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KRISLAI
Mūsų vajus.
Jau terorizuoja. 
Trumparegystė. 
Džiugūs vėjai. 
Kas b j “apgaudinėjo”? 
Tik pusė teisybės.
Kaip su tais Įspūdžiais?

— Rašo A. Bimba-

turėkime mintyje mū
ši) laikraščio vaju. Darbas 
trejopas: gauti naujų skaity
tojų, atnaujinti išsibaigusias I 
prenumeratas ir paremti laik
raštį finansiniai.

Jei ne vienu, tai kitu būdu 
kiekvienas skaitytojas gali va
juje dalyvauti.

Kaip stovi jūsų prenumera
ta? Išsibaigus? Tuoj atsi
naujink.

Turi pažįstamą, kuris “Lais
vės” dar neskaito ? Para
gink užsiprenumeruoti.

Turi giminių Lie4u v o j e ? 
Užrašyk jiems “Laisvę.”

Turi “nuliekamą” dolerį? 
Paaukok į “Laisvės” penkių 
tūkstančių dolerių fondą.

Matote, kokių progų ran
dasi kiekvienam aktyviškai 
vajuje dalyvauti

Nespėjo baigti savo sesiją 
Nacionalinė asamblėja demo
kratinėms teisėms ginti, ir 
k o n g r esiniai ragangaudžiai 
jau pasileido darban. Jau 
šaukiami žmonės Washingto- 

ir verčiami atlikti išpa
žintį, kaip j\e, drįsę susirinkti 
ir kalbėti apie savo demokra
tines teises.

Nejaugi šiam politiniam te
rorui jokio galo nebebus?

Nejaugi reakcionieriai to
kiais žygiais tikisi iš Ameri
kos žmonių paveržti susirin
kimų, spaudos ir žodžio lais
vę? Smarkiai jie apsirinka.

Ar pastebėjote, kad šiomis 
dienomis iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos pradėjo pūsti nau- , 
ji vėjai? Mūsų Valstybės 
sekretoriaus Rusko ir Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistro pasitarimai jau davė ge
rų rezultatų.

Atrodo, kad jau einama prie 
susitarimo ir dėl Jungtinių 
Tautų sekretoriaus.

Visi mano, kad bus dery
bos ir konferencija Berlyno 
reikalais.

Mažiau ginčijamasi ir dėl 
Kongo.

Mūsų valdžia neleidžia ta
rybiniams mokslininkams, ku- 
r?e randasi Washingtone, at
vykti į Niujorką ir dalyvauti 
Ajjnerican Rocket Society su
važiavime.

Į ką tai panašu ? Ko bijo
masi ?

Tie klausimai domina kiek
vieną amerikietį.

Laikas mūsų vyriausybei su 
tokia trumparegyste atsisvei
kinti.

Sako: Paruošimui atominių 
ginklų bandymo reikia daug 
laiko. Tai išeina, kad Žene
vos konferencijoje Sovietai ne
buvo nuoširdūs, nes jie tuoj 
iš jos išėję pradėjo bandy
mus.
« Bet lygiai tokia pat istori

ja ir su mūsų Amerikos nuo
širdumu. Mes irgi tuoj po Že
nevos konferencijos pakrikimo 
pradėjome bandymus. Vadi
nasi, mes irgi konferencijoje 
kalbėjome apie bandymų už
draudimą, o ruošėmės bandy
mams.

Todėl dabar sveikiausia vi
sas kalbas apie vieni kitų 
nmširdumą padėti į šalį, o vi- 

rimtai galvoti apie vi
sišką ir pilną nusiginklavimą. 
Tegu visi atominiai ginklai su 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Lietuvos KP 13 suvažiavimo
išrinktoji vadovybe

Vilnius. — Rugsėjo mėn. 
29 d. baigėsi Lietuvos Ko
munistų partijos XHI-asis 
suvažiavimas.

Ant rytojaus, rugs. 30 d., 
suvažiavimo išrinktas Cent
ro Komitetas laikė savo ple
numą, kuriame buvo iš
rinkta nauja partijos vado
vybė, t. y., sekretoriatas, 
biuras ir kt.

Pirmuoju CK sekreto
rium išrinktas A. Sniečkus, 
antruoju — B. Popovas; 
sekretoriais — J. Maniušis, 
A. Barauskas ir A. Bar
kauskas.

CK biuro nariai: A. Ba
rauskas, A. Barkauskas, 
F. Bieliauskas, K. Kairys, 
J. Maniušis, J. Novickas. 
J. Paleckis, B. Popovas, A. 
Sniečkus, M. šumauskas, G. 
Zimanas.

Kandidatais į KP CK 
biuro narius: A. Česnavi- 
čius, L. Diržinskaitė, P. 
Kulvietis, V. Meščeriako- 
vas, A. Randakevičius.

“Tiesos” laikraščio re
daktoriumi plenumas pa
tvirtino G. Zimaną, rusų 
kalba laikraščio ”Soviets- 
kaja Litva” redaktoriumi

Iš Ne-amerikinio komiteto 
“veiklos” Washingtone

Washington. — Spalio 3 
ir 4 dd. Kongreso Neame- 
rikinės veiklos komitetas 
buvo sušaukęs visą eilę tų 
žmonių, kurie veikliai daly
vavo, veikė Niujorke įvyku
siame Suvažiavime demo
kratinėm teisėm ginti — 
National Assembly for De
mocratic Rights.

Komitetui vadovavo Fran
cis E. Walter. Komitetas, 
su šniukštinėtojų pagalba, 
siekėsi pašauktuosius vi
saip diskredituoti, bet jie 
laikėsi tvirtai, pasiremda
mi JAV konstitucijos pir
muoju ir penktuoju papil
dymais (amendmentais).

Buvo pašauktas Louis 
Weinstock, buvęs “Worke- 
rio” administratorius. Pa
šauktas Johji T. McManus, 
“The National Guardian” 
administratorius.

Daugiausiai ■ komite tas 
kreipė dėmesio į Joseph 
Brandt, kuris minėtą suva
žiavimą organizavo. Jis bu
vo inkvizuotas dviem atve
jais ir komitetas visaip ra
gino, kad Brandt įvardin
tų suvažiavimo dalyvius ir 
veikėjus. Bet jis atsisakė 
tai daryti, pareikšdamas:

“Per penkerius metus aš 
dėjau visas pastangas, kad 
išlaikyčiau savo darbą kaip 
mašinistas. Per penkerius 
metus FBI mane visaip per
sekiojo ir mane iš ,jjąrbų 
samdytojai metė. Dėl to ne
sitikėkite, kad jums įvar
dinčiau žmones, kuriuos 
FBI paskui iš darbų mėty
tų.” '

| —V. Meščeriakovą, lenkų 
kalba laikraščio redakto-

| rium — A. Fedorovi-ių, 
“Valstiečių laikraščio” re
daktorium — J. Karosą, 
žurnalo “Komunisto” re
daktorium — J. Karosą.

A. Sniečkaus žodis
Suvažiavimui baigiantis, 

pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus tarė baigiamąjį 
žodį. Jis pareiškė, kad su
važiavime delegatų iškelta 
kritika apie darbe trūku
mus bus naujo CK imta dė
mesin, trūkumai bus paša
linti.

“Suvažiavimas parodė,” 
sakė A. Sniečkus, “stiprė
jančią Lietuvos partinės or
ganizacijos vienybę, jos su
sitelkimą apie lenininį 
TSKP Centro Komitetą...

“Partijos programos pro
jektas apginkluoja mus 
darnia ir aiškia tolesnės 
komunizmo statybos per
spektyva ir kartu parodo 
konkrečius kelius, kaip pa
siekti šį didįjį tikslą, įgali
na mus sutelkti jėgas pa
grindinėms komunisti nes 
statybos kryptims...”

Kiti pašauktieji buvo: 
James Tormey, Miriam 
Friedlander, Dr. Oakley 
Johnson; Edna A. Kauff
man, iš Clevelando; Mark 
Solomon, iš Detroito; Har
ry Mayville, iš Minnesotos, 
ir Nellie De Schaaf f, iš Či
kagos.

Visi, kaip buvo sakyta, 
atsisakė išdavinėti kitus 
žmones, atsisakė su komite
tu kooperuoti.

Išveja Katangos 
agentą belgą

Washington. — JAV vy
riausybė įsakė išsinešdinti 
iš šios šalies tūlam belgui, 
Michael Struelensui. J i s 
čion prieš vienerius metus 
atvyko kaip laikraštinin
kas, bet kai FBI pradėjo jį 
tyrinėti, pasir odė, kad 
Struelens yra Katangos 
valdžios agentas - propa
gandistas. \

Katanga, kaip žinia, yra 
Kongo provincija, bet jos 
valdžia, kuriai vadovauja 
Čombė, atsisako būti Kon
ge — nori būti “nepriklau
soma.” Katangoje dar vis 
šeimininkauja belgai, sako 
stebėtojai.

HOFFA ŠAUKIAMAS 
APKLAUSINĖJIMUI

Washington. — Senato 
“Internal Security” komi
tetas šaukia tymsterių uni
jos prezidentą James R. 
Hoffą apklausinėjimui. Sa
koma, jį klausinės “apie 
komunizmą.”

Restorane nedavė 
diplomatui valgyti

Baltimore, Md. — Nige
rijos diplomatas, Aliyu Y. 
Bida, su savo žmona ir 
dviem sūnumis, važiuoda
mas “U. S. 40 keliu”, užsi
manė valgyti. Kai. jie susto
jo viename restorane Mary
land© Valstijoje, tai jiems 
ten atsisakė patarnauti.

Tuomet diplomatas susto
jo ties kitu restoranu. Ten 
jiems davė valgyti, bet su
sodino į tą kampelį, kur bu
vo užrašyta: “Negrams”.

Prezidentas Kenedis tarėsi 
su ministru A. Gromyko

Washington. — Spalio 6 
d. prezidentas Kenedis pri
ėmė į Baltuosius rūmus Ta
rybų Sąjungos ambasado
rių Andriejų Gromyko ir 
su juo tarėsi per dvi valan
das. * '

Jiedu tarėsi pačiais 
opiausiais šių dienų klausi
mais: dėl karo baigimo La
ose, dėl TSRS projektuoja
mos taikos sutarties suda
rymo su / Rytų ^Vokietija, 
dėl Vakarų Berlyno atei
ties, dėl Vakarų valstybių 
susisiekimo su Vakarų Ber
lynu ir tt.

Prezidentas dėstė savo 
pažiūras, kurias, žinoma, 
Gromyko perduos Chruš
čiovui, o Gromyko dėstė sa
vo pažiūras.

Kai kurie korespondentai 
sako: pasitarimai nedavė 
“jokių apčiuopiamų vaisių.”

Vėliausios žinios
Maskva. — Tarybų Są

junga pripažino Sirijos val
džią. Vadinasi, pripažino 
jos atsiskyrimą nuo Jungt. 
Arabų Respublikos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasakė, kad 
jis ir jo žmona melsis už 
tai, kad dievas išgelbėtų 
Sam Rayburn, kuris kritiš
kai serga vidurių vėžio liga.

Bonna. — Vakarų Berly
no majoras Brandt, pralei
dęs porą dienų Niujorke, 
grįžo namo ir sako: “JAV 
neapleis Vakarų Berlyno.”

Varšuva. — Lenkijoj va
dovas Gomulka skelbia, kad 
pastaruoju laiku Rytų-Va
karų santykiai truputį su
švelnėjo.

Washington. — JAV vy
riausybė pareiškė, kad ji 
neleis mūsų krašte, gyvuoti 
“laikinajai Kubos valdžiai”, 
kurią čia sudarė Kubos 
priešai.

New York. — Keletą die
nų streikavę Niujorko Fil
harmonijos orkestro muzi
kantai, streiką baigė po to, 
kai jiems buvo pažadėta al
gas pakelti.

Sam Rayburn serga 
nepagydoma liga

Dallas, Texas.—Sam Ray
burn, JAV Kongreso že
mesniojo buto pirmininkas 
(Speaker) yra paguldytas 
ligoninėje ir- serga nepagy
doma (vėžio) liga. Spėjama, 
kad bile kada jis gali mirti, 
nes vėžys viduriuose, yra 
labai išsišakojęs.

Iš karto, kai Rayburn su
sirgo, buvo sakyta, kad jis 
turys lumbego. Sam Ray- 
burnui suėjo 7i9' metai am
žiaus.

Bet, kitų nuomone, jie ir 
negalėjo duoti “apčiuopia
mų” vaisių, nes čia buvo 
tartasi dėl tolesnių .pasita
rimų, vyriausiai dėl to, ar 
jau yra tvirtesnis pagrin
das, ant kurio būtų galima 
šaukti keturių didžiųjų pa
sitarimą.

A. Gromyko, dabar jau 
išvyko Maskvon, ir ten jis 
praneš viską smulkiai 
Chruščiovui.

Su Gromyko pasitari
muose dalyvavo TSRS už
sienio reikalų ministro pa
dėjėjas V. S. Semionovas ir 
ambasadorius Menšikovas. 
Be to dalyvavo mūsų; šalies 
Valst. sekretorius Rusk ir 
jo padėjėjas europiniuose 
reikaluose Foy D. Kohler.

Visi pripažįsta, jog pasi
tarimai praėjo j'aukioje at
mosferoj, tačiau jie nieko 
teigiamo neišsprendė.

Hin Heup, Laosas. — 
.Princas Souvanna Phouma 

f

paskirtas Laoso premjeru. 
Jis laikosi neutralios poli
cijos.

Havana. — Grįžo iš ilgos 
kelionės Kubos prezidentas 
Osvaldo Dortikos Torrado. 
Jis dalyvavo Belgrado su
važiavime, po to apsilankė 
Tarybų Sąjungoje ir Kini
jos Liaudies Respublikoje. 
Aerodrome jį sutiko daug 
žmonių, tarp kurių buvo ir 
premjeras Fidelis Kastro.

Hamburgas, V. Vokietiją. 
—Apie 25 asmenys tapo už
mušti ir apie 100 sužeista 
traukinio nelaimėje.

SUDANO PREZIDENTAS 
ATVYKO Į JAV

Washington. — Į Jungt. 
Valstijas atvyko Sudano 
prezidentas Ibrahim Ab- 
boud su žmona. Spalio 5 
d. jis buvo iškilmingai pri
imtas Baltuosiuose rūmuo
se.

Banketo metu, kur daly
vavo apie 100 rinktinių 
svečių, ten pat buvo suvai
dintos kai kurios ištraukos 
iš Šekspyro trage d i j o s 
“Makbetas.” JAV vyriausy
be, matyt, nori Sudaną pa
trauki “savon pusėn.”

Britanijos Darbo partijos 
konferencijos nutarimai

Blackpool, - Anglija. — 
Spalio 4 dieną čia k baigėsi 
Britanijos Darbo partijos 
60-asis metinis suvažiavi
mas. Jame buvo karštų de
batų, pareikšta aštrių žo
džių, ypatingai JAV adresu.

Po suvažiavimo kaires
nieji darbiečiai sako, “mes 
laimėjome”, o dešinieji — 
“mes.” Svarbiausi kairiųjų 
laimėjimai buvo šie:

1. Suvažiavimas pasmer
kė JAV militarines - ato
mines bazes Anglijoje; pa
sisakė už jų iš ten pašalini- 
ma.v

2. Pasmerkė Vakarų Vo
kietijos kareivių buvimą 
Britanijos žemėje ir jų trei- 
niravimą.

Tačiau tas pats suvažia
vimas atmetė rezoliuciją, 
reikalaujant, kad Britanija 
pati viena nusiginkluotų, ir 
kad ji būtų neutrali, pana
ši, kaip Indija, Austrija, ir 
kt. valstybės, kad ji nepri
sidėtų nei prie vieno bloko 
—nei prie Vakartį nei prie 
Rytui, valstybių.-, •

Kita, švelni rezoliucija, 
buvo priimta, apgailestau
jant, kad Tarybų Sąjunga

Kitų šalių k o m u n is t a i 
vyksta į 22 suvažiavimą

Roma. — Čia teko patirti, 
kad Italijos komunistai vi
su rimtumu pasiruošė vy
kimui į Maskvą dalyvauti 
TS Komunistų partijos 
XXII-ajame suvažiavime.

Italų Komunistų partija 
siunčia ten didžiulę delega
ciją, kurioje, be kitų, bus 
Palmiro Togliatti irUmber- 
to Terracini, — abu žymūs 
politikai, oratoriai ir teo
retikai.

Kijeve nuteisti du 
holląndai šnipai

Kijevas, Ukraina. — Ta
rybinis militarinis teismas 
nuteisė du hollandus šnipus 
po 13 metų kalėjimo. Jais 
yra: Evert Reydon, 30 me
tų, ir Lou de Jager, 25 me
tų amžiaus.

Abudu prisipažino, kad 
apsimetę turistais, jiedu at
vyko į Tarybų Sąjungą 
šnipinėjimo tikslu. Prisipa
žino, kad šnipinėjo Vakarų 
valstybių naudai.

Iš tikrųjų, iš tų trylikos 
metų, šešerius jiedu bus ka
lėjime, o po to septynerius 
metus — pataisos namuose.

MIRĖ MAX WEBER
Great Neck, N. Y—Spa

lio 4 d. čia mirė Max We
ber, tapytojas,. įžymus “mo
derninio meno” šalininkas. 
Jis buvo 80 metų amžiaus. 
Gimė Bialistoke, Lenkijoje. 
Į Ameriką tėvai atvežė, kai 
jis buvo 10 metų amžiaus. 
Čia ėjo mokslus.

pradėjo branduolinių gink
lų bandymus.

Kairiesiems v d o v a v o 
Frank Cousins iš Važiuo- 
tės darbininkų unijos, o de
šiniesiems — Hpgh Gaits
kell, Darbo partijos pirmi
ninkas.

.Norėdamas kaip nors su
švelninti tą aštrų toną, 
koks buvo pareikštas prieš 
JAV, Gaitskell gyrė prezi
dentą Kenedį.

Jis pripažino, kad JAV 
valdžios organizuota inva
zija į Kubą buvo “netiku
si”, tačiau, Gaitskell sakė, 
tai buvo padaryta “ne Ke
nedžio iniciatyva” — kiti; 
girdi, privertė jį invaziją 
Kubon daryti. Kenedis, sa
kė Gaitskell, ir Kinijos at
žvilgiu elgiasi neigiamai 
dėl to, kad °kiti jį prie to 
verčia”. Kitais visais rei
kalais, Gaitskell tvirtino, 
“Kenedžio politinis kursas 
yra toks, kaip ir mūsų par
tijos”.

Kairiųjų darbiečių vado-t 
vas Cousins pareiškė, kad, 
jie dirbs, veiks už tai, kad, 
Brjtąnija, nusiginklu o t ų, 
kad išvytų iš Britanijos 
JAV militarines bazes, kad 
ji būtų neutrali.

Bet Italijos komunistab 
sako stebėtojai, nori, .kad 
į XXII-ąjį suvažiavimą nu
vykę galėtų ryškiai prisi
dėti prie naujos Komunis
tų partijos programos už- 
gyrimo. Jie tarėsi su Pran
cūzijos Komunistų partija 
ir su kitų (Vakarų) kraštų 
partijų vadovybėmis tikslu 
sudaryti bendrą frontą, 
kad jis stipriai galėtų pa
remti “Chruščiovo politinį 
kursą” suvažiavime.

Čia galvojama, jog suva
žiavime atsiras “kairiųjų”, 
kurie gali priešintis Chruš
čiovo politikai; prieš tokius, 
sako italai, reikia griežtai 
kovoti.

Italijos komunistai sako, 
jog Chruščiovo politikos 
vyriausias tikslas yra ne
prileisti Vokietijos milita- 
rizmui atsigriebti, sutvirtė
ti, nes jei taip būtų, tai tre-^ 
čiasis pasaulinis karas bū
tų neišvengiamas. Komu
nistai mano, kad Chruščio
vo politika laimės ir laimės 
be karo.

Kaune mirė skulptorius 
Petras Rimša

Prieš leidžiant laikraštį į 
presą, sužinota, kad Kaune 
mirė įžymusis Lietuvos dai
lininkas, skulptorius Petras 
Rimša. Mirė jis spalio 2 
dieną.

P. Rimša gimė 1881 m, 
lapkričio 23 d. Taigi jis iš
gyveno apie 80 metą.

(Plačiau apie šį įžymųjį 
vyrą parašysim vėliau.)
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Pasiektų didelių laimėjimų 
ir naujų uždavinių ženkle

MUS JAU PRADĖJO pasiekti iš Tarybų Lietuvos 
medžiaga apie rugsėjo mėnesio pabaigoje įvykusį Lie
tuvos Komunistų Partijos XIII suvažiavimą. Ypač svar
bus, istorinis dokumentas yra partijos pirmojo sekreto
riaus Antano Sniečkaus suvažiavimui ataskaitinis pra
nešimas. Su jo turiniu įdomu susipažinti visiems mūsų 
skaitytojams. • >

Sniečkaus plačiame pranešime kaip veidrodyje atsi
spindi dideli Tarybų Lietuvos liaudies su Komunistų 
partija priešakyje laimėjimai ir tie didžiuliai ^uždavi
niai, kurie tebestovi prieš tą liaudį ir jos partiją. Pra
nešimas įdomus ir tuomi, kad jame nepasigailima kriti
kos dar pasitaikantiems ir tebesamiems trūkumams. 
Tai parodo Lietuvos, kaip-ir visos Tarybų Sąjungos 
liaudies pasitikėjimą trūkumus pašalinti ir dar dides
niais ir spartesniais žingsniais žengti pirmyn kelyje į 
komunizmą. Lai tik pasaulyje viešpatauja taika!

Savo pranešime su pasididžiavimu pirmasis, parti jos 
sekretorius pabrėžia gražius Tarybų Lietuvos laimėji
mus-pramonės srityje. Džiugu, girdi, kad pirm laiko ta
po įvykdyti 1959 ir 1960 metų pramonės produkcijos 
planai. Taipgi sėkmingai įvykdytas šių metų .astuonių 
mėnesių planas. Darbo našumas pramonėje per paskuti
nius pustrečių metų padidėjo 17 procentų vietoje plane 
numatytų 14 procentų. Naujosios technikos įdiegimo 
planas 1960 metais buvo įvykdytas 95 procentus, o per 
pirmąjį šių metų pusmetį—90 procentų.

Toliau: Per pustrečių metų paleista darban 33 naujos 
-stambios pramonės įmonės ir 25 cechai, pataisyta, page
rinta, padidinta daug veikiančių fabrikų ir gamyklų. 
Daug kas laimėta gyvenamųjų namų statyboje.

Bet ar tais pramonės laimėjimais galima pilnai pa
sitenkinti? Ne, sako Sniečkus, negalima. “Kovojant už 
tolesnį respublikos industrializavimą”, jis sako, “reikia 
spartinti techninės pažangos tempus, plačiai įdiegti, 
kompleksinį mechanizavimą ir automatizavimą, už^ik- 
riųti'siharkų darbo našumo pakilimą. Kad sėkmingiau 
įvykdytume šį uždavinį, reikia panaudoti visus mūsų 
ekonomikos rezervus ir galimybes”.

• Nemažai gražaus progreso Tarybų Lietuva padarė 
ir savo žemės ūkyje. Štai, “praėjusiais metais kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai šimtui hektarų naudmenų pagamino 
mėsos 40 procentų ir pieno—22 procentais daugiau, ne
gu 1959 metais... Buvo viršyti pieno ir mėsos supirkimo 
planai. Žymiai padidėjo gyvulių skaiččius, ypač kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuose”.

Bet ir čia pasitaiko trūkumų. Prieš juos reikia ko
voti. Didelė atsakomybė krinta ant partinių organiza
cijų ir kolūkių vadovų. “Reikia taip kiekviename kolū
kyje tvarkyti darbą”, sako Sniečkus, “kad visuomeninis 
ūkis nenukrypstamai vystytųsi, kad būtų gaminama vis 
daugiau įvairių produktų ir šiuo pagrindu būtų vis ge
riau tenkinami valstybės, kolūkių ir kolūkiečių poreikiai 
žemės ūkio produktams.”

Didžiausio dėmesio kreipiama į Tarybų Lietuvos 
žmonių materialinės gerovės pakėlimą. Sniečkus sako: 
Atsiminkime, kad Tarybų Sąjungos “Komunistų partija 
savo Programos projekte kelia pasaulinės istorinės 
'reikšmės uždavinį — užtikrinti Tarybų Sąjungoje aukš
čiausią gyvenimo lygį palyginti su bet kuria kapitaliz
mo šalimi”.

Tarybų Lietuvos darbo žmonių materialinė gerovė 
kasmet kyla. Štai, valstybės “biudžeto išlaidos gyven
tojų buitiniams poreikiams patenkinti 1961 metais padi
dės du kartus palyginti su 1959 metais. Per pastaruosius 
dvejus metus Lietuvos darbo žmonių piniginės pajamos 
išaugo 29 procentų. Per dvejus metus mažmeninių pre- 
*kių apyvarta padidėjo beveik 16 procentų, o kaimo 
vietovėse—18 procentų. Šiemet Vidutiniškai vienam gy
ventojui bus parduota prekių 12 procentų daugiau, ne
gu LD59 metais”.

Bet dar randasi ir trūkumų. Sniečkus sako: “Ta
čiau dar nepilnutinai tenkinami gyventojų poreikiai at
skirų rūšių drabužiams, medvilniniams ir vilnoniams 
audiniams, avalynei, trikotažui, baldams ir kai kurioms 
kitoms prekėms”. Taipgi “nemaža pretenzijų vartotojai 
reiškia dėl gaminamų prekių kokybės, spalvų ir fasonų”. 
Taip pat “didelių, trūkumų vis dar yra visuomeninio 
maitinimo įmonių darbe. Neretai pasitaiko, kad blogai 
^paruošiami valgiai, žema aptarnavimo kultūra”,

Prieš visus šiuos ir kitus trūkumus reikia kovoti, ir 
bus kovojama. Sniečkus sako: “Socialinio aprūpinimo 
ministerija, partiniai, tarybiniai ir profesinių sąjungų 
(darbo unijų) organai turi skirti daugiau dėmesio so
cialiniam darbo žmonių aprūpinimui, rūpestingai, j aut
oriai žiūrėti į asmenis, kuriems reikia pagalbos.”

Savo pranešime suvažiavimui pirmasis partijos sek
retorius plačiai apsistoja ties organizacinio - politinio 
darbo klausimais, ties klausimu apie visose darbo ir gy
venimo srityse auklėjimą gerų, atsakingų, atsidavusių 
vadovų. Beveik pusė jo plataus pranešimo siejasi su 
ideologinio darbo klausimais. Tai klausimai, kurių kiek 
platesniam apibūdinimui čia. stokuoja vietos. Tenka pa-„

BET BRUTALIŠKĄ JĖGĄ 
IŠBANDĖ HITLERIS

Kunigų marijonų dienraš
čio korespondentas Vakarų 
Vokietijoje J. Kairys esąs 
įsitikinus, kad komunizmą 
iš šios ašarų pakalnės bū
sią galima pašalinti tik jė
ga. Girdi: “Visos kitos 
priemonės, naudo tos bei 
naudojamos kovai su komu
nizmu, nebuvo ir nebus es
minės bei nulemiančios.”

Vadinasi, reikia daugiau 
ginkluotis, reikia ruoštis 
karui.

J. Kairys, aišku, yra 
karštas hitlerizmo pasekė
jas. Jis pamiršta,, kad kaip 
tik dėl tikėjimo jėga Adol
fas Hitleris gavo galą.

LENKIJOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS
APIE “LAISVĘ”

Šiomis dienomis pasiekė 
mus antras Lenkijos lietu
vių laikraščio “Auš
ros” numeris. Jame ran
dame straipsnelį “Tauraus 
darbo jubiliejus,” kuriame 
kalbama apie mūsų “Lais
vę.” Skaitome:

“Laisvė,” išeinanti New 
Yorke, per pusšimtį metų 
nenuilstamai puoselėjo lie
tuvišką žodį išeivijoj, ska
tino ir tebeskatina mylėti 
gimtąjį kraštą, efektingai 
padėjo 'ir tebepadeda lietu
viams išeiviams neatplyšti 
nuo, tautos kamieno, tautos 
sielvartų ir rūpesčių, kovo
jant už liaudies1 buities pa
gerinimą, už šviesesnį ryto
jų. 1 “Laisvė”-' visad buvo ir 
tebėra lietuvių' išeivijos ma-i 
šių organizatorius, padedąs 
toms masėmsneišsisklaidy
ti ir galop neištirpti sveti
mojoj jūroj. v

Taigi “Laisvės” žodis vi
suomet buvo ir tebėra ko
vingas, idėjinis žodis, tvir
tai stovėjęs ir tebestovįs lie
tuviškumo ir darbininkijos 
reikalų sargyboje, su aukš
tai iškelta pažangos ir tai
kos vėliava?

Už visa tai “Laisvė” nusi
pelno visų mūsų gilios pa
garbos ir nuoširdžių linkė
jimų ištesėti savo kilniame 
kelyje, nenukrypti nuo jo ir 
ilgai dar gyvuoti ir dirbti 
pažangos bei tiesos labui. 
Visa šio šaunaus laikraš
čio praeitis, idėjinis tvirtu
mas bei nuoseklumas lei
džia mums tikėti, jog “Lais
vė” nei savo ištikimų užjū
rio skaitytoją, nei visos lie
tuvių tautos nenuvils ir il
gai dar gyvuos ir dirbs lie
tuvių darbo masių labui. Ji 
ne tik šiuo auksiniu jubi
liejum, .bet' graži a u s i o m

,iiV Įiini U.ru.-į ,,į jrirn M. 

sitenkinti paties Sniečkaus jų svarbos pabrėžimu. O ■ 
Sniečkus pasakė:' ,

“Milžiniški komunizmo statybos uždaviniai iškelti 
partijos Programos projekte, gali būti sėkmingai spren
džiami tik tuo atveju, jeigu mes sugebėsime pakelti į ko
vą už jų įvykdymą Visus darbo žmones, o’ tam reikia iš 
esmės pagerinti Visą ideologinį darbą.

“Visas ideologinis darbas turi būti nukreiptas į tai. 
kad kiekvienas darbo žmogus giliĄi suprastų ir įsisąmo
nintų partiijos keliamus uždavinius išplėstinės komuniz
mo statybos laikotarpiu, aiškiai matytų mūsų darbo 
perspektyvą, kad kiekvienas rastų savo vietą visaliaudi
nėje kovoje už komunizmą. Mes turime taip organizuo
ti ideologinį, politinį masinį darbą, kad jis nuolat ska
tintų darbo žmonių kūrybinę iniciatyvą ir jų politinį bei 
gamybinį aktyvumą, kad jis padėtų vystyti komunisti
nes darbo formas ir sėkmingai spręsti konkrečius ko
munizmo statybos uždavinius”.

Beje, iš Sniečkaus ataskaitinio pranešimo sužino
me, kad šiuo laiku Lietuvos Komunistų partija turi 64,- 
674 narius ir kandidatus. Be to, Lietuvos Komunistinio 
jaunimo organizacija turi daugiau kaip 150,000 narių.

Pasirodo, kad partijos gretų augimas yra gana lė
tas. Pav., per paskutinius pustrečių metų į partiją pri
imta tik 10,673 nariai. Vadinasi, Tarybų Lietuvoje įsto
ti į partiją nėra lengva. Jon įleidžiami tik pilnai tos tei
sės, užsitarpavę žmonės. v -

aukso raidėm įsirašys lietu
vių tautos ir jos kovų už so
cializmą istorijoje.

Broliška “Laisvės” Re- 
rakcija šitaip sveikina pir
mą “Aušros” pasirodymą:

“Aušros” pasirod y m a s 
Lenkijoje — istorinis, labai 
svarbus ten gyvenančių lie
tuvių gyvenime žygis. Tai 
pirmas lietuvių kalba laik
raštis Lenkijoje. Ir jis išė
jo Lenkijos Liaudies Res
publikos sostinėje, Varšu
voje. Tai aiškiausiai paro
dė, kaip marksistiškai-leni- 
nistiškai socialistinė Lenki
ja sprendžia tautinį klausi
mą. Ji padeda net ir ma
giausioms tautinėms mažu
moms įsisteigti savo kalba 
mokyklas, turėti savo kal
ba ir spaudą.

Atsiminkite., Lenk i j o j e 
lietuvių yra nedaug. Iš to 
skaičiaus daugiausia gyve
na Seinų apskrityje, o kiti 
išsibarstę po visą plačiąją 
Lenkiją. Bet ir tokiam ne
dideliam, palyginti, skaičiui 
socialistinė Lenkija padeda 
palaikyti savo kalbą, savo 
tradicijas, savo kultūrą!

Nuoširdžiai sveikiname 
pasirodžiusią “Aušrą” ir 
linkime, kad ji taptų regu
liariu, periodiniu laikraš
čiu, lankančiu Lenkijos lie
tuvius’!

Šia proga sveikiname ir 
visus Liaudies Lenkijos lie
tuvius!” .

_i----------- :—.—, _■

KAIP Už TOS 
DAVATKOS 
nelaimingą dūšią 

7

: ■ ’ Dienraščio: “Vilnies” re
daktorius ' Lėonas * Jonikas 
savo' kolumnpje, ‘‘Kasdien” 
rašoi. ' . : 7 ; . ? . '

“Mano “Peklinėje knygo
je” atpasakojamas sekamas 
šiurpus vaizdas i

Davatka miršta, o prie lo
vos jau laukia jos dūšią pa
sigrobti angelas ir velnias.

Dūšelė jauplenda laukan, 
o velnias ją griebs, bet... 
Angelas ' velniūkščiui per 
nagus su lazdike ir—dui į 
dangų... . *

Čikagoje randasi du šių 
bekovojančių “dvasių” pro
totipai: Mykolas Vaidyla ir 
pan Witold Borysiewicz. 
Vienas lietuvis, antras len
kas.

Dramatiška kova tarpe jų 
eina ne už davatkos dūšią 
bet už Vilnių. Žiūri sker
sai Atlantą ir šaudosi žo
džiais. Vienas rėkia: “Vii 
nius mūsų,” o antrasis — 
“Wilna nasz.”
' O Vilnius, ne taip kaij 
toji davatkos dūšia, visa 
nė krust! Gi aš, net ir ne

U,, J. I"*'--' C- j— 

norėdamas įskaudinti savo 
kolegą “Sandaros” redakto
rių Mykolą, pasakysiu:

'Abiejų — ir Mykolo ir 
Witoldo — pretenzijos prie 
Vilniaus lygios — nevertos 
nei išvalgyto kiaušinio lukš
to!”

GRAŽUS ATSILIEPIMAS
Jau išėjo iš spaudos ir 

visus Lietuvių Literatūros 
Draugijos narius pasiekė 
žurnalo “Šviesos” Nr. 3. Ja
me randasi daug naudingo 
pasiskaitymo. B-e visos ei-' 
lės trumpų dalykėlių bei ei
lėraščių šiame numeryje 
skaitytojas randa keletą iš
samesnių straipsnių. Įdo
mūs straipsniai: J. Ragaus
ko “Kultūra, religija ir baž
nyčia,” R. Mizaros “Poeto 
St. Jasilionio laidotuvės 
Vilniuje,” Antano Metelio-1 
nio “Tom Paine: trijų ša
lių didvyris,” S. “Heming
way — jo stiprybė ir silp
nybė” (spaustuvėje padary
ta klaida: straipsnio pirmo-, 
ji skiltis įdėta antr o s i d s! 
vieton), R. Žemaičio “V. 
Karatajūtė — įžymi moks
lininkė,” prof. P. Brazdžiū
no “J. Matulis — moksli
ninkas visuomenininkas” ir 
A. Bimbos “Ru z v e 11 a s , 
“Naujoji Dalyba” ir Komu
nistai.”

Patariame visiems šį nu
merį atidžiai perskaityti. 
Štai vienas LLD narys, per
skaitęs šį žurnalo numerį, 
kaip išsireiškia “Vilnyje”:

“Šiandien laiškanešys pa
davė ALDLD lei d ž i a m o 
žurnalo “Šviesa” Nr. 3, 
būtent,-, už liepos, rugpiū- 
čio ir rugsėjo mėnesiui.

Atsisėdęs,. be sustojimo 
skaičiau šešias valandas. 
Perskaitęs manau sau: ko
kie mes laimingi, esant šios 
draugijos nariais. “Šviesa” 
didelio formato žurnalas, 
užpildytas pasižymė jusiu 
autorių raštais: 18-ka ilgų, 
s k i r t i n g ais klausimais, 
straipsnių. Tie visi raštai 
lengvai skaitosi visiems, kad 
ir silpnės n i e m s skaityto
jams ir turintiems silpnes
nes akis (panašiai kaip ir 
šių žodžių rašytojui), nes 
raidės stambios—aiškios.

Tad visų prašau perskai
tykite visą, nuo pradžios iki 
oabaigos. Patiko man, ma
nau, jog patiks visiems. 
Draugai, gerai padarysite: 
Perskaitę atiduokite tiems 
kurie nori skaityti, o ne
puri !”

Geras pavyzdys kitiem? 
Draugijos nariams, kaip 
pasinaudoti savo žurnalu.

GERAI PADARĖ
Chicagos kunigų dienraš- 

;is gailiai Verkia, kad “veiks- 
liams” nepavykę paveikt 
Jungtinių Valstijų Kongre
są. Buvę bandyta net dvie
ms atvejais, bet niekas if 
-,o beišėję. Pavyzdžiui, dai 
š. m. kovo 8 dieną du dėme 
kratai—-kongresmanai Da
niel Flood ir Stratton — 
buvę pasiūlę rezoliuciją, 
kuri įpareigojo įkurti pa
stovų kongresinį “specialų 
pavergtų tautų komitetą.” 
Nors rezoliucijai pritarę de
mokratai ir republikonai, 
bet, girdi, Valstybės de
partamentas įsimaišė ir re
zoliucija numirė komisijoje 
dienos šviesos neišvydusi.

Panaši “nelaimė” nulėmu
si ir Kuchel-Lipscomb re

zoliuciją. Tiek daug pastan
gų padėta ir šios rezoliuci
jos pervarymub bet iy vėl 
savo “nosį” įkišęs Valsty-

Visko po biskį
Kur eina taksų 

mokėtojų pinigai?
Nuo 1946 m. iki 1960 m. 

mūsų valdžia atidavė bilijo
nus dolerių kitoms šalinis, 
kurių niekados' neatgaus. 
Pavyzdžiui, Čiang Kai-še- 
kui sukišo $3,894,500,000, 
Pietinei Korėjai — $2,971,- 
800,000, Japonijai — $2,- 
462)500,000. Piet. Vietna
mu! — $1,895,900,000, La- 
osui — $300,000,000, Com- 
bodijai — $263,600,000.

Na, o tuo tarpu, kai prez. 
Kenedis pareikalavo, kad 
būtų paskirta du bilijonai ir 
pusė dolerių naujų mokyk
lų statymui, tai Kongresas 
atmetė, nes, girdi, nėra iž
de pinigų! Bet tas pats 
Kongresas nutarė paskirti 
$46,500,000,000 dėl ginkla
vimosi.

Kodėl ginklavimosi reika
lams pinigų yra? Ogi todėl, 
kad ginklų ir amunicijos 
gamintojai padaro didelius 
pelnus. Pav., per abu karus 
Amerikoje atsirado 30,000 
naujų milijonierių. Šian
dien mes turime 53 bilijo- 
nierius!

Nuteisė kalėj ima n
Anglijos valdžia nuteisė 

taikos mylėtojus Bertrand 
Russell, 89 metų amžiaus, 
ir jo žmoną po 7 dienas į 
kalėjimą. Taipgi septynis 
kitus kovotojus už taiką nu
teisė kalėti po vieną mėne
sį, o kitus po du mėnesius. 
Tik už tai, kad jie priešingi 
atominiam ginklavimuisi. '

Argi yra teisybė pasauly
je?! Turėtų kalėjimu baus
ti ne taikos mylėtojus, bet 
Juos, kurie karus rengia.

Nepaisant Anglijos val
džios žiauraus puolimo ir 
grasinimo kalėjimu, Angli
jos žmonės, virš 10,000 jų, 
demonstravo ir reikalavo 
atmesti Amerikos siūlymą 
atominiai ginkluotis. Jie 
reikalavo taikos ir ramaus 
gyvenimo.

’ Anglijos moharchiška val
džia į žmonių reikalavimą 
atsakė pasiųsdama 4,000 
ginkluotų policininkų, kurie 
suareštavo 1,314 demonst
rantų.

Į žioplą klausimą 
gudriai atsaką

Ne per seniai iš Amerikos 
Tarybų Sąjungoje’ lankėsi 
“New York Tilnes” kores
pondentas C. S. Sulzberge- 
ris. Jis kalbėjosi su prem
jeru Chruščiovu. Matyti, 
jam rūpėjo sužinoti, ką 
Chruščiovas mano apie ti
kėjimą.

S u 1 z b e r g e r i s klausė 
Chruščiovą: “Ar jūs ma
note, kad komunistai, kurie 
/ra ateistai, neprasikaltę 
prieš dievą, kad netiki į po
mirtinį gyvenimą ir dan-

Chruščiovas, truputį pa
kylėjęs, jam atsakė daug
maž taip:

“Labai įdomus klausi
mas. Aš mačiau karą ir aš 
mačiau mirtį, bet aš nesu 
matęs, kad kunigai, kurie 
sakosi esą arčiausiai prie 
“dievo,” skubintųsi į kitą 

bės departamentas ir viską 
sužlugdęs.

Visa tai tik parodo, kad 
mūsų Valstybės departa
mentas daug protingiau ir 
objektyviškiau žiūri į soci
alistinių kraštų priešų biau- 
rias pastangas aštrinti šal
toj d karo atmosferą, negu 
reakciniai d e m o kratai ir 
republikonai Kongrese. Tos 
minėtos rezoliucijos užsitar
navo būti pasiųstomis į gur
bą.
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pasaulį. Tarybų Sąjungos 
žmonės myli gyventi ant že
mės ir neturi palinkimo deL 
sigauti į rojų po mirtie^ 
Jie trokšta dangaus ir ro
jaus ant žemės. Mes esame 
daug girdėję apie rojų nuo 
kunigų. Tad mes nutarėme 
jį rasti patys. Pirnjiausia 
mes pasiuntėme ieškotoją 
Jurijų Gagariną, kuris ap
lėkė aplink žemę ir nieko 
panašaus nerado. Mes nu
tarėme pasiųsti ir antrą ieš
kotoją ir pasiuntėme Tito- 
vą, įsakydami jam, kad vis
ką apžiūrėtų gerai. Jis erd
vėje išbuvo 24 valandas ir 
apskriejo žemę 17 kartų, ir 
sugrįžęs sakė, kad jis nie
kur ten nerado rojaus.”

Tai sumanus ir gražus 
atsakymas. Natūristas

---------------- ,--------------------------------------

Senoji Prienų 
popieriaus dirbtuvė
Apie 1785 metus už 2į£ 

kilometro- nuo tuometinėj 
Prienų, toje vietoje, kur į 
Nemuną įteka Drubingės 
upelis, popieriaus meistras 
G. Tyrbachas pastatė po
pieriaus dirbtuvę. Tas pats 
meistras ir išsinuomojo ją 
iš Prienų savininko kuni
gaikščio Sapiegos. Ši popie
riaus dirbtuvė tuo metu bu
vo viena didžiausių Lietu
voje. Kaip ir kitose to lai
ko dirbtuvėse, popierius čia 
buvo samstomas rankiniu 
būdu. Jame buvo įspau
džiami vandens ženklai — 
Sapiegų herbas.

Po to, kai 1795 metais Su
valkija 'atiteko P r ū s i jai, 
Prienai tapo Prūsijos iždo 
nuosavybe. Visas Suvalkų 
krašto popieriaus dirbtuves 
valdžia išnuomojo Rytprū
sių popierininkui V. G. Ko- 
cul. Po Vienos kongreso, 
kaj Suvalkija bųyo prijungi 
tajprie Lenkijos kunigai^ 
tystės, dirbtuvės nuominin
kas Jonas Šulcas apie 1820 
metus atpirko ją iš Sapiegų.

1823 metų duomenimis, 
Prienų popieriaus dirbtuvė
je veikė 22 mašinos (popie
riaus masei grūsti, drasky
ti bei maišyti, įvairūs pre
sai). Dirbtuvei vadovavo 
meistras Adomas Pilta, ku
ris turėjo savo žinioje 10 pa
meistrių. Dirbtuvė per me
tus pagamindavo 1,500 rė
žų (750,000 lapų) popie
riaus. Buvo gaminamas 
aukščiausios rūšies baltas 
popierius, o taip pat popie
rius laiškams, spausdini
mui, gaidoms, vyniojamasis 
popierius bei kartonas.

E. Laucevičius

“PRAVDA” BARA 
PAREIGŪNUS

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” smarkiai krio
kuoja tuos tar y bi n i u s 
pareigūnus, kurie pradedu 
statyti, sakysime, fabriką 
ar kitokius pastatus ir jų 
greit nebaigia.

Laikraštis taipgi kriti
kuoja tuos vadovus ir orga
nizacijas, kurie bando sta
tyti ištaigingus stadionus, 
jaunimui sporto palocius, 
baseinus, o pamiršta tai, 
kad reikia greičiau statyti 
daugiau gyvenamųjų namų.

GHANOJ SUIMA 
VALDŽIOS PRIEŠUS 
Akrą, Ghana. — Ghanos 

valdžios organai pradėjo 
areštus tų, kurie suokal- 
biavo prieš valdžią, prieš 
jos politiką. Iš viso suimta 
apie 50 žmonių.

Skelbiama, kad suimtieji 
ruošėsi nužudyti Ghanos 
prezidentą Nkrumahą Jr 
kitus valdžios pareigūtJUk 
dėl to, kad jie kreipia save 
politiką “vis į kairę.”
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MIKROMEGAS

žiūrint pro mano akinius
Flirto apaštalas

Airių kilmės rašytojas 
G eo r g a s Bernardas Šou 
buvo ne tik pirmaeilis dra- 

«maturgas bei filosofas, bet 
ir nepaprastai spalvinga 
asmenybė. Tai buvo enig
ma, įvyniota į misteriją. Jį 
gerbė net ir tie, kurie su 
jo radikaliom pažiūrom ne
sutiko ar jo nesuprato. Jis 
buvo geras teatro srities 
ekspertas ir bendrai meno 
korifėjus.

Kaip teatro užkulisio žmo
gui, jam teko pažinti visas 
Anglijos pirmaeiles akto
res. Jis nebuvo medinis 
stuobris, bet gilių emocijų 
žmogus, todėl jam teko ne
mažą skaičių rampos žvaigž
džių pamilti. Tačiau jo 
meilė buvo, biblinių posa
kiu tariant, “ne šios že- 

<fft)ės.” Jis mylėjo ne kūno 
meile, bet sielos. Tasai plato
niškas flirtas tęsėsi iki jo 
amžiaus galo, o jis mirė 
turėdamas suvirš 90 metų.

Kai jis 1892 m. pamilo 
gražuolę teatro lėlę Eleną 
Terry, jam buvo 36 metai, 
c jai—45. Juodu pirmų 
kartą pasimatė tik po as
tuonių metų laiškinės pa
žinties, o per tą laiką pa
rašė vienas kitam 310 mei
lės laiškų. Po to netikėto 
susitikimo jųdviejų meilė 
žymiai atvėso. Gal būt, juo
du vienas kitu nusivylė.

Kaip pats G. B. šou ne 
kartą sakė, meilė jam buvo 
tik diversija bei rekreacija. 
Romantinė meilė esanti vien 
deliūzija: palietęs heroję— 
randi skudurinę lėlę.

Iš patirtų, ar įsivaizduo
tų, emocijų bei reakcijų 

J^uas kūrė savo dramom 
tTpus. Elena Terry geriau
siai pavaizduota “Kandido- 
je.” Viena akia jis savo 
deivę glostė, o kita—išnau
dojo, ją scenoje pardavė...

Šouas Eleną Terry, gry
nai utilitariniu požiūriu,* 
bandė išvaduoti iš paskubu
sio impresarijo Irvingo įta
kos, atitraukti nuo roman
tinių bei klasikinių Šekspy
ro pjesių, kuriomis ji buvo 
susižavėjusi, ir sudominti 
jo paties, ar Ibseno, moder
nesne drama. 1900 m. jis 
parašė “Captain Brass- 
bound’s Conversion,” kurio
je buvo specialiai pritaiky
ta p-lei Terry Lady Cicely 
rolė. Tačiau ji prie jos pri
ėjo tik 1906 m.

Jų meilės laiškų, gana 
įdomių, išleista didžiulis to
mas.

Būdamas 42 metų am
žiaus, G. B. Šou vedė Čar- 

, lotę Payne-Townshend. Ji 
buvo fabietiškos (dešinio
sios) srovės socialiste, rimta 
veikėja, tikra intelektuale, 
kuri, kaip Johana Arkietė, 
galėjo įkvėpti patriotizmą 
ar radikalizmą, bet ne ro
mansą. Jų santuoka buvo 
daugiau dvasinio, nei fizi
nio pobūdžio. Imant grynai 
fizine prasme, Šouas savo 
moterystės kontraktą ištiki
mai pildė, tačiau laiškinio 
flirto su aktorėmis nemetė. 
Jis ir vedes korespondavo 
su Elena Terry, kol pami
lo kitą, jaunesnę aktorę, 
Mrs. Patrick Campbell. Ši 
jam “pagimdė” vargšės Li- 

’ zos rolę “Pigmalione.” Jų 
meilė dūravo nuo 1899 iki 
1939. m. Jis su ja kores
pondencijos nenutraukė net 
jai 1913 m. antrą kartą iš
tekėjus. Kad nesudarius 
j«Avo žmonai nesmagumo,JrWUYv AJ111V11C4X 11 14141 V,

B; t^3 prašė ją, kad ji, kol 
anoji bus gyva, jo laiškų 
neskelbtų (ji grasino tai
padaryti). 1938 m. šou jai 
išmetinėjo, kad dėl jos bjau-

raus temperamento ji nu
stojo pagarbos dramos au
torių ir režisierių.

Su Molly Tompkins G. B. 
Šou susipažino 1921 m.,
kai ji iš Atlantos, Ga., nu
vyko Londonan aktorės kar
jeros kurti.- G. B. Š. ją tė
viškai mokė vaidybos ir 
bendrai teatrinio meno. Kai 
juodu įsimylėjo, jam buvo 
65 metai, o jai — 24. Tai 
buvo meilė tarp gegužės ir 
gruodžio! Metusi vaidybą, 
Molly Tompkins užsiėmė

mes sužinome, koks sunkus 
buvo minėtojo muziko nu
eitas kelias!

Širdyje Gruodis troško 
būti kompozitorium, muzi
ku, komponuoti dainas, ari
jas, o p eras , simfonijas, 
overtūras ir kitką. Tačiau 
netrukus įsitikino, jog tuo
metinėse Lietuvos sąlygose 
iš muzikinės kūrybos gy
venti negalima. Laimė, kad 
jo draugė gerai uždirbo, 
tad iš jos uždarbio ir jam 
teko gyventi. Bėda buvo
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tapyba. Juodu parašė irgi tik ta, kad juodu ne visuo- 
po kelis šimtus meilės laiš- met galėjo draugėje gyven- 
kų. Po G. B. š žmonos ti: ji dirbo akušere Mažei

kai jau kiuose, o jis dažnai gyvenomirties, 1944 m.,

George Bernard Shaw
jam buvo 88 metai amžiaus, 
jis savo širdies damai ra
šė: “Dabar mes galime 
laisviau susirašinėti, nes 
Čarlotė mūsų laiškų jau ne- 
beskaitys.” >

1925 m. vasario 22 d. G. 
B, Š. Molly Tompkins ra
šė:

“Manau, jog nieko tau ne
padės įspėjimas būti atsar
gesne. Kokietės ir flirtuo
to j a i (philanderers) yra 
nepataisomi. Aš pamenu, 
kai vieną kartą žinoma poe
tė (kai aš nesutikau su ja 
sugriešyti) man pasakė: 
‘Jei nemanei rašyti knygos, 
neturėjai teisės rašyti nei 
įžangos’!”

Su savo sielos herojėm 
Šouas buvo visai atviras.: 
jis nežadėjo joms nei aukso 
žiedo, nei vesti prie alto
riaus. 1931 m. jis savo laiš
ke Molly Tompkins rašė: .

“Seni žmonės turi būti 
atsargūs ir neužmiršti, kad 
jie yra seni... Turi atmin
ti, kad nežiūrint koks būtų 
mūsų amžius iliuzoriniame 
gyvenime — prozaiškoje vi
suomenėje mes esame tik se
nas žmogus ir jauna būtybė 
(an old man and a young 
thing). Mums pasirodyti 
kitaip — būtų juokinga ir 
netinkama.” Kitaip sakant, 
apie jungtuves nė nesva
jok...

Tačiau ir protingiausi pa
tarimai kartais nueina nie
kais!

Be minėtųjų, buvo dar ir 
kelios kitos dramos artis
tės, palietusios jautrią G.

Taip, jis buvo tikras pla- 
toninio flirto apaštalas!

Muziko bėdos
Įžymusis šiaurės Lietuvos 

sūnus kompozitorius Juozas 
Gruodis mirė 1948 m., iš
gyvenęs vos 64 metus. Tai 
gana trumpas amžius! Li
kusi našlė nūnai rašo jo bi
ografiją, kurios dalį iš
spausdino 1960 m. nr. 10 
žurnalas “Pergalė.” (Gera 
turėti žmoną rašytoją!). Iš 
šio biografijos fragmento

Kaune, arba mokėsi Vokie
tijoje.

Gavęs 1924 m. Leipcige 
muziko diplomą, Gruodis 
sutiko dirbti Kauno opero
je antruoju dirigentu. Tai 
reiškė, jog nuo muzikinės 
kūrybos reikėjo atsisakyti 
—juk du darbu kartu ne
dirbsi. Pirmaisiais metais 
Gruodis dirigavo Ručinio 
operą “Toską.” Jo alga bu
vo labai menka, o nuoma;, 
už butą gana aukšta. Ir 
iš viso tuomet Kaune gau
ti butą buvo labai sunku. 
Jam teko skursti ’ pas vieną 
operos choristą.

Leipcige bestudijuodamas 
jis sukūrė “Simfoninį pro
logą.” i

Bėdų jo gyvenime buvo 
ir daugiau. Buržuazinėje 
Lietuvoje civilinės metrika
cijos nebuvo. Kas nenorė
jo atlikti ausinės išpažin
ties, negalėjo susituokti. 
Dėl to teko turėti nesma
gumo ir Gruodžiui su jo su- 
sužadėtine. Dilemą padėjo 
išspręsti Kaunan atvykęs 
reformatų kunigas Šepetys. 
Savo atsiminimuose Gruo
dienė sako, jog “tos jungtu
vės pagaliau įvyko 1924 m< 
lapkričio mėn. 2 d. reforma
tų bažnyčioje Kaune, t. y. 
suėjus bemaž 10 metų nuo 
tos dienos, kai mudu su 
Gruodžiu arčiau pažinome 
vienas kitą ir beveik visą 
tą laikotarpį išgyvenome 
kartu, dalindamiesi visais 
savo vargais ir džiaugs
mais, pakeldami didžiau
sius bandymus ir smūgius, 
kurie grasino tą mudviejų 
draugystę, suardyti.”

Iš tikro tai buvo neleng
vas širdies ir būdo bandy
mas!

Po jungtuvių žmonai ir 
vėl teko grįžti į Mažeikius, 
o Gruodžiui — ieškoti buto. 
Kai jis susirado šiokią to
kią žiurkių apsėstą pastogę, 
atvažiavo Kaunan ir žmona. 
Jam reikėjo šiltų drabužių 
žiemai, bet pinigų nebuvo. 
Kone visą jo algą suėdė bu
to nuoma. Tuomet prisiėjo

ir žmonai darbo ieškoti. Ji 
gavo akušerės vietą Šančių 
ligoninėje, kurioje išdirbo 
visą dešimtmetį. Kaimynai 
stebėjosi, kad operos diri
gento žmona turi dirbti! 
Bet išeities nebuvo.

Vėliau (1926 m.) Gruo
dis dirigavo “Loengriną” ir 
kitas operas, kuriose svar
biausias partijas vaidino 
Kipras Petrauskas, daug 
kuo jam padėjęs. Be darbo 
operoje, Gruodis dar dėstė 
muzikos mokykloje. “Būda
mas teatre—sako žmona — 
Gruodis dirigavo penkias 
operas: “Toską,” “Pikų da
mą,” “Loengriną,” “Kaukių 
balių,” “Žydę” ir kelis kar
tus — simfoninius koncer
tus.”

O kiek džiaugsmo buvo 
Gruodžiams, kai jie sudėję 
paskutinius litus nusipirko 
motorciklą, kuris pradžioje 
“besiožiuodamas” gero k a i 
jiems apdaužė šonus, kelius 
bei alkūnes! Žmona visuo
met tos “pragariškos maši
nos” bijojo, bet Gruodis bu
vo ją aistringai pamėgęs.

Juozas Gruodis buvo pir
maeilis muzikas ir tikrai 
humaniškas žmogus, kas ne 
visuomet sutelpa viename 
asmenyje!

PAKLAIDOS 
ATITAISYMAS

“Laisvėje” š. m. rugsėjo 
29 d. laidoje Mikromego 
straipsny apie V. Pietario 
memuarus įsibriovė paklai
da — praleistos trys eilu
tės. Antroje špaltoje iš vir
šaus sakinys turėtų skaity
tis šitaip: “Tarp jūs—sako 
V. Pietaris — “Universite
to rėdystėje sutikau aš ke
lis lenkus iš Voliniaus, su
tikau kelis vaikinus musiĮ 
kampo iš aplenkėjusių lie
tuvių, tarp jųjų -neseniai 
atkeliavusį J. B.” (Joną 
Basanavičių—M.) ir tt.

Atsiprašome gerbiamo au
toriaus !

Geologams padėjo 
archeologai

Artimiausiu metu Armė
nijos TSR, Zodo perėjos ra
jone, bus pastatyta aukso 
rūdos įmonė. Įdomi šio tel
kinio atradimo istorija. Jį 
aptikti padėjo archeologai. 
Kasinėdami vieną seniau
sių Urartu valstybės gyven
viečių, jie surado auksinių 
dirbinių, priklausančių XI 
amžiaus pradžiai mūsų 
eros. Buvo nustatyta, kad 
tie daiktai buvo gaminami 
vietoje. •

Archeologų radiniais su
sidomėjo gelmių žvalgai. 
Buvo pradėti ieškojimai, 
kurie netrukus baigėsi sėk
mingai.

MEDŽIAI-NYKŠTUKAI
Nuo senų laikų Kinijoje 

ir Japonijoje auginami ma
žyčiai kambariniai medžiai, 
vadinami “bonaj”. Su dide
liu pasisekimu jie ekspor
tuojami į kitas šalis, nuolat 
rengiamos jų auginimo pa
rodos ir konkursai.

Žymią vietą jų tarpe uži
ma miško medžiai kaip rau
donoji japoniška pušis, ja
poniškas kedras ir kiti.

gazonų 
vasarą, 

Žinoma, 
Bet tai

ATSARGIAI, DAŽYTA
Kaip išsaugoti 

žolynų šviežumą 
kaitinant saulei? 
daugiau laistant,
vargina ir ne visada efek
tyvu. Prancūzų firmos šią 
problemą išsprendė savaip. 
Jos siūlo pirkėjams žalius 
dažus, kurie atgaivina pa
geltusius gazonus. Dažai 
liejami su vandeniu. Auga* 
lams jie nekenksmingi.

LMS VEIKLA
MŪSŲ MENINĖS 

VEIKLOS KLAUSIMAIS
Šiuo metu mažai matoma 

mūsų spaudoje diskusijų 
bei koresponden c i j ų , lie
čiant meno klausimus. Tie
sa, gaunam daug gero pa
siskaitymo apie meninę 
veiklą Lietuvoj, bet iš Ame
rikos veikiančio meno, jo 
problemų, atsiekimų ir t. t. 
girdisi labai mažai. Pasi
rodo, kad šiais klausimais 
nėra kreipiama užtenkamo 
dėmesio. Ar Amerikos lie
tuvių meninė veikla tikrai 
taiu žemai stovi? Kodėl ji 
nedomina nei savo meistriš
kumu, nei originalumu?

Žinoma, galima pasitei
sinti visokiomis priežasti
mis. Bet vien pasiteisini
mais negalim pasitenkint— 
turim ieškot naujų šaltinių 
bei naujos filosofijos, kuri 
tarnautų mūsų naudai.

Paimkime pavyzdį. Ką 
veikia, ką dainuoja mūsų 
meninės grupės? Ar jos už
tenkamai gyvos, pilnos savo 
naujos kūrybos, medžiagos? 
Ne! Tą galima aiškiai pa
matyti atidžiai peržiūrint 
mūsų koncertų programas. 
Ką duoda mūsų chorai, so
listai savo klausytojams? 
Kone ta pati programa, 
kokią davė prieš 20-30 me
tų, ir, reikia prisipažinti, 
kai kur dar ir silpnesnė.

Be to, kaip plačiai mes 
esame susipažinę su Ame
rikos liaudies ir pažangie
čių menu? Dainuojam ly
rines, meilės daineles, ro
dos, visai atidžios nekrei
piant į tai, kas dedasi mū
sų realistiniame, ekonomi
niame gyvenime. Kur tos 
tepiškos, satyrinės, kovos 
dainos, kurios kėlė mūsų 
ūpą, tarnayo žmonijos su
pratimo kėlimui?

Man atrodo, kad .mums 
yra dar prieinamų kelių, 
kuriuos galima lengvai pa
naudoti pagyvinimui mūsų 
kultūrinės veiklos ir davi
mui mūsų sekėjams dau
giau žinojimo apie abelną 
liaudies meną. Vienas ke
blias — tai artimesnė inte
gracija į Amerikos progre- 
s y v ė s liaudies kultūrinę 
programą. Kitas kelias — 
tai aktyvesnis susidomėji
mas nauja lietuvių kultūri
ne vęikja ir pasinaudojimas 
ta sukurta medžiaga.

Apie artimesnius ryšius 
Lietuvos menininkais.
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ga aukštesnio išsilavinimo 
ir jėgų. Ir veikalų turinys, 
susijęs su šiuolaikinėmis 
Lietuvos problemomis, ne 
taip suprantamas, kaip se
nesni veikalai, kurie lietė 
buožę, berną.

Bet nepavarto j imas tos 
muzikinės medžiagos neturi 
pateisinimo. Muzika yra 
suprantama bet kurios ša
lies, bet kuriam amžiui, bet 
kurioj temoj ar formoj. Iš 
tų šimtų, šimtų dainelių pa
sirinkimas yra didelis. Tose 
knygose randasi lengvų 
liaudies dalykėlių, įdomių 
liaudies dainų, klasiškų kū
rinių (vertimų), dainų iš 
operų, filmų ir t.t. Poetai, 
libretistai, k o m p o zitoriai 
yra ir tie, kurie prie fašis
tinės valdžios uoliai veikė, 
vystydami savo talentą ir 
dabar, suradę pasitenkini
mą savo profesijoj, sykiu su 
naujais, jaunais meninin
kais siekia įkvėpti į kompo
ziciją tą sveiką, optimistiš
ką dvasią, kuri atspindi da
bartinio gyvenime siekius.

Kodėl dabar, kai mūsų, 
Amerikos lietuvių, tarpe 
yra toks didelis trūkumas 
meninių jėgų, nepavartot 
daugiau, dažniau medžiagos 
tų Lietuvos kūrybinių vei
kėjų, kurie dega entuziaz
mu, visą talentą atiduoda
mi liaudžiai? Tos medžia
gos yra, pasirinkimas dide
lis. Gal tik reikia to drą
sumo ir darbštumo, kad su
sipažint geriau su tais kū
rėjais ir suprast, ko jie no
ri ir ką j i e gali pasakyt. 
Daugelis dabartinių kompo
zitorių, menininkų yra auk- 
lėtiniai-mokiniai tokių my
limų muzikų kaip Gruodis, 
Naujalis, Šimkus, Žilevi
čius, Bendorius ir kt.

Dabar yra Grožinės lite
ratūros leidyklos išleista la
bai puiki apybraža J. Gaud
rimo, kuri pavaizduoja Lie
tuvos tarybinį muzikinį gy
venimą. Mūsų pažintį su 
naujais muzikais ir nauja 
muzika galima gerai pra
dėti su šia knygele. Bet 
gal kadangi mažai kas ga
lės pasinaudoti tuo leidiniu, 
tai aš panaudosiu kelias 
sekančias kolumnas trum
pai apžvalgai ištraukų 
tos

ĮDOMYBES
POEMA, PARAŠYTA 

ANT SMĖLIO
Jėzuitas Padre Jose de 

Anchieta, kuris gyveno tarp 
1533-1597 metų, Canary 
Islands gyventojas, parašė 
ilgą poemą keisčiausiose 
sąlygose. Jo poema pava
dinta “De Beata Virgine 
Dei Matre Maria” ir susi
deda iš 5,786« paragrafų. 
Patekęs į Taniojo indėnų 
gentės nelaisvę, kurioje jis 
išbuvo trejus metus, Jose 
De Anchieta neturėjo nei 
popieriaus, nei rašalo. Tad 
panaudojo drėgną smėlį 
prie maudynių, o vieton 
plunksnos — medžio šaką. 
Kai smėliui sudžiūvus vė
jas juomi užnešdavo jo raš
tą, jis nuolatos perrašinėjo 
užneštas vietas.

Šitaip besidarbuojant per 
trejus metus, visa poema 
tat]) kietai prigijo jo galvo
ja jog jis, paliuosuotas iš 
nelaisvės, visą poemą galė
jo iš atminties perrašyti 
ant popieriaus. Po to jis 
dar gyveno ir darbavosi 
Brazilijoje, Argentinoje ir 
Urugvajuje per 31 metus.

su
k o m p o z i toriais norėčiau 
daugiau pakalbėti, nes, be 
abejo, čia yra artimesnis 
tautos (kalbos) susirišimas. 
Jau šimtai Amerikos tu
ristų buvo Lietuvoj ir 
džiaugėsi ir gėrėjosi save 
gimtojo krašto pasiekimais 
ypatingai jos kultūros pa 
žanga, kuri gali lygintis be" 
kuriai šaliai. Filmuose 
plokštelėse ir net radijo pro 
gramose girdime muzike 
ir dainas dabartinės Lietu 
vos, suburtas tarybinii 
kompozitorių, įdainuotas ta 
rybinių dainininkų. „ Lietu 
vos menininkai kviečia mu.r 
pasinaudoti jųjų kūryba 
Literatūra, dramos,, veika 
liukai, operos ir visokio.*- 
dainos, dainelės grupėms 
ir solistams yra laisvai pri
einamos ir be jokio finansi
nio apsunkinimo.

Laike LMS XV suvažia
vimo Chicagoj šį pavasarį 
buvo išstatyta 26 skirtingos 
Tarybinės Lietuvos dainų 
knygos (kiekvienoje nuo 6 
iki 36 skirtingų dainų). 
Pjesių knygelių taipgi buvo 
gražus skaičius.

Tiesa,' didesnių veikalų 
pastatymas mums ne taip 
prieinamas kaip dainų dai
navimas. Ten jau reikalin-

Žmogaus oda ir 
žaizdų gydymas

Lenkijos spauda praneša, 
kad susmulkinta į miltelius 
žmogaus oda pagreitina 
žaizdų gydymą. Silezijos 
Medicinos instituto dėsty
tojas dr. S. Ziarekas išban
dė šį būdą su 50 ligonių ir 
gavo teigiamus rezultatus, 
rpač gydant trečiojo laips
nio nudegimus. Tokios žaiz
dos užgijo 32 dienomis grei
čiau, negu naudojant kitas 
gydymo priemones.

Gydymui panaudojamos 
užkonservuotos žmogaus o- 
ios ląstelės. Oda konser
vuojama esant temperatū
rai nuo 70 iki 90 laipsnių 
Žemiau nulio, kada ji tampa 
’abai trapi. Po to oda su
smulkinama į miltelius, kū
ne gerai išdžiovinami. Mil
teliai nulinėje temperatūro
je išsilaiko keletą mėnesių.

Sun Valley, Idaho. —Res
publikonų lyderis Ričar
das Niksonas pareiškė, kad 
jis 1962 metais kandidatuos 
Kalifornijos gube mato- 
riaus vietai, ir sako, kad 
1964 metais jis nekandida
tuos prezidento vietai. Bet 
tuo nieks netiki.

t.

iš
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knygos.
Mildred Stensler

DAKTARAI IŠRADĖJAI
Dr. Timothy Bright (1551- 

1615) išrado greitraštį.
Dr. Nicholas B a r e b o n 

(mirė 1698 m.) Londone 
pirmutinis įvedė apdraudą 
nuo gaisro.

Dr. James Syme (1799- 
1870), škotas, išrado skys
tį iš gumos aptraukimui 
drabužio, kuris jį apsaugo 
nuo lietaus. Tuo būdu dr. 
Syme žinomas kaip išradė
jas lietpalčio (“raincoat”). 
Jo išradimą užpatentavo 
Charles Macintosh.

Dr. John Gorrie (1803- 
1855), iš Floridos, princi
piniai išrado šaldytuvą.

Dr. Wm. Francis Chan
ning (1820-1901), bostonie- 
tis, išrado elektrinį gaisro 
pranešėją, kuris ir dabar 
tebėra naudojamas.

J. Bimba

Žemė ir žmonės
Labai įdomūs pasaulinės 

statistikos duomenys apie 
Žemės rutulio gyventojų 
skaičių. Apytikriai tūkstan
taisiais metais visuose kon
tinentuose buvo 275 milijo
nai gyventojų. Šis žmonių 
skaičius padvigubėjo tik 
per septynius šimtmečius, 
bet vėliau jis pradėjo grei
tai augti ir 1800 m. pasiekė 
1 milijardą., o po šimtmečio 
— 1900 m. — sudarė 1,5 mi
lijardo. Šio amžiaus dvide
šimtaisiais metais žmonių 
skaičius išaugo iki 2 mili
jardų, 1960 m. buvo jau 
apie 2,8 milijardo, o dabar 
yra apie 3 milijardai. Moks
lininkų apskaičiavi m a i s, 
2000 metais Žemės rutulio 
gyventojų skaičius pasieks 
5 milijardus.

Įdomu pažymėti, kad gi
mimų skaičius šiuolaikinia
me pasaulyje neišaugo, bet 
medicinos pagalbos dėka 
smarkiai mažėja mirtingu
mas, ypač vaikų.

Kiek kainavo Voltero 
biblioteka?

Voltero biblioteka šiuo 
metu saugoma Leningrade 
Saltykovo - Ščedrino biblio
tekos retųjų knygų skyriu
je. Į Rusiją ji pateko po ra
šytojo mirties. Carienė Je
katerina vedė su Volteru 
pastovią korespondenciją ir 
jam mirus nupirko jo biblio
teką iš Voltero dukterėčios 
už 135,398 livrų (30,000 rub
lių) sumą.
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Atsisveikinimas su amerikiečiais 
lietuviais turistais Vilniuje

(Tąsa)
Kultūriniai pasiekimai
Dabar mokslo ir kultūros 

srityje mes toli pažengėme 
į priekį. Turime 12 aukš
tųjų mokyklų, kuriose 1960- 
1961 mokslo metais mokėsi 
2 6,70 0 studentų. 10-čiai 
tūkstančių Tarybų Lietuvos 
gyventojų praėjusiais moks
lo metais mokėsi 95 studen
tai, o 10-čiai tūkstančių gy
ventojų lietuvių mokėsi 107 
studentai lietuviai. Buržu
azinių nacionalistų kadaise 
išgirtoje Prancūz i j o j e ir 
Švedijoje 10-čiai tūkstančių 
gyventojų 1957-1958 metais 
mokėsi tik 40 studentų, o 
Vokietijos Federatyvin ė j e 
Respublikoje 1958-1959 m. 
—tik 31 studentas. Vadina
si, mes toli pralenkėm šias 
senos kultūros šalis.

Tarybų Lietuvoje veikia 
Mokslų Akademija su savo
11 mokslinio tyrimo institu
tų. Turime konservatoriją, 
dailės institutą, universite
tą ir kitas aukštojo mokslo 
įstaigas. Visose aukštosio
se mokyklose ir mokslo 
įstaigose 1959 metais dirbo 
2,777 moksliniai darbuoto
jai, jų tarpe 27 mokslų dak
tarai ir 647 mokslų kandi
datai.

Išaugusius Tarybų Lietu
vos gyventojų kultūrinius 
poreikius rodo tas faktas, 
kad dabar mūsų krašte žy
miai daugiau teatrų, muzie
jų, negu jų buvo buržuazi
jos valdymo metais. 1960 
metais Lietuvoje veikė 10 
profesionalinių teatrų (Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje, Panev ežyje, 
Kapsuke), 36 muziejai, 888 
kino teatrai. Kasmet Lietu
voje išleidžiama daugiau 
kaip po 2,000 knygų, dau
giau kaip 70 žurnalų, apie 
140 laikraščių.

Vaikų auklėjimas
Tarybų valdžia daug dė

mesio skiria ir ikimokykli
nio amžiaus vaikų auklėji
mui. Mūsų respublikos 122 
vaikų lopšeliuose auginama 
apie 5 tūkstančiai, o 278 
vaikų darželiuose—apie 15 
tūkstančių vaikų. Mums 
dar trūksta lopšelių ir dar
želių. Šiemet yra statoma
12 naujų lopšelių ir dar-

Darbininkai labai vertina 
profilaktoriumus. Tai poil
sio vietos, kur darbininkai, 
viskuo aprūpinti, praleidžia 
savo laisvalaikius, papras
tai sekmadienį. Atostogų 
metu darbininkai siunčiami 
į poilsio namus.. Jų Lietu
voje (Palangoje, Druski
ninkuose ir kitur) yra 13 
su 2,500 lovų. Sergantieji 
gauna kelialapius į sanato
rijas, kurių Lietuvoje yra 
26 su 4,900 lovų. Gydosi ir 
poilsiauja darbininkai bei 
tarnautojai —.nemokamai. 
Kelialapius į kurortus bei 
poilsio namus, į pionierių 
stovyklas skirsto pas mus 
profsąjungos.
. Už pasakytas čia kritines 
pastabas dėl mūsų darbo 
trūkumų leiskite man nuo
širdžiai padėkoti. Mes į 
kritiką atsižvelgiame ir 
stengiamės pastebėtus trū
kumus ištaisyti.

Jaunas turistas, gimęs ir 
užaugęs Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, kalba lietu
viškai, tačiau su žymiu 
amerikonišku - anglišku ak
centu. Jam patikę Lietu
vos žmonės — jie atrodo fi
ziškai sveiki ir gražiai apsi
rėdę. Teko keliaujant po 
Lietuvą susitikti ir su sun-

kumais — tai šaltojo karo 
padariniai. Tikėsime, kad 
mūsų šalių draugystė, mū- 

. sų širdžių šiluma sutirpys
■ visus šaltojo karo ledus ir
■ sudarys pilnutinio savitar

pio pasitikėjimo atmosferą.
Lietuvos žemės ūkis

Žodis suteikiamas Tary
bų Lietuvos žemės ūkio mi
nistrui Vytautui Vazalins- 
kui.

Carizmo laikais buvusią 
Lietuvos žemės ūkio padėtį, 
— sako jis,—aš žinau dau
giausia iš literatūros. Tai 
buvo žymia dalimi natūra
lus ūkis. Tada valstiečiai 
stengdavosi viską patys sa
vo ūkyje pasigaminti.

Seniau id dabar
Buržuazinėje Lietuvoje aš 

apie 10 metų dirbau agro
nomu ir dėl to šio laikotar
pio žemės ūkio padėtis man 
yra geriau žinoma. Palygin
ti su carizmo laikais buržu
azinės Lietuvos žemės ūkis 
padarė nedidelę pažangą; 
grūdų, gyvulininkystės pro
duktų nedaug ką daugiau 
buvo pagaminama. Buržu
azinės Lietuvos žemės ūkis 
pasikeitė tuo, kad imta dau
giau gaminti rinkai. Vals
tiečiai pardavinėjo sviestą, 
bekonus, grūdus, patys at
sisakydami sočiai valgyti. 
Jiems teko nešti paskutinį 
pieno litrą į pienines, kad 
mokesčius ir skolas sumokė
tų, avalynę nusipirktų, kad 
tik galus su galais sudur
tų. Dipukai ’dabar rašyda
mi'apie buržuazinės- Lietu
vos žemės ūkio prog r e s ą 
smarkiai perdeda; jie pa
žymi žemės ūkio produktų 
eksporto didėjimą, bet visai 
nutyli, kad tas eksporto di
dėjimas buvo pasiektas vals
tiečių neprivalgymo sąskai
ta.

Tarybų Lietuvos žemės 
ūkis tvar komas naujais, 
socialistiniais pagrind a i s . 
Kolektyvizuoti žemės ūkį 
buvo nelengva, bet sunku
mai kasmet vis labiau įvei
kiami.
Naujojo ūkio pranašumas

Socialistinio žemės ūkio 
pranašumas yra tas, kad 
jis likvidavo socialinę nely
gybę kaime, kad jis yra na
šesnis, duoda daugiau pre
kinės pro dukcijos. Kolū
kiuose ir t a r y b i n i u ose 
ūkiuose yra žymiai dau
giau visokių mašinų. An
tai buržuazinės Lietuvos 
žemės ūkyje buvo apie 500 
traktorių, o dabar jų yra 
daugiau kaip 27 tūkstan
čiai. Socialistiniame žemės 
ūkyje atsirado galimybė iš
plėsti melioravimo darbus, 
Jeigu buržuazinėje Lietuvo 
je per 20 mėtų buvo išdre- 
nuota tik, 12 tūkstančiv 
hektarų šlapių žemių, tai 
vien tik 1961 metais Tary
bų Lietuvoje bus išdrenuo- 
ta 60 tūkstančių hektarų.

Sociali s t i n i a m e žemės 
ūkyje daug geriau panaudo
jamos mokslo žinios. Bur
žuazinės Lietuvos žemės 
ūkyje dirbo apie 600 agro
nomų, veterinarijos gydy
tojų; zootechnikų ir miški
ninkų su aukštuoju mokslu. 
Dabar šių specialistų su 
aukštuoju mokslu Tarybų 
Lietuvos žemės ūkyje dir
ba apie 4.5 tūkstančio. Šios 
rūšies specialistų su viduri
niu išsilavinimu dirba apie 
10 tūkstančių. Ir jų dar 
maža. Mūsų apskaičiavimu, 
dabartiniam respublikos že
mės ūkiui reikia apie 50 
tūkstančių specialistų, štai

kodėl Tarybų Lietuvoje da
bar yra 37 žemės ūkio tech
nikumai, tuo tarpu kai bur
žuazinėje Lietuvoje buvo 
tik viena tokios rūšies že
mės ūkio mokykla.

Tarybų Lietuvos žemės 
ūkis turi gyvulininkystės 
kryptį. Mūsų sąlygomis au
ginti galvijus, kiaules ge
riausia apsimoka. Šioje 

^srityje mes pasiekėme ne
blogų rezultatų. Pieno mes 
dabar pagaminame beveik 
dukart ir mėsos beveik pus
antro karto daugiau negu 
buržuazinės Lietuvos žemės 
ūkis 1939 metais. Tai tik 
pradžia. Kai mes nudre- 
nuosim visas žemes, aprū
pinsime jas reikiamų trą
šų kiekių, mes dar labiau 
pakelsime žemės ūkio pro
duktyvumą.

Moksliniais pagri n d a i s 
tvarkyti socialistinį žemės 
ūkį padeda aukštai kvalifi
kuoti specialistai. Juos ren
gia Lietuvos Žemės ūkio 
Akademija ir veterinarijos 
akademija. Vien 1960 me
tais šios akademijos išleido 
daugiau kaip 600 specialis
tų, t. y. tiek, kiek buržua
zinė Lietuva nepajėgė išleis
ti per 20 metų.

Dar nemaža sunkumų
Tarygų Lietuvos žemės 

ūkis turi dar nemaža sun
kumų. Kolektyvinis žemės 
dirbimo būdas ne iš karto 
įsitvirtina. V adovauti 
stambi am daugiašakiam 
ūkiui taip pat patyrimo rei
kia. Mums dar trūksta 
statybinių medžiagų gyvu
lininkystės pastatams. 
Prieš akis didžiulis darbas 
perkelti namus iš vienkie
mių į kolektyvines gyven
vietes. Visa tai pareika
laus nemaža pastangų. At
likti šiuos darbus mes pri
valome, nes tik šiuo keliu 
.eidami galėsime užtikrinti 
kolūkiečiams pasiturimą ir 
kultūringą gyvenimą.

Su tarybinių žemės ūkio 
specialistų grupe aš lan
kiausi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Mums parodė 
tvarkomus ūkius. Iš jų yra 
ko pasimokyti. Tačiau 
daugumai amerikiečių fer
merių yra būdingas vienas 
bruožas — jie dirba be per
spektyvų. Virš jų galvų 
nuolat kybo pavojus būti iš
varžytam. Po karo jau mi
lijonai fermerių neteko 
vo ūkių.

šviesi ateitis
Socializmas užtikrina

resnes gyvenimo sąlygas ne 
tik d a r b ininkams, bet ir 
valstiečiams. Atvažiuokite 
pas mus po kelerių metų— 
jūs pamatysite, kaip mes 
toli būsime pažengę.

Turistė Urbonienė džiau
giasi pamačiusi Lietuvoje 
daug gražių vietų. Ją ypaę 
sužavėjo gražios lietuvių 
liaudies*'dainos, šokiai, ma
loni muzika. Šas dainas ir 
muziką Lietuvoje girdi ir 
koncertuose, ir per radiją, 
matai chorus per televiziją. 
Viso to nėra Jungtinėse A- 
'merikos Valstijose.' Čia iš 
radijo ir televizijos apara? 
tų nuolat sklinda ausį rė
žiantis džiazas, įvairūs skel- 
Ibimai-reklamos. Ji dėkoja 
Lietuvos gyvento jams už 
šiltą priėmimą, nuoširdų 
vaišingumą.
Papasakokite teisybę apie. 

Lietuvą — toks yra 
vienintelis linkėjimas 

turistams
žodis yra suteikdamas 

Lietuvos Komunistų parti-

sa-

ge-

jos Centro Komiteto sekre
toriui Vladui Niunkai.

V. Niunka perduoda ame
rikiečiams turistams Cent
ro Komiteto sveikinimus. 
A. Sniečkus šiuo metu išvy
kęs į užsienį dalyvauti Bal
tijos šalių taikos savaitėje. 
Jis ir kiti atsakingi vyriau
sybės vadovai gailisi negalį 
dalyvauti susitikime, prašo 
palinkėti pažangiesiems už
sienio lietuviams ir jų at
stovams Vilniuje visokerio
pos sėkmės jų kilniame dar
be taikos labui.

Tarybų Lietuva, kaip ir 
visa Tarybų šalis, pasiekė 
žymių laimėjimų.
gai vykdo septynmečio pla
ną. Mes įsitikinę, kad per 
septynmetį Tarybų Lietu
vos pramonės produkciją 
padvigubinsime.

Iš kur kyla trūkumai?
Svečiai teisingai pastebė

jo esamus pas mus trūku
mus. Jų yra—kurti komu
nistinę visuomenę nelengva. 
Iš kur tie trūkumai?

Atsakydami į šį klausi
mą buržuaziniai nacionalis
tai savo spaudoje Ameriko
je visaip iškraipo tikrąją 
padėtį, tikrąsias trūkumų 
priežastis. Mes turime trū
kumų, bet tai yra mūsų au
gimo trūkumai. Smarkiai 
besivystant šaliai atsiranda 
visokių trūkumų, bet kartu 
sudaromos sąlygos greitai 
tiems trūkumams įveikti.

Mes norėtume greičiau 
elektrifikuoti visą kraštą, 
bet elektros energijos mums 
trūksta. Kaip įveikiame šį 
trūkumą? 1940 metais Lie
tuva pagamino 81 tūkstantį 
kilovatvala n d ž i ų elektros 
energijos, o 1960 metais — 
beveik vieną milijardą ki
lovatvalandžių. Ir vis dėlto 
elektros energijos dar 
trūksta, kad galėtume pa
tenkinti išaugusius liaudies 
ūkio poreikius. Štai kodėl 
mes statome naują galingą 
šiluminę elektrinę, tiesiame 
per visą Lietuvą dujotiekį. 
Arba štai pas. mus jaučia
mas specialistų trūkumas. 
1940 metais Lietuvoje buvo 
7,200 specialistų su aukš
tuoju mokslu, o dabar jų 
vra 39 tūkstančiai ir vis

sekmin

yra 39 tūkstančiai ir 
dar maža.

(Bus daugiau)
' I

Kraujo skirtumai
xDabar retai kas nežino, 

kad žmonių kraujas nėra 
vienos rūšies. Kraujo yra 
taip didelis skirtumas, kad 
jeigu sergančiam duotų ne 
jo lūšies, bet Kitokio krau
jo transfuziją (kraujo įpy
limą) , tai vietoje pagelbėti, 
jeigu neužmuštų sergantį, 
tai, pakenktų jam.

Dabar nustatyta, kad 
žmonių kraujas dalinasi į 
keturias rūšis: O, A, B, ir 
AB.

Dar yra įdomus dalykas, 
kad kraujo skirtumas ran-< 
damas, pas skirtingas tau
tas. Pavyzdžiui, kraujo rū-, 
šies A randama pas 43 nuo
šimčius anglų, o tos pat rū
šies tik po 30 procentų pas' 
rusus, pas indusus tik 15 
procentų.

Visų rūšių kraujas yra 
lygiai svarbus. Ligoninė tik 
nustato, kokios rūšies yra 
sergančio kraujas, tai to
kios pat rūšies jam sutei
kia ir transfuziją.

REIKALAUJA PAKEISTI 
SUTARTI DEL KANALO 
Panama. —Panamos pre

zidentai Roberto F. Chiari 
pareiškė, kad jis reikalauja 
pakeisti esamą sutartį su 
JAV dėl Panamos Kanalo 
Zonos. Sako, Panariia reika
laus, kad Kanalo Zona turi 
pereiti pilnon Panamos res
publikos žinion.

Apie dievo žmoną ir vaikus
Mes turime įvairiausių žo

dynų, tačiau žodynas žody-1 
nu ir palieka: nei tu iš jo 
įdomumo reikalausi, nei vi
siems skaityti siūlysi — ne
gi pirši žmogui, studijuo
jančiam anglų kalbą, pa
vyzdžiui, lenkų kalbos žody
ną. Tačiau tik ką knygy
nuose pasirodė nedidelio 
formato žodynas, kuris re
komenduotinas perskaityti 
visiems. Jis vadinasi “Ki
šeninė teologija arba trum
pas krikščionių religijos žo
dynas.” Ir išleistas jis be
veik prieš du šimtus metų 
—1768 metais. Dar vienas 
šio žodyno bruožas, nebū
dingas kitiems žodynams: 
jis įdomus, patrauklus skai
tyti. Jo autorius — XVIII 
amžiaus prancūzų filosofas 
ir ateistas Polis-Holbachas.

“Kišeninė teologija,” šio
mis dienomis pirmą kartą 
pasirodžiusi lietuvių kalba, 
yra tikrai patrauktli, gy
va, sąmojinga, iki šiolei ne
praradusi aktualumo kny
ga. Tai kandi, čaiži satyra, 
nukreipta prieš religinius 
prietarus, dvasininkiją, baž
nyčią. Rašytojas, kuris bu
vo vienas žymiausių prancū
zų XVIII amžiaus materi
alizmo ir ateizmo atstovų, 
“asmeninis dievo priešas,” 
be jokio gailesčio, atvirai‘ir 
labai sąmojingai išjuokia 
įvairias bažnyčios dogmas' 
bei ceremonijas, demaskuo
ja dvasininkijos' savanau
diškumą ir pačią/teologiją, 
“kuri moko žmones sampro
tauti apie tai, ko jie nesu
pranta, ir verčia atsisakyti 
to, kas jiems buvo visiškai 
ąišku.” ;> J į į:

Kadangi religiniai prieta
rai dar ligi šiol temdo kai 
kurių žmonių sąmonę, “Ki
šeninė teologija,” be abejo, 
puikiai pasitarnaus ateisti
nei propagandai.

Knygutė gražiai apipavi
dalinta, iliustruota atitin
kančiais jos turinį dailinin
ko V. Kalinausko piešiniais.

Skaitytojui pateikiame ke
letą ištraukų iš žodyno teks
to.

ADOMAS. Jis yra pir
masis žmogus. Dievas su
tvėrė jį dideliu kvailiu, nes 
Adomas, stengdamasis įtik
ti savo žmonai, padarė kvai
lystę, paragaudamas obuo
lio, kurio ligi šiol dar ne
įstengė suvirškinti jo ai
niai.

ARKIVYSKUPAS. Tas 
titulas buvo nežinomas pir
maisiais bažnyčios egzista
vimo amžiais. Jį vėliau iš
galvojo nuolankiėji ganyto
jai, kurie, užsikraustę ant 
pasauliečių sprando, bandė 
lipti ant sprando vienas ki
tam, kad geriau^ matytų, 
kas vyksta Jėzaus Kristaus 
avidėje.

ATGAILA. Pagal Romos 
bažnyčią, tai yra sakramen
tas, reikalaująs save už 
nuodėmes įskųsti kunigui ir 
parodyti nuoširdų gailestį 
dėl to, kad nuodėmės kadai
se suteikė tau malonumą. 
Visose pasaulio religijose 
įvesta atgaila, t. y. žmogus 
turi sau daryti "bloga, kad 
dievui būtų gera.'

BAŽNYČIOS TURTAS/ 
Taip vadinasi turtas, prU 
klausąs bažnyčiai, vadinasi, 
taip pat dievui, jos vyrui; 
bažnyčia už jo ištekėjo tik 
su sąlyga^ kad jų tartas bus 
bendras. Kitaip kuriam ga
lui j’ai. reikėtų to barzdoto 
sęnio, iš kurio nėra ko ti
kėtis paveldėjimo.

INDAI. Visi žmones yra 
puodai, kaip grakščiai yra . 
pasakęs šventasis Povilas. 
Bet vieni iš' jų yra tokie

puodai, kuriuos dievas pasi
stato ant židinio, kad puoš
tų butą, o kiti — naktiniai 
puodai, amžinai degami, 
kad vėl pasidarytų švarūs 
po to, kai pats dievulis juos 
buvo priteršęs.

KRIKŠTAS. Sakramen
tas, neišvengiamai reikalin
gas išganymui. Dievas ne
įleis į savo garbingą buvei
nę nieko, kam bent kartą 
gyvenime nebuvo užpilta 
ant pakaušio šalto vandens. 
Tas vanduo gali nuplauti 
nuo kūdikio didžiulę nuodė
mę, kuri buvo atpirkta die
vo sūnaus ir kuri buvo pa
daryta keletą tūkstančių 
metų anksčiau, negu kūdi
kio tėvai sugalvojo jį paga
minti.

KUNIGAI. Visose pasau
lio religijose kunigai yra 
dievo išrinktieji žmonės, ku
riuos jis pats apgyvendino 
žemėje, įdavęs jiems į ran
kas nepaprastai naudingą 
amatą — kunigai veltui da
lina baimę, kad paskui turė
tų malonumą dalinti viltį 
už pinigus. Toks yra esmi
nis klausimas, kuriuo visi 
pasaulio kunigai visada pui
kiai sutardavo.

MEILĖ. Prakeikta aist
ra, kurią prigimtis įdiegia 
vienai lyčiai antros lyties 
atžvilgiu nuo to momento, 
kai toji prigimtis buvo iš
dergta. Krikščionių dievas 
nemėgstąs moterų ir neap
kenčia juokų meilės reika
luose. Jei nebūtų buvę gim
tosios nuodėmės, žmonės bū
tų dauginęsi be meiles, o 
moterys būtų gimdžiusios 
pro. ausį. r-.

!!: - VELNIAS. Tai gudriau
sias dangaus rūmų minist
ras, pagrindinis dantratis 
bažnyčios mechanizme. Die
vas vienu savo žodžiu ga
lėtų jį paskandinti tamso
je, tačiau vengia tai pada
ryti: dievui velnias yra la
bai reikalingas, nes velniui 
galima priskirti visas kvai
lystes,. kuriomis būtų gali
ma apkaltinti jį patį. Todėl, 
dievas palieka velnią ramy
bėje ir kantriai kenčia iš
daigas, kurias velnias iškre
čia dievo žmonai (t. y. baž
nyčiai.—Red.), vaikams ir 
jam pačiam. Dievas negali 
apsieiti be velnio; dievo bai
mė dažnai yra ne kas kita 
kaip velnio baimė. Religi
ja dėkinga velniui už dau
gelį pamaldžių žmonių, nes, 
jei nebūtų velnio,- žmonės 
niekad ir nepagalvotų nei 
apie dievą, nei apie jo ku
nigus. J. Akelaitis

“Švyturys”

kūrenti ’dujų kuru, Šilumi
nėje elektros centralėje pa^j 
lengvės darbas, pakils ga> 
mybos kultūra, žymiai pa
gerės darbo sąlygos. Bet 
svarbiausia 
veikimo koeficientas

naudingo 
pa-

Artimiausiu metu Daša- 
vos dujas priims elfiečiai

PENKIASDEŠIMT 
DIENŲ GASTROLĖSE

Liaudies Ansamblis sugrįžo 
iš kelionės po RTFSR
Vilnius. — Su gėlėmis 

rankose vilniečiai pasveiki
no Tarybų Lietuvos Nusi
pelniusio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio kolekty
vą, sugrįžusį iš gastrolių po 
RTFSR. Penkiasdešimt die
nų truko ši kelionė. An
samblis koncertavo Mask
voje, Smolenske, Vologdoje, 
Ivanove, Jaroslavlyje, Kos
tromoje, Gorkyje u; kituose 
miestuose.'

—Kaip sekesi gastrolės ?— 
Į šį klausimą “Tiesos” 
korespondentas paprašė at
sakyti kiek anksčiau sugrį
žusį ansamblio meno vado
vą TSRS liaudies artistą. 
Joną Švedą.

—Ansamblis surengė 32 
koncertus ir visur susilaukė 
didelio pasisekimo. Lietu
vių liaudies menas po šios 
kelionės įgijo tūkstančius 
naujų, nuoširdžžių vertin
tojų. Kolektyvui ypač įsi
mintini koncertai Maskvo
je. Trys iš jų įvyko Krem
liaus teatre. Du kartus da
lyvavome koncertuose Di
džiuosiuose sporto rūmuose 
Lųžnikuose pasaulinio jau
nimo forumo dalyviams. 
Maskvoje ansamblis * buvo 
jau ne kartą koncertavęs. 
'Kitubše miestuose kolekty
vas.lankėsi pirmą sykį. Jau
dino šiltas ir nuoširdus Ru\fc 
sijos darbo žmonių sutiki
mas, jų draugiški jausmai 
lietuvių tautai ir jos liau
dies menui.

—Kurie programos daly
kai susilaukė didžiausio pa
sisekimo ?

—Koncertų programoje 
buvo liaudies dainos ir Šo
kiai, tarybinių kompozito
rių kūriniai, — pasakoja J. 
Švedas. — Sunku kurį la
biau išskirti. Beveik kiek
vieną jų publikos prašymu 
teko kartoti.

—Kokie artiniausi An
samblio planai?

—Netrukus išvyksime su 
koncertais į Kauną ir aplin
kinius rajonus. Pradedame 
rengtis ir labai svarbiam 
įvykiui. Ansambliui teko di
delė garbė: jis pakviestas 
koncertuoti TSKP XXII su
važiavimo delegatams.

n
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Dašavos dujos 
gamina elektrą

Vilnius. — Tuos daugiau 
kaip 50 milijonų kubinių 
metrų Dašavos gamtinių 
dujų, kurios šiemet gaus 
Tarybų Lietuvos sostinė, 
pirmieji dar Statybininko 
dieną “prariekė” vilniečiai, 
gyvenantieji K. Būgos gat
vėje. Po mėnesio melsva ug
nelė užsiplieskė pramonės 
įmonių katilinėse. Pirmasis 
respublikoje fabrikas, ėmęs 
naudoti broliškosios Ukrai
nos dovaną — dujas—-Vil
niaus “Sparta”. O dabar ir 
viršum šiluminės elektros 
centrales mažiau dūmų. Pa
grindinis dujų vartotojas 
respublikos sostinėje pradė
jo kūrenti, dujomis. Jas 
elektrinėje uždegė penktojo 
katilo mašinistas A. Ra
gauskas. Su pasitenkinimu 
^sutiko džiugią žinią elektri
nės kolektyvas. Palaipsniui 
pradėjus visus katilus ap-

i Įh-Laisve (liberty)- Antrad., spalio (Oct.) 10, 1961

Svečiai iš Gruzijos
Vilnius — šiomis dienoj 

mis mūsų respublikoje vie
šėjo Gruzijos kultūros pa
minklų apsaugos draugijos 
atstovai.

—Atvykome susipažinti 
su broliškosios Lietuvos 
kultūros paminklais, — pa
reiškė mums G. Alšibaja. 
—Mes susipažinome su žy
miaisiais Vilniaus ir Kauno 
architektūros, meno pa
minklais, lankėmės muzie
juose, Trakuose ir Pirčiupy
je. . .

. Pokalbyje su LTSR Kul
tūros ministerijos, Valsty
binio statybos ir architek
tūros komiteto darbuoto
jais svečiai papasakojo apie 
Gruzijos paminklų apsau
gos draugijos darbą. Drau
gijai priklauso 400,000 na
rių. Jos iniciatyva ir lėšo
mis numatoma organizuoju 
buities muziejų. Su šios rū-^ 
sies muziejų darbu draugi
jos nariai ir išvyko susipa
žinti j Latviją ir Estiją.

’ Z. Žemaityte

i
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Iš New Jersey valstijos
į f > New Jersey valstijos pi

liečiai kažin kodėl pasidarė 
labai nervingi. Veikiausiai 
juos palietė kalbos apie Ber- 

> lyno karo isteriją.
Andai įvyko riaušės Clif

ton, N. J., dviejų unijų su
sidūrime dėl dirbtuvės at
stovavimo, kurioj ir dabar 
dar nėra sutvarkytas. 0 
dabar vėl išsiveržė beveik 
riaušės mokyklos jaunuolių 
tarpe Newarke.

Pirmiausiai susimušė du 
jaunuoliai, ir kaip bema
tant muštynės plėtėsi didyn 
ir platyn. Įsimaišė policija 
ir ją nuginklavo.

Mūšio vieta pasidarė tik
ras karo laukas, kuriame 
dalyvavo virš 200 jaunųo- 

! v lių.
Išdaužė ir policijos nuo

vados langus. Ir ramybė 
buvo atsteigta tik tuomet, 
kuomet buvo sutraukta 50 

.^•įhlicmanų ir ugniagesių.
Antrą dieną po mūšių mo

kykla buvo apstota policijos.

Sulaikymui Clarkų mer- 
gatės vykti mokytis į Tary
bų Sąjungą buvo dedamos 
didelės pastangos. Bandė 

L’ perkalbėti tėvus, kad neleis
tų vykti lokalinis lokalinis 
NAACP skyrius, vietiniai 
politikieriai, keletas kuni
gų ir net keletas JV kon- 
gresmanų. Tačiau Clarkų 
ryžto nepalaužė — mergaitė 
išvažiavo.

Reikia pripažinti, kad tai 
buvo labai tvirtas Clarkų 
nusistatymas.

• • •

Segregacijos klu simas 
'persikėlė ir į N. J. valstiją. 
Newarke apie tuziną negrų

vaikučių bandė įeiti į dvi 
š i m t anuošimtines baltųjų 
vaikų mokyklas, ir buvo ne- 
pnimti. Mokyklų principa
ls aiškinasi, kad jie negali 
jų priimti todėl, kad jie 
toj apylinkėj negyvena.

NAACP su tuo pareiški
mu nesutinka. Turi savo 
advokatus, kurie posėdžiau
ja su Švietimo taryba. Ir 
jei nesusitaikins, tai visas 
reikalas bus įduotas spręsti 
federaliniam teismui.

Išsprendimas palies visą 
valstiją, nes tokių nesusi
pratimų randasi ir kituose 
miestuose.

• • •• " • •

AFL-CIO susivienijo, bet 
dar ne visai. Essex apskri- 
tyj 160 lokalų dar turi ne
susipratimų. Prez. Meany 
paskyrė savo atstovą, kad 
nesu sipratimus išlygintų. 
Jei to padaryti nebus ga
lima, tai grasina ištraukti 
čarterį ir perorganizuoti lo
kalus.

Valstijos valdyboj aukš
čiausias vietas — preziden
to ir sekretoriaus — gavo 
buvę toj vietoj AFL vadai, 
o buvę CIO valdyboj gavo 
vice-prezidentų vietas.

Buvusių Lietuvoj turistų 
J. Stasiukaičio ir Mrs. No
vak raportai Elizabethe bu
vo labai geri. Mrs. Novak 
rodė ir filmus iš Lietuvos.

Prie raportų prisidėjo dar 
ir tas, kad dalyvavo vienas 
tautininkas ir davė daug 
klausimų. Jis įdomavo ne 
Lietuvos industrija, bet 
abelnu žmonių gyvenimu. 
Bet apie tai bus parašyta 
vėliau. f Ignas

So. Boston. Mass.
PEŠASI DU “LIETUVOS 

' VADUOTOJAI”
Čia, So. Bostone, tūlas 

žmogus veda radijo progra
mas sekmadieniais. Pir
miau šias programas vesda
vo Antanas Kneižys, o pa- 
kalbininkas buvo Jonas Ro
manas; kur reikėdavo pri
sidėti su anglų kalba, jis vi
sada pavaduodavo Kneižį. 
Jam visada buvo malonu 
kalbėti angliškai. Bet su
šlubavus Kneižio sveikatai, 
programas jis perleido Ro
manui. Dabar Romanas yra 
pats bosas. Pirmiau jis iš
sišokdavo su nešvariais žo
džiais per Kneižio vedamas 

\ programas.
Čia yra dipukas kompo

zitorius Julius Gaidelis, ku
ris vadovauja Bostono cho
rą, daugiausia susidedantį 
Jš dipukų. J. Romanas ren- 
'gia kokį tai pobūvį ir už- 

I kviečia Gaidelio trio, kad 
padainuotų. Gaidelis stin- 
ka už $50 dalyvauti. Sutar
tis padaryta. Romanas su- 

* tinka su Gaidelio išlygomis.
Įr **

Romanas pradėjo garsin
ti per savo radijo progra
mas, kad Gaidelis dalyvaus 
su savo dainininkais tame 
parengime. Bet, artinantis 
parengimui, Gaidelis šaukia 
per telefoną Romaną ir sa
ko, kad “mano dainininkai 
nedainuos jūsų rengiamame 
vakare nė už šimtą dole
rių!”

Romanas, išgirdęs tokius 
žodžius., atsako Gaideliui: 
“Jeigu taip, tai pasišvilpk 
pats sau!” Taip jis pats at
sakė per savo radijo pro
gramą sekmadienį, spalio 1 
dieną.

Susipyko jiedu tur būt už 
įoos “kumeliukus/’ kuriuos 
Romanas dažnai mini per 

Į /. savo radijo programas. 
“Kumeliuką” jis mato bur- 

* žuazinės Lietuvos vėliavos 
p- » žirgvaiky. Jis bėga iš su

sirinkimo, jeigu randa kur 
išstatytas tas buržuazihis 
“kumeliukas.”

Praėjusią vasarą Chica- 
goj buvo surengtas kunigų 
koncertas (jie tai vadino 
“dainų švente”). Ten da
lyvavo ir Gaidelis su savo 
choru. Taipg’i nuvažiavo į 
Chicagą ir Romanas — po
terių kalbėti. Jis ir ten pa
matė, kad ne po jo mada 
stovi estradoj vėĮiava, o gal 
ir “kumeliukas.” Grįžęs į 
Bostoną, parašė atvirą laiš
ką Cleveland© “Dirvai.” Ne
sulaukęs “Dirvoj” atspaus
dinto jo laiško, Romanas 
per kelias savaites jį skai
tė.

O' dabar Gaidelis nuvyko 
su savo choru net į Cleve- 
landą pas smetonininkus.

Gal ne vienas dipukas 
dainuoja Gaidelio chore, 
kuriam Romanas padėjo at
vykti iš Vokietijos į JAV.

Už gerą atmoka piktu.
J. Gaidys

Draugai Milvidai priklau
so prie Literatūros Draugi
jos 37 kuopos, skaito “Lais
vę” ir kitus panašius laik
raščius ir pagal savo išgalę 
aukomis paremia darbinin
kišką judėjimą.

Su šia žiniute siunčiu 
“Laisvei” $10.

Širdingai dėkojame vi
siems, kurie atsilankė į pa- 
i’ę-

Milvidai dėkoja Ig ir R. 
Čiuladams, Šleivienei, Teof. 
Tartoniuį, J. Rudžiui, L. 
Zarackui, V. ir E. Krali- 
kauskams, taipgi draugams 
Vilkauskams ir Briedžiams 
iš Nashua, N. H., o labiau
siai savo vaikams, kurie ne
pamiršta savo tėvų.

Varde Milvidų,
Vincas. Kralikaiiskas

Waterbury, Conn.
LLD KONFERENCIJA 

KONCERTAS
Aš noriu priminti delega

tams, kurie apsiėmėte būti 
LLD metinėje konferencijo
je, kuri įvyks spalio 15 d., 
svetainėj 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn. Pra
džia 10 vai. ryte.

Konferencijai pasibaigus, 
vyks koncertas, kurį atliks 
Konstancija Menkeliūnaitė, 
kuri dabar yra atvykus iš 
tolimos Italijos. Taigi bus 
gera proga sutikti ją ir iš
girsti jos dainas. Man at
rodo, kad daugelis iš mūsų 
esame seniai ją matę. Taigi 
bus gera proga pamatyti ne 
vien waterburi-eciams, bet 
ir kitų miestų draugams. 
Daugelis prisimena, kada 
ji dainavo daugely koloni
jų. Tais laikais buvo daug 
moterų dainininkių, bet 
šiandien daugelio jų nesi
girdi, o Konstancija vis 
dainuoja. Už tai jai dide
lis kreditas.

J. Strižauskas

LDS 49 KUOPOS 
PARENGIMAS

Spalio 22 d., 103 Green 
St., Waterbury, įvyks LDS 
49 kp. pietūs atžymėjimui 
30 metų sukakties nuo kuo
pos suorganizavimo. Pra
džia 1 vai. dieną.

Daug metų mes neturėjo
me jokio parengimo. Taigi 
visus kuopos narius kviečia
me dalyvauti šiame paren
gime.

LDS 49 kp. valdyba

BOSTON, MASS

Lawrence, Mass.
Rugsėjo 30 d. buvo su

rengta parė Jonui ir Teofi
lei Milvidams jų 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
čiai paminėti. Parės suren
gime pasidarbavo jų vai
kai: Mailienė’— jų duktė, 
Bill Brown — žentas, ir sū
nus Jonas su savo mergina 
C. Galvanauskaite.

'Į pokylį; atsilankė dau
giausia kitataučiai, žinoma, 
buvo ir lietuvių. Mat, drau
gai Milvidai per daugelį 
metų dirba Maple Parke 
kaip baro gaspadoriai, tai 
turi daug pažipčių'su kita
taučiais. Taipgi jie dirba 
per daugelį metų LDS 125 
kuopoje —Milvidienė fi
nansų sekretore, o Jonas 
kasieriumi. Ji-e ir savo sū
nų įrašėtį LDS 125 kuopą.

Hartford, Conn.
Laukiame viešnios 
K. Menkeliūnaitės

Gražų spalio pirmos sek
madienį Laisvės choras da
vė labai gerą banketą. To
kie banketai vykdomi meti
niai. Choras du o d a po 
trumpą meninę dainų pro
gramėlę, pavaišina savo 
nuolatinius rėmėjus ir sim- 
patikus. Šį kartą žmonių 
buvo pilna choro salė. Visi 
nusiteikusiai gražiai links
minosi, jaunesnėji karta su
kinėjos, šoko, vyresni tarpe 
savęs šnekučiavos. Taip bu
vo praleistas visas pusdie
nis

Čia pat buvo pranešta, 
kad į Hartfordą atvyksta 
viešnia iš toli, Amerikoj il
gus metus gyvenus, po ko
lonijas dainavus, dabar šioj 
šalyj leisdama ’ viešnagę“, 
Konstancija Menkeliūnaitė 
užsuks į Hartfordą spalio 
15 d. pasidairyti, atnaujin
ti senąsias pažintis ir pa
dainuoti. Mes ne vieni hart- 
fordiečiai, bet plačios apy
linkės lietuviai jos laukia
me.

Hartfordiečiai ant grei
tųjų susigriebė ruošti kon
certą. Kviečia visuomenę— 
vietinius ir iš apylinkės.

Programą žada pradėti 4 
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Kas girdėt Bostone? j
Prieš porą dienų drg. A. : 

Barčius nuėjo į ligoninę pa- < 
sitikrinti sveikatą. Atrodo, Į 
kad jam turės daryti nedi- ' 
dėlę operaciją.

Skambinu d-gei Barčienei 
ir klausiu, kaip viskas? Ji 
sako: “Antanas vakar šau
kė ir sakė: Nesirūpink, man ; 
viskas čia bus gerai — vie- < 
n oje pusėje kambario guli ■ 
daktaras, kitoje pusėje ku
nigas su didele barzda.”

Mes jam linkime greitai 
pasveikti. . ,

Jau rengias mazgot 
Bostono purviną veidą
Bostonas yra žinomas 

kaip nešvariausias miestas 
visoje Amerikoje. Mieste 
ėjo nemažas paradas, ku
riame ir miesto majoras 
dalyvavo. Parade buvo ve
žamos geležinės bačkos, ku
rios bus statomos ant šali
gatvių, kad žmonės mestų 
popierius į jas, o ne ant gat
vių.

Aš labai nudžiugau, kai 
pamačiau, kad mūsų miestą 
švarins. Jau bus 6 metai, 
kai aš atvažiavau į Bostoną 
gyventi. Daktaras ir aš 
nusipirkome namą prie pla
čios gatvės. Seniau tik tur-. 
čiai šią gatvę buvo apgyve
nę.

Bet kitas namas šalia mū
sų buvo apleistas. Vaikai 
iš bažnytinės mokyklos ei
dami apmesdavo visokiais 
popieriais, dėžėmis ir paga
liais priekinį' kiemelį, o į 
užpakalinį to namo gyven
tojai primes d a v o visokių 
šiukšlių, Niekas jo neišva
lydavo, nes namo savinin
kas gyveno kitur.

Kitoje pusėje kaimynas 
taipgi labai nešvariai užlai
ko kie.mą. Neturėjo nė ge
ro atmatoms viedro. Katės 
ir šunys išvalkiodavo išma
tas. O prieš mūsų namą 
užpakalyje, už aukštos vie
linės tvoros, buvo 4 apleisti 
po dvi šeimynas namukai. 
Šiū namuku kiemai buvo 
taip nešvariai, kad vasa
ros laiku milijonai musių 
zvimbdavo, žiurkės ir pelės 
lakstydavo . Net ir gyvačių 
būdavo. Sykį atidariau du
reles po savo porčiukais, 
nagi žiūriu, kad gyvatė virš 
dviejų pėdų ilgio guli iš
sitiesus. Norėjau ją už
mušti,, bet ji pabėgo pas 
mano kaimynus. O jau su 
tais mažais gyvūnėliais tai 
jau darbo turėdavau., Ir 
sląstus į visus kampus su
dėjau ir visokių grūdelių 
visur barsčiau. Per 3 me
tus didžiausią kovą su jo
mis turėjau.

Kelis sykius sveikatos de
partamento investigatorius 
vedžiau ir rodžiau tuos ne-

švarius kiemukus, bet jie 
nieko nedarė. Vienam sa
kau:.. “Kai aš gyvenau 
San Francisco, jei ten už
eina tekius nešvarius dar
žus, tai savininkas pasimo
ką mažiausia $25 baus
mės.” x

Jis man sako: “Aš sykį 
raportavau porą nešvarių 
kiemų, tai namų savininkai 
ėjo į teismą ir teisėjas juos 
pąliuosavo. Daugiau, aš ne
raportuoju.”

Laikui bėgant iš tų ap
leistų namukų vieni pradė
jo išmirti, kiti išvažiavo į 
senelių namus, dar kitus 
vaikai išsivežė. Tada savi
ninkas, kuris kitur gyveno, 
pradėjo parduoti po vieną 
namuką jaunoms • poroms, 
kurie turėjo po 3., 4 ir 5 
vaikus, kuriems buvo sunku 
gauti butus. Jie pradėjo 
apšvarinti kiemukus ir pa
čius namukus. O aš nupir
kau- šalutinį namą, aptve
riau gražia tvoruke ir pri
sodinau medelių ir gėlių ir 
įsakiau gyventojams, kad 
nieko nemestų pro langus ir 
nedėtų išmatų nesuvynioję 
į popierių. Na, ir visi tie 
žvėriukai-gyvūnėliai dingo, 
kai aplink namus nebegavo 
maisto.

. Bet dar vienas sunkumas 
ant mano rankų pasiliko, 
tai šaligatvis ir pati gatvė. 
Žiemą pripila visokių pies- 
kų ir žemių ant sniego, kad 
automobiliai neslystų. O 
kai sniegas nutirpsta., saule 
gatves išdžiovina ir vėjas 
smarkiai pučia, tai visos 
dulkės ir pieskos sulenda į 
stubas pro langus ir nau
jai nudažyti namai tuojau 
ir vėl apjuosta. Mat, Bos
tone tik sykį į metus' gat
ves nuvalo. O jau mazgot, 
apie tai jau nėra nė kalbos.

Gal bus dabar gebiau.
Elizabeth R.

vai

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

visomis armijomis eina 
niop!

Tai vienintelis žmonijai iš
sigelbėjimo kelias.

Amerikos Darbo Federaci
jos - CIO “Politinei apšvietai 
komitetas” savo leidinyje “Po
litical Memo” lygina darbo 
unijų lyderių algas su korpo
racijų ir kompanijų viršinin
kų algomis. Pastarųjų algos, 
žinoma, keleriopai aukštesnės.

Bet “Political Memo” pa
miršta unijų nariams primin
ti, kad ir jų viršininkų algos 
peraukštos, jos net keleriopai 
aukštesnės už darbininkų al
gas. Pav., yra vadų, kurie 
gauna 50 tūkstančių dolerių 
per metus.

Ar galima tai pateisinti ? 
Negalima.

kurio pas Jį laukuosė nestin
ga.

• Kalta tarybinė vyriausybė? 
Aš manau, kad jis pats kaltas, 
ir už tokį baisų apsileidimą ir 
nekultūringumą jį smarkiai 
pabariau.

Vienas žmogelis, nuvykęs į 
Lietuvą, ėmėsi įstatymus ir 
patvarkymus tyčia laužyti. Už 
tai Amerikoje tokį žmogų tuoj 
į džėlą pasodintų. Nors ten 
jį tik pabarė ir prašė šitaip 
nesielgti, vaje, kokia jam bai
si toji tarybinė santvarka!

Tačiau 99 procentai aplan
kiusių Tarybų Lietuvą turistų 
rado ir matė joje didžiulį, 
ir milžinišką progresą visose 
srityse. Džiaugiasi ir di
džiuojasi jie pamatę savo tė
vynę septynmyliais žingsniais 
žengiant į šviesų ir laimingą 
rytojų. Ypač jie susižavėjo 
Lietuvos jaunąja karta.

Šitaip aš žiūriu į iš Lietu- 
sugrįžusiųjų įspūdžius.vos

i

Visiškai natūralu, kad ne 
visi Amerikos lietuviai, ap
lankę Tarybų Lietuvą, ’ yra 
vienodos nuomonės.

Per pastaruosius porą me
tų jau keli šimtai amerikiečių 
aplankė savo senąją tėvynę. 
Stebuklai būtų, jeigu visi bū
tų vienos nuomonės.

Reikia žinoti, jog buvo ir 
tokių, kurie ir vyko Lietuvon 
priekabių ieškoti.

Arba, pavyzdžiui, vienas 
nuvykęs į kaimą pas saviš
kius rado seną grįčią su duo
bėta moline asla. Kalta vy
riausybė, kad jo ’giminėms 
naujo namo dar nepastatė, 
arba bent jau ji juk galėjo 
jiems tą aslą išlyginti!

Kai aš buvau 1945 - 1946 
metų žiemą Lietuvoje, radau 
pas brolį priemenėje duobę 
pilną vandens. Šimtą sykių 
per dieną jis per ją šoka, bet 
neišlygina, neužplūkia moliu,

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
jvyks spalio 13 d., 7:30 vai. vaka
re, svetainėje 1150 N. 4th St. Tu
rėsime svarbių reikalų apsvarstyti 
apie kultūrinę veiklą, nes ruduo jau 
prasidėjo ir mes ramiai nesėdėsime 
nosis nukorę, kibsime prie veiklos... 
Pasitarsime ir apie laikraščio “Lais
vės” vajų. Valdyba (80-81)

Jakarta. Indonezija. —
Čia lankosi Lenkijos prezi
dentas A. Zavadzkis.

PARSIDUODA BEKAMPIŲ 
REZIDENCIJA

Sveikatos sumetimais esame pri
versti parduoti savo vietą. Viskas 
geroje tvarkoje. Namas su visais 
patogumais. Aliejum apšildomas. 
Už viską reik a 1 a u j a m e $12,500. 
Kreipkitės:

147 18t>h St., Avalon, N. 3.
Tel. AValon 609, 967-5921

(78-82)

■ta

A T T T C GAVIMU1“LAlsVEr VAJUm NAtIJV SKAITYTOJŲ .

Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus ✓

vai. po pietų. Vieta: Lais
vės/ choro salėje, 157 Hun
gerford St. Kas daugiau 
bus pridėta, apart K. Men
keliūnaitės pildyme progra
mos, jei bus suspėta, per 
“Laisvę” bus pranešta tuo
jau.

Tą pat spalio 15 d., 10 
vai ryto, įvyks LLD 3-sios 
Apskrities metinė konfe
rencija Laisvės choro pa
talpose. Prašomi LLD na
riai ir simpatikai dalyvauti 
konferencijoje su pataria
mu balsu. Moterų Klubo 
šeimininkės paruoš pietus, 
ta proga ir ypatiški daly
viai galės pasikalbėti. Po 
konf erenci j os grožėsi mes 
K. Menkeliūnaitės melodin
gomis dainelėmis ir ji gal 
pasakys, kaip jai vyksta 
gyventi tolimoj šalyj Itali
joje. ' f

Perth Amboy, N. J.
Rugsėjo 27 d. mirė Juo

zas Zaveckas, sulaukęs 77 
'metų. Buvo palaidotas su 
bažnytinėmis a p e i g o mis 
rugsėjo 30 d. Paliko liūde
sy 3 dukteris ir 2 'sūnus— 
Juozą ir Praną, abu vedę ir 
turi šeimas ir gerai gyvena. 
O dukterų vardai Marijona, 
Emilija ir Izabela. Visos iš
tekėjusios ir visos4 su šei
momis.

Pas graborių daug gėlių 
puošė velionio karstą ir 
daug buvo palydovų į kapi
nes. Palydovai buvo pa
kviesti į lenkų salę ir tin
kamai pavaišinti.

Juozas Zaveckas buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, ty
kus ir draugiškas. Pirmiau 
priklausė darbininkų drau
gijose. Skaitė progresyvią 
spaudą—“Laisvę” iy “Liau
dies balsą” ir rėmė pagal 
savo išgalę. Niekuomet ne
atsisakė paaukoti darbinin
kų reikalams.

Ilsėkis ramiai, Juozai.
Užuojauta dukterims ir 

sūnums. O daugiausia duk
teriai Emilijai, kuri tėvelį 
prižiūrėjo ligi mirties.

A. S triptiką

Waterbury, Conn.
PATAISA

“Laisvėje” spalio 3 d. tū
pusio j korespondencijoj įsi
skverbė klaida. ' Pasakyta, 
kad S. Kūlelis, aukojo agur
kų., Turėjo būti "aukojo 
duonos ir pyragą, o agurkai 
priklausė Stanislovaitienei.

M. Striįauskienė

Tikutis'

Londonas.' — Mirė įžy
mus anglų skulptorius Wil
liam R. Diek, sulaukęs 82 
metų amžiaus

Su 1-ma dieija sparto pradedame savo didįjį darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren- 
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei” tinkamo biudžeto 
1962 metams. 1 1

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS 
Fra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50> 2-ra $40, 3-čia $35y 4-ta $30, 5-ta $25, 
G-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas niib ?5c. Už aukas arba 
pelhus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą 
1960 metams. . •

aukomis 
budžetą

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 
dienos. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiausia31

naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume vi
sas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metą
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų

Pietų Amerikoj $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metatrts, 6.50 pUsei metų
Kitur užsieniuose $12,00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

1024)2 Liberty Ave., Orone Park 17, N. Y.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 10, 1961
... .. • ir -a



Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

Aprašytas Lietuvos teatras
Žiniomis iš Europos ne

seniai pasirodžiusioj Tarp
tautinėj Teatro Enciklope
dijoj, šeštajame tome, telpa 
skyrius “Lituania”, kuria
me pusantro puslapio smul
kiuoju šriftu aprašyta lie
tuviškojo dramos teatro is
torija. Enciklopedijos ita
liškas vardas “Encyklope- 
dia dello Spėt ta c oi o”. 
Straipsnio autorius —bruk- 
lynietis Vitalis Žukauskas.
Įspūdingas leidinys 
Čiurlioniui pagerbti

Niujorke išeina studentų 
leistas žurnalas “Litua- 
nus”. Numeris skirtas pa
minėti Čiurlionio 50 metų 
mirties metinėms. Pirmą 
puslapį puošia puikus V. K. 
Jonyno Čiurlionio portre
tas, darytas dar Kaune. Pa
teikiamos tokių meno gar
senybių kaip Romain Rolan 
ir Bernhard Berenson apie 
didį lietuvį pasisakymai. 
Pirmasis dar rašė S. Ky
mantaitei - Čiurlionį e n e i, 
1930 metais:

“Sunku išreikšti žodžiais 
tą nuostabą, kurią sukelia 
manyje šis nepaprastas kū
rėjas. Jis ne tik praturtino 
tapybą, bet praplėtė mūsų 
akiračius polyphonijos ir 
ritmiškumo eferose. Jo pa
saulis yra visiškai naujas 
kontinentas ir Čiurlionis 
yra jo pirmasis Kristupas 
Kolumbas.”

Berensonas apie Čiurlio
nį taip pasakė:

“Iš naujosios epochos di
džiųjų individualistų Čiur
lionis turi pirmaujančią vie
tą. Jis turi būti suprastas ir 
įvertintas ne tik už savo 
mistiškumą ir pranašišku
mą, bet įr už savo origina
lias estetiškas ir tapybines 
idėjas”.

Jubiliejiniam žurnale ra
šo taip pat George M. A. 
Hapfmann, Meno istorijos 
profesorius viename svar
biausių JAV Harvardo uni
versitete. Jis yra vienas iš 
kelių vakariečių profeso
rių, kurie specialiai lankėsi 
Kauno Čiurlionio galerijoj 
susipažinti su genijaus kū
riniais.

Vyacheslav Ivanov yra 
autorius kito rašinio apie 
Čiurlionį, vardu: “Čiurlio
nis ir mano sintezės proble
ma”. šis straipsnis tikru
moj išspausdintas dar .1916 
metais Maskvoj Borozdy i 
Mezhi”, Ivanovo meno kri
tikų rinkiny.

Čiurlionio kosminis me
nas, pagal jo paveikslą 
“Rex”, straipsnį para š ė 
Raymond F. Piper, Syracu
se universiteto ordinarinis 
profesorius - filosofas. Šiuo 
metu jis rašo knygą anie 
kosminį meną ir joje tilps 
specialus straipsnis apie 
Čiurlionį. ’’Čiurlionį - kom
pozitorių” aptaria Vladas 
Jakubėnas, gyvenąs ,čika- 
goj.
Rauda be galo, net pikta

Išeivijos lietuviška spau
da vis neatsistebi, kad mir
šta išeivių lietuvių kultūri
nis gyvenimas. Girdi, nese
niai buvusiam “literatūros 
vakare” Brooklyne teatsi- 
lankė tik ten pat posėdžia
vę “veikėjai” ir patys pro
gramos dalyviai... Ir man 
prisimena iš klasik i n i o 
amerikiečių filmo “Nušvil
pęs su vėju” (Gone With 
the Wind) herojaus posa
kis:
’ “...Pykstu ant šių žmo
nių, kad jie tebegyvena pra
eities iliuzijomis, atsiribo
dami nuo šiandienos pasau
lio...”

Gabūs amerikiečiai lietuviai
Trijų lietuvių kilmės 

amerikiečiu, dr. E. Kamins- 
ko, Alfonso J. Palubinsko ir 
Marijos Z. Daugėla i t ė s 
moksliniai straipsniai tilpo 
žurnaluose: Dr. E. Kamins
kas — “Experimental Pye
lonephritis”, — “Yale Jour
nal of Biology and medi
cine”; Dr. A. J. Palubins
kas yra vienas iš autorių 
“Sponge Kidney: Report of 
Seven Cases”, — “Journal 
of Urology”, ir Dr. M. Z. 
Daugėla, “Psvchosomat i s 
Tic. A. Case Report with 
Discussion” —Clinical Pro- 
cedings”.
Juiiliard koncertuos 
Vilniuje

Kada mes čid, Niujorke, 
galime grožėtis garsiuoju 
rusų baletu, solistais, miela 
girdėti, kad lietuviai Vil
niuje spalio 26 turės pro
gos pasiklausyti žinomo 
Niujorko Juilliard Kvarte
to, kuris tik ką išvyko 
gastrolėms po Tarybų Są
jungą.

Būdinga, kad tėvynainiai 
muzikos srity nemažai at
siekė, kaip rodo faktas, kad 
Vilniaus kvartetas neseniai 
laimėjo Europoj pirmau
jančią vietą.
Pasikalbėjimas apie Kauną

Paskutiniame “Tėvynės 
Balso” numeryje yra pasi
kalbėjimas su Kauno archi
tektu Napoleonu Kėvišą 
apie Kauno miesto ateitį. 
Korespondentas Br. Stun- 
žėnas patyrė, kad planuoja
ma Kauną po kelerių metų 
padaryti 350.000 (1944 me
tais buvo 150,000) gyv, pra-1 
monės ir kultūros centru.

Gyvenamųjų namų tiki
masi kitais metais pastaty
ti keturius kartus daugiau 
nei šiais metais. Kaunas ne
trukus gausiąs acetetinio 
šilko (nylono), medvilnės ir 
vilnos verpimo fabrikus, 
ketaus liejyklą, šaldytuvų 
gamyklą, statybinių me
džiagų ir kt. Kaunas gai
viai plečiasi į visas puses. 
Jis baigia susilieti su Rau
dondvariu, Garliava, bet 
ypatingai plečiasi Žaliakal
nyje.

Šių metų pabaigoje Kau
ne bus pradėti statvti di
džiuliai Kauno Politechni
kos Instituto rūmai (šiuo 
metu vien jame mokosi 8,- 
000!). Noreikiškėse, Alek
sote, jau išaugo Žemės ūkio 
Akademijos “kampuso” pir
mieji pastatai — moderniš
ki studentų bendrabučiai 
bei auditorijos. Panemunė
je ruošiamasi statyti di
džiulę 1,000 mokinių vidu
rinę mokyklą; taip pat 
ruošiami projektai mokyk
loms Tunelio gatvėj ir Le
nino (buv. Vytauto) pro
spekte. Žaliakalnyje, Che
mijos Instituto rajone pla
nuojamas naujas 400 vietų 
kino teatras.
Nieko nežino apie 
permainas Lietuvoj

Apsidairius, pasikalbėjus 
su daugeliu 1944 metų išei
vių iš Lietuvos, negali ne
nustebti patyręs, kiek ma
žai jie domisi, kiek mažai 
žino kas vyksta Lietuvoj. 
Jų supratimu, ten tebesitę
sia pokario metas. Viskas 
išgriauta ir taip tebėra. 
Netikėsite, kacTbuvę profe
soriai, aukšti valdininkai 
nieko dar ir šiandien neži
no apie Kauno jūrą ir už
tvanką, apie didžiulį pra
monės augimą. Mat, jie 
skaito tokius “laisvus” lie
tuviškus laikraščius kaip 
nedarbininkų “Darbiu i n-

Žinios iš Uruguajaus
SVEČIUOSE PAS SERO 

LIETUVIUS
Rugpiūčio 26 d. Sero lie

tuviai kultūriniai ir iškil
mingai paminėjo paminėjo 
savo nuosavų namų įsigiji
mo 8 metų sukaktį.

Lygiai 9 vai. vakaro sve
čiai užpildė Centro patal
pas. Pirmoje vietoje buvo 
pademonstruotas labai įdo
mus kino filmas “Motina” 
(Maksimo Gorkio), kuris 
nurodė žiūrovams kelią į 
šviesią visos žmonijos atei
tį. Šis filmas yra tiesiogi
nis iššūkis kapitalizmui ir 
paskatinimas tautoms, ko
vojančioms prieš kolonia
lizmą. Čia visi dalyviai pri
siminė savo mylimąją ir 
brangiąją tėvynę Tarybų 
Lietuvą, ’ir savo vargus iš
eivijoje.

Sukakties proga buvo pa
sakyta keletas labai jaudi
nančių ir gražių kalbų ir 
sveikinimų. Ypatingai pa
sižymėjo mūsų uolus ir ne
nuilstantis veikėjas J. Mė- 
ginis, Urugvajaus Lietuvių 
Centro Sero skyriaus pir
mininkas, kuris, padaręs 
apžvalga apie nuveiktus 
darbus ir atsiektus laimėji
mus, ragino ir kvietė visus 
lietuvius į darbą ir i švie
są, kad nė vienas lietuvis 
nenutoltu nuo savo brangio
sios motinos Tarybų Lietu
vos, ir kad jaunimas gerai 
išmoktu savo tėvu kalba. 
Vėliau jaunimo vardu ispa
nų kalba sveikino jaunuo
lis A. Banevičius, ir lietu
viškai tarė žodi veteranai- 
kūrėjai Čaplikas ir Kurk
lietis. Programa ir sveiki
nimą nuo Lietuvių radijo 
pusvalandžio vedėjo vardu 
nudarė jaunuolis L. Abra- 
činskas. Visi kalbėtojai bu
vo palydėti ilgais ir karš
tais aplodismentais.

U. L. Centro baletas pasi
žymėjo savo meistriškumu ir 
technika, ypatingai mažieji 
šokėjai: Karlitos Stanulis, 
Markevičiūtė, Vanagaity tė 
ir kitos, o choras sudainavo 
keletą nauju dainų.

Visi svečiai jautėsi tik
roje lietuviškoje nuotaikoje 
ir bendroje nepap rastai 
draugiškoje vienybėje. Ma
tėsi ir nepažįstamų veidų, 
ir visi džiaugėsi draugystės 
gėlėmis ir bendradarbiavi
mo vaisiais.

Šventės programai pasi
baigus, ligi ryto vyko links
mi šokiai ir draugiški pa
sikalbėjimai. Reporteris

ATGAVO 7,812 ŠAUTUVŲ
Londonas. — Britanijos 

Scotland Yard (slaptoji po
licija) pareikalavo, kad vi
si britai, kurie laiko nelega
liai šautuvus ir amuniciją, 
atiduotų juos valdžios 
organams. Kurie taip pada
rys, tai nebus baudžiami.

Pasinaudodami tuo, žmo
nės sugrąžino 7,812 šautuvų 
ir daugybę šaunamosios 
medžiagos.

PAKILO PREKYBA
Washingtonas. — Iš Va

karų Vokietijos pranešama, 
kad tosios šalies per pirmą
jį šių metų pusmetį preky
ba su socialistiniais kraš
tais paaugo 24 procentais, 
palyginti su 1960 metų pir
muoju pusmečiu. Ir ši skait
linė neliečia Rytų Vokieti
jos, su kuria Vakarų Vokie
tija taipgi veda prekybą.

---------------------------- i,------------—-------------v—.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

ką”, kuris spausdina tik tai, 
kas bloga Lietuvoj. Taip, 
mat, kai kas supranta “lais
vą spaudą”***

Adela Reuther pasakoja apie J. R. Hoffa kalbėjo važiuotės
Tarybų Lietuvą darbininkų konvencijoje J

Praėjusį ketvirta d i e n į 
mus aplankė čikagietė vieš
nia Adela (Della) Reuther. 
Ją atlydėjo jos giminaitė, 
niujorkietė Betty Litkus. 
Abidvi vešnos a p ž ū r ė j o 
“Laisvės” įstaigą. Pamačiu
si mūsų, spaustuvę, Betty 
Litkus tarė:

—Pirmą kartą savo gyve
nime esu spaustuvėje; ligi 
šiol spaustuvę buvau mačiu
si tik filmuose.

Bet grįžkime prie viešnios 
A. Reuther. Ji tik ką sugrį
žo iš Lietuvos, kur išbuvo 
daugiau kaip du mėnesius. 
Kai ji nuvyko į Lietuvą, 
pradėjo prastai fiziškai 
jaustis. Gydytojai patarė 
jai eiti į ligoninę, pasiduo
ti operacijai.

Ir Adela su vilniečiu J. 
Mažeika buvo paguldyti 
Kauno Poliklinikon — tai 
bene pati didžiausia ligoni
nė Lietuvoje.

KUO JI SIRGO?
Adela Reuther jautė ką 

nors negero viduriuose, be 
to, grūmojo jai trūkis (rup
ture), taipgi turėjo kažką 
nenormalaus kai kuriose 
gyslose.

Prieš išvykdama į Lietu
vą kaip turistė, Adela gal
vojo: kaip bus taip, pama
tysiu savo tėvų žemę, pama
tysiu Lietuvą, o tada grį
šiu ir žiūrėsiu... Bet Lie
tuvos gydytojai jos nepalei
do.

— Kas jus operavo? — 
klausiu.

—Mane operavo gydyto
jas Karaliūnas, jam padėjo 
jo asistentas gydytojas A- 
dukauskas, o anestet i k a s 
buvo gydytojas Mikalaus
kas. Man sakė, kad laike 
mano operavirho buvo at
vykęs ir profesorius Januš
kevičius.

Moteriškė labai įvertina, 
labai gerbia visus Poliklini
kos gydytojus, o labiausiai 
jos ‘direktorių gydytoją Ja- 
šinską ir jo žmoną; gerbia 
ir medicinos seseles, kurios 
jai daug padėjo.

—Koks puikus ten patar
navimas ligoniams!.. — ne
gali Adela atsistebėti.

—Ir visa tai jums nieko 
nelėšavo?

—Nei kapeikos! O Či
kagoje man būtų visa tai 
kaštavę tūkstančius dole
rių !..

Po to jinai ir Mažeika 
buvo pasiųsti į Druskinin
kus poilsiui. Ten taipgi vi
si gydytojai ir seselės la
bai draugiški./ Jiedu buvo 
dešimt dienų “Druskinin
kų” sanatorijoje.

Visi Lietuvos žmonės la
bai draugiški,, pasakoja A- 
dela. Gyvena gražiai, nors 
neištaigingai. Miestai pui
kūs, švarutėliai.

—O kaip patiko Maskva?
—Ką ir * bekalbėti! Tai 

miestas, kuris žmogų suža
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vi, — atsako moteriškė. — 
Buvau ir Kremliuje, va, ten 
gavau šį ženkl-elį ir jį vi
suomet labai branginsiu. 
Aplankiau Lenino mauzolie
jų-

Adela pasakoja, kad ji po 
trejų metų ir vėl bandys 
aplankyti savo tėvų žemę, 
Tarybų Lietuvą.

-—Norėčiau aš ten pasi
likti, gyventi ir dirbti. O 
darbo ten jie turi ligi va
liai !

Adela Reuther gimusi 
JAV. Lietuviškai šneka 
gražiai, ir ji prisipažįsta, 
jog labai daug lietuviškai 
pramoko būdama Lietuvoje.

Sekmadienį Adela Reu
ther iš Niujorko išvyko į 
Čikagą. Ns.

Pas J. Steponaitį
Visada randu smagumą 

pasimatydamas su Juozu 
Steponaičiu. Pastarasis pa
simatymas irgi mane gerai 
nuteikė.

Juozą radau bendrame 
įnamių kambaryje. Mudu 
persikėlėme į jo gyvenamą
jį butą ir netrukdomi kitų 
tęsėme pokalbį. Jis prasidė
jo grynai asmeniniais rei
kalais, o baigėsi pasauli
niais. Juozas mėgsta daug 
skaityti tai turi daug ko 
įdomaus savo mintims pa
marginti.

Steponaitis daug nesiguo- 
džia apie savo sveikatą. Sa
kė, nepakenčiamų skaus
mų neturįs. Jį užvis dau
giau kankina nuobodulis, 
įkyri, monotoni aplinka.

Labai ilgisi jis pasimaty
mų su bičiuliais ir drau
gais. Pastarais laikais buvo 
vasariškai šilta, tai lanky
tojai visiškai suretėję. Jis 
jų didžiai pasigenda. Mes, 
laisvai galėdami vieni kitus 
pasimatyti, nejaučiame ap
linkos esančių visada už 
keturių sienų.

Dabar oras jau vėsus, 
tai būtų gražu, kad mes at 
simintume mūsų primirštus 
artimuosius. Juozas ilgesin
gai prisimena ir sveikina 
visus laisviečius.

J. Steponaitį galima ma
tyti antradieniais, ketvirta
dieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 po pietų, o va
karais kasdien nuo 7 iki 8 
vai. Vieta: 144 So. Oxford 
St., Room 312 Brooklyn, 
GG traukinio Fulton stotis.

Jonas, Jr.

DETROITO MASIAI 
WASHINGTONE

Advokatė St. Masytė at
siuntė atviruką iš Washing- 
tono (DC). Sakosi ten sma
gią! visa jų šeima (trys) 
linksmai viešėjo pas Lau
ryną ir plačiai nufilmavo 
sostinę. (Ji turi 16 mili
metrų judžių kamerą.) V'.

Praėjusią savaitę Roose-1 Hoffa per keletą metų bu- 
vo visaip juodinamas, tei-velto hotelio auditorijdje, 

Niujorke, įvyko Transport 
Workers Union (Važiuotės 
darbininkų unijos) suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 750 delegatų.
Ši unija nėra didelė, tik 
apie 150,000 narių, bet ji 
svarbi, nes didmiesčiuose 
kontroliuoja visą važiuotę— 
traukinių ir autobusų. Pa
vyzdžiui, Niujorko mieste 
visi transportacijos darbi
ninkai priklauso šiai unijai.

Šiai unijai vadovauja pa
žangesni vyrai, tokie, kaip 
prezidentas Michael Quill ir 
Matthew Guinan, sekreto- 
rius-iždininkas.

BUVO PAKVIESTAS 
HOFFA

Į šį suvažiavimą buvo 
pakviestas tymsterių uni
jos, kuri turi 2,700,000 na
rių, prezidentas James R. 
Hoffa.

Tai pirmą kartą Hoffa 
kalbėjo suvažiavime unijos, 
priklausančios AFL - CIO! 
Quillas jį pakvietė ir pa
reiškė, kad Hoffa esąs 
“švariausias žmogus” JAV, 
kad tymsterių unija turi 
būti grąžinta į AFL-CIO.

Tai buvo kas nors naujo 
Amerikos unijiniame judė
jime! Reikia atsiminti, kad

Padėka
Coney Island ligoninėje 

išgulėjau ištisas aštuonias 
savaites, pergyvenau dvi 
sunkias, pavojingas opera
cijas. Buvo sunku ir skau
du.

Bet skausmus man leng
vino tai, kad daugelis drau
gų ir draugių mane ligoni
nėje lankė, kai kurie atne
šė ir vėrtingų dovanų, dau
gelis prisiuntė' užuojautos 
laiškelių bei atvirukų.

Už visa tai širdingai dė
koju visiems ir visoms! 
Niekad nepamiršiu!

Taipgi dėkoju ir laikraš
čiui “Laisvei’’, kad apie ma
no buvimą ligoninėje para
šė.

Viktorija Balkus

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI
TIKRIEJI MINK STULOS. Kaip 

nauji $110. PERSIAN LAMB PAL
TAI $150- Už visus 5 metu ga
rantija.

ROSALLE FURS
178 North Ave., New Rochelle, N. Y.

(sekr. Arnold Constable.) Atdara 
pirm, ir ketv. nuo 9 y. r.—9 v. v.

Kitom dienom iki 6 v. v.

“LAISVES” KONCERTAS
Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus fir

Įvyks Sekmadienio Popietę S

Lapkričio 12 November
Pradžia 3 valandą popiet |

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Prašome visus įsitėmyti datą ir vietą, kur ir j 
kada koncertas bus, ir kviečiame atsilankyti, 0 
Šis koncertas bus nepaprastas, nes Brooklyne 
paskutinis parengimas užbaigimui “Laisvės” ! 
auksinio jubiliejaus. įi

Bus labai įdomi koncerto programa, turėsime I 
žymių talentų net iš užsienio, kurie atliks pro- H 
gramą. Neužilgo paskelbsime ištisą programą. y 
Dabar prašome visus tą dieną nedaryti kokių ii 
sueigų ir kviečiame ateiti į “Laisvės” koncertą. j

Rengėjai
niĮjitn7trniįniiigūiį(tiirrii3}tninl/niUiinnimiiilinu4ihni!ĮniffiE EjjffigEi nrfnnminxrjircnannp'iru^.miHUHUnllimBHTffiWTffnTTWffHHlBg
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siamas, persekiojamas tiek 
valdinių teismų, tiek AFL- 
CIO Meanio. Ir jis vis išė
jo laimėtoju!

Kai kitų amerikinių dar
bo unijų narių skaičius ma
žėjo, tai tymsterių unija au
go ir tebeauga. Na, o Hof- 
fos pakvietimas į šį suva
žiavimą sakyti kalbą, aiš
kiausiai parodė, kad jis tu
ri draugų, gerų bičiulių to
se unijose, kurios priklau
so AFL-CIO, iš kur tymste
rių unija prieš kelerius me
tus buvo išmesta. Kai ku
rie spėja, kad dabar Mea
ny puls ir Quillą.

Hoffa savo kalboje nesi
gailėjo aštrių žodžių ir hu
moristinių epitetų tiems, 
kurie jį ir jo uniją puola. 
Teko ir AFL-CIO preziden
tui Meany, kuris, anot HoL’ 
fos, nieko neatstovauja, o 
tik garsiai rėkia ant tų, ku
rie organizuoja darbinin
kus ir kovoja už jų reika
lus.

Meany yra dešinus, aršus 
biurokratas.

Šiomis dienomis New 
Yorke vyksta AFL-CIO 
Veikiančiojo Komiteto su
važiavimas, kur bus svars
tytas tymsterių gražinimas 
į AFL-CIO. ‘ Ns.

Kas kaip gina 
sveturgimius

Šis atsiliepimas į reikalą 
paremti demokratinių tei
sių ir Amerikos sveturgi- 
mių gynimą yra jau ketvir
tas šiais metais. Darbų yra 
daug, o kiti dar nepradėti 
laukia savo, eilės. Daba^f 
parėmusieji yra šie:
A.J. Bekampis,

Avalon,.N. J. ... $50.00 
LLD 10 kp., per

A. Matulį, ...... 25.00 
P. Butkevičia, St. Peters

burg, Fla..... .  15.00
Jankė, stamfordietė, 10.00 
W. Skodis ............... 5.00
L. J. Kuršėniškis .... 5.00
Ona Malin ............... 4.00
M. Sprainienė ......... 2.00
Šiltas ačiū minėtiems. Ti

kimės, kad ateis talkpn ir 
kiti. Lauksime.

Money order - perlaidą 
rašykite: M. Stakovas, o 
siųskite Anne Jones, 345 
Linden St., Brooklyn 27, 
N. Y.

Komitetas




