti, bet 
siekti vis naujų horizontų, 
naujų laimėjimų. Savo įdo
mią recenziją A. Venclova 
baigia šiais nuoširdžiais žo
džiais:

“Iš visos širdies norisi 
jaunystės draugui, geram 
poetui Antanui Miškiniui 
palinkėti didelių laimėjimų, 
jo naujame kelyje, kuris ei
na per laisvų žmonių žemę 
i nuostabią mūsų ir kitų 
broliškų tautų ateitį,
to kūrybos herojum virto 
mūsų paprastas ir drauge 
didelis tarybinis žmogus. 
Dainuoti jo žygius ir užmo
jus, ar gali būti gražesnis 
ir kilnesnis uždavinys poe
tui, mylinčiam gyvenimą, 
dainą ir laisvę, kovojantį, 
kuriantį žmogų?”

Baigiant būtų galima po
nią informerę paklausti: 
ar iš šios recenzijos baigia
mųjų žodžių galima išskai
tyti, jog A. Miškinis yra 
cenzūruojamas, ignoruoja
mas, ujamas, boikotuoja
mas ir neigiamas? Aišku, 
kad ne. Tai gali sakyti tik 
tokie žmonės, kurie neger
bia teisybės ir teisingumo.

žymėtina sukaktis
Praeitų (1959) metų lap

kričio 2 d. sukako šimtas 
mėty nuo 'atidarymo Niu
jorke aukštosios Kuperju- 
nion (Cooper Union) mo
kyklos, įsteigtos pastango
mis žymaus mecenato Pet
ro Kup-erio (gyvenusio 
1791-1883 m.). Tai vie
nintelė 
JAV-se 
kur už mokslą nereikėjo 
mokėti, 
savo testamente patvarkė, 
kad ši mokykla tarnaus 
visiems, kurie tik norės 
rimtai mokytis,, neskiriant 
tautos, rasės, lyties, tiky
bos ar turto. Vienintelis

tuo metu buvusi 
aukštoji mokykla,

Jos fundatorius

3 pusi* Laisve (Liberty). Antį’., lapkričio (Nov.) 15, 1960



J. Kaskaitis

Žavingoji darbo romantika
Perskaičiau nedidelę J. 

Raudeliūno knygelę: “Susi
tikimas su r o m a n t i ka.” 
Gražiai autografuotą įteikė 
man pats jaunutis autorius, 
jau spėjęs veržliai pasi
reikšti pionieriškuose dar
buose ir literatūroje. 
Plunksnos darbus sieja su 
ranku darbais.

Knygelę skaičiau pasigė
rėdamas, stebėjau, studija
vau. Nedidelė knygelė, 85 
puslapių. 1960 m. išleido 
Vilniuje Valstybinė politi
nės ir mokslinės literatūros 
leidykla. Nedidelė, bet tirš
tai kupina darbo faktų ir 
gyvybingos darbo poezijos, 
romantikos. Pagauna ji 
skaitytojo vaizduotę, skai
tai ją lyg kokią prietykių 
beletristiką, bet tai tikro
viška gigantiškų darbų pa
saka, busimoji legenda.

Parašyta su komjaunuo
lišku entuziazmu, taip gra
žiai, patraukliai, kaip ir 
Valstybinės grožinės litera
tūros leiddyklos knyga. 
Gąusu joje tokių šaunių, 
vaizdingų poreiškių ir ap
rašymų, kad turėjau vėl ir 
vėl perskaityti daugelį 
skirsnių, past r a i p ų . Po 
Raudeliūno plunksna ir ne
gyvi daiktai darosi judrūs, 
gyvi, —• bėga jie, šoka, mo
juoja, kviečia pas save.

“Upę vieškelis peršokda
vo per visad braškantį ir 
vos pakilusį nuo vandens 
tiltą ir bėgdavo toliau, 
dingdamas už žaliuojančio 
šilo. Šilas, kaip ir padan
gė — nežinojau nei pra
džios nei galo: ištekinės pu
šys bėgo Neries pakrante, 
pamodavo skarotomis vir
šūnėmis ir žalia juosta nu
slinkdavo į tolį”...

Šitaip autorius kalba apie 
savo gimtinę,- kaip jį iš ma
žens viliojo keliai ir kelio
nės. O štai jis jau ir ke
liauja, lekia lėktuvu:

“O man tai buvo - šventė. 
Pasaka tikrovėje. Pirmą 
kartą gyvenime patekau į 
kraštą, apie kurį žinojau 
tik iš pasakojimų, iš pui
kių Nekrasovo eilių, tyrų 
kaip krikštolas Čechovo ap
sakymų. Dabar aš turėjau 
pamatyti ne tik rūsčią ją 
taigą — jos tylą draskė 
fabrikų ir gamyklų sirenos. 
Iki pat Čitos senukas mo
kytojas pasakojo apie sa
vuosius sūnus, nuostabųjį 
Sibirą. O aš mačiau su nie
kuo nepalyginamus Repino 
ir Surikovo paveikslus, iš 
kurių žvelgė iška n k i n t i, 
rūstūs, tačiau kupini ryžto 
ir ugnies tremtinių veidai. 
O kur tremtiniai, ten ir 
supkūs, tolimi etapų keliai. 
Slinko šie keliai iš Maskvos 
ir Peterburgo, iš Pavolgio 
ir centrinių Rusijos .rajonų, 
iš Pabaltijo, kryžiavosi tai
goje, lydimi liūdno grandi
nių skambesio.”

Tai carizmo laikų politi
niai tremtiniai žygiuodavo 
per Sibiro taigą.

Bet kaip griežtai pasikei
tė Sibiras, pagrožėjo, pra
turtėjo!.. Poetiškai, Gogo
liškai prašinėja Raudeliū- 
nas Baikąlo ežerą.

“GražusN^aikalas rude
nį... Vėjas žaidžia jo ban
gose, kurios pakyla ir teš
kia į krantą tūkstančiais 
pusių, plaudamos ir po tru
pinėlį grauždamos kietąjį 
granitą. Kai iš debesų iš
nyra saulė, jos spinduliai 
skuba p a s v e i kinti ežero 
vandenį. Vėjas, tik ką glė- 
besčidvęsis ir žaidęs su ban

gomis, nutyla, ir ežeras-jū
ra nurimsta. Mėl y n u o j a 
akimis neaprėpiami van
dens plotai, kuriuos raižo 
kateriai, dideli žvejų laivai. 
O krantai!.. Atrodo, lyg 
kažkieno rankos iškalė uolo
se stačias pakopas, įdubi
mus ir tarp jų prismaigstė 
eglaičių ir pušelių. Pakran
čių uolos vingiuoja, bėga į 
taigą, pavirsdamos aukštais 
kalnais. Iki Lenos, o pietuo
se iki TSRS valstybinės sie
nos, jie tęsiasi, remdami 
dangų snieguotomis, viršū
nėmis.”

“Užbaikalė... Kur rasi 
gražesnį Sibiro kampelį? 
Čita —• miestas, kur ryš
kiomis gijomis susikerta 
praeitis, dabartis ir ateitis. 
Viskas čia primena dekab
ristus.

—Čia gyveno Michailas 
Bestuzevas, —• kalbėjo či- 
tiečiai, rodydami nedidelį 
medinį namuką.

—Čerskio maršrutai, — 
aiškino vietos beologai, ve
džiodami painiais Užbaika- 
lės taigos takeliais.

O Jono Čerškio gyvenimas 
—ryškus žygdarbis, vardas 
glaudžiai susijęs su Lietu
va. Jaunametis studentas 
dalyvavo 1863 metų sukili
me. Caro žandarai ištrėmė 
i Sibirą. Joną Čerskį sutiko 
rūsti taiga, šalti Baikalo 
vandenys. Spaudė šaltis, 
vėjas nęšė sniegą, eglės ir 
pušys lenkė sniegu papuoš
tas galvas... šaltis, ledas, 
sniegas... Tik širdis buvo 
karšta. Bėgo metai, atneš
dami naują šlovę Jonui 
Čerskiui, kuris savarankiš
kai išstudijavo geologijos 
ir paleontologijos pagrin
dus, iškėlė daug vertingų 
mokslinių hipotezių apie 
geologinę Sibiro praeitį ir 
dabartį. Tarsi paminklas 
žymiajam Rusijos geologui, 
kiekvieną atvykstantį į Čitą 
pasitinka aukšta, vešliu 
mišku apžėlusi sopka, pa
vadinta Jono Čerskio var
du.

“Asfaltuotos Čitos gatvės. 
Stambios afišos skelbia apie 
naujo sezono atidarymą 
dramos teatre, ryškiomis 
reklamų ugnimis šaukia ki
no teatrai. O saviveiklinin
kų klubų yra daugiau kaip 
du šimtai; kiekviena įmonė 
turi savo kultūros rūmus 
bei namus.”

...“Lėktuvas vėl mane ne
ša savo sparnais, paėmė 
kursą Krasnojarsko link. 
Krasnojarskas prasideda iš 
karto. Plačios gatvės vie
nu galu remiasi į taigą, o 
kitu į sraunųjį Jenisejų. 
Griežtos linijos nėra, mies
tas veržiasi į taigą vis gi
liau ir giliau.

Užvertęs galvą, ilgai žiū
rėjau į aukštą uolą. Saulė 
auksino jos lygioje viršuti
nėje rusų kalba iškaltą žo
dį: “Laisvė.” Jis atsirado 
19 00-siais metais, kai 
Krasnojarskas buvo ištrė
mimų vieta. Daug kartų ca
ro žandarai bandė jį nu
trinti, tačiau laisvę skel
biantis žodis atsirasdavo 
vėl.

—Vėl įvyko stebuklas, — 
sakydavo žmonės. O šiuo 
metu jie kalba dar apie vie
ną “stebuklą”: aug a n č i ą 
stambiausią pasaulyje 
Krasnojarsko HES.

Į krantą išlipo pirmieji 
stambiausios pasaulyje hid- 
r o e 1 e k t r i nės statytojai. 
Taigoje atsirado palapinė.

—Čia statysime miestą !- 
nusprendė statybininkai.

—Pavadi n s i m e Divno- 
gorsku...

Svajonė gimė palapinėje. 
Tačiau jai čia buvo ankšta 
ir ji išsiveržė į taigą. Su
drebino taigą garsūs spro
gimai, suzirzė piūklai. Ėmė 
augti miestas. Jenisejaus 
pakrantėse gaudžia trakto
riai, ekskavatoriai ir buldo
zeriai, o HES statyboje ai
di sproginiai... Tai bus pi
giausia pasaulyje elektros 
energija.

Krasnojarsko HES—sep
tynmečio statyba.

...“Garlaivis, kimiai ūk
telėjęs, palieka statybą, ta
čiau ji dar ilgai buvo ma
tyti: Jenisejaus krantai de
gė tūkstančiais žiburių. 
Statybos aikštelėje naktį 
skrodė galingi prožektoriai, 
besisupdamos ant vandens 
raudonomis ugnelėmis švie
tė baržos ir vilkikai. Atro
dė, lyg kažkieno ranka pa
bėrė tuos žiburius. Ir jie 
jau niekada neužges.”

Dar toliau eina autoriaus 
žygis i platųjį Sibirą.

“Neprivažiavęs Krasno
jarsko, traukinys pasuko į 
dešinę — į Chakasiją. Tai 
aukštų, dangų remiančių 
kalnų, sraunių upių ir gilių 
ežerų kraštas. Atvažiavo 
komjaunuoliai ir, dar ne
spėję įsikurti, skubėjo į tra
są. Statybą taip tik vadino, 
jos dar nebuvo. Komjau
nuoliai savo vagonų mies
telį pavadino “Raudonuoju 
kaimu.” Vagonai, kur gy
veno jaunieji patriotai, bu
vo nudažyti raudonai. O 
viršum kiekvieno vagono 
vėjas plaikštė raudonas vė
liavėles. Ten, kur buvo 
“Raudonasis kaimas,” šiuo 
metu driekiasi bėgiai. Tai 
jąu tikroji trasa. O staty
bininkai nuėjo toliau: iki 
Timiriazevo kalnagūbrio.

...“Birijus — upė neplati, 
tačiau ji gili ir kaprizinga. 
Ten, kur buvo proskyna, iš
kilo pylimas, kuris nusi
driekė iki Birijaus. Nau
juoju tiltu per sraunųjį ir 
kaprizingąjį Beriju greitai 
ptadundės pirmieji trauki
niai. Ir ne tik per Beriju... 
Praeis keleri metai, ir ten, 
kur dabar besileidžiančios 
sdulės spinduliuose raudo
nuoja jaunųjų patriotų va
gonėliai, kur driekiasi pro
skyna, nusities geležinkelio 
linija. Traukiniai, skrieda
mi Chakasijos taigos plo
tais, visada sustos trijose 
stotelėse, švilpukais pagerb
dami tikrųjų Tėvynės sūnų 
patriotų atminimą...

‘Rytų Sibiras... Tai tik 
dalelė mūsų Tėvynės Rytų. 
Komjaunimo bėgiai tiesiasi 
ir į šiaurę. Kiekvienas bė
gis paklotas komjaunuolių 
rankomis. Kiekvi e n a m e 
žingsnyje jie paliks didžių
jų statybų romantikos dale
lę. Tai naujasis senosios 
legendos tęsinys.”

“Didžiosios statybos palie
ka gilius pėdsakus. Taigoje 
išauga miestai, per miškus 
ir kalnus nusidriekia gele
žinkelių magistralės, verž
liąsias upes perkerta hidro
elektrinių užtvankos. Tai 
amžini pėdsakai — jų neiš- 
trinsi, joks lietus jų neiš
plaus.

—Mes taip pat paliekame 
pėdsakus ir po žeme...

...“Baškirija — “antra
sis Baku.” Neišse m i a m i 
naftos ištekliai glūdi jos 
gelmėse. Aukšti gręžimo 
bokštai nusėjo Baškirijos 
kraštą. Į visus plačiuosius 
šalies kampelius rieda eše

lonai su nafta. Skubėdavo 
jie ir į Sibirą. O Sibiras vis 
reikalavo: — Naftos duoki
te, naftos...

“Naftos reikalavo taigoje 
kylanti metalurgijos gigan
tai... Naftos reikalavo nau
ji Sibiro miestai, didžiosios 
statybos... Ir tada inžinie
riams projektuotojams gi
mė drąsi mintis: nutiesti 
naftotiekį. Šis naftotiekis 
turėjo sujungti du konti
nentus: Europą ir Aziją... 
Kalne atsirado tranšėja. Į 
ją atsigulė naf t o t i e k i o 
vamzdžiai. Jie nubėgo to
liau, perkirsdami Uralo 
upes. Irtyšius... Ir prisi
miniau didįjį Sibiro užka
riautoją Jermaką. Tai Ir- 
tyšiauš rūsčios bangos jį 
pražudė. Naftotiekis atsi
trenkė į šios neramios upės 
krantą.

—Vamzdžius virinsime 
ant kranto. Jau suvirintus 
klosime į ledinį vandenį, į 
dugną... Bėga Irtyšius, ne
ša į motinėlės Obės glėbį. 
O po tamsiomis vilnimis— 
didžiosios statybos vamz
džiai... Tarybinio žmogaus 
mintis sukūrė ir tokias ma
šinas, kurios upių ir ežerų 
dugne rausia tranšėjas, 
duobes, supila pylimus... 
Per kalnus ir snaudžiančias 

Lietuva paveiksluose

Vilniuje ir Kaune gastroliavo Kinijos liaudies dainų ir 
šokių ansamblio kolektyvas. Visi šokiai—-ar tai būtų mongolų 
“Šokis su žibintais/’ ar “Merginų šokis su skėčiais,” ar chore
ografijos siuita “Derliaus šventė”—buvo atlikti su nuostabiu 
rytų tautų menui būdingu grakštumu ir išraiškingumu.

Ansamblio kolektyvas, viešėdamas Lietuvoje, paruošė lie
tuvių liaudies šokį “Klumpakojis” ir dainą “Manoji Lietuva,” 
kurią merginų ansamblis atliko lietuvių kalba. Žiūrovai labai 
šiltai sutiko svečius iš tolimosios Kinijos. NUOTRAUKOJE: 
ansamblio merginų šokėjų grupė atlieka korėjiečių liaudies 
šokį “Vandens nešėjos.”

Pastaruoju metu Lietuvoje viešėjo keletas broliškųjų 
respublikų ir užsienio meninių kolektyvų. Jų tarpe—Gru
zijos valstybinis orkestras “Rero,” Latvijos dainų ir šokių 
liaudies ansamblis “Sakta,” muzikinis ansamblis “Brazilų 
samba.”

NUOTRAUKOJE matome Brazilijos artistus, kurie su
pažindino vilniečius su Lotynų Amerikos tautų liaudies me
nu—dainomis, muzika, šokiais.

Šilalės rajono iPadevyčio tarybinis ūkis išaugino 150 hek
tarų kukurūzų. Atskiruose plotuose gaunama iki 500-600 
centnerių žailiosios masės iš hektaro. Iš kukurūzų numatoma 
pagaminti 2,500 tonų sultingo pašaro. Tarybinis ūkis šiemet 
užraugs 3,400 tonų siloso —- 1,200 tonų daugiau, negu pra
eitais metais. NUOTRAUKOJE: nuimami kukurūzai Pade- 
vyčio tarybiniame pkyje.

girias, per stepes ir ruscią- 
ją taigą nusidriekė nafto
tiekio vamzdžiai. Baškirijos 
nafta teka į Omską, Novo
sibirską ir Irkutską.

—Nuo Irkutsko naftotie
kis suka į Čitą, į Tolimuo
sius Rytus. Iki Ramiojo 
vandenyno nusikrieks... Tai 
septynmečio pėdsakai...

“Novosib i r s k a s sutiko 
tūkstančiais žiburių. Įvai
riausiomis spalvomis mir
gančios ugnys bėga į tolį, 
dingsta už kalvų ir vėl iš
kyla mažyčiais, vos įžiūri
mais žuburėliais. Kuria 
gatve eitume — visos atves 
į Raudonąjį p r o s p e k tą. 
Prospektas tiesus, lyg strė
lė šauna nuo Obės pakran
tės, kerta kelias tramvajų 
linijas ir pasibaigia toli už 
miesto, kur dabar auga 
TSRS Mokslų akademijos 
Sibiro filialo miestelis.”

(Bus daugiau)

Montrealis. — Kapitalis
tiniame pasaulyje labai 
daug grūdų gabenimo laivų 
neturi darbo.

New Delhi. — Indijos vy
riausybė paskyrė $2,100,000 
mokymui moterų prie atsa- 
komingų valdiškų darbų.

Žinios iš Lietuvos
IŠVYKOS KAS MĖNESĮ 

Joniškio rajonas
Vidutiniškas kartą per 

mėnesį išvykas į Šiaulių 
dramos teatrą. ruošia “Ta
rybinio balso” kolūkis. Šias 
keliones rengti pasiūlė že
mės ūkio artelės komunis
tai. Jas pamėgo kolūkiečiai.

Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečio išvakarėse su
rengta ir-keturias dienas 
trukusi ekskursija po res
publiką. Kolūkio nariai at
liko beveik tūkstančio kilo
metrų kelionę^ Kaune jie 
aplankė naująją HES, sve
čiavosi ežeringame Zarasų 
krašte, apžiūrėjo A. Bara
nausko klėtelę Anykščiuo
se ir kt.

V. Ovaltas

KARIAI GRĮŽTA
Į KOLŪKIUS

Kupiškio rajonas
—Juozai, kaip tu čia da

bar? —- netikėtai sutikęs 
Pavilionį, paklausė pažįsta
mas. — Atostogų?

—Ne, ne atostogų. Visiš
kai grįžau, —atsakė vaiki
nas kareiviška apranga ir 
paaiškino: demobiliz a v o 
pagal vyriausybės nutari
mą, sumažinti ginkluotąsias 
pajėgas.

J. Pavilonis, jo draugas 
G. Gatavinis ir daug kitų 
parvažiavo namo dar neati
tarnavę nustatyto laiko.

—Grįžtu atgal į gimtąjį 
“Spalio pergalės” kolūkį,— 
sako buvęs kareivis J. Pavi
lionis. — Taikiame darbe 
mano rankos dabar reika
lingesnės. J. Petronis

KAPSUKO PRAMONĖS 
MILŽINAS

Kapsukas. — Galingas 
kranas lengvai pakelia sep
tynių tonų koloną ir pama
žu nuleidžia ją ant pamato. 
Tokių kolonų reikia pasta
tyti daugiau kaip 300. Jos 
sudarys naujos gamyklos 
pagrindinio cecho atramas. 
Čia jaučiamas didelės sta
tybos pulsas... O darbų 
mastas iš tiesų milžiniškas 
— ši maisto pramonės įren
gimų gamyklos teritorija 
užima 23 hektarus, o pa
grindinis gamyklos korpu
sas — 22,500 kvadratinių 
metrų plotą.

Pakylame į statomo pa
stato — busimojo inžineri
nio korpuso antrojo aukšto 
perdenginį. Mus pasitinka 
jaunas betonuotojų-m o n- 
tuotojų brigadininkas Da
nielius Akelaitis. Jo kolek
tyvas yra geriausias staty
boje. Vietos vidurinės mo
kyklos auklėtinis, Danielius 
čia tapo specialistu. Jo bri
gadoje, kaip ir kitose, dir
ba daugiausia jaunimas. 
Gerai įsisavino naują pro
fesiją grįžę iš Tarybinės 
Armijos Leonas G r iš a s, 
Bronius Vilimaitis, Alek
sandras Roslavcevas.

Priešais iškilo med ž i o 
apdirbimo cechas. Jis pa
statytas per rekordinį lai
ką — nepilnus šešis mėne
sius.

—Čia, — sako mums ga
myklos direktorius M. By- 
chovskis, —nutarėme laiki
nai įrengti mechaninį su
rinkimo cechą. Jau sekan
čiais metais jame pradėsi
me gaminti pirmuosius au
tomatus.

Šalia cecho ir pačiame 
korpuse jau stovi naujutė
lės staklės, gautos iš Tbi
lisio, Leningrado, Sharko- 
vo, Dimitrovo. Netrukus jos 
bus pradėtos montuoti. 
Ruošiamasi atiduoti naudo
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ti motovežių depą, kompre
sorinę. Baigiama tiesti ge
ležinkelio šaka.

Įmonė dar tik statoma, o 
kadrai jau ruošiami pilnu 
tempu.

Praslinks kiek laiko, ir 
produkcija su Kapsuko ga
myklos ženklu —automatai, 
automatinės linijos, me
chanizuotos srovinės lini
jos bus siunčiami į daugelį 
šalies maisto pramonės įmo
nių.

Pilnu galingumu gamyk
la pradės veikti 1963 me
tais.

G. Rinkelis

GAUDŽIA NAUJOS 
MAŠINOS

Panevėžys. -— Diena iš 
dienos auga ir plečiasi Pa
nevėžio linų kombinatas. 
Jo adresu iš broliškųjų res
publikų pramonės centrų 
atkeliauja vis nauji vago
nai su mašinomis ir įrengi
mais. šiais metais jau gauf 
ta 40 pavadinimų įrengimų.

Prisiųsti įrengimai mon
tuojami. Štai virvių cechą 
dabar sunku beatpažinti — 
čia gaudžia nauji įrengi
mai, karšinio, dvi kaspini- 
nės, knatinė ir virvių suki
mo mašinos. Joms stojus 
į darbą, kelis kartus su
trumpėjo gamybos proce
sas, sumažėjo produkcijos 
savikaina. Pagerėjo ir dar
bo sąlygos. Dvidešimt dar
bininkų perėjo į kitus dar
bo barus.

J. Užusienis

KOLŪKIO STATYBOS
Plungės rajonas

Stulpeliai — pamatai at
sparoms. Bet kodėl jie to
kie aukšti, ligi žmogaus pe
čių ?

—Mūsų pirmininkas už ki
tą inžinierių sumanesnis,— 
aiškina statybininkų bri
gadininkas Vladas Bagdo
nas. — Daug gudriau su
galvojo ir ekonomiškiau.

Naują penkiasd e š i m t 
dviejų metrų ilgio ir de
šimties metrų pločio kiau
lidę Vlado Rekašiaus vardo 
kolūkio statybininkai stato, 
darydami projekte savo pa
taisas. Pastatas turės šilu
mai nelaidų stogą. Jis kar
tu atstos ir lubas. Taip sta
tant, bus sunaudojama ma
žiau statybinės medžiagos 
ir palyginti žemų sienų pa
statas liks erdvus.

Sutartinai tašo rąstus du 
vyrai. Taiklūs kirčiai skam
ba kartu, kaip vienas smū
gis.

—Antanai Matevičiai dir
ba, — aiškina Bagdonas. 
Tėvas su sūnumi.

Smarkiai auga kolūkio 
gyvulininkystė, vos spėja 
statybininkai tvartus ręsti. 
Kolūkyje iškilo nauja kiau
lidė, vištidė, dvi karvidės, 
šešios daržinės, grūdų san
dėlis, siloso tranšėja ir kt.

Kolūkio buhalteris Vaclo
vas Daukša varto apskai
tas, taukši skaitliukais.

—Jau pastatėme visuo
meniškų pastatų už 983 
tūkstančius rublių. Pridė
jus statomų kiaulidžių kai
ną, bus, viršum milijono.

Neseniai kaimyninis “So
cialistinio kelio” kolūkis iš
kilmingai atidarė naujus 
kultūros namus. Į šventę 
atvyko ir VI. Rekašiaus 
vardo žemės ūkio artelės 
atstovai. Gėrėdamiesi nau
ju pastatatu jie nutarė:

—Ateinančiais metais ir 
mes pasistatysime. G r a- 
žiausioje vietoje, šalia Jo
vaišiškės ąžuolo.

B. Karabelnikas



Hartford, Conn.
Tai jau mūsų šali-es valdi- 

/ ninku rinkimai praėjo. Pre
zidento vietą užims demo
kratų partijos žmogus. Pa
sirinkimo nebuvo. Dirban
čioji liaudis savo partijos 
neturi. Tad ir santvarkoj 
apčiuopiamo skirtumo ne
bus. •_

Mūsų laikraščių vajus 
dar neišsijudinęs žymiau 
gavime naujų skaitytojų ir 
atnaujinimų reikale. “Lais
vės” 50 metų jubiliejų rei
kėtų pasmarkinti jubilie
jaus atžymėjimui. Svar
biausia tai naujų skaityto
jų gavimas. Svarbu atnau
jinimai ir aukos. Lapkričio 
6 d. moterų klubas suren
gė banketą; nors jis nebu
vo skaitlingas, bet “Lais
vės” sveikinimo proga sudė
jo apie $185.

Žinant hartfordiečių duos
iu urną savo spaudai, bus ir 
daugiau.

Laisvės Choro namo ben
drovė rengia pažmonį — 
žaismių popietį lapkričio 20 
d., 157 Hungerford St., nuo 
3-čios valandos popiet. Už
kandžiai 5 vai.

Žinant iš praeities, ben
drovė svečius priima gra
žiai, duosniai. Tad ir da
bar būsime patenkinti.

Pasimatysim lapkričio 20 
d. popiet.

LIETUVA FILMUOSE
Štai vėl najenybė: J. Gry

bas ir Kl. Briedis pranešė. 
kad tik dabar jie gavo nau
jų filmų iš Tarybų Lietu
vos. Ir štai kokius gavo:

1. “Lietuvos menininku ir 
literatų dekada Maskvoj.”

2. “Atlante” — tai Lie
tuvos žvejų gyvenimas.

3. “Tarybų Lietuva.”
4. “Dainų šventė.”
5. “Tėvynė.”
6. “Černiachovskio kol

ūkis,” ir kitos.
Sako, kad filmai dabar 

pilnai aiškūs — ir kalba 
ir vaizdai. Nereikia nė sa
kyti, kaip svarbu pamaty
ti gimtąjį kraštą. Lietuvos 
veidas taip sparčiai keičia
si, kad kiekviena turistų 
grupė randa naujenybių. 
Progresuojama sparčiai.

Bus rodomi lapkričio 25 
d., 7 vai. vakare, 157 H im
g-erford St., Hartforde.

Imkime domėn gydytojų 
ir kitų mokslo žmonių pa
tarimus: Nesėdėkime tik 
kambariuose. Sėdėjimas — 
sustingimas ir jis priartina 
senatvę ir negailimus. Da
lyvaukime su draugais, su 

įmonėmis. Grožėkimės pa
saulio g r o ž i u, tėmykime, 
kaip sparčiai jis keičiasi. 
Gamtoje niekas nestovi vie
toje — keičiasi ir žmonijos 
santvarkos, ir jokia jėga 
progreso sulaikyti negali.

Skaitytojas

Redakcijos Atsakymai
Hartiečiui. — Straipsnis 

“Strielčiavome” per ilgas ir 
neužtenkamai brandus. Ne
galėsime pasinaudoti. Turi
te išsilavinimo ir gabumų 
rašinėti rimtomis temomis, 
tad ir prašome.

Sibu, Indija. — Dvi mo
terys atsisakė duoti infor
macijų apie savo amžių, 
nes sako, kad už kelių mė
nesių jos jau mirs.

Maskva. — Kryme TSRS 
^augina kakao medžius ir 

gauna labai geros rūšies 
kakao.

Tokio, Japonija. —S. Mu- 
kerjee, Indijos orlaivyno 
maršalas, valgydamas vieš
butyje paspringo ir užduso.

Philadelphia, Pa.
Vis tos bėdos

Bėdų pas mus padaugėjo. 
Susitinki bent kurį seniau 
matytą prietelių, kalbiesi, 
na ir žiūrėk, kiek bėdų, tai 
dėl sveikatos, tai dėl šei
mos, tai dėl darbo ar ko ki
to. Bet čia prisiminsiu tik 
apie draugijų bėdas.

Philadelphiečįai turėjome 
labai daug visokių draugi
jų, klubų, kurių tikslas bu
vo savišalpa. Daugelis jų 
jau “mirę”, kitos susidėjo 
prie didesniųjų. Bet visos 
silpnėja, pilnos bėdų. Tos 
bėdos, žinoma, turi ir na- 
vatnų priežasčių.

Phila šiaurinės dalies Lie
tuvių Republ. Klubas buvo 
daugiausia praturtėjęs, pa
garsėjęs. Stovėjo greta tur
tingiausių Amerikos lietu
vių draugijų, piniginis tur
tas viršijo du šimtus tūks
tančių. Pašalpą nariai gau
davo už bile naują ligą po 
metus laiko. Sulaukė 65 me-1 

įsakė, kad atmokėtų klubui 
du tūkstančius dolerių po 
šimtinę į mėnesį. Ir paliko 
penkeriems metams ant pa
role (po policijos priežiū
ra). Likusi suma jam buvo 
duota pinigais dėl apyvar
tos, o iš jojo tinkamų doku
mentų negauta. Tai beviltis 
ieškinys.

Raportai advokato ir bu
halterio apie kitus >— tušti 
kalbėjimai, daugiausia, kad 
knygos nepraktiškai veda
mos. Tai žino dauguma na
rių. Bet kuomet patys klu
bo nariai ką nors tyrinėja, 
jie moka surasti visus do
kumentus. Mokslinčiai ad
vokatai to nepajėgia, mat, 
jie netokius mokslus išėję. 
Kainuos klubui nemažai, o 
naudos iš to nesimato.

Ar Klubo įplaukos 
pagerėjo

Nuvertus senąją valdy
bą, nevisą, tūli nariai ver
žėsi į senųjų vietas, priža
dėdami visokius “vagis iš
gaudyti”, o sakė jų daugelį 
žiną. Mainėsi vietas, iš pir
mininko į gaspadorių, iš 
gaspadoriaus į pirmininką. 
Skandąlino netik mitinguo
se, bet ir su kostumeriais. 
Na, ir apyskaita už 9 mėne
sius rodo: virš 6 tūkstan
čiai nedatekliaus. Iki galo 
metų gali būti dar daugiau.

Ko galima pasimokyti iš 
tokio įvykio? Rodosi, labai 
daug. Prasčiausias meto
das, tai kaltinimas krimina
liai už vieno kieno žulikys- 
tę kitų, kurie visai nekalti, 
apart vieno ar kito neapsi
žiūrėjimo, prasčiau sakant, 
pražiopso j imo. Tai seniau
sia liekana nuo “raganų” 
deginimo laikų. Užteko ko
kiam pikčiurnai surikti, kad 
tas velnio, apsėstas, ir karia 
žmogų.

Taipgi labai žalinga, kuo
met žmogus, verždamasis į 
kokią atsakomingą įstaigą, 
patsai nepagalvoja apie sa
vo tinkamumą tam darbui. 
Pasekmės būna, kad ne tik 
nieko nepadaro, ką žadėjo, 
bet ir buvusį savo bent ko
kį “autoritetą” sumažina.

Minėto klubo šių metų 
buvę du gaspadoriai klubo 
nepakėlė, bet dar nupuldė, 
tik del to, kad jie nepajėgė 
suprasti, kad jie yra netin
kami tokiam darbui ....

Nusiskundimas, kad lie
tuviai baigia išmirti, tai nė
ra didžioji priežastis klubų 
silpnėjimui. Iš lietuvių pel
ningo biznio nedaro jokie 
biznieriai. Klubai gali turė
ti didelį skaičių kitataučių. 
Žmonių skaičius nesumažė
jo. Tai nemokėjimas sugy
venti su žmonėmis.

Senas Klubietis

tų jokių mokesčitp-nebemo-1 
kėjo. Didžiavosi savo valdy
bos darbštumu, nuoširdin- 
giimu. Sumanė persikelti į 
didesnę patalpą. Tas kaina
vo virš šimto tūkstančių.

Nelaimė ištiko darbštų 
gaspadorių, W. Stanionis 
tapo užmuštas auto aksi- 
dente. Gavom kitą. Pirmus 
metus vidutiniškai gaspa- 
doriavo, antruosius jau su 
apsileidimu. Į galą metų nu
sigyveno taip, kad jau ne
pajėgė draugijos pinigų 
grąžinti laiku į iždą, nors 
algą gaudavo gerą, 85 dole-, 
rius į savaitę. Visokie tak
sai užmokėti, namas, šilu
ma, telefonas veltui. O kiek 
daug paliekama dėl “nusi- 
laistymo” brangių gėrimų! 
Bet vyrukas nusigyveno iki, 
sakytum, skurdžiaus. At
leistas pirma metų, liko 
draugijai skalnas virš tūks
tantinės. Priežasties suban- 
krūtavimo būta: lažybos 
arkliukais...

Rinkome kitą, taipgi čia 
augusį, kuris žadėjo gerus 
laikus grąžinti klubui. Pir
mus du mėnesius buvo 
darbštus, kitus —vidutinis, 
nuo pusmečio visai nepaisė 
biznio, baigiant metus pa
būgo su sauja šimtinių, o 
pradėjus apskaičiavimą, su-

' rasta, kad stokoja arti tri
jų tūkstančių.

Čia jau sąlygos pribrendę 
didžiausiai suįrutei, anar
chiškai “revoliucijai”. Ra
dosi keletas nepatenkintų 
buvusia valdyba, o toks 
jvykis, tai kalta visa valdy
ba ir juos bausime. Specia
liai mitingai, advokatai, 
laisniuotas akaunteris (są
skaitininkas). Išrinkta nau
ja valdyba ir gaspadorius, 
kurie tikrino, kad suras vi
sus prasikaltėlius, draugi
jos dokumentus kontroliuos 
bent už tris metus.

Ir kaipgi tas viskas įvy
ko? Naujasis gaspadorius 
pasisiūlė grąžinsiąs klu
be uždirbtus pinigus če
kiais dėl “saugumo”, kad 
kas neatimtų iš jo pinigų. 
Pirmasis čekis buvęs geras, 
o kiti visi beverčiai. Bankas 
apyskaitas siųsdavo, kaip 
ir visuomet, į klubą, o gas
padorius Į savo kišenę. Val
dyba nieko nežino, kasie- 
rius užsimiršo, kad per tris 
mėnesius neturi bankinių 
apyskaitų, kaip sustovi įdė
liai. Klubo knygos rodo dar 
virš trijų tūkstančių, o čia 
bankas nebeišmoka pinigų 
už klubo čekius. Pasišalinus 
gaspadoriui, jo bute suras
ta visos banko notos apie 
beverčių čekių įdėlį. . Jis bu
vo patrauktas teisman ir 
šių metų lapkričio 3-čią die
ną teismas, radęs jį kaltu,

Waterbury, Conn.
Įvairios žinios

Metų pradžioje bankų ir 
didžių dirbtuvių savininkai 
laikė susirinkimą nutarė 
pastatyti naują biznio cent
ra. Pastatymiu nutarta iš
leisti $10,000,000. "

Naujas biznio centras, 
tikras miestelis, jau yra 
statomas tarp ' Nįugatiick 
upės ir Tomistori .Avė. Bus 
apie 50 skirtingų rūšių par
davyklų ir didelis 'Viešbutis, 
su keliais šimtais kamba
rių.

Bus praplėstas vieškelis 
No. 8, kad pagerinus komu
nikaciją vakarinėje miesto 
dalyje. Jis turės kėlias ša
kas.

Prieš prezidentinius rin
kimus , ir pas muš* kalbėjo 
J. Kennedy. Vietos laikraš
čiai rašė, kad dalyvavo 20,- 
000 žmonių. Tai buvo di
džiausios viešos prakalbos.

Lapkričio 6 d. teko daly
vauti moterų parengime 
Hartforde. Jis buvo geras. 
Žmonių dalyvavo daug. Vi
si pasitenkino pietų m i s. 
Po pietų buvo pakviesta K. 
Jankeliūnienė ir N < Jokubo- 
nis, kurie pereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje,! papasa
koti savo įspūdžių. Visi su 
dideliu dėmesiu klausėsi jų 
pasakojimo.

V. Valley trumpai pakal
bėjo apie darbininkiškos 
spaudos svarbą. Kaip žinia, 
dabar eina “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus už naujus 
skaitytojus. “Laisvės” yra 
ir 50 metų sukakties auksi
nis jubiliejus. Paprašius 
aukų, tuojau atsirado du 
geri jos patriotai, paaukojo 
po $50. Su kitų aukomis su
sidarė net $185. Tai didelė 
dovana, didelis nuoširdu
mas. '

J. Strižauskas

Pittston, Pa.
Apie mus naujo mažai— 

vien ką vienur ar kitur že
mė griūva į kasyklas. Pir
miau įgriuvo Pittstone, taip 
vadinamoje “Frog Town” 
daly, o dabar griūva ir West 
Pittston, kur gyvena dau
giau pasiturinti, kaip tai 
ant Delaware Ave. ir Phi
ladelphia Ave.

Griūvančioji Pittst o n o 
dalis apgyventa, didžiumo
je, lietuviais.

Apie darbus nėr ką rašy
ti. Buvę mainieriai vaikš
čioja gatvėmis susirietę ir 
žiūri į krautuvių langus. 
Moterys ir merginos tai 
gauna padirbėt suknelių fa
brikuose, kurių yra keletas 
apylinkėje, arba cigarų fa
brike.

Tiek šiuo laiku iš mūs 
apylinkės.

A. V. pittstonietis

New Haven, Conn.
Spalio 30 d. Jonas Grybas, 

iš New Yorko, rodė Lietu
voje pagamintus filmus. 
Tai buvo labai įdomūs pa
veikslai. Susirinkę žmonės 
gėrėjosi naujais Lietuvos 
atsiekimais. Tikrai “ste
buklas”, kad po taip bai
saus karo sunaikinimo Lie
tuva jau padarė tokį didelį 
progresą. O tai įvyko, kad 
ji gavo pagalbos iš broliškų 
tarybinių respublikų.

Lapkričio 6 d. toje pat 
Lietuvių svetainėje, Dr. Jo
nas Stanislovaitis, iš Wa
terbury, Conn., rodė jo pa
ties Lietuvoje nutrauktus 
siaidomus paveikslus. Juos 
Dr. Stanislovaitis ir jo 
žmona Kristyna nutraukė 
pereitais metais Lietuvoje, 
kada jie ten lankėsi. Viso 
buvo 500 paveikslų. Jie la
bai įdomūs, nutraukti skir
tingose Lietuvos vietose.

Žiemos parengimų sezo
nas jau čia pat. Yra pagei
daujama, kad daugiau būtų 
parengimų, kad netik pas 
mus, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose būtų rodomi f ii-

FILMAI IŠ LIETUVOS
OZONE PARK, N. Y. -- Lapkričio 19 d., Kultūri

niame Centre, 102nd St ir Liberty Avė. Pradžia 7:30 
v. vakare.

NEWARK, N. J. — Lapkričio 20 d., Rusų salėje, 
kampas 17th Avė. ir 18th St. Pradžia 2:30 po pietų.

HARTFORD, CONN. — Lapkričio 25 d., 7 vai. va
kare, 157 Hungerford St.

Haverhill, Mass. —Lapkričio 26 d. L.P.G. Klubo sa
lėje, 324 River St., Pradžia 6:30 v. v.

LEWISTON, ME. — Gruodžio 3 d. Lietuvių salėje, 
Pradžia 7 v. vakare.

RUMFORD, ME. — Gruodžio (Dec.) 4 d., 6-tą vai. 
vakare, Švento Roko salėje, Waldo Street.

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Park, N. Y.

DETROIT, MICH.
Atsisveikinimo vakariene
Kadangi detroitiečiams 

gerai žinomi veikėjai Ginai- 
čiai yra pasirengę apleisti 
Detroitą ir vykti į Kalifor
niją, tad Ginaičių draugai, 
su kuriais jie veikė per dau
gelį metų, surengė vakarie
nė, kaipo atsisveikinimą.

Labai gaila, kad apleidžia 
Detroitą taip darbštūs žmo
nės Ginaičiai. Kiek buvo 
spaudos piknikų-gegužinių, 
kiek buvo visokių vakarie
nių ir kitokių parengimų, 
ten veikė Ginaičiai, ypatin
gai Ginaitienė. Ji prigulė
dama Pažangos Moterų klu
be taip pat yra daug dirbus, 
ypač 2-j o pasaulinio karo 
metu; ji su kitomis pažan- 
gietėmis moterimis aukojo 
savo kraujo, kad išgelbėjus 
karių gyvybę. Dainavo Mo
terų chore.

Kuomet gyvavo Aido cho
ras, Ginaičiai prisidėdavo 
su savo darbu choro paren
gimuose. žodžiu, dirbo, kiek 
galėjo visokiuose įvykiuose 
dėl darbo žmonių gerovės. 
Pažangiečiams detroi t i e- 
čiams labai gaila, kad ne
tenkami . darbščių draugų 
Ginaičių.

Kad geriau atžymėjus su
rengtą dėl Ginaičių vaka
rienę ir kad būt sėkminges
nis atsisveikinimas, buvo 
prisiminta laikraštinė pa
rama.

Aukavo po $1: G. Nausė
da, A. Narus, V. Sakalaus
kas, J. Ulinskas, P. Dulkie- 
nė, A. Dočkus, J. ir A. Gul- 
min, J. ir P. Stakvilai, 
Brazauskas, Jakai, Agnes 
Gyvis, D. Kodis, J. Terza, 
A. Skiparis, Anna, Detroi- 
tietis, A. Yasutis, K. ir J, 
Lokomskai, Antonette, A. 
Benson, Adelė Mikalajūnas, 
Andrus, F .P, Agnes; Ans- 
kaitis, A. Verėckas, M. 
Frakevičius; Ginaičiai $2. 
Smulkių $2.55, vienas dadė- 
jo 45 c. Viso sudarė $30. Ga
li būt pavardėse klaidų — 
atsiprašau.

Ginaičiai pageidavo ir kiti 
patarė skirti pinigus “Vil
niai” ir “Laisvei”. Taip ir 
padaryta.

Manau, kad Ginaičiai ir 
visi dalyviai buvo patenkin
ti atsisveikinimo vakariene. 
Gmaičiai iš vienos pusės ne
buvo taip linksmi, nes jiems 
važiuojant pasitaikė nelai
mė — Ginaitienė sulaužė 
ranką ir vietoje laikrodėlio 
ji aptvirtinta su gipsu. Gi- 
naitis buvo sukrėstas—ne
sužeistas.

Po dainų šventės Ginai
čiai trauks į vakarus—į Ka
liforniją pas dukterį ir žen
tą. Kai apsigyvens, susi
tvarkys, be abejo, Ginaičiai 
ir ten pradės veikti pagal 
išgalę.

Linkiu Ginaičiams lai
mingos kelionės ir taip pat 
Kalifornijoje laimingo gy
venimo. Vincas 

mai, pagaminti Lietuvoje, 
ir Dr. Stanislovaičio nu
traukti paveikslai.

Reporteris

New Haven, Conn.
Jonas Tumosa turėjo sun

kią operaciją ir dar esąs po 
gydytojo priežiūra. Jis 
sveikina “Laisvės” jubiliejų 
s(u $10, ir atnaujino broliui 
Antanui prenumeratą Lie
tuvon. Jis sako, kai buvo 

BROCKTON, MASS.

MIRUS

Victor T.Sinkevičiui
SPALIO 29 D. ATSISKYRĖ Iš GYVŲJŲ TARPO

Reiškiame! giliausią užuojautą našlei Apolonijai
Sinkevičienei, dukrai Winnie Thompson, žentui

Edward Thompson, taipgi visiems giminėms.

A. J. SK1RMONTAI B. NAVICKAS
A. KUKAIT1ENĖ G. SHIMAITIS
E. zaleskaitė K. USTUPAS
F. ČEREŠKAITĖ A. WALLANT
M. POTS1ENĖ A. MIKNIS
M. VALANT B. TAMULEVICH
B. GUTKAUSKIENĖ J. STRIPINIS

H V. BELKIENĖ M. ŠUMAUSKIENĖ
Į V. STAŠIENĖ K.. BUTKIENĖ
B J. STIGIENĖ L. KAULAKIENĖ
I I. GLODEN1S O. KLIMIENĖ
I M. MASTĘIKIĘNĖ
I A. ORENTAS

(iš Floridos)

Norwoodieciai:| T. KAMINSKIENĖ

1 M. ŽALIUKIENĖ M. L. TRAKIMAVIČ1ENĖ
1 A. LUKAVIČIA A. O. ZARUBAI
B F. WA1TEKUNAS S. J. BUDREVIČIA1
I V. SAULĖN1ENĖ I. NIAURA
I S. GURECK1ENĖ E. KRULIENĖ

BROCKTON, MASS.

MIRUS

Victor T. Sinkevičiui
SPALIO-OCTOBER 29 D.

Reiškiame širdingą užuojautą našlei Apolonijai 
Sinkevičienei/dukrai Winnie Thompson, žentui 

Edward Thompson, taipgi visiems giminėms.

F. K. ČEREŠKA1 J. K. S1REIKAI

P. A. CHESTNUT M. GUTAUSK1ENĖ
B. SARAPIENĖ

Lietuvių Meno Sąjungos 2-osios Apskrities

METINIS KONCERTAS I
<•

Įvyks Sekmadienį

Lakričio 27 November
Pradžia 2-rą valandą popiet

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Programoje dalyvauja:
Hartfordo, Montello, Worcesterio Chorai, 

Jų Grupes ir Solistai , ;

Kviečiame ir prašome atsilankyti visus Worcesterio 
ir apylinkes lietuvius meno mėgėjus ir rėmėjus. Su šiuo 
koncertu mes apvaikščiojame bei pagerbiame sėkmingai 

_ pravestą meninę veiklą 1960 metais.
Rengėjai

""........................... ........................................................................................ '

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., lapkričio (Nov.) 15, 1960

ligoninėje, tai “Laisvė” bu
vo mano geriausia lankyto
ja. Taipgi taria padėkos žo
dį visiems draugams, kurie 
jį lankė. O aš linkiu Jonui 
greitai sustiprėti sveikato
je.

Jonas Patkus,
“L-vės” vajininkas



PAKEITIMAI SOCIALINĖS 
APSAUGOS SISTEMOJE
Nauji Kongreso priimti 

patvarkymai Socialinės Ap
saugos pensijų atžvilgiu bu
vo prezidento Eisenhowerio 
pasirašyti kaip įstatymas 
1960 m. rugsėjo mėn. 13 d.

Pagrindiniai pakeitimai: 
(1) išliuosuoja pinigų su
mą, kurią į pensiją išėjęs 
darbininkas gali uždirbti, 
nesumažinant jam daromų 
Socialinės Apsaugos mėne
sinių mokėjimų; (2) pa
lengvina tapti kvalifikuo
tam pensijai gauti; (3) lei
džia visam laikui sveikatos 
nustojusiam darbiu i n k u i 
gauti pensiją, nežiūrint jo 
amžiaus; (4) padidina mo
kėjimus mirusių darbinin
kų ir (5) leidžia mokėjimus 
pasilikusiai kai kurių miru
siu darbininku šeimai. 
Nauji potvarkiai uždarbio

atžvilgiu
Pradedant 1961 m. sau

sio mėn. 1 d
n in kas uždirbs 
kaip 1,200 dolerių į metus, 
jis nepraras Socialinės Ap
saugos įplaukų daugiau, ne
gu jis uždirba ekstra. Pa
gal seną įstatymą pensinin
kas prarasdavo savo įplau
kas iš Socialinės Apsaugos. 
Už uždarbius ligi 1,500 do- amžiaus, j 
lerių į metus dydžio pen-, invalidiškumą 
sininkas prarastų tik 50 džiusiam” savo

ninkas, negalįs dirbti, ir jo 
išlaikoma šeima dabar gali 
gauti pensiją, nežiūrint, ku- 

jeigu pensi-'rio amžiaus jis būtų.
daugiau,' Pagal seną įstatymą už 

sveikatos nustojimą mokė
jimai galėjo būti pradėti 
darbininkui tik sulaukus 
50-ties metų amžiaus. Mo
kėjimai pensijos sveikatos 
nustojusiam darbini n k u i, 
jaunesniam kaip 50 m e t ų I P -. - -

įrodžiusiam savo [ ?0.s,?s "s ”u!.c’
m ir “užšal- > kur£ 18 v.elks ko.lu- 

uždarbio I k~. PramOnes !mon4se’ 
centų už kiekvieną uždirbtą bylas, yra pradedami 1960 p 1 n lajono žemes ūkio 
doleri virš 1,200 doleriu m. lapkričio mėnesi su pir- t - r , ,, r . „ . „ 1 . . . 1 lh Pknnnminpc mnkvk-lncsumos. Kitais žodžiais sa- Į mu čekiu, kuris bus gautas 
kant, už pirmus 300 dole- gruodžio mėn. Tie, kurie 
rių, kuriuos pensininkas i savo prašymų dar nepada- 
gautų virš 1,200 dolerių su- vė, turėtų tai tuč tuojau 
mos, jis prarastų tik 150 ! padaryti.
dolerių, kaip įplaukų iš į Mirusių darbininkų vaikai 
Socialinės Apsaugos. Už-! 
dirbant daugiau kaip 1,500! 
dolerių į metus pensijos1 
būtų sumažintos vienu do
leriu už kiekvieną . ekstra 
dolerį ligi tas skirtumas iš
silygintų. Įplaukos nebus 
sulaikomos, jeigu pensiniu-;galė-0 gauti 75%> kiti vai
kas uždirbs 100. dolerių ai .kaį gaucĮavo tįk 50%. (Ta- 
maziau į mėnesį, nežiūrint,—įau maksimumas sumos, 
kiek jis uždubtų į metus. mokamos šeimai, nustaty

tas 254 dolerių sumoje, ar
ba 80% vidutiniškos algos, 
nėra pakeltas.)
Mokėjimai mirusio darbi

ninko našlei ir tėvams 
Darbininko, mirusio prieš 

1940 m., našlė ir tėvai da
bar gali gauti pensijas, jei 
darbininkas mokėjo sociali
nei Apsaugai mokestį ma
žiausiai per pusantrų ' me
tų laikotarpį prieš savo 
mirtį. Tai tačiau yra gali
ma tik tuo atveju, jeigu 
mirė po 1938 m. kovo mėn.

Jei pensininkas yra virš 72 
metų amžiaus, jis gali už
dirbti, kiek tik nori, ir jo 
įplaukos iš Socialinės Ap
saugos nebus prarastos.

Lengvesni mokesčiai 
Socialinei Apsaugai, 

kad pasidaryti kvalifikuotu 
pensijai gauti

Dabar asmenys gali bū
ti kvalifikuotais į Socia
linės Apsaugos pensi- 
j a s, užmokėję už vieną 
metų ketvirtį Socialinės Ap
saugos mokesčio už kiekvie
nus 3 praėjusius ketvirčius 
nuo 1951 m. sausio mėn. 1

IŠ LIETUVOS
GYVENTOJŲ 
PATOGUMUI

Radviliškis. — Dar viena 
statybos aikštelė atsirado 
centrinėje Karolio Požėlos 
gatvėje Radviliškyje. T a i 
rajono remonto - statybos 
kontoros statybininkai, va
dovaujami darbų vykdytojo 
Kutros, pradėjo statyti bui
tinio aptarnavimo kombi
natą.

Jame bus įrengtos patal
pos siuvyklai, kirpyklai, ba- 
tii remonto, radijo ir šalt
kalvių dirbtuvės.

R. Kazlauskas

RYTOJAUS DIENA 
TURI BŪTI TAIKI

Plungės rajone 80 pro
centų šeimų turi radijo im
tuvus ir radijo taškus. 
Kiekvienam 100 gyventojų 
rajone išplatinta 84 egzem
plioriai spaudos. Kasdien 
mūsų laiškininkai pristato

American Council

į namus šimtams senelių ir 
invalidų pensijas.

Mes, ryšininkai, aiškiai 
matome, kaip gerėja darbo 
žmonių gyvenimas. Mes no
rime gyventi ir dirbti nebi
jodami dėl rytdienos. To
dėl mes, Plungės ryšių kon
toros darbuotojai, susirin
kę į mitingą, skirtą ap
svarstyti Tarybinės vyriau
sybės pasiūlymus Suvieny
tųjų, Nacijų Organizacijos 
Generalinėje Asamblėjoje, 
karštai jiems pritariame. 
Tenelieka pasaulyje koloni
alizmo ! Sunaikinkim gink
lus! Rytojaus diena turi bū
ti taiki!

Plungės rajono ryšių 
kontoros darbuiotojų 

kolektyvas

MOKYSIS DVIGUBAI
DAUGIAU ŽMONIŲ

Kaunas. — Pra s i d ė j o 
mokslo .metai politinio švie
timo tinkle. Kauno miesto

partinio ir komjaunimo 
švietimo būreliuose, politi
nėse mokyklose ir teori
niuose seminaruose mokslo 
metus pradėjo 14 tūkstan
čiu žmonių. Greta komunis- U G-
tų, partinio švietimo tinkle 
niokosi didelis skaičius ne
partinių — daugiau kaip 8 
tūkstančiai darbininkų ir 
tarnautojų.

Daug dėmesio miesto 
partinė organizacija skiria 
ir ateistiniam darbo žmo
nių auklėjimui. Naujuosius 
mokslo metus pradėjo dau
giau kaip 20 teorinių semi
narų ir būrelių moksliniokiekviena ketvirti . .v . i . , ri • v • v 9 ateizmo pagrindams studi-

d. ligi metų, kai asmeniui 
sueina pasitraukimo į pen
siją amžius. Tuo būdu, 
pasiekusiam šio į pensiją 
pasitraukimo amžiaus da
bar (1960 m.) pensinin
kui reikia būti užsimokėju
siam Socialinės Apsaugos 
mokesti tik per 12 ketvir-H 
čių, arba per trejus metus. 
Pagal seną įstatymą buvo 
reikalaujama, kad mokestis 
būtų užmokėtas nuo 1950 
m. už j 
metų už kiekvienus 2 me
tus, ligi to ketvirčio, kai as
muo pasiekia į pensiją išė
jimo amžiaus: 65 metai vy
rams ir 62 metai moterims.
Pensija sveikatos nustoju
siam darbininkui, jaunes
niam kaip 50 metų amž.

juoti.
Greta naujų politinio mo

kymosi formų, išsiplėtė ir 
kitu, anksčiau veikusiu bū- 
relių tinklas. Pavyzdžiui, 
jei pernai mieste veikė tik 
15 būrelių einamajai politi
kai nagrinėti, tai šiemet jų

Sveikatos nustojęs darbi-i skaičius siekia 50.
n l/nn vs rx 1 i ™ i ii»

vi-

MOKSLO METAI 
PRASIDĖJO

Trakai. — Jei pernai 
sose partinio švietimo gran
dyse rajone mokėsi apie 
1.000 žmonių, tai šiemet pa
reiškė norą mokytis dau
giau kaip 2,000 žmonių, ku
rių tarpe 600 komunistų. 
Rajone sudaryti 26 konkre
čiosios ekonomikos būre- 

j MMS ir rajono žemės ūkio 
inspekcijoje pradeda darbą 

15 ekonominės mokyklos.
Be to, rajone veiks 30 po- 

litmokyklų, 12 būrelių ir 
1C teoriniu seminaru TSKP 
istorijai studijuoti, 6 būre
liai marksizmo - leninizmo 
pagrindams nagrinėti, 1 
ateizmo ir 1 filosofijos bū-Visi mirusiojo darbinin

ko vaikai gaus 75% iš tos 
sumos, kurią jų tėvas būtų. 
gavęs, jei būtų užgyvenęs, i 
įai būtų sulaukęs 65 me
tų amžiaus. Pagal seną 
įstatymą tik vienas vaikas Joniškio rajono

Joniškis. — Greitai sta
tomi visuomeniniai pastatai 

i Kapsuko 
vardo kolūkyje. Per trum
pą laiką išaugo 200 tonų 
talpos grūdų sandėlis, ark
lidė, karvidė. Netrukus sta
tybininkai perduos naudo
jimui kiaulidę.

V. Gylys

Pirmieji pranešimai apie tai, 
kad planuojama nutiesti du
jotiekį Dašava - Minskas - Vil
nius pasirodė tik prieš porą 
metų. O šiuo metu jau atlie
kami paskutin e j', dujotiekio 
praputimo darbai Dašava - 
Minskas. Didžiojo Spalio šven
čių išvakarėse Minskas gaus 
natūraliąsias dujas.

Jau pradėti darbai Dašavos- 
Minsko dujotiekio atšakoje 
Ivacevičiai - Vilnius. Arti
miausiu metu užvirs darbas 
ir mūsų respublikos teritori
joje — Jašiūnuose, o ateinan
čių metų vasarą natūraliosios 
dujos pasieks Vilnių. Tie
siant atšaką bus perkelta dau
giau kaip vienas milijonas ku
binių metrų žemes, suklota 
apie 40 tūkstančių tonų vamz
džių. . i

i
l

r
X

NUOTRAUKOJE: N. Burči- 
kovo šaltkalvių montuotojų 
brigada trasoje. Ji kasdien 
nutiesia 600-700 metrų vamz-

Apie Jungi. Tautas
New Yorkas. —Tarybų : miniai ginklai. Jis rėmė 

Sąjungos delegacija ^sutiko,: Bulgarijos pasiūlymą, kad 
kad Jungtinių Tautų sek-’Balkanų pusiausalyje ir Vi- 
retariato perorganizavimas j duržemio jūros srityje būtų 
būtų atidėtas. Bus įsteigta1 paskelbtas laisvas plotas 
komitetas, kuris kitai nuo atominių ginklų.
Asamblėjos sesijai pateiks! 
pasiūlymą sekretariato per- į 
organizavimui.

Kipro respublikos delega-
tas griežtai reikalavo, kad Tarybų Sąjungos dele-
Anglija uždarytų Kipro sa
loje karinę bazę. Jis sakė, 
k a d kipriečiai nesutiks; 
idant ten būtu laikomi ato- 

v

Seno Vinco reikalu
Prieš porą dienų kartu su 

žmona aplankėme Seną Vin
cą-Jakštį. Jis gyvena pas 
savo dukrelę Elzbietą ir žen
tą. Juodu jį prižiūri ir slau
go.

Vincas, kaip visuomet, lie
sas ir tiesus kaip Karolinos 
pušis, tik jėgos jo menkos— 
jis serga senatve! Kiek su
menkęs, sunkokai kvėpuoja 
ir prastai miega; vaikščioja 
kriukiu pasir e m d a m a s . 
Šiaip skausmų šiuo metu 
neturi. Tačiau sunkiausiai 
jį. kankina akių negalavi
mas. Veikiausiai, dėl se
natviškos nervų centro skle
rozės jis mažai mato. Skai
tyti ar rašyti suvis negali, 
o tai jį neapsakomai kan
kina. Visą amžių skaitęs 
knygas, sekęs spaudą, jai 
rašęs — jau bus suvirš 
metai nuo didžiausių malo- 
n u m o šaltiniu atskirtas! 
Tik savo rūpestingos duk
ros dėka jis žino, kas deda
si pasaulyje. Ji jam per
skaito laikraščius, laiškus; 
ji jam ir laiškus parašo. 
Protiniai jis dar gana jud
rus, nors atmintis ir šlu
buoja, emocinę pusiausvyra 
gera,, gyvenimu domisi.

Dėl akių sutrikimo Se
nas Vincas jaučia lyg ir 
izoliaciją, jis nuobodžiauja, 
pasigenda savo senų drau
gų. Jį skaudžiai pritrenkė 
žmonos mirtis, ir kai kurių 
jo vienminčių skaudus prie
kaištas jos laidojimo atžvil
giu. Jis visa tai gana skau
džiai pergyveno ir, tiksliau 
sakant, —dar ir dabar ne
užmiršo. Tas epizodas, be 
abejonės, žymia dalim pa
laužė ir jo sveikatą.

Senas Vincas džiaugiasi, 
kai jį kas atlanko ar laišką 
jam parašo. Taigį šia pro
ga aš norėčiau paraginti 
skaitlingą jo bičiulių būrį,, 
kad jie dažnokai jam para
šytų jei jau ir ne laišką, tai 
bent atviruką. Tuomet jis 
žinotų, jog jis 'yra neuž
mirštamas ir... nepani-ekin- 
tas! Šiltas žodis gyvam 
draugui reiškia daugiau, 
nei gėlės ant jo grabo! Ne- 
užsigaukite, jei negausite 
atsakymo, nes jis rašyti ne- 
gali.

Jo adresas: V. Jackson, 
75 Adalisa A Venue, Gibbs
town, N. J. A. P.

Wilmington, Del. — Che- 
mikaliniame fabrike įvyko 
sprogimas ir užmušė 4 
žmones.

Pranešimas!
BROCKTON-MONTELLO, MASS.

Mūsų parengimai, kurie įvyks 
Lietuvių Tautiškame Name:

Draugiškas vakaras su užkan
džiais. Bus apibūdinta “Laisvės" 
padėtis nuo 1911 metų iki 1960 m., 
tai bus trumpa istorija 50 metų 
pažangiojo Amerikos lietuvių judėji
mo.

Šiame parengime, apart “Lais
vės," galėsite atsinaujinti “Vilnį” ir 
“Liaudies" Balsą."

Parengimas įvyks gruodžio (De
cember) 10 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visus spaudos mylėtojus 
kviečiame atsilankyti. Geo. Shimai- 
tisi (92-93)

Iš Kongo atvyko Kasavu- 
bu, kuris skelbiasi respub
likos prezidentu.

gatas V. Zorinas ir Gvinė
jos prezidentas Toure kri
tikavo tuos “svečius”, kaip 
Kongo respublikos priešus.

Matysime filmus, kuriu 
dar nematėme

Lietuvoje gamintus fil
mus galėsime matyti šioje 
vietoje:

Šeštadienį, lapkričio 19, 
Liet. Kult. Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke, 
N. Y. Pradžia 7 vai. vakare.

J. Grybas informuoja, 
kad jis rodys tuos filmus, 
kurie dar šioje apylinkėje 
niekur nerodyti. Visi Lie
tuvoje gaminti. Kiekvienam 
svarbu juos pamatyti.

Bus rodomi trys filmai iš 
Lietuvos gyvenimo: apie 
kolūkinį gyvenimą, kaip 
ūkiuose žmonės dirba ir gy
vena; taipgi matysime lie
tuviškas vestuves; matysi
me ir girdėsime geriausius 
dainininkus, artistus ir ki
tus menininkus.

Patartina visiems pribū
ti nužymėtu laiku, nes ro
dymas tikrai tuo laiku bus 
pradėtas.

Filmų mylėtojas

LED 1 kuopos veikla
Lapkričio 11-tą dieną Li

teratūros draugijos pirmo
sios kuopos ’ susirinkimas 
buvo vidutinis. Valdybos 
raportas rodo, kad kuopos 
reikalai klostosi gerai. Vėl 
gauta trys nauji nariai, 
Laisvės jubiliejaus atidary
mas šauniai pasveikintas...

Kuopų atstovų susirinki
mo, spalio 25-tą dieną, ra
portas rodo, kad jie pasisa
kė suruošti visų kuopų 
bendrą parengimą. Kuopos 
susirinkimas užgyrė šį su
manymą ir išrinko atstovą 
tartis. Sumanymas bend
rinti kuopų parengimus 
taip pat tapo užgirtas. 
Pageidaujama, kad kitos 
kuopos pasisakytų šiais 
klausimais ir arčiausiu lai
ku atsiųstų savo atstovus į 
pasitarimą. Būtų gražu, 
kad su N. Metais pradė
tume veikti parengimų rei
kalais bendrai.

Narys

SERGA
Emilija Stupurienė pa

staruoju laiku nesveikuoja. 
Gydytojo prižiūrima, ji bū
na namie, 2117 E. 73rd St., 
Brooklyn 34, N. Y.

E. Kasmiočienė

BAUDĖ FABRIKANTUS 
Už ALGŲ SUKIMĄ

New Yorko valstijos 
Darbo departamentas nu
baudė po $250 fabrikantus 
už nemokėjimą darbinin
kams laiko ir puses algų už 
viršlaikius.

Nubausti yra Textile 
Printing Co. savininkai, ku
ne vieną’ fabriką turi 
Brooklyne, o antrą — Man- 
hattane.; Gold Star Sales 
Corp., ir Maurice Vital 
& Vital Plastic, Inc.

New Yorkas. — Kubos 
lėktuvai vėl skraido tarp 
New Yorko ir Havanos.

Iš LED 185-tos kuopos 
susirinkimo

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyko lapkričio 9 d. Šį sykį 
narių nedaug tedalyvavo.

Išrinktas pirmininku V. 
Venckūnas pakvietė Kl. 
Briedį raportuoti apie kuo
pos stovį. Finansų sekreto
rius raportavo, kad jau vi
si nariai už šiuos metus pa- 
simokėjo mokestis ir be
veik visiems nariams kny
gos priduotos. Priminė, kad 
yra gera proga visiems pa
sidarbuoti naujų narių ga
vimui. Kuopos iždas yra 
geroje padėtyje.

Apie sveturgimių gynimo 
veiklą raportavo Mikulė- 
nas. Įvyko kuopų atstovų 
susirinkimas, kuriame ap
tarta veikimas. Svarbu sve
turgimių veiklą paremti fi
nansiniai. Kuopa tam tiks
lui paskyrė $5.

Taipgi kalbėta apie tai, 
kad reikia prisidėti prie 
veikimo reikalavimui at
šaukti sveturgimius var
žančius įstatymus. Tą veik
lą plečia Amerikinis Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tas.

Sekamas kuopos susirin
kimas bus šiais metais pas
kutinis. Tai bus kuopos val
dybos rinkimas ir 1961 m. 
veikimui plano sudarymas. 
Svarbu, kad tas susirinki
mas būtų skaitlingas, kad 
juo daugiau narių dalyvau
tu. Nusitarta po susirinki
mo turėti vaišes ir draugiš
ką pasikalbėjimą.

Patartina visiems pasi
žymėti, kad sekamas kp. 
susirinkimas įvyks gruo
džio 14 d., Liet. Kult. Cent
re, Ozone Parke. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Kuopietis

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS

Trečiadienį, lapkričio 16 
d., 7:30 vakare, įvyks Mo
terų Klubo mitingas. Visos 
narės kviečiamos dalyvau
ti, nes turime svarbių rei
kalų. Mitingas atsibus Kul
tūros name, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Valdyba

Po miestą pasidairius
Misteriška liepsna išsiver

žė pro atvarą gatvių kampe 
Fifth Ave. ir 48th St., Man
hattan, ir penki žmonės 
apdegė. Edison Co. specia
listai mano, kad tai gazas 
buvo užsidegęs.

Du ginkluoti plėšikai pa
čiupo $1,300 iš Tenth Ave. 
Metal Co. ir pabėgo.

Policija areštavo Alleną 
Pace, 44 metų amžiaus. 
Kaltina, kad jis bandė ap
vogti First National City 
banką, ant 42nd St., Man
hattan. Pace pareikalavo 
pinigų, bet banko patarnau
tojas suspėjo paspa u s ti 
alarmo signalą.

Mokytojai nutarė priimti 
majoro Wagnerio tarpinin
kavimą ir baigė savo strei
ką.

Prezidentiniuose rin k i- 
muos N. Yorke už Kennedy 
balsavo 3,288,279, o už Nik- 
soną — 2,854,844 piliečiai.

RANDAVOJIMUI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentas mažai šeimai arba pa
vieniams. šiluma ir kiti patogumai, 
randa $39.00 į mėnesį, ant šešto 
aukšto, arti Hewes St. iškeltosios 
stoties. 293 Hooper St. Klauskite 
superintendent, pirmas aukštas, du
rys 2.
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ISRS atstovybėje 
priėmimas

Lapkričio 7 d., minint DiM 
džiosios Spalio revoliucijos 
43-čiąją metinę sukaktį, 
Tarybų Sąjungos atstovy
bėje prie Jungtinių Tautų 
Niujorke buvo priėmimas.

Dalyvavo daug svečių — 
daugiausiai Jungtinių Tau
tu asamblėjos dalyvių. Bu
vo nemaža naujų Afrikos 
respublikų atstovų tauti
niuose kostiumuose. Buvo 
Azijos tautų, buvo visokių 
valstybių diplomatų.

Dalyvavo, tiesa, ir ameri
kiečių visuomenininkų, ra
šytojų, menininkų, dalinin
kų, žurnalistų.

Kadangi tą pačią įvyko 
priėmimas ir tarybinėje 
ambasadoje Washingtone, 
tai, kaip praneša spauda, ir 
ten dalyvavo nemaža iš JT 
asamblėjos diplomatų.

Niujorke ties TSRS at-' 
stovy be (Park Ave. ir 68th 
St.) fašistai buvo pastatę 
pikietininkus. Kadangi jie 
buvo sugrūsti ant 68-tos 
gatvės, tai svečiai, įeidami 
priėmiman iš Park Ave., 
nei nežinojo, ką ten pikieti- 
ninkai bliovė.

Filmai
The World of Susie wong”
Radio City Music Hall ro

domas naujasis filmas apie 
“Susie Wong pasaulį” yra 
įdomus draminis romansas, 
su retkartiniu blykstelėji
mu komikos. Jo turinys maž 
daug toks:

Į Hong Kong, Vakarų 
valdomą kolonijinį uosta
miestį atvyksta amerikie
tis tapytojas (aktorius Wil
liam Holden). Iš karto jai^ 
į akis metasi mergina (ak
torė Nancy Kwan), .kuki 
taip pat juo susidomi, bet 
lošia nesiduodančią lengvai 
paimti. Ji nutyli, kuo jinai 
iš tikrųjų yra, ji bijo jo ne
tekti, jei pasisakytų, j i — 
vyrų linksmintoja legali
zuotoje tam įstaigoje. Del 
to jinai slepiasi nuo jo.

Amerikietis ją susiieško, 
pasisamdo modeliu. Vystosi 
audringas, jaudinantis ro
mansas tarp labai gražios 
kmietės ir baltojo ameri
kiečio. Nuostabios scenos, 
netikėti įvykiai valdo žiūro
vo dėmesį.

Filme driekiasi neryškiai 
pastebima gaidelė prieš dis
kriminaciją, prieš pasmer
kimą merginų dėl buvimo 
tuo, kuomi jos nenori, bet 
priverstos būti. Matai ir 
tuos varžtus, kuriuose at-.* 
siduria dailininkas, atsisa
kęs paklusti pinigingų val
dovų nustatytai moralei.

Kitose rolėse Sylvia Syms, 
Michael Wilding, Laurence 
Naismith, Jaqueline Chan ir 
kiti. Scenarijų parašė John 
Patrick, direktorius Rich
ard Quine, gamino Ray 
Stark, Paramount studijose 
ir Hong Konge.

Music Hall teatro sceno
je spektaklis “Town and 
Country”. S.
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