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KRISLAI JAV aukščiausiasis teismas
atmete komunistų apeliaciją

Kuba sako, kad ir vėl 
JAV ruošia invazijąPetras Rimša.

Jo darbai nemirs.
Aplankiau jį Kaune.
Prisimena amerikiečius.

— Rašo R. Mizara —

Mirė Petras Rimša, mirė 
vienas įžymiausiųjų senosios i 
kartos Lietuvos dailininku.

“Lietuvos mokykla” vaiz
duoja tą lietuvių tautai tamsų 
laikotarpį, kai žiaurioji carinė 
valdžia draudė lietuviškas mo-j 
kyklas, lietuvišką raštą.

Jo “Artojas” vaizduoja 
per šimtus metų gyventą sun
kų, vos bepakeliamą Lietuvos 
valstiečio gyvenimą.

P. Rimša ir A. Žmuidzina
vičius—du įžymiausi Lietuvos 
dailininkai, davę pradžią mo
derne! lietuvių dailei. Pirma
sis — su kaltu skulptūroje, 
antrasis —su teptuku tapybo
je. Jųdviejų geras bičiulis ir 
draugas, M. K. Čiurlionis, ge
nijus, prieš daugiau kaip 50 
metų, taipgi kartu su jais vei
kė, organizuojant Lietuvių j 
dailės parodas Vilniuje.

Prieš porą metų aplankiau 
Petrą Rimšą Kaune. Radau ir 
palikau jį gulint lovoje. Jis 
sirgo. Be kitų komplikacijų, 
jis baigė prarasti regėjimą.

— Dar aš noriu dirbti, noriu 
kurti!.. — kalbėjo jis. — Ir 
dar dirbsiu, nes turiu galvoje 

dalykų...
Taip jis man sakė. O aš 

jam:
i —Draugas Rimša! Nežinau, i 

ar jūs pajėgsite nuveikti dau
giau, kiek jau esate nuveikę. 
Bet žinokite tai: Jūs lietuvių 
tautai esate nemirštamas. Jū
sų “Artojas,” jūsų “Lietuvos 
mokykla” padarė jus nemirš
tamu. Kaip gi jūs čia gy
venate ?..

—Gyvenu gerai: visko man 
užtenka. Tarybinė vyriausybė 
nupirko visą mano kūrybą; 
sakė, muziejui! sudės. Gaunu 
gerą pensiją...

— t—
Bute dų dideli kambariai, 

kupini P. Rimšos darbų. Jo 
mieloji žmona rodinėjo man, 
aiškino, sustodama ties kiek
vienu skulptoriaus darbu, pa
brėždama jo reikšmę.

—Pavaišink svečią, pavai
šink! — įsakinėjo savo žmo
nai seimininkas, gulėdamas 
lovoje. — Neišleisk, nepavai
šinusi !..

Ji pavaišino.
man prisiminė anas me

tas, kai P. Rimša buvo Ame
rikoje, kai jis čia turėjo savo 
dybų parodas. Prisiminė man, 
kai jis, būdamas Brooklyne, 
užeidavo valgyti į valgyklą, 
tuomet buvusią “Laisvės” na
me. Diskusuodavome mudu 
meną, dailę, jos paskirtį vi
suomenėje.

Skundėsi dailininkas, kad 
Smetonos laikais jis buvo pa
neigtas. Smetonininkai nie
kad jo neįvertino, kaip įžy
maus dailininko. Smetonos 
valdomi muziejai buvo skulp
toriaus darbams perankšti.

Kas kita Tarybų Lietuvoje! 
Čia jis turėjo visas galimybes 
pasireikšti kaip dailininkas, 
kaip žmogus. Tarybinė Lietu
vos vyriausybė jam gerai su
mokėjo už jo darbus; nupir
ko juos, kad jie nedingtų, kad 
jų kas neišgraibstytų, kad jie 
liktų mūsų tautos nuosavybe, 
panašiai, kaip M. K. Čiurlio
nio, kaip A. Žmuidzinavičiaus 
kūrybiniai darbai.

Tam smagų prisiminti jo pa
lydas, išstatytas Niujorke, Či
kagoje, Bostone, kur jis pats 
(prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą) dalyvavo. j

Washington. — JAV 
i Aukščiausiasis teismas spa

lio 9 d. atsisakė persvarsty
ti savo sprendimą, paskelb
tą š. m. birželio 5 d. Tasai 
sprendimas buvo padarytas 
penkiais balsais prieš ketu-1 
ris. Einant tuo sprendimu, 

I JAV Komunistų partija ir 
“fronto organizacijos” pri-1 
valo registruotis, priduo- 
dant valdžiai savo narių ir 
organizacijų virši ninku 
vardus ir adresus ir tt.. ir 
tt. Viso to reikalauja Mc- 
Carrano aktas, kurį teis-Į 
mas užgyrė.

Einant tuo aktu, kuris 
partijos ar organizacijos 
viršininkas bei narys neuž
siregistruos, tai už kiekvie- 

j na neužregistruota dieną 
turėtų sumokėti $10,000 pa
baudos. taipgi jam grėstų 
penkeri metai kalėjimo.

Po to sprendimo paskel
bimo, JAV Komunistų par
tija įteikė teismui apeliaci
ją prašant, kad jis iš nau
jo persvarstytų šį savo nuo
sprendį, kadangi jis, nuo
sprendis, prięštarauja JAV 
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Kurilų saly japonai
, negaus

Tokio. — Japonijos val
džia gavo pranešimą iš Ta
rybų Sąjungos, jog Kurilų 
salų Japonijai ji negrąžins.

Šias salas japonai valdė 
prieš karą. Jose japonai bu
vo labai įsitvirtinę. Jau po 
to, kai su Japonija buvo pa
sirašytas mūšių paliaubų 
dokumentas, japonai Kurilų 
salose dar per tris dienas 
kariavo, nenorėdami per
leisti tų salų Tarybų Sąjun
gai. Tuose mūšiuose žuvo 
nemaža žmonių iš abiejų 
pusių.

Kurilų salos stovi arti Ja
ponijos, ir jos turi svarbią 
strateginę reikšmę. Be to, 
žuvininkystei vystyti labai 
tinka.

Patna, Indija. — Apie 
1.000 žmonių žuvo potvy
niuose, iškilusiuose Bihar 
valstijoje, Indijoje.

Bet jam nepatinka, jis smer
kia tuos raketierius, “lietuviš
kus patriotus,” kurie “nupir
ko” nuo jo “Artoją” ir sakė 
patalpins jį' Bostono ‘ Dailės 
muziejuje. Bet ir šiandien ta
sai “Artojas” tur būt tebesto
vi dulkių slegiamas kur nors 
muziejaus rūsiuose, o “patri
otai,” žadėję dailininkui su
mokėti pinigų sumą, jos ne
sumokėjo, nukniaukė!..

P. .Rimšos daug svarbių kū
rybinių darbų pražudė fašis
tai Berlyne karo metu.

P. Rimša nebuvo komunis
tas; jis buvo demokratas ir 
įžymus dailininkas. Labai kuk
lus, paprastas. ‘ Jo išgyventi 
80 metų nebuvo bergždi!

(Man rodosi, skulptorius P. 
Rimša kadaise susirašinėjo su 
brooklyniškiu d-ru A. Petri
ką. Būtų gerai, kad pasta
rasis išsamiau parašytų apie 
mirusįjį dailininką.)

Konstitucijos pirmajam ir 
penktajam papildym a m s 
(amendmentams). Dabar 
teismas tą apeliaciją atme
tė.

Kas toliau?
Komunistų partijos vado

vai pareiškė seniau ir pa
kartojo dabar, kad partija 
nesiregistruos.

Tik šiomis dienomis par
tijos sekretorius Benjamin 
J. Davis pasakė, kad “mes 
verčiau eisime į kalėjimą 
negu registruosimės”. Pa
našų pareiškimą padarė ir 
Gus Hali, partijos generali
nis sekretorius.

Justicijos departamento 
sekretorius (ministras) Ro
bert F. Kennedy pareiškė, 
kad jis vykdys gyveniman 
teismo sprendimus; kai tik 
bus įteiktas jam formalus 
pranešimas, tai jis reika
lausiąs, kad partija regist- 
ruotųsi, o jei ne, tai jis tai
kysiąs jai McCarrano įsta
tyme numatytas pabaudas.

Kol kas niekas nežino, 
kuo ir kaip visa tai baig
sis.

Išlaisvino 1,000 
indy komunistą

New Delhi, Indija.—Pun- 
jabo valstijos valdžia pa
skelbė amnestiją apie 1,000 
komunistų kalinių, išlei
džiant juos iš kalėjimų. Jie 
ten buvo sukišti už tai, kad 
dalyvavo judėjime dėl Pun- 
jabo atsiskyrimo nuo Indi
jos.

Punjabo žmones turi sa
vo kalbą, skirtingą nuo In
dų, tai jie ir reikalauja, kad 
jiems būtų suteikta nepri
klausomybė, kad jie galėtų 
turėti savo valstybę su sa
vo kalba.

A. Gromyko tarėsi 
su Macmillanu

Londonas. — Grįždamas 
iš Niujorko, TSRS užsienio 
reikalų ministras A. Gro
myko buvo sustojęs Londo
ne. Čia jis tarėsi su Brita
nijos ministrų pirmininku 
Macmillanu. Kalbėjosi jiedu 
apie reikalus, liečiančius 
Rytų Berlyno ateitį.

Po pasitarimų Gromyko 
sakė:

—Didėja susiprat imas 
tarp didžiųjų valstybių; 
reikia visa daryti, kad iš
vengtume karo.

A. Gromyko išskubėjo 
Maskvon, kur spalio 17 d. 
prasidės TS Komuni s t ų 
partijos XXH-asis suvažia
vimas.

Lansing, Mich. — Negras 
Otis M. Smith tapo paskir
tas Michigano valstij o s 
aukščiausiojo teismo nariu. 
Jį paskyrė gubernatorius 
Swainson. Tai pirmą kartą 
negras šioje valstijoje už
ima tokią aukštą vietą.

JUBILIEJINIS 
'LAISVES' VAJUS

Čia paduodame pirmutinius vajaus rezultatus. Pra
šome pasiskaityti.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
PUNKTAI

A. žemaitis, Baltimore, Md. 949
Geo. ShimaitĮs, Brocktdn, Mass. 720
M. Strižauskienč, Waterbury, Conn. 360
K. Kasulis, Worcester, Mass 346
Scranton Pa. 108
Rochester, N. Y. 84
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 72
New Jersey vajininkai 32

Kaip matote, A. žemaitis, baltimorietis, stovi pir
moj vietoj. Jis prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų. Jam į pagalbą atėjo geras mūsų laikraščio rėmė
jas J. Smalenskas, kuris dabar atostogauja Miami, Fla. 
Jis prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir pluoštą atnau
jinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė tris nau
jas prenumeratas. Jurgis yra nenuilstantis vajininkas,

(Tąsa 6-tam pusi.)

Hollandai bandė sulaikyti 
tarybinę pilietę

Amsterdamas. —Į Hollan- 
diją buvo atvykusi grupė 
Tarybų Sąjungos turistų. 
Vienas jų, inžinierius A.Go- 
lubas, nusitarė negrįžti at
gal, bet pasilikti Hollandi- 
joje.

Kai tarybiniai turistai 
pasiekė Schiphol aerodro
mą sėsti į tarybinį lėktuvą 
ir grįžti namo, juos atvyko 
palydėti Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Uollandijai 
P. K. Ponomarenko ir kiti 
ambasados tarnautojai.

Žiūri jie žiūri, kad nėra 
Golubienės. Pasirodė, kad 
Hollandijos ponai ją pasi
grobė, atėmė iš jos tarybi-

Quadrosas skelbia: 
aš tuoj sugrįšiu!

Rio de Janeiro. — Buvęs 
Brazilijos prezidentas Qua- 
dros, kuris pasitraukė iš 
prezidento vietos ir išvyko 
į Londoną, dabar iš ten ra
šo, kad jįs neužilgo sugrįš 
atgal į Braziliją.

Jo žentas Aloar Jose Go
mes šiomis dienomis atskri
do iš Londono ir atvežė 
Quadroso laiškutį, kuris čia 
buvo paskelbtas. Laiškelyje 
Quadros nurodo, kad “ma
no politiniai priešai, liau
dies išnaudotojai ir jų tal
kininkai pagreitins mano 
sugrįžimą į Braziliją.”

Generalinis streikas 
Argentinoje

Buenos Aires; — Spalio 
6 dieną čia buvo paskelbtas 
24 valandų generalinis dar
bininkų streikas.

Organizuoti darbininkai 
protestuoja prieš valdžios 
ekonominę politiką, sunki
nančią darbo žmonių gyve
nimą.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybe pripažino Siriją 
ir jos laikinąją valdžią. 

nį pasportą ir pasakė mote
riškei: “Tu negrįžk- namo, 
tu turi pasilikti laisvėje!..” 
Moteriškė priešinosi. Am
basadorius Ponomarenko, 
pamatęs, kad hollandai ne 
juokais nori pasigrobti ta
rybinę pilietę, įsikišo. Buvo 
net “fizinių apsikeitimų” su 
hollandų valdininkais.

Golubienei ir ambasado
riui griežtai reikalaujant, 
buvo jai grąžintas paspor- 
tas ir Ji laimingai išskrido 
namo su kitais turistais.

Šis incidentas, sakoma, 
gali pabloginti Tarybų Są
jungos - Hollandijos santy
kius.

S. Maugham padės 
kitiems rašytojams z
Londonas. —Įžymus ang

lų rašytojas Sommerset 
Maugham pareiškė, kad jis 
steigia specialų fondą, iš 
kurio bus galima teikti pa
galbą jauniems ir seniems, 
vargingai gyvenantiems ra
šytojams. Maugham paliks 
tam tikslui visą savo turtą. 
Rašytojas jau gyvena 87 
metus.

Per daugiau kaip 30 me
tų Maugham gyveno Fran- 
cūzijoje, o dabar > sugrįžo 
į Angliją ir čia žada gyven
ti iki mirties.

Ragina braziliečius 
nuolat budėti

Rio de Janeiro. — Nau
jasis Brazilijoj prezidentas, 
čia kalbėdamas, įspėjo žmo
nes, kad yra priešų, kurie 
organizuojasi nuversti da
bartinę Brazilijos valdžią. 
Tie priešai, aišku, yra re
akcionieriai, fabrikantai ir 
dvarponiai.
- Prezidents Goulartas ra
gino darbininkus, studen
tus, intelektualus ir visus 
darbo žmones nuolat budė
ti.

Havana. — Kastro vy
riausybė čia šiomis dieno
mis pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos organizuoja nau
ją Kubon invaziją, tik šiuo 
kartu invazija organizuo
jama daug platesne papėde 
negu buvo praėjusį balan
džio mėnesį.

Toki kaltinimą JAV pa
darė Kubos veikiantysis už
sienio reikalų ministras 
Carlos Olivares užsienio di
plomatams.

Konferencijoje dalyvavo 
32 šalių diplomatai — am
basadoriai. Olivares sakė: 
Jungt Valstijų vyriausybės 
organai treiniruoja invazi
jos kariuomenę dvidešimty
je bazių, kurios yra JAV te
ritorijoje, o devynios bazės 
įvairiose Karibų srities ša
lyse.

—Tačiau, mes esame tik
ri, kad nugalėsime bet ko
kią prieš mus išstatytą ag
resiją, — pareiškė Kubos 
Užsienio reikalų ministras.

Senjoras Olivares įteikė 
kiekvienam konferencijos 
dalyviui - diplomatui 1,600

Sako, Laosas bus 
kairesnis nei buvo

Vientiane. — Dabar, kai 
jau nuspręsta, kad Laoso 
premjeru bus princas Sou- 
vanna Phouma, tai dešinieji 
elementai skelbia, kad ši ša
lis bus pastūmėta dar ar
čiau socialistinių valstybių 
bloko negu kada nors ji bu
vo.

Dešinieji dėl to kaltina 
JAV politiką.

Naujas Phoumos kabine
tas bus sudarytas bėgyje 
keleto dienų. Jin įeis 16 as
menų iš trijų grupių — de
šiniųjų, vidurio ir kairiųjų.

Sirijos komunistai 
smerkia Nasserį

Damaskas. — Po to, kai 
Sirija išsitraukė iš Jungt. 
Arabų Respublikos ir nusi
tarė valdytis nepriklauso
mai, Sirijos Komunistų par
tija išleido pareiškimą.

Partija užgiria šį žygį ir 
sako, kad Egipto Nasseris 
yra diktatorius, engęs dar
bo žmones ir sirų tautą.

Bet laikinoji Sirijos val
džia patvarkė, kad ji šiuo 
metu uždaro visas politines 
partijas, jų tarpe ir komu
nistų. Valdžia sako: už kė
lė t o mėnesių pravesime 
parlamento rinkimus, o ta
da nauja valdžia galės vai
ruoti šalį, kaip ji nori.

NASSERIS STEBISI
Kairas. — Egipto prezi

dentas Nasseris stebisi, kad 
taip greit Tarybų Sąjunga, 
Čekoslovakija ir Bulgarija 
pripažino Siriją, kaip ne
priklausomą valstybę.

Nasseriui tai nepatinka. 

žodžių raštą, kuriame smul
kiai nurodyta, ką, kur, ir 
kaip daro Jungtinių Valsti
jų valdžia. Jis sakė, kad in
vazijai į Kubą kariuomenė 
ruošiama Floridoje —West 
Palm Beach, Pompano, 
Fort Lauderdale, Opa-Loc
ka, Hialeah, Key West, St. 
Petersburge, a Sarasoto j e, 
ir kt.

Yra treiniravimo bazės 
Fort Worth, Texas; Nor
folk, Va.; Fort Bragg ir 
New Orleanse.

Karibų srityje: Guanta
namo, Kuboje; Dominiko
nų respublikoj. Guatemalo- 
je, Nikaraguoje, Panamos 
kanalo zonoje ir kt.

Pasirodo, kad Kubos val
džia turi gerus seklius, ku
rie smarkiai darbuojasi ir 
darbuoda m i e s i suranda, 
kur kokios bazės prieš juos 
veikia.

(Kai Kubos užsienio rei
kalų ministro Olivareso kal
tinimai JAV buvo priduoti 
Valstybės departamentui, 
tai jis užginčijo, kad kas* 
nors panašaus yra daro
ma.).

Ruošia tiesti naują 
geležinkelį

Maskva. — Tarybų Są
jungos inžinieriai šiuo me
tu daro planus naujam ge
ležinkeliui, kuris jungtų dvi 
naujas Afrikos respublikas 
Mali ir Gvinėją (Guinea).

Geležinkelis būsiąs apie 
200 mylių ilgio. Jis eisiąs 
nuo Mali respublikos sosti
nės Bamako iki miestelio 
Kourossa, kuris esąs Gvinė
joje. Norima, kad Mali res
publikos sostinė galėtų tu
rėti' geležinkelio ryšį su 
Gvinėjos sostine Konakriu, 
kad geležinkelis prieitų 
prie Atlanto.

Kai planai bus nubrėžti, 
tai gal būt Tarybų Sąjungai 
ir bus pavestas geležinkelio 
nutiesimas.

160,000 žmomą į 
universitetus

Waršuva. — šiemet į 
Lenkijos Liaudies Respub
likos universitetus ir kitas 
aukštąsias mokyklas įstojo 
160,000 jaunų vyrų ir mote
rų. O tokių aukštųjų mo
kyklų Lenkijoje šiuo metu 
yra 71.

Be pačių Lenkijos pilie
čių, į Lenkijos aukštąsias 
mokyklas įstojo 800 užsie
niečių — daugiausiai Azi
jos ir Afrikos jaunimo.

Švietimo vadovai sako: 
šiemet ir mokytojai ir dės
tytojai ir profesoriai bus 
labiau užsigrūdinę mark- 
sistine-leninine ideologija. 
Tiesa, yra seno amžiaus 
profesorių, kurie laikosi 
dar “senoviškų” (buržuazi
nių) idėjų, bet jie greit re
tėja: seni, tai eina į pensi
ją . .
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO [žymusis Lietuvos skulptorius
Petras Rimša V

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ____ $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co. .......... $10.00 per year
Queens Co., $5.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Kaip ir kada prasidėjo?
KALBANT APIE SUSIDARIUSIĄ labai įtemptą 

tarptautinę padėti ryšium su Berlynu ir Vokietija, daž
nai girdime iš vienos ir iš kitos pusės primetimus apie 
sulaužymus susitarimų. Pavyzdžiui, girdi, Potsdamo 
konferencijos ir kitus susitarimus sulaužiusi Tarybų 
Sąjunga, todėl dabar ir esame atsidūrę tokioje nesvie
tiškoje Įtampoje dėl Berlyno.

Bet štai mūsų rankose anglų kalba brošiūra “War 
and Peace... and the problem of Berlin”. Joje randame 
apie tas sutartis ir jų laužymą nuomonę labai žymaus 
amerikiečio, prof. Fred Warner Neal, kuris kadaise yra 
buvęs žurnalo “Wall Street Journal” redaktorius ir mū
sų Valstybės department© patarėjas “Rusijos reikalais”.

Mr. Neal sutinka su tais, kurie sako, kad Tarybų 
Sąjunga yra paneigus vieną kitą tų senų susitarimų. 
Bet jis klausia, kaip, kur ir kada tie nutarimų paneigi
mai bei sulaužymai prasidėjo? Tegu, girdi, kalba isto
rija.

Pavyzdžiui, Vakarai aiškiai sulaužė Postdamo susi
tarimus, kai jie suvienijo amerikiečių, anglų ir francū- 
zų okupacijos zonas į vieną atskirą, nepriklausomą val
stybę—Vakarų Vokietiją. Tik paskui Sovietai, girdi, pa
vertė savo okupacijos zoną į valstybę—Rytų Vokietiją. 
Ir taip gimė dvi vokiečių valstybės, rytinė ir vakarinė.

Bet dar ir tada buvo galima kalbėti apie Vokietijos 
vienybę. Tada dar nebuvo vokiškų armijų. Rytų Vokie
tijoje buvo tik milicija. Tada dar Rytų Vokietijoje tebu
vo viena armija, būtent, Tarybų Sąjungos, “lygiai taip, 
kaip Vakarų Vokietijoje tikra militarinė jėga buvo tik* 
•Amerikos armija, su pridėčku anglų ir francūzų karių”.'.

Tačiau kas atsitiko? Amerikiečiai ir jų talkininkai 
griebėsi Vakarų Vokietiją iš naujo sumilitarizuoti (ap
ginkluoti), suorganizavo kavinę sąjungą (North Atlan
tic Treaty Organization—NATO) ir į ją įtraukė Vaka
rų Vokietiją. Tik tada Rytų Vokietijoje pradėjo kurtis 
armija ir tik tada gimė socialistinių šalių militarinė są
junga (vadinama “Varšuvos sąjunga”). . »

Remilitarizuotos, iš naujo apginkluotos Vakarų Vo
kietijos NATO gretose vąidmuo šiandien daug svarbes
nis negu Anglijos ir Ffancūzijos. Mr. Neal teigia, kad 

‘šiandien Vakarų Vokietija jau diktuoja (nustato) ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų politiką Europoje!

Tai šitokia padėtis. Štai kame visų nesusipratimų 
šaltinis.

KIAULIŠKAI ELGESĮ, 
TAI IR GAVO PAR NOSĮ

Dėl susidariusios padėties 
apie Berlyną, kanadiškių 
lietuvių “Liaudies balsas” 
rašo:

v “Vakariniame pasaulyje 
dabar labai daug sielojama- 
si dėl Berlyno padėties. 
Tiesa, rodos, nebūtų ko 
verkti, nes niekas niekam 
bloga Berlyne nedaro, tik 
uždare vartus, kad “politi
nės kiaulės” nelandytų, bet, 
matyti, ir dėl to yra ko 
verkti kai kam. Kiti, tie
siog ašarodami, sako: “Ko
dėl gi tie rusai negali pa
likti taip, kaip buvo;įki 
šiol?” Girdi, nebuvę taip 
blogai.

Visiems yra žinoma, kad 
musės žmogus ir nepaste
bėtų, jeigu ji neįkyrėtų su 
savo lindimu. Ir kada ji 
įsipyksta, žmogus ją veja 
tolyn. Taip buvo ir su Ber
lynu. Pasinaudodami pato
giomis sąlygomis, kapitaliz
mo agentai dėjo visas pa
stangas kenkti Rytinio Ber
lyno autoritetams. Jie net 
nesusipratusius žmones par
davinėjo. Už tam tikrą su
mą pinigų jie stengdavosi 
prikalbėti juos bėgti į Va
karus.

Rytinės Vokietijos val
džiai nusibodo terliotis su 
tais niekalais. Ji uždarė sie
ną jiems. Jie gali spjaudy
tis prie sienos ir špygas ro
dyti, bet tai jų reikalas: O 
Tarybų Sąjunga, labai pa
grįstai, nori pasirašyti tai
kos sutartį; Juk tiek metų 
praėjo po karo.

Vakarinės Vokietijos po
litikieriai, ir įų globėjai tu
rėjo būti padoresni, “jeigu 
jie norėjo, kad vartai būtų 
atviri ir toliau, kaip buvo 
iki jų uždarymo. Kiauliš
kai elgiantis buvo galima 
tikėtis tik to, kas įvyko.”

Sveikas jiems patarimas
ARTI DVIEJŲ MILIJONŲ narių sunkvežimių vai- 

.ruotojų unija (International Brotherhood of Teamsters) 
tebėra išmesta iš Amerikos Darbo Federacijos-lndustri- 
nių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO). Padėtis rimta. 
Padėtis nesveika.

Šiomis dienomis prasidėjo bruzdėjimas už tymste- 
rių unijos sugrąžinimą į federaciją. Už sugrąžinimą šios 
skaitlingos unijos pasisakė Transport Workers unijos 
suvažiavimas.

Deja, Federacijos taryboje yra grupė vadų, kurie 
nė kalbėti nenori apie tymsterių sugrįžimą. Jiems vado
vauja prezidentas George Meany. Siūloma organizuoti 
naują tymsterių uniją ir iš pamatų griauti Hoffos vado
vaujamą uniją. Toks žygis būtų baisiausia klaida. Tuoj 
užvirtu saužudinga kova tarpe naujosios ir senosios uni
jos. Pasėkos būtų tragiškos.

Šiame atsitikime kai kurie reakciniai unijų lyderiai, 
kūne varosi už tolimesnį darbininkų skaldymą, turėtų 
paklausyti net tokio stambiojo kapitalo organo kaip “N. 
Y. Times”. (Su pažangiečių jokiais patarimais jie nesi
skaitė ii’ nesiskaitys.).

Nors labai keista ir sunkiai suprantama^ bet šitas 
kapitalo organas duoda Federacijos lyderiais tikrai iš
mintingą patarimą. Girdi, vietoje bartis su Hoffa ir jo 
•tymsterių unija, išjudinkite savo organizaciją, padary
kite ją gyva ir veiklia organizacija, įrodykite darbinin
kams, kad jūs galite geriau ir sėkmingiau suorganizuoti 
milijonus neorganizuotų darbininkų, kad jūs galite lai
mėti geresnes algų sutartis su samdytojais, kad jūs pa- 
jėgiate geriau darbininkų interesus apginti federali- 
niuose ir valstijų įstatymų leidimo organuose, negu 
Hjoffa. Štai kaip prieš jį kovoti!

Nieko prie šių patarimų netenka pridėti.

Lošimas žmoniy sveikata
- , ŠIANDIEN RETAS kuris ypač jau senstelėjęs 
.amerikietis negali išsisukti be kokios nors x operacijos. 
Tai neginčijama tiesa. , '
•r Chirurgijos mokslas taip aukštai iškilęs, kad jo pa
galba kasmet sutaupoma šimtai tūkstančių gyvybių, 
Bet taip pat tiesa, kad su tomis visokiomis operacijomis 
Visiškai be reikalo ir nelaiku tūkstančiai žmonių pasiun
čiama į kapus.

Tai didelis skandalas. Tai pripažino ir pačių chirur
gų šiomis dienomis įvykęs suvažiavimas. Parodyta ir 
Įrodyta, kad visa pusė visų operacijų atliekama nekva
lifikuotų chirurgų! Piausto žmogų gydytojas tam nepa-

MAT0ŲE, KUR KLESTI
darbas ir kūryba

Savaitraštyje “Literatūra 
ir menas” (rugs. 30 d.) tel
pa du įdomūs pranešimai. 
Abudu siejasi su dainos ir 
muzikos menu. Štai jie:

20 koncertų
broliškose respublikose, dau
giausia RTFSR miestuose, 
surengs pirmadienį į gast
roles išvykstantis LTSR nu
sipelnęs choras, vadovauja
mas respublikos liaudies ar
tisto K. Kavecko. Mūsų 
dainininkai lankysis Kuiby- 
šfeve, Orenburge, Kazanėje, 
Gorkyje, Minske ir kt.

Choras ir drauge su juo 
išvykstantys' solistai — nu
sipelnęs artistas K. Šilga- 
lis, A. Repšytė ir L. Mac- 
konieųe — priruošė dvi pro- 
gramas. Vienoje iš jų 
klausytojai išgirs lietuvių ir 
broliškų respublikų liaudies 
dainas, tarybinių kompozi
torių kūrinius. Kita progra
ma skirta lietuvių, rusų ir 
Vakarų kompozitorių-klasi
kų kūriniams.

Nauji kūriniai
Retą ketvirtadienį LTSR 

Kompozitorių sąjungoje ne- 
skambd nauji mūsų muzikų 
kūriniai. Ypač jų gausu 
dabar, kai kompozitoriai su 
naujais darbais ruošiasi su
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ruoštas ir nepasiruošęs.. Pavyko—gerai, nepavyko—va
žiuok į kapus!

Kas nors turėtlį būti dąrpma. Nėra jokio pateisini
mo šitaip lošti žmonių sveikata* Amerikoje turime pa
kankamai ištekliaus ir galimybių paruošimui kvalifi
kuotų chirurgų. Tuo tuojau turėtų susirūpinti tiek fe
deralinė valdžia, tiek įvairių valstijų valdžios?

tikti artėjantį TSKP XXII 
suvažiavimą.

Pereitą savaitę buvo ap
tartas naujas LTSR liau
dies artisto K. Kavecko kū
rinys — poema “Keturi” 
(Salomėjos Nėries teks
tas) solistui, chorui ir 
autoriaus orkestrui. Kūrinį 
atliko autorius ir Valstybi
nės filharmonijos solistė A. 
Surdokaitė. Šį ketvirtadie
nį išklausytas naujos nusi
pelniusio meno veikėjo A. 
Klenickio dainos, liaudies 
artisto J. Karoso chorinė 
siuita ir R. Žigaičio pre
liudai fortepijonui.

MELAGIUS SUČIUPTAS 
Už LIEŽUVIO

Pabėgėlis Kazys Jurgai
tis parašė pra n c i š k o n ų 
“Darbininkui” (rugsėjo 22 
d.) ir kunigų marijonų 
“Draugui” (rugs. 21 d.) 
straipsnį apie Lietuvos kol
ūkių pirmininkus, visaip, 
žinoma, juos išniekindamas. 
Bet tame straipsnyje melas 
taip aiškus, jog jo pakęsti 
nebepajėgė ir smetonininkas 
V. Rastenis. Jis savo laiš
ke “Darbininkui” (spalio 6 
d.) sako:

“Apie prof. K. Krikščiūną 
K. Jurgaitis teigia, kad jis 
po metų “partijos komitete, 
šluostydamas prakaitą, pra
šė: Negaliu, draugai, nesu
gebu.” Atrodytų, lyg K. 
Jurgaitis pats būtų buvęs 
partijos komitete ir girdėjęs 
K. Kriščiūną taip kalbant 
bei matęs, j į, net prakaitą 
bešluostantį... Nepatikima, 
kad tokio pobūdžio pasikal
bėjimą K. Jurgaitis b ū t ii 
galėjęs gir jėtį...”,.

Ir V. Rastenis priduria: 
“Iš asmens, palyginti ne
seniai atvykusio iš Lietuvos, 
norėtųsi girdėti daugiau 
“plikos” informacijos, negu 
poleminio pobūdžio publi
cistikos.”

Gerai, kad V. Rastenis tą 
biaurų melagių paėmė už 
liežuvio. Bėda tik tame, 
kad ir pats Rastenis šventos 
tiesos .žodžio apie Tarybų 
Lietuvą dar nėra taręs. Jis 
irgi, kaip ir Jurgaitis, pri
klauso prašiną e 1 a v u s i a i 
“veiksnių” klikai, kurios 
specialybė — šmeižti ir nie
kinti Lietuvos liaudį ir jos 
vyriausybę.

KLAUSYKITE: 
NEPASIDUOKITE 
“SENATVEI”! -

Mums atrodo, kad labai 
gerų ir išmintingų patari
mų suteikia jau senstelėju
siems žmonėms dr. Biežis. 
Politikoje šis gydytojas yra 
visiškai aklas • reakcionie
rius, bet sveikatos palaiky
mo reikalais su juo reikia 
skaitytis. Jis apie juos daug 
nusimano.

Dr. Biežis sal^o:
“Daugelis žmonių neju- 

Čiomis patys save susendi- 
na dviem atvejais: psichi
niai ir fiziniai. Psichinį 
susenėjimą dažnai patys at- 
sikviečia.' ' Pavyzdžiui, pa
gyvenęs žmogus, neretai su
krėstas kokios nepalankios 
staigmenos, arba šiaip jau 
gyvenąs neįdomiai pilką gy
venimą, ir dar papildytą Vie
nokiais ar kitokiais, nors ir 

nedidelės reikšmės nusivili- 
mais, ima galvoti apie pa
ties gyveninio blankumą, jo 
nevertingumą. Ir tokiai gal
vosenai esant telieka viena 
išvada: gyvenimas bevertis 
ir jie nieko negali duoti.

Toks žmogus, persiėmęs 
šitokiuo beviliškumu, nors 
ir pajėgia atlikti rutinos 
dienos darbus, tačiau ryto
jus jo nežadina. Ir šitoks 
psichinis nusiteikimas., nors 
nesiekiąs kraštutinybės, bet 
ilgainiui trukdo fiziologi
nius organų normalius 
veiksmus. O pagaliau visa 
tai veda į susenėjimo reiš
kinius.

Stiprios sveikatos išlaiky
mui žmogaus prigimtis rei
kalauja kasdieninio fizinio 
judesio, kuris privalo ata- 
tikti jo amžiui ir sveikatai. 
Žmonės dirbą fizinius dar
bus, gauna pakankamai to
kių judesių arba mankštos. 
Jiems problemų nesukelia, 
nebent būtų per stiprus 
įtempimas, kuris irgi daž
niausiai sveikatos nežaloja, 
kai užtektinai turima poil
sio. Vidutinio ranku dar- c*’ 
bo darbininko sąlygos kaip 
tik padeda ilgiausiai išlai
kyti normalius fiziologinius 
veiksmus. Ir ta į- užtikrina 
susenėjimo nutoldinimą, jei 
visas gyvenimas būna tvar
kingas.

Vadinami baltakalnieriai 
darbininkai ir dauguma 
profesionalų reikalingi spe
cialaus fizinio darbo.

Šios grupės žmonėms ben
dras receptas būtų: kasdien, 
bent po keletą minučių su
sirasti kokį darbą, reikalau
jant vidutinio fizinio jude
sio. O jei ko kito nesuran
dama, tai kasdien mylią ar 
kitą sparčiai pavaikščioti. 
Ir tai turi būti vykdoma 
kasdien, bet ne kartą ar du 
į savaitę.

Tokia kasdieninė mankš
ta padeda išlaikyti žmogaus 
organizmo veiksmus geroje 
būklėje, kelia atsparumą 
prieš ligas ir .toldina fizinį 
ankstyvą sugniužimą. Ši
tokios kasdieninės mankš
tos ypatingai reika 1 i n g i 
pensininkai, kurie apleidę 
visą savo gyvenimą dirbus 
fizinius darbus, staigiai ir 
dažniausiai neparu o š t a i, 
nebeturi ko nusitverti. Ši
tokia staigi permaina dau
gelį jų pritrenkia psichiniai 
ir nemažiau sukrečia fizi
niai. Daugelis šitokių, pen
sininkų iš nuobodumo ir ne
turėjimo ko veikti likusią 
savo gyvenimo dalį pralei
džia kėdėj sėdėdami ir snū
duriuodami. O tai tik sku
bina žmogaus organizmb 
visišką sugniužimą, vedant 
į greitą gyvenimo užbaigi
mą.”

PAGAL SAVO 
PRINCIPUS '

Cleveland© smetonininkų 
laikraščiui baisiai nepatin
ka, kad Tarybų Letuvoje 
pradėta rimtai kovoti su 
veltėdžiais. Girdi, jie yra 
t r e m i a m i 'ir dar kitaip 
“skriaudžiami.”

J

Na, o nuoširdžiam lietu
viui., nuoširdžiam darbo 
žm'ogui toks Lietuvos žmo
nių žygis yra sveikintinas. 
Gerai, kad bandoma su pa
razitiniu elementu susido
roti.

. Smetonininkai laikosi sa
vo senų principų: blogas ir 
nieko nevertas tas žmogus, 
kuris “iš prakaito kaktos 
savo” gyvenimą daro. Tik 
veltėdžiai ir parazitai jiems 
jų draugai.

Š. m. spalio 2 d., eidamas 
aštuoniasdešimtuosius gy
venimo metus, mirė įžymus 
Tarybų Lietuvos dailinin
kas, lietuvių nacionalinės 
dailės veteranas, skulpto
rius Petras Rimša. Visas 
ilgametis jo gyvenimas išti
sai buvo skirtas menui, kū
rybiniam darbui. Geriau
sieji jo kūriniai tvirtai įėjo 
į XX amžiaus Lietuvos dai
lės istoriją, plačiai žinomi ir 
mėgiami ne tik mūsų res
publikoje, bet ir toli už jos 
ribų.

P. Rimša gimė 1881 m. 
lapkričio 23 d. Naudžių 
kaime., netoli Vilkaviškio. 
Eidamas 18 metus, jis iš
vyko į Varšuvą mokytis 
dailės. Jis Vnkėsi Paryžiu
je, studijavo Krokuvoje ir 
Peterburge, “Meno paskati
nimo draugijos” dailės mo
kykloje.

1905 metų revoliucijos 
pakilimo laiko tarpiu P. 
Rimša drauge su kitais jau
nais lietuviais dailininkais 
iškėlė sumanymą įkurti 
“Lietuvių dailės draugiją,” 
entuziastingai dalyvavo šios 
draugijos įsteigimo darbe ir 
jos tolesnėje veikloje.

Jo ir kitų to meto jaunų 
lietuvių dailininkų pastan
gomis 1907 metais buvo su
organizuota Pirmoji lietu
vių dailės paroda, kuri at
vėrė naujus lietuvių dailės 
vystymosi kelius. Tuo pat 
metu P. Rimša pasireiškė 
ir kaip talentingas; demo
kratinių tendencijų daili
ninkas. 1907-1814 m. lai
kotarpiu įvykusiose lietuvių 
dailės parodose P. Rimša 
eksponavo daugiau kaip 50, 
darbų — skulptūrų, biustų, 
reljefų, inkrustacijų ir kt. 
Temas savo kūriniams jis 
sėmėsi iš liaudies gyveninio, 
vaizdavo jos vargą ir skur
dą, stengėsi išreikšti jos

CHICAGO, ILL.
Paminėjo L. Prūseikos 
mirti ir sudarė komitetą 
paminklo statymui

Rugsėjo 30 d. Mildos te
atro didžiojoj-e salėje įvyko 
pusmetinis paminėjimas L. 
Prūseikos mirties. Tarp 
kitko buvo parodytas laido
tuvių metu advokatės St. 
Masytes suktas filmas, pa
sakyta keletas kalbų ir iš
rinktas komitetas ant L. 
Prūseikos kapo pastatymui 
paminklo. x

Susirinkusiųjų į paminė
jimą daugiausia dėmesį at
kreipė adv. Masytės suktas 
filmas. Tai nepaprastai di
delės vertės dokume n t a s . 
Filme matosi L. Prūseikos 
laidotuvių iškilming urnas 
kaip Mildos teatre, kur ve
lionis buvo pašarvotas, taip 
ir Lietuvių tautinėse kapi
nėse prie kapo duobės.

Kalbėtojai—“Vilnies” re
daktorius V. Andrulis,, ra
šytojas dr.-Alg. Margeris ir 
“Vilnies” administratorius 
J. Pauliukas — iškėlė L. 
Prūseikos populiarumą ir jo 
širdies kilnumą. J. Pauliu
kas pažymėjo, J jog su L. 
Prūseikos netekimu laikraš
tis “Vilnis” neteko nepava
duojamo darbuotojo. Vargu 
ar beatsiras kitas toks žmo
gus, kuris tiek daug rūpin
tųsi laikraščio materialiais 
ir dvasiniais reikalais, kaip 
rūpinos L. Prūseika.

Po išsamių kalbų ir pasi
tarimų buvo išrinktas ko- 

2 p.-LaisVe (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 13, 1961
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šviesius siekius. Šiuo me
tu jis sukūrė savo pagarsė
jusių skulptūrų “Lietuvos 
mokykla” (1906) ir “Arto
jas” (1907) pirmuosius va
riantus.

Buržuazijos valdymo me
tais Lietuvoje P. Rimša už
siiminėjo vien tik kūrybi
niu darbu, daugiausia dir
bo dekoratyvinės skulptū
ros, portreto ir medalių sri
tyje. Geriausių portretų 
tarpe paminėtini “Rašyto
jos žemaitės” reljefas 
(1926), “T. Naruševičiaus 
biustas” (1924) ir kt.

P. Rimša sukūrė eile 
aukštos meninės vėrtės me
dalių. Savo medalius P. 
Rimša skyrė įžymioms isto
rinėms datoms ir svarbiems 
kultūrinio gyvenimo įvy
kiams pažymėti. Pokarį# 
metais jis sukūrė medau 
“Kompozitorius J. Gruodis” 
(1946), kuriuo pažymėjo jo 
60 metų sukaktį, medalį 
“Pirmoji lietuviška knyga” 
(1947), skirtą jos 400 mitų 
jubiliejui, medalį “Kristijo- 
nas Donelaitis” 1955) ir 
kt.

Visus savo kūrybinius 
pasiekimus skulptorius pa
skyrė liaudžiai. Už didžiu
lius nuopelnus lietuvių dai
lei ir kultūrai Tarybinė vy
riausybė suteikė P. Rimšai 
Lietuvos TSR liaudies dai
lininko vardą.

Mirus P. Rimšai, Tarybų 
Lietuva neteko įžymaus dai
lininko, kurio įnašas į mūsų 
dailę liks nemirštamas.

Lietuvos TSR 
'Dailinin ką sąjungos 
valdyba

Velionis buvo pašarvok 
Kauno Valstybinio M.-K. 
Čiurlionio vardo Dailės mu
ziejaus patalpose. Palaido
tas š. m. spalio 4 d. 15 vai. 
Petrašiūnų kapinėse. , 

mitetas ant L. Prūseikos 
kapo pastatymui paminklo. 
Prie L. Prūseikos reikalais 
rūpinimosi komiteto buvo 
darinkti iš Roselando A. 
Petronis, iš Bridgeport© Kl. 
Kairys ir visa eilė kitų 
draugų. Be čikagiečių, į 
komitetą įėjo iš Ludington, 
Mieh., Smalstis, K. Rimkie
nė ir kt.

Kiek teko patirti, komi
tetas ruošiasi artimiausiu 
laiku sudaryti planus ir 
pradėti paminklo statymui 
darbą visais garais. Pa
minklą galvojama pastatai 
taip didingą, kaip L. Prū
seika buvo didingas.

Pasibaigus mitingui, J. 
Misevičius parodė neilgų 
Tarybų Lietuvoje suktų fil
mų. Publika žiūrėjo visu 
atidumu. Ž.

Angoliečiai puola 
portugalų policiją

Lisabona, Portugalija. — 
Portugalijos žinių agentūra 
skelbia, jog Angoloje, por
tugalų kolonijoje Afrikoj, 
sukilę angoliečiai užmušė 
vieną portugalų policmaną, 
o kitą sužeidė.

Angolos žmonės, mat, ko- 
yoja už savo laisvę, už ne
priklausomybę. Portugali
jos diktatorius Salazaras 
dabar sako: “Mes visiškai 
okupuosime Angolą.” lią 
visa tai reiškia, sunku s$ 
prasti.



Tai ką gi svarstė ir nutarė Lietuvos 
komunistų XIII suvažiavimas?

Kaip" žinia, rugsėjo mėne- na pramonės įmonių gele- 
sio pabaigoje Vilniuje įvyko žinkeliais.
Lietuvos Komunistų Parti- Rimtos kritikes susilaukė 
jos XIII suvažiavimas. Tai 
buvo labai svarbus suvažia
vimas. Su jo nutarimais 
bus įdomu susipažinti ir 
mūsų skaitytojams, žemiau 
dedame, sutrumpinę, Vil
niaus dienraščio “Tiesos” 
(spalio 5 d.) vedamąjį 
“LKP XIII suvažiavimo nu
tarimus—į gyvenimą.” Ma
nome, jog jame yra nuo
dugniai a p i b ū d i nti visi 
svarbieji suvažiavimo nuta
rimai. “Tiesa” rašo:

Tai buvo ypatingas 
suvažiavimas

LKP XIII suvažiavimas 
buvo eilinis, tačiau daugeliu 
atvejų jis buvo ypatingas ir 
turėjo tokių bruožų, kurių 

! t tff&turėjo joks kitas ankstes
nis suvažiavimas. Jis visų 
pirma vyko TSKP XXII su- 
v a ž i a v imo išvakarėse ir 
svarstė istorinius dokumen
tus — partijos Programos 
ir įstatų projektus. Šių di- 

į - džiųjų dokumentų atšvaitas 
pakėlė suvažiavimą ir sutei
kė jam ypatingą skambėji
mą. Jis buvo ypatingas dar 
ir tuo, kad jame buvo di
džioji dauguma jaunų de
legatų, kurie kartu su vy
resniais draugais, mokyda
miesi iš jų patyrimo ir re
voliucinio principing ūmo, 
šeimininkiškai svarstė ko
munizmo statybos klausi
mus.

Suvažiavimas apsvarstė 
TSKP Programos ir Įstatų 
projektus ir karštai, vienin
gai pritarė jiems, pabrėžda
mas, jog jie išreiškia tary
binės liaudies jausmus ir 
wcescius.

Tačiau ir apsvarstęs par
tijos dokumentus, ir priė
męs dėl jų nutarimus, su
važiavimas -ir ataskaitinį 
pranešima bei visus jame 
iškeltus klausimus svarstė tarpu brokdariai ne visuo- 
šių įžymių marksizmo-leni- met surandami ir ne visuo-

1 
i

nizmo dokumentų šivesoje.
Giliai ir visapusiškai su

važiavimo d e 1 -e g a t ai ap
svarstė tiek partinės orga
nizacijos nuveiktus darbus, 
tiek neišspręstus klausimus 
bei uždavinius. Į tribūną 
vienas po kito kilo partiniai 
ir tarybiniai darbuotojai, 
inteligentai, darbininkai ir 
kolūkiečiai, komjaunimo ir 
profesinių sąjungų darbuo-

t

j
r

Pasiekimai ir trūkumai
Suprantama, jog suvažia

vimas nukreipė dėmesį visų 
pirma į septynmečio plano 
fvykdymą. Dvejų su puse 
septynmečio metų planas 
jjpykdytas sėkmingai, ir ga
mybos bendrosios produkci
jos apimtis padidėjo 44 pro
centais, tuo tarpu, kai planu 
buvo numatyta padidinti ją 
24 procentais. Tačiau šalia 
šių gražių laimėjimų suva
žiavimas nurodė eilę rimtų 
trūkumų pramonės, staty
bos ir transporto darbe. 
Daugelis pramonės įmonių 
nepanaudoja turimų rezer
vų, lėtai įdiegia į gamybą 
.mokslo ir technikos pasieki
mus, pažangius darbo me
todus ir naują technologiją.

Per pirmąjį 1961 metų 
- pusmetį Liaudies ūkio tary- 
• bos įmonės naujos technikos 

įdiegimo užduotį įvykdė tik
ėtai 92 procentais.

Įmonėse ir statyboje dar 
daug rankų darbo. Pakro- 

, vimo ir iškrovimo darbai 
^mechanizuojami lėtai. Šių 

I *darbų mechanizavimo lygis 
Hr neviršija 15 procentų. Lie- 
ž i4 tuvos geležinkelių valdyba 
U vis dar reikiamai nesirūpi-

1

Rimtos kritikes susilaukė 
suvažiavime Lietuvos TSR 
Valstybinė plano komisija, 
Liaudies ūkio taryba už 
klaidas planuojant, organi
zuojant tiekimą. Kaip rūs
tus kaltinimas planavimo 
organams skambėjo suva
žiavime su dideliu dėmesiu 
išklausytas delegato V. 
Stankevičiaus, Pane vėžio 
“Lietkabelio” gamyklos di
rektoriaus, pasis a k y m a s 
apie tai, kaip ydingai buvo 
sudaromas šios įmonės pla
nas. Apie panašius trūku
mus kalbėjo ir eilė kitų de-1 
legatų. Nėra jokio abejoji
mo, jog vienas iš svarbiau
sių planavimo organų, Liau
dies ūkio tarybos uždavinių 
yra iš pagrindų gerinti pla
navimą, šalinti jo ydas, ne
leisti atitrūkimo tarp plano kad sumažino pieno primel- 
ir tarp plano užtikrinimo 
žaliavomis, 'įrengimais, or
ganizuoti nenutrūks tarną 
tiekimą.

Darbuotojų atsakomybė
1961 metais aštuonių mė

nesių bendrosios gamybos 
plano respublikoje neįvykdė 
135 įmonės, per šį laiką ne
buvo taip pat įvykdyta dar
bo našumo kėlimo užduotis. 
Suvažiavime buvo kritikuo
tos tokios įmonės, kaip “Sil- 
vos,” “Raudonojo Spalio,” 
“Elnio” kombinatas, už tai, 
kad sistemingai neįvykdo __
darbo našumo didinimo ir | ganus, LKP CK ir Lietuvos
produkcijos savikainos ma
žinimo užduočių.

Griežtai buvo pasmerkti 
tie pramonės darbuotojai, 
kurie nerodo reikiamo rū
pinimosi gaminių kokybe. 
Nors šioje srityje, kaip bu
vo nurodyta suvažiavime, 
yra nuveikta nemaža, bet 
vis dar būna broko, išlei
džiama bloga, netikusi, ne
patvari produkcija. Tuo 

met reikiamai traukiami at
sakomybėn. Menka gami
nių kokybė yra dažnai su
sijusi su nesąžiningumu, su 
grobstymu,, prieš kuriuos 
vis dar nepakankamai ko
vojama įmonėse.

Suvažiavimas numatė 
konkrečias priemones, kaip 
pašalinti visus šiuos trūku
mus ir užtikrinti ritmingą 
pramonės darbą, gerą ga
minių kokybę.

žemės ūkio klausimai
Mūsų respublikos sąlygo

mis suvažiavimo dėmesio 
centre negalėjo nebūti že
mės ūkio klausimai, tolesni 
kolūkių stiprinimo uždavi
niai.

Suvažiavimo delegatas, 
“Gorainių” kolūkio pirmi
ninkas St. Gečas, kuris sa
vo noru perėjo dirbti į atsi
liekantį ūkį, papasakojo., 
kaip jo vadovaujamas kol
ūkis daro pirmuosius žings
nius į priekį. Tai buvo bū- 
din gas pasakoj imas, nes per 
laikotarpį po TSKP XXI 
suvažiavimo eilė atsiliekan
čių kolūkių, j kuriuos, par
tijos siunčiami, atėjo ryž
tingi, sumanūs ir dori žmo
nės, pakilo į pirmaujančių 
lygi.

Kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose per tą laikotar
pį išaugo daug pirmūnų, 
kurie rodo puikaus darbo 
pavyzdžius. Kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose buvo 
peržiūrėta pasėlių, struktū
ra, buvo padidinti grūdinių 
kultūrų pasėlių plotai. Ne
paisant labai nepalankių 
oro sąlygų šią vasarą, šie
met, atrodo, bus surinktas 

ne mažesnis derlius, negu 
ankstyvesniais metais, o 
daugelyje kolūkių ir tarybi
nių ūkių derlius yra smar
kiai padidėjęs.

Lietuves kaime galutinai 
išsikovojo pilietines teises 
kukurūzai, ir 1961 metais 
jų pasėta du kartus dau
giau palyginti su 1959 me
tais. Žymiai išplėsti ankš
tinių kultūrų pasėliai.

Nurodyti ir iškritikuoti 
trūkumai

Tačiau derliai vis dar yra 
dažnai nepatenkinami ir 
didėja lėtai. Rimtų trūku
mų yra vystant gyvulinin
kystę.

Suvažiavime buvo kriti
kuojami Kalvarijos, Šakių, 
Joniškio, Vilkijos, Eišiškių, 
Pagėgių, Akmenės, Kauno 
ir Rietave rajonai už tai, 

žimą. Eišiškių, Molėtų, Tra
kų, Varėnos, Vievio ir Šal
čininkų rajonų kolūkiuose 
bei tarybiniuose ūkiuose šu
nį a ž ė j o galvijų skaičius, 
Biržų, Lazdijų, Tauragės 
rajonuose sumažėjo kiaulių 
skaičius. Lėtai-didėja paukš
čių skaičius. Šalčini n k ų . 
Jiezno, Eišiškių rajonų kol
ūkiuose ir taryb i n i u o s e 
ūkiuose paukščių dargi su
mažėjo.

Suvažiavimo įsakymai
Suvažiavimas įpareigojo 

partinius ir tarybinius or-

reiškiantį eilėje rajonų bei 
ūkių, ir pareikalavo kurti 
stambias mechan i z u o t a s 
tiek kolūkines, tiek tarpkol- 
ūkines paukščių fermas.

Darbo našumo didinimas
Būtina kelti darbo našu

mą žemės ūkyje, mažinti 
savikainą, nepaliau j a m a i 
mechanizuoti ir elektrifi
kuoti žemės ūkį.

Svarbūs ir atsakingi už
daviniai žemės ūkyje gali 
būti įvykdyti tik ta sąlyga, 
jeigu ūkiuose bus nuolat ge
rinamas darbo organizavi
mas, jeigu bus reikiamas 
dėmesys skiriamas materi
alinio suinte resuotumo 
klausimais, nuolat įdiegia
ma ūkiskaita, stiprinimas 
visuomeninis kolūkių ūkis.

Vienkiemių likvidavimas
Ypatingai svarbi sąlyga 

toliau stiprinti kolūkiams, 
kaimo kultūrai iš viso kelti 
yra vienkiemių likvidavi
mas. Tai labai didelis ir 
svarbus darbas, kurį turi 
padėti dirbti kolūkiečiams 
visi respublikos ūkiniai or
ganai. Toks yra LKP XIII 
suvažiavimo nurodymas.

Suvažiavimas iškėlė par
tinėms organizaci joms ir 
žemės ūkio organams užda
vinį — artimiausiu laiku 
įveikti silpnų ūkių atsiliki
mą, pasiekti, kad kiekvie
nas kolūkis būtų ekonomiš
kai stiprus, gerai tvarko
mas socialistinis ūkis, užtik
rinąs aukštą žemės ūkio 
laipsnį, kultūringą ir pasi
turintį gyvenimą kolūkie
čiams.

Eilėje rajonų, kolūkių bei 
tarybinių ūkių šiemet už
truko žemės ūkio darbai, ir 
suvažiavimas atkreipė į tai 
partinių , ir tarybinių bei že- 

;mės ūkio organų dėmesį, 
reikalą u d a m a s išaiškinti 
padėtį bei atsilikimo prie
žastį kiekviename atsilie- 
kančiame ūkyje, siekiant iki 
metų galo būtinai įvykdyti 
soči alistinius įsipareigoji
mus.

Tolimesnis darbo žmonių 
geroves kilimas

Mūsų šalyje viskas daro
ma žmogui, žmogaus gero
vei. Rūpinimusi žmogumi 
persunktas Programos pro
jektas, ir LKP Xtll suva
žiavimas skyrė rimtą dėme
sį klausimams, susijusiems 
su tolesniu darbo žmonių 
gerovės kėlimu.

Suvažiavimas pabrėžė, jog 
rūpinimasis liaudies gero
ve yra vienas iš pirmaeilių 
partijos keliamų uždavinių. 
Reikia, kad partiniai, tary
biniai, ūkiniai ir profsąjun
giniai organai nuolat rū
pintųsi gyventojų materia
linės gerovės kėlimu., svars
tytų susijusius su tuo klau
simu ir d a 1 y k i š kai juos 
spręstų, nuolat gerintų ko
munalinio ūkio įmonių, bui
tinio aptarnavimo įstaigų 
darbą.

Toliau turi gerinti savo 
darbą Prekybos ministerija, 
Lietuvos vartotojų koopera
tyvų sąjunga. Prekybinės 
organizacijos privalo geriau 
tirti darbo žmonių paklau
sa ir ją geriau patenkinti.

Žymiai privalo pagerinti 
savo darbą sveikatos apsau
gos įstaigos. Tai yra Svei
katos apsaugos ministerijos 
ir jos organų vietose parei
ga. ■ r
Už partinės demokratijos 

plėtimą
Suvažiavimas įpareigojo 

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetą, mies
tų ir rajonų partinius orga
nus gerinti partinį-organi- 
zacinį darbą, nuolat tobulin
ti vadovavimo ūkiui formas 
ir metodus. Tai visų pir
ma reiškia, jog būtinai ne-

TSR Ministrų Tarybą, že
mės ūkio organus toliau ge
rinti vadovavimą žemės 
ūkiui, sparčiai kelti visas 
ūkio šakas, toliau vystyti 
pieninę veislinę gyvulinin
kystę, kiaulių ūki., derinant 
šias ūkio šakas su grūdų, 
bulvių, daržovių, cukrinių 

! runkelių, linų ir kitų kultu-, 
rų gamybą.

Reikia nuolat gerinti pa
sėlių struktūrą, artimiau
siais metais užbaigiant įsi
savinti sėjomainas visuose 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose.

Kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose dar yra nemaža 
tuščių žemių, kurios galėtų 
duoti daugiau naudos. Rei
kia ryžtingiau įsisavinti 
dirvonus, valyti žeme nuo 
krūmų ir akmenų. Reikia 
gerai panaudoti pūdymus, 
taip parenkant kul turas 
joms užimti, kad jas gali
ma būtų laiku nuimti ir 
kad jos neverstų vėlinti sė
jos, nes praktika rodo, kad 
savalaikė žiemkenčių sėja 
yra visų svarbiausias jų 
derliaus laidas.

Mūsų respublikoje plačiu 
mastu vykdomi melibravimo 
darbai, tam išl-eidž i a m o s 
milžiniškos valstybinės lė
šos. Todėl reikia ypatingai 
žiūrėti, kad nusausinti plo
tai būtų laiku įsisavinami 
ir — svarbiausia—kad nu
sausinimo darbai būtų at
likti gerai. Būtina griežtai 
traukti atsakomybėn brok
darius, kurie dar kartais 
susisuka gūžtą melioravimo 
organizacijose ir dėl kurių 
kaltės melioravimo įrengi
niai arba iš viso neveikia, 
arba greit išeina iš rikiuo
tės.

Svarbus uždavinys ir at
eičiai — didinti gyvulių 
skaičių ir kelti jų produk
tyvumą. Praktika ryškiai 
rodo, kad geriausias kelias 
bendai didinti tai — pa
tiems prisiauginti galvijų. 
Būtina taip pat daugiau dė
mesio skirti veislininkystės 
darbui. Suvažiavimas pa- 
smerkė paukštininkystės 
neįvertinimą, vis dar pasi- 

nukrypstamai laikytis leni
ninių partinio gyvenimo 
normų ir vadovavimo prin
cipų, griežtai laikytis vado
vavimo kolegialumo, deri
nant kolegialumą su asme
nine atsakomybe. Reikia 
plėsti ir stiprinti vidinę 
partinę demokratiją, kriti
ką ir savikritiką, ryžtingai 
kovojant prieš kiekvieną 
mėginimą užgniaužti kriti
ką, mažinti komunistams 
galimumus kritiškai įver
tinti darbą ir padėtį įmo
nėje, ūkyje, įstaigoje, rajo
ne. Kas užgniaužia kritiką, 
tas negali būti partijoje.

Ypatingą dėmesį reikia 
skirti tokiai svarbiai parti
nio darbo sričiai, kaip kad
rai. Šiame darbe būtina 
vadovautis TSKP CK nuro
dymais, LKP CK VI plenu- 

|mo (1950 m.) ir LKP CK 
VII plenumo (1961 m.) nu
tarimais.

Būtina taip pat į naują 
lygį kelti tarybų, komjauni
mo ir profesinių sąjungų 
darbą, daugiau dėmesio 
skirti visoms masinėms or
ganizacijoms.

Visus užsibrėžtus uždavi
nius turi įvykdyti žmonės— 
darbininkai, valstiečiai, in
teligentai, partiniai ir tary
biniai darbuotojai. Todėl, 
vykdant suvažiavimo nuta
rimus, įkūnijant juos dar
bais, reikia pasiekti, kad 
juos gerai įsisąm o n i n t ų 
žmonės, masės. Tai reika
lauja iš partinių organiza
cijų nuolat gerinti darbą su 
žmonėmis.

Suvažiavimas pažymėjo, 
jog respublikos partinė or
ganizacija rimtai pagerino 
komunistinio masių auklėji
mo darbą. Partijos nuola
tinio darbo dėka, socialisti
nės tikrovės pagrindu, dar
bo žmonėms auga, stiprėja 
nauji bruožai, naujo socia
listinės visuomenės nario 
pasaulėžiūra. Bet korhunis- 
tinės statybos uždaviniai 
kelia naujus, labai svar
bius uždavinius ir auklėji
mo darbe.

Auklėjamasis darbas pri
valo formuoti darbo žmo
nėms mokslinę pasaulėžiū- 

i rą, visiškai įveikti buržua
zinių papročių ir atgyvenų 
poveikį.

Būtina auklėjamajame 
darbe pasekti kiekvieną 
žmogų.

Prieš buržuazinės 
ideologijos 

liekanas
Ypatingą dėmesį reikia 

kreipti į internacion alinį 
darbo žmonių auklėjimą. 
Todėl reikia dar ryžtingiau 
kovoti prieš buržuazinės 
ideologijos liekanas.

Būtina kreipti dėmesį 
taip pat į tas atgyvenas, 
kurios subjektyviai nėra 
susijusios su priešiška ideo
logija, o kyla dėl tradicijos, 
dėl įsigalėjusių papročių.

Būtina didžiausią dėmesį 
skirti ateizmo propagandai, 
darbo žmonių auklėjimui 
materialistinės pasaulėžiū
ros dvasia.

Mokyklos vaidmuo
Žmogaus pasaulėžiūrai 

besiformuojant labai dide
lis vaidmuo priklauso mo
kyklai, ir su važi avimas 
daug dėmesio skyrė švieti
mo organų darbui. Dide
lė tarybinių mokytojų ar
mija auklėja jaunąją kartą 
nemirtingų marksizmo - le
ninizmo idėjų dvasia, tačiau 
mokyklų darbą reikia tobu
linti, glaudžiai derint mo
kyklose mokomąjį ir auklė
jamąjį darbą, ugdant jau
najai kartai nepakantumą 
buržuazinei ideologijai, vi
sų pirma nacionalizmui.

Pabrėždamas tuos didžius 
pasiekimus, kuriuos iškovo-

ALDLD REIKALAI
Dėl ateinančių dvejų metų į ALDLD Centro Komi

tetą yra apsiėmę kandidatuoti sekami asmenys:
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y.
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y.
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y.
Pranas Buknys, Brooklyn, N. Y.
Jurgis Šimaitis, Brockton, Mass.
Bronė Keršulienė, Brooklyn, N. Y.
Sofija Petkienė, Brooklyn, N. Y. ■
Katrina Petrikienė, Brooklyn, N. Y.
Antanas Bimba, Richmond Hill, N. Y.
Reikalinga išrinkti 7 asmenis.

Į Alternatus:
Steponas Vetchkis, Woodhaven, N. Y.
Alex Skairius, Elizabeth, N. J.
Bruno Medley, New Haven, Conn.
Walter Keršulis, Brooklyn, N. Y.
Klemensas Briedis, Brooklyn, N. Y.
Petras M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y.
Reikalinga išrinkti 4 asmenis.
Sulyg ALDLD konstitucijos taisyklių, rinkimai kiek 

suvėluoti, todėl kandidatų apkalbėjimui laikas turi 
baigtis su 14 lapkričio m. 1961 metų. Naujai išrinktas 
Komitetas tvarkys D-jos reikalus per du ateinančius 
metus, todėl labai svarbu išrinkti asmenis, katrie rūpes
tingai atliktų jiems pavestas pareigas.

ALDLD C.K. pirm.
> K. Petrikienė

Bridgeport, Conn.
Organizuotų darbininkų 

laimėjimai
Brass Workers Federal 

Labor Union Lokalo 24411 
1,800 narių gavo užgyrimą 
2—jų metų kontrakto ir pa
kėlimą uždarbio 5 ir ,pusę 
c. vai., gi 1962 metais bus 
pakelta uždarbis dar po 6 
centus valandai.

Dictaphone Co. 600 dar- 
tas vieneriems meta m s, 
bininkų kontraktas- užgir- 
taipgi su pagėlimu uždar
bio 4 c. vai.

Heppenstal Co. ir Car
penter Steel Co. algų pakė
limas 7 c. vai. Šių darbinin
kų jau antras pakėlimas 
pagal kontrakto sutartį. 
Abiejose kompanijose dirba 
800 darbininkų.

Brass Co. darbininkų al
ga, bendrai imant, $2.72 va
landai.

Apie trejetą savaičių pir
miau anie 800 darbininkų, 
kurie dirba Janking Velves 
Co., taipgi gavo pripažini
mą unijos kontrakto ir pro- 
porcionaliai uždarbio pa
kėlimą, nors ne per daug, 
tačiau didelė svarba, kad 
turi uniją ir priversta kom
panija su ja skaitytis.

Transportacijos darbi- 
ninkai kovoja už pripažini
mą unijos kontrakto ir pa
gerinimą darbo sąlygų. 
Kaip žinia, unijos kontrak
tas pasibaigė su spalio pir
ma d., tačiau C.R.L autobu
sų vairuotojai nusit arė 
dirbti ir tuo pat laiku uni
jos atstovai ir kompanijos 
reprezentatoriai tęsia de
rybas. Jeigu derybos nebus 
pasekmingos, tai darbinin
kai bus priversti pradėti 
streiką. O tai būtų jau ant
ras streikas Šiais metais, 
nes šių metų pavasarį iš- 
streikuota 33 dienos. Mat 
kompanijos pasiryžus i o s 
kiek įmanydamos apsunkin
ti darbo žmogaus būklę, 
stengdamosios sulau ž y t i 

jo lietuvių literatūra ir me
nas, socialistinio realizmo 
pagrindu, suvažiavimas pa
kvietė rašytojus, meninin
kus, teatro ir kino darbuo
tojus dar aktyviau įsijungti 
į kovą už komunistinės vi
suomenės sukūrimą, pagrin
dinį dėmesį savo kūrybi
niame darbe skirti šiuolai
kinio tarybinio žmogaus — 
aktyvaus komunizmo staty
tojo — atvaizdavimui, for
muoti komunistinę moralę, 
stiprinti komunistinės bui
ties principus.

3 p.-Laisvė (liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 13, 1961

uniją bei darbininkų solida
rumą. C.R.L. autobusų dar
bininkai ne visuomet strei
kuoja už algų pakėlimą, at
vejais tik atnaujinti unijos 
kontraktą. Tačiau kompe- 
nija po kiekvieno streiko 
važiuotės kainą pakelia.

C.R.L. linijos, kurios šiuo 
laiku labai arti streiko, ap
tarnauja 70,000 keleivių 
kasdien. Pakeldama kad ir 
po nikelį už važiuotę, į abi 
puses susidaro $7,000 į die
ną pelno. Tai taip kapita
listai išnaudoja ir savo 
samdinius ir kostumerius. 
Tačiau vis gi džiugu, kad 
unijistai turi gana ryžto, 
solidariai laikosi, nors ir 
nežymiai, tačiau laipsniškai 
eina, kaip darbo, taip ir už
darbio sąlygos geryn.

LDS 74-tos kp. judesys
Spalio 1-mą d. įvyko kp. 

susirinkimas Liet svetainėj.
Iš valdybos pranešimo 

pasirodo, kuopa gana gerai 
suštovi kaip nariais, taip ir 
finansais. Šiuo tarpu nei 
vienas narys neserga ir ne
miršta. Tai labai malonu 
girdėti.

Kuopa nusitarė surengti 
žaidimų vakarą lapkričio 
18-tą, Liet, svetainėj, 407 
Lafayette St.. Bus duoda
mos vertingos dovanos; bus 
gardžių užkandžių ir malo
naus “refreshment”. Tai
gi, prašome, kaip Bridge- 
porto, taip iš apylinkės, lie
tuvius atsilankyti. Visi bū
site maloniai priimti ir pra
leisite tikrai linksmai, lie
tuviškai, vakarą. Įžanga 
tik 50 c. ypatai.

Nekrologas
Spalio 1-mą, savo namuo

se, mirė Juozas Tūbelis, su
laukęs apie 70 metų am
žiaus. Paėjo iš Lietuvos nuo 
Kupiškio. Priklausė Liet. 
Jaunų Vyrų draugijoje ir 
Apšvietos draugijoje. Lai
dotuvėmis rūpinosi Danylo 
šermeninė. Palaidotas šv. 
Mykolo kapinėse su bažny
tinėmis apeigomis. Liko liū
desyje žmona, duktė ir žen
tas.

Širdinga užuojauta ve- 
lioniefe šeimai ir jo artimie
siems. O tau, Juozai, lai bū
na lengva ilsėtis šios šalies 
žemelėj.

M. Stratford

Tokio. — Baisus viesulas 
(taifūnas) nusiaubė Okina- 
vos salą, kur yra JAV mili- 
tarinės bazės. Padaryta 
daug nuostolių.

<
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Atsisveikinimas su amerikiečiais 
lietuviais turistais Vilniuje

(Pabaiga)
Augimo problemos

Mums dar trūksta bu
tų miestuose ir darbinin
kų g y v e n v i etėse. Auga 
fabrikai, daugėja darbi
ninkų skaičius,, didė
ja ir but ų pareikalavi
mas. Mes statome nemaža 
naujų gyvenamųjų namų, 
bet norėtume jų statyti 
daug daugiau. Trukdo tai 
daryti imperialistai, kurie 
atsisako nusig i n k 1 u o t i, 
kursto karinę isteriją, ver
čia ir Tarybų šalį nemažas 
lėšų sumas skirti gynybos 
reikalams. O juk tos lėšos 
galėtų būti panaudotos dar
bo žmonių buitinėms sąly
goms pagerinti. Štai kodėl 
mūsų vyriausybė atkakliai 
kovoja už taikos stiprinimo 
reikalus. Jeigu taikos rei
kalą aktyviai gins ir Ame
rikos darbo žmonės, nuo to 
laimės visas pasaulis.

Jūsų turistinė grupė pa
teko į Lietuvą laikotarpiu, 
kai imperialistai ypač ėmė 
kurstyti šaltąjį karą, kliu
dyti tarybiniams turistams 
lankytis Amerikoje. Su
prantama, kad .Tarybų šalis 
atsako tuo pačiu amerikie
čių turistų atžvilgiu. Mū
sų visų uždavinys sutram
dyti karo isterijos kurstyto
jus, sudaryti normalias są
lygas savitarpio kultūri
niams mainams, turizmui, 
likviduoti diskriminac i j ą , 
kurią taip dažnai prakti
kuoja Amerikoje įvairūs ra
sistai.

Praeities liekanos
Jums teko sutikti ir Lie

tuvoje dipukiško nusistaty
mo žmonių. Tai natūralu. 
Juk buržuazijos, išnaudotojų 
klasių liekanos dar galuti
nai neišnyko, jos dar svajo
ja grąžinti išnaudotojišką 
santvarką, savo turėtas pri
vilegijas ir turtus. Po ka
ro mes pergyvenome aštrios 
klasių kovos laik o t a r p į. 
Hitlerini n k ų apginkluotos 
buržuazinių naciona 1 i s t ų 
gaujos mėgino smurtu truk
dyti mums statyti socializ
mą. Tačiau visa liaudis 
sutriuškino juos. Ši kova 
pareikalavo nemaža aukų. 
Nuo banditų teroro žuvo 
daug naujakurių valstiečių, 
daug žemutinio taiybinio 
aktyvo.

Nemaža šių žudikų buvo 
sugauti ir nuteisti. Dabar 
dauguma šių nusikaltėlių 
po eilės amnestijų grižo iš 
bausmės atlikimo vietų ir 
gyvena Lietuvoje. Didžiulė 
jų dauguma dirba sąžinin
gai, bet pasitaiko ir tokių, 
kurie drum sčia vandenį, 
stengiasi i š k r aipytai pa
vaizduoti tikrovę, štai ko
dėl reikia kritiškai žiūrėti į 
tokių žmonių kalbas, su
prasti, kas ir kuriais tiks
lais tokias priešiškas kalbas 
sako.

Yra dar viena trūkumų 
rūšis. Tai trūKumai, atsi
radę dėl blogų vadovų, dėl 
jų nerūpestingumo, biuro
kratizmo. Svečiai teisingai 
patarė, kad blogus vadovus 
reikia keisti geresniais. Mes 
taip ir darome.

Mūsų demokratija
Laisvės ir demokratijos 

mūsų šalyje yra daug dau
giau, negu Ameri k o j e ar 
kurioje kitoje buržuazinėje 
šalyje. Tarybinė demokra
tija yra demokratija darbo 
žmonėms. Nė vienoje šaly
je ^buržuazija nesut e i k i a 
darbo žmonėms tiek demo

kratinių laisvių ir teisių, 
kaip mūsų Tarybų šalyje. 
Kurioje buržuazinėje šaly
je darbininkai ir valstie
čiai gali taip laisvai rinkti 
savo atstovus į parlamentus 
ir taip aktyviai dalyvauja 
valstybės organų darbe? 
Kurioje buržuazinėje šalyje 
darbininkai turi tokias pla
čias galimybes turėti savo 
organizacijas — profesines 
sąjungas ir per jas rūpintis 
visų rūšių socialinio draudi
mo reikalais — pensijomis 
senatvėje, gydymu ligos me
tu, apmokamai atostogomis, 
poilsiu sanatorijose, poilsio 
namuose? Kurioje buržu
azinėje šalyje darbininkai 
gali taip laisvai leisti savo 
spaudą, rinktis salėse, reng
ti demonstracijas? Tik Ta
rybų Sąjungoje ir kitose so
cialistinėse šalyse visas tas 
galimybes turi darbininkai 
ir valstiečiai, nes čia val
džia yra pačių darbo žmo
nių rankose.

Tuo tarpu kai buržuazi
ja, bijodama revoliucinio 
judėjimo augimo, net ir de
mokratiškiausiose šalyse vi
saip siaurina demokratines 
laisves, pereina prie dikta
toriškų, fašistinių valdymo 
metodų, Tarybų šalyje de
mokratija vis plečiama: di
dinamos profsąjungų teisės, 
stiprinami demokrat i z m o 
pradai kolūkiuose, adminis
tracinių organų teisės per
duodamos pačiai visuomenei 
(pvz., darbininkų, kolūkiečių 
susirinkimuose svarstomps 
nežymių nusikaltėlių bylos 
ir kit.).

Mes gyvename draugiškai 
su kitų tautų žmonėmis. 
Glaudus ekonominis bend
radarbiavimas su kitomis 
tarybinėmis respublikomis, 
su liaudies demokratijos ša
limis tik stiprina mūsų 
krašto ekonomiką, gerina 
mūsų tautos darbo žmonių 
padėtį, padeda bendromis 
jėgomis statyti komunizmą. 
Nacionalinės nesanta i k o s 
kurstymas, rasinės neapy
kantos skelbimas, taip bū
dingas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose reiškinys,— 
mums yra visiškai svetimas 
dalykas.

Darbo našumo kėlimas
Svečiai čia kalbėjo apie 

darbo našumą Amerikoje ir 
pas mus, Lietuvoje. Taip, 
iš tikrųjų darbo našumas 
mūsų krašte dar bendrai 
paėmus yra žemesnis. Mū
sų darbininkai, kolūkiečiai 
ir vyriausybė tai žino, su
pranta ir kovoja už darbo 
našumo pakėlimą. Tai at
sispindi kasmetiniuose mū
sų liaudies ūkio planuose.- 
Tačiau yra esminis skirtu
mas tarp darbo našumo kė
limo mūsų šalyje ir Jungti
nėse Amerikos Valstijose. 
Kapitalistai Amerikoje kė^ 
lia darbo našumą didinda
mi darbininkų išnaudoji
mą, stengdamiesi kiek ga
lint daugiau iš darbininko 
išspausti sau pelno. Mes gi 
keliam darbo našumą visos 
liaudies turtų didinimo in
teresais. Darbo našumą 
mes didiname ne tiek inten
syvindami darbininko dar
bą, kiek tobulindami įmonių 
techniką, geriau organizuo
dami darbą, maž i n d a m i 
darbininkų dirbamų valan
dų skaičių.

Linkiu gerbiamies i e m s 
svečiams turistams sėkmin
gos kelionės. Papasakokite gauna pilną išlaikymą, 
grįžę savo draugams, ką Daugiausia šie senelių na- 
matėte, ką girdėjote Liėtu- mai įrengti buvusių dvarų 
voje, Teisingas mūsų gy-| rūmuose. Tik dabar tie rū

venimo pavaizdavimas, išsa
mus nušvietimas—štai koks 
mūsų vienintelis pageidavi
mas turistams.

Turistų pasisakymai
Turistė A. Ventienė atvy

kusi su sūnumis Kon- 
r adų ir Povilu. Jie čia 
buvo pasiųsti į pio
nierių stovyklą poilsiauti. 
Gavusi žodį, A. Ventienė 
dėkoja Už nuoširdų priėmi
mą Lietuvoje ir klausia, ka
žin ką dabar veikia jos sū
nūs.

—Valgo vakarienę!—at
sako švietimo ministras M. 
Gedvilas.

Turistas inžini e r i u s A. 
Gabrėnas taip pat paten
kintas kelione. Jam patiko 
Vilnius, D r u s kininkai, o 
Kauno jūra—tai tikras Lie
tuvos perlas.

A. Gabrėnas sako, kad 
jam lengviau padaryti tilto 
pastatymo projektą, negu 
gerą kalbą pasakyti. Jam 
didelį įspūdį padaręs bro
lio sūnaus inžinieriaus vai
kas. Apsilankęs pas šį in
žinierių A. Gabrėnas išsi
kalbėjo su penkerių metų 
Genučiu.

—Ar tu nori į Ameriką 
nuvažiuoti?

—Noriu, —\sako Genu
tis.

—O ar tu žinai,, kad ji to
li, už jūrų marių?

—Tai niekis. Aš pasiim
siu traktorių, buldozerį ir 
pastatysime tiltą į Ameri
ką.

O kiek pagalvojęs^ Genu
tis pridūrė:

—Viena tik bėda, kad 
man rytoj reikia į vaikų 
darželį eiti. Nebus kada 
tilto į Ameriką statyti!

A .Gabrėnas linki visiems 
dirbti, kad stiprėtų tautų 
d r a u g ystė, susipratimas. 
Amerikoje taip pat yra 
daug gerų, taikos trokštan
čių žmonių ir su jais gali
ma surasti bendrą kalbą.

Socialinis draudimas 
Lietuvoje

žodis suteikiamas Tarybų 
Lietuvos socialinio aprūpi
nimo ministrui Tatjanai 
Jančaitytei.

Suėjo penkeri metai^ — 
sako ji, — kai mūsų šalyje 
buvo išleistas naujas pensi
jų įstatymasi kuris išplėtė 
socialinį draudimą. Senat
vės pensijas Tarybų šalyje 
gauna vyrai, sulaukę 60 
metų, o moterys — 55 me
tų. Pensijai gauti reika
lingas įstatymo .numatytas 
darbo stažas. Netekę dar
bingumo dėl invalidumo 
pradeda gauti pensijas ne
atsižvelgiant į metus.

Socialinio aprūpinimo or
ganai teikia pašalpas mo
tinoms nuo trečio vaiko, 
moka vienišoms ir daugia
vaikėms motinoms (vien tik 
1959 metais joms išmokėta 
49,800,000 rublių). Invali
dai apmokomi jiems priei
namo darbo, padedami įsi
gyti naują specialybę. Ne
galintiems vaikščioti invali
dams socialinio aprūpinimo 

‘Organai nemokamai parū
pina vežimėlius. Invalidai, 
kaip ir senatvės pensinin
kai, aprūpinami kelialapiais 
į kurortus, o jų vaikai — į 
pionierių stovyklas. Netu
rintiems šeimų seneliams 
Lietuvoje yra 42 senelių in
validų namai, kuriuose jie 

mai geriau sutvarkyti: juo
se įvesta elektra, kanaliza
cijos, vandentiekio įrengi
mai. Valstybės lėšomis po 
karo yra naujai pastatyta 
12 senelių namų.

Pensijos mūsų šalyje mo
kamos ' valstybės lėšomis. 
Jeigu buržuazinėje Lietuvo
je pensijas gaudavo 6,500 
žmonių (daugiausia buvę 
valdininkai, išėję į atsargą 
karininkai, tai 1955 metais 
—daugiau kaip 120 tūkst
ančių. Jei 1955 metais pen
sijų buvo išmokėta 52 mili
jonai rublių, tai I960 m.— 
230 milijonų rublių (senais 
pinigais).

Senatvės pensiją gali gau
ti vyrai, turį 5 metų darbo 
stažą, o moterys — 20 metų 
darbo stažą. Dirbusiems 
darbininkams sunkiomis są
lygomis ir daugiavaikėms 
motinoms įstatymo numaty
tas mažesnis darbo stažas.. 
Pensijos dydis priklauso 
nuo to,, kokį darbo užmokes
tį gaudavo pensininkas tuo 
metu, kai jis dirbo. Ma
žiausia pensija dabar yra 
30 naujų rublių, o didžiau
sia — 120 rublių. Viduti
niškas pensijos dydis Tary
bų Lietuvoje — 59 rubliai 
per mėnesį. Atskiros dir
bančiųjų kategorijos, pvz., 
geri specialistai, mokslinin
kai, gauna didesnes pensi
jas. Kylant šalies ekonomi
kai, didės ir pensijų dydis.

Mes labai džiaugiamės 
girdėdami, kaip jūs gražiai 
lietuviškai šnekate. Ilgus 
metus gyvenote svetur, bet 
gimtosios kalbos nepamiršo
te. Tai, matyt, dėl to, kad 
skaitote lietuviškas knygas, 
laikraščius., dalyvaujate vi
suomeniniame gyvenime. .

Mes taip pat' mylime sa
vo Lietuvą. Fašistai ją 
praėjusio karo metu žiau
riai nuniokojo. Nėra šei
mos, kuri nebūtų nukentė
jusi nuo fašistų. Štai jie 
nužudė 3 mano brolius ir 
vyrą, o gimtinę Šakių rajo
ne su žeme sulygino. Ta
čiau mes nenuleidome ran
kų. Mes ir toliau dirbsime, 
kad mūsų mielas kraštas 
gražėtų, turtėtų ir drauge 
su kitais Tarybų šalies kraš
tais žengtų į šviesią komu
nistinę ateitį.

Pašnekesys užtruko dau
giau kaip tris valandas. 
Kadangi rytojaus dieną 
anksti rytą turistai turėjo 
lėktuvu iš Vilniaus skristi 
į Maskvą, tai J. Jurginis 
ėmė raginti, kad svečiams 
būtų leista prieš kelionę pa
silsėti.

Susirinkusieji atsistoję 
padainavo lietuvių išeivių 
mėgstamą dainą “Leiskit į 
tėvynę” ir nuoširdžiai atsi
sveikino, perduodami linkė
jimus pažįstamiems. 
1961. VIII. 8

Kubos cukrui rinkos 
yra didelės

Maskva. — Grįždamas iš 
Kinijos, čia buvo sustojęs 
Kubos prezidentas Osvaldo 
Dortico Torrado.

Pasikalbėjime su spaudos 
korespondentais Dortico 
sakė, kad pradedant su 
1962 metais, Kuba galės 
parduoti socialistinėms ša
lims 5,000,000 tonų cukraus 
kasmet. Jos cukrų pažadė
jo pirkti Tarybų Sąjunga, 
Kinija ir/kitos socialistinės 
resptfblikos.

Kitais žodžiais, Kubos 
prezidentas pasakojo, " jog 
boikotas, kurį JAV valdžia 
revoliucinei Kubai paskel
bė, jos nėnugąsdino ir ne
gąsdina, kadangi ji turi ge
rų draugų socialistinėse ša
lyse,, . '

A l«4 . '

Philadelphia, Pa.
Westinghouse kompanija 

pasiuntė jos įmonėse dir
bantiems laiškus su grąsi- 
nimu iškelti savo dirbtuves 
Iš Philadelphijos ir apylin
kės į kitas valstijas ar to
liau n u o Philadelphijos. 
Kompanija sako, kad nega
linti dirbti normaliai per 
paskutines tris savaites iš 
priežasties unijos sulaiky
mo darbo įvairiuose depart- 
mentuose Kaltina ' lokalą 
107., ■

Laiškuose taipgi pažymi, 
kad iškėlus dirbtuves iš 
Philadelphijos neteks darbo 
4,500 darbininkų, ir kad ki
tose vietose nesiskaityš su 
unija.

Lokalo biznio vedėjas F. 
J. Bradley sako, kad kom
panija nori sukelti suįrutę 
unijos narių tarpe, bet jai 
tas nepavyks. Masiniame 
lokalo susirinkime didelė 
didžiuma įgaliojo lokalo 
valdybą skelbti streiką, jei
gu nebus susitaikyta ir pa
sirašyta kontraktas. Loka- 

Worcester, Mass.
4

Matysime istorišką operetę
Zaporožiečiai iš už Du

nojaus atvyksta į Worces
ter, Mass. Spalio 22 d., 29 
Endicott St., bus pastatyta 
scenoje muzikalė istoriška 
operetė “Zaporožietis už 
Dunojaus”, versta iš ukra- 
inų kalbos.

Tikri įvykiai buvo 1775 
m., kai Rusijos carinos Ka
tarinos laikais Zaporožie
čiai buvo priversti apleisti 
Ukrainą i r apsigyventi 
Turkijoje prie Dunojaus, 
upės žiočių. Vėliau, ilsėda
miesi laimės Ukrainon su
grįžti, jie dainuoja:

Tu šalele mylimoji,
Ten už tykiojo Dunojaus, 
Ukraina mūs gimtoji 
Liūdim, ilgimės tavęs... 
Šį gražų veikalą persta

tys minėtą dieną brookly-
niškis Aido Choras iš New 
Yorko, vadovybėj Mildred 
Stensler.

Šiuos žodžius rašančiam 
praeitą pavasarį teko ma
tyti aidiečius lošiant šį vei
kalą Waterbury, Conn. Ga
na vykusiai sūvaidino, labai 
gerą pasitenkinimą žiūro
vai turėjome.

Dabar, rodos, bus ši vie
nintelė proga Mass, valsti
joje lietuviams pamatyti.. 
Pasinaudokite ta ja proga, 
ateikite, atvažiuokite pa
matyti.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Miesto pareigūnų 

nominacijos
Spalio 3 d. įvyko nominaci

jos kandidatų į miesto kon- 
silmanus. Nominuoti 18-ka 
kandidatų, iš kurių bus iš
rinkta pagal planą D 9 
konsilmanai dvejų metų 
terminui lapkričio 7 d.

Nominacijose balsuotojų 
dalyvavo iŠ 94,151 galinčio 
balsuoti, tik’48,926. Tai ro- 
kuoja, kad geras skaičius.

Mokyklų komitetui nomi
nuota 12 kandidatų, o rei
kės išrinkti penkis.

Spalio 4 d. čia įvyko ve
dybos Indijos buvusio dva
siško ir politiško vadovo 
Mohandus Gandhi anūko 
Kanu Randas Gandhi, bai
gusio Massachusetts Insti
tute of technology mokslą, 
su Schiva Lekchma Thu- 
cker, baigusia Clark 5 Uni
versity mokslą. ?
v Abu yra iš Calcutta, In
dijos. Indijos ambasadoriiiš 
Washingtone Satish Kald- 
kar davė šliūbą privatiš- 
kūose namuose sū indiško
mis ceremonijomis. *.; a .u 

laš kaltina kompaniją var
tojant discipliną, viršlaikių 
nesutvarky me, daryme 
skerspainių susitaikymui. 
Tarpininkas bando abi pu
ses sutaikyti.

Woodbourne vieške 1 i o 
taisytojai jau kelinta sa
vaitė kovos lauke, reikalau
dami 30% pakėlimo algų. 
Kontraktorius Sabo sako, 
kad jisai negali pakelti už
darbio todėl, ka,d jo pada
rytas kontraktas jam ne
leidžia. Sabo sako, kad ji
sai daugiau nesamdys uni- 
jistų, bet dirbs su ne uni- 
j is tais, z

Streikuojantieji priklau
so prie sunkvežimių vairuo
tojų lokalo 542.

Namų statyba Pennsylva- 
nijos valstijoje per liepos ir 
rugp. mėn. sumažėjo 23%. 
Raportą pateikė Labor and 
Industry departamentas.

Philadelphijos Orkestro 
koncerte spalio 2-rą, Aca
demy of Music svetainėje 
muzikos mylėtojų buvo 
daug. Orkestras buvo strei
ko lauke, bet šį koncertą 
davė lokalo 77-to narių se
natvės pensijos fondui. Or
kestro advokatas Goldberg 
kalbėdamas palietė muzi
kantų su savininkais nesu
tikimus, sakydamas, kad 
muzikantas gali groti taip 
gerai sulaukęs 65 metų, 
kaip ir jaunesniu būdamas. 
Orkestrų susivienijimas su
laukusius tiek metų verčia 
pasitraukti...

.Streikas tęsiasi, pasitari
mai eihaN i

Koncertui Woodrow Wil
son mokykloje einant pasi
rodė pikietas lokalo 832-jo. 
Lokalo valdyba sako, kad 
mokyklos taryba išdavė 
svetainę garsinimo organi
zacijai, kuri nesamdo uni-
jos darbininkų.

Sausio mėnesį blouse siu
vykla išsikėlė iš Philadel
phijos į South Carolina, 225 
asmenys neteko darbo. La
dies Garment unija padavė 
sklindą National Labor Re
lations įstaigai Washingto
ne. \ ,į . <

Dabar įstaiga paskelbė 
savo nuosprendį, kad dirb
tuvės savininkai peržengė 
darbo taisykles, norėdama 
atsipalaiduoti nuo unijos. 
Likę be darbo išsikėlusios 
dirbtuvės darbininkai turi 
būti grąžinti darban su pil
nu algų apmokėjimu. Nau
ji dirbantieji turi būti at
leisti.

William Ross, lokalo biz
nio pareigūnas, sako esąs 
pasitenkinęs nosprendžiu, 
bet pageidauja,, kad dirbtu
vė būtų grąžinta į Philadel- 
phiją.. Nuosprendis nusa
ko, kad kompanija vykstan
tiems j South Carolina dirb
ti turi apmokėti persikėli
mo iškašcius.

Kiek vienas “Laisvės” 
skaitytojas turėkite už par
eigą, kad jūsų prenumera
tą už laikraštį pasimoke- 
ti. Patys pasiųskite arba 
priduokite Merkiui, Walan- 
tams ar bent vienam iš 
LLD 10-tos kuopos ųarių. 
Būtų gražu, kad tię, kurie 
išgali, paaukotų špaudos 
palaikymui.

Pereitais metais philadel- 
phiečiai gražiai pasirodė su 
aukomis. Šie metai neturi 
būt išimtis. Aišku, musų 
spaudos skaitytojai daugu
moje pesininkai, bet yra
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čiar ir dirbančių. *tie, kurie 
išgalite, užrašykite “Laisi 
vę” savo giminėms į Lietu-i 
vą. Lietuvos gyventojai do-* 
misi mūsų gyvenimu, kaip 
mes įdomaujame jų gyveni
mu.

- Mažai amerikiečių skaito 
Lietuvos spaudą. Bet svar
besnieji raštai telpa mūsų 
spaudoje. Priminkite, jeigu 
esate užrašę “Laisvę” pir
miau, ar jų prenumerata 
pasibaigė. Jeigu pasibaigė, 
prašomi panaujinti. Taip 
darydami prisidėsime prie 
savo spaudos palaikymo.

Pilietis

Cleveland, Ohio
Būkime bankete

Jau paskutinis kvietimas 
dalyvauti mūsų choristų 
pagerbimo bankete, tai no
riu priminti, jog į šį banke
tą kviečiami pagerbimui ir 
pavaišinimui ne tik chorini 
tai, bet ir visi tie, kurie pri
sidėjo prie programos iš
pildymo pereitame choro 
koncerte, įskaitant ir šeimi
ninkes, kurios koncerto die
ną pagamino pietus.

Paskelbtas*šūkis: ar eiti 
į chorą dainuoti ar užsimo
kėti $1 ir įstoti į choro rė
mėjų grupę, veikia. Neteko 
patirti, kiek atėjo į chorą 
dainuoti, bet choro rėmėjų 
susidarė tiek, kad mes ga
lime ne tik chorą, bet ir vi
sus programos dalyvius, 
didelius ir mažus, tinkamai 
pagerbti ir pavaišinti.

Choro rėmėjų vyriausia 
užduotis, tai choristus pa- 
liuosuoti nuo visokių kitų 
darbų laike jų rengiamų 
pramogų ir koncertų, nes 
jie laiką ir energiją eikvo
ja pamokų eigoje. Atrodo, 
tai gana rimtas ir saikuti 
darbo pasidalinimas.

Minimas banketas įvyks 
šeštadienio vakare, spalio 
(Oct.) 14 dieną, Klubo svet. 
Pradžia 6 v. vakare. Po va
karienės tęsis šokiai iki vė
lumos. Pašalinei publikai į 
šį puikų banketą tik $1.25 
ypatai. Todėl ir tikietai pla
tinasi taip, kaip niekad pir
miau.

Pasimatysime spalio 14 
dieną.

J. žebrys

Žinios iš Uruguajaus
STALIAI LAIMĖJO

Išmintingos naujosios di
rektyvos medžio sindikato 
vadovavimas, pagaliau, pri
vertė reakcinius savininkus 
sutikti su darbininkų reika
lavimais pak ė 1 i m u i algų 
42.6%. ' <

Ilgai tęsėsi derybos iš 
priežasties Darbo Ministru 
dr. Gianola, kuris darė 
įvairiausius trukdymus, no
rėdamas sugriauti darbi
ninkų sindikatą ir vadovy
bėje pastatyti savo šalinin
kus (kapitalistų pakalikus).

Vieninga medžio darbi
ninkų laikysena privertė 
pasirašyti- sutartį ir nuo 
gegužės pirmosios fabrikan
tai privalo apmokėti užvilki
mus. Mažųjų dirbtuvėlių 
savininkai jau aimanuoja, 
kad reikėsią daug pinigų iš
mokėti, bet savų delegatų 
susitarimo komisijos jie ne
kaltina, o ieško silpnavalių 
darbininkų, kurie sutiktu, 
kad būtų leista išmokėti už
vilkimus keliomis dalimis.

Medžio sindikato vadovy
bė pataria darbininkams, 
kad jie reikalautų išmokėti 
užvilkimus už visus 9 m^ 

-ilesiusz kartu. Ir tą, po at-^ 
kaklios kovos, staliai laimė
jo. • ’ Naktutis
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WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
Tamulaičiui apie i d ž i a n t 
brangią motinėlę, ji įdavė

J Na, tai mieloji vasarėlė 
fcu savo žalumynais ir pui
kiąja panorama pasibaigė, 
o rudenėlis su savo spal
vingumu jau irgi čia pat. 
Šią vasarėlę turėjome pa
sekmingą ir gražiai pralei
dome plymout h i e č i ų su
rengtose gegužinėse, o ge
gužinės buvo įdomios tuo, 
kad jos buvo su atitinkamo
mis programomis, kurios 
paįvairino ir pagyvino ju
dėjimą.

Kaip jau “Laisvėje” bu
vo rašyta, pirmoje ge
gužinėje kalbėtoju b u v o 
draugas I. Klevinskas, ku
ris kalbėjo apie svarbą mū
sų organizacijų, spaudos ir 
lietuvybės išlaikymą.. Ant
roje gegužinėje kalbėtoju 
buvo Vincas Tamulaitis, 
tik ką grįžęs iš Lietuvos: 
jis įdomiai ir teisingai pa
pasakojo apie da b a r t i n į 
Lietuvos žmonių gyvenimą.

Kitų srovių piknikai
SLA 7 apskrities piknikas 

atžymėjimui 75 metų orga
nizacijos gyvavimo atsibuvo 
rugpiūčio 27 d. su prakal
bų ir dainų programa.

LRKSA bei kelių parapi
jų piknikas atsibuvo rugsė
jo 4 d., irgi su kalbų ir dai
nų programa. Bet čia rei
kia pastebėti štai ką: V. Ta
mulaitis, SLA narys, sep
tintos apskrities iždo globė
jas ir taip pat LRK Wilkes- 
Barrės parapijos narys, bet 
nė vienon šių piknikų pro- 
gramon jis nebuvo pakvies
tas kalbėti bei duoti prane
šimą apie Lietuvą, tarytum 
rengėjai nė nežinojo, kad 
abu Tamulaičiai buvo Lie
tuvoj ir prieš minėtus jų 
parengimus iš ten sugrįžę. 
Tai kodėl gi šių organizaci- 

čyfai taip negražiai su 
vo nariu pasielgė, ir argi

tų organizacijų nariams, 
' kaip lietuviams, visiškai ne

rūpi nieko žinoti apių jų 
gimtąjį kraštą Lietuvą? 
Aiškus dalykas, kad taip 
nėra, nes tai visiems žino
ma, kad beveik visi lietu
viai, kad ir gana seniai iš
vykę iš Lietuvos, paliko ar
timesnių ir tolimesnių gi
minių, kuriais jie rūpinasi 
ir nori žinoti, kaip jie ten 
gyvena; ir abelnai apie da
bartinės Lietuvos pade t į 
dauguma nori tieses žodį iš
girsti, nes Lietuvos šmeiži
kų ir melagių plepalai nu
sibodo Jdausyti. Na, tai ko
dėl gi nekvietė V. Tamulai- 
čio, savo organizacijų na
rio, tik grįžusio iš Lietu
vos, kad jis duotų praneši
mą bei papasakotų apie įgy
tus įspūdžius Lietuvoje? 
Atsakymas aiškus: V. Ta- 

hnulaitis, kaip save gerbian
tis žmogus, atsisakė meluc- 

šmeižti Lietuvą. Jis kal
ba tai, kaip jis savo akimis 

. matė. Na, tai Lietuvos šmei
žikams, niekintojams to ir 
užteko; jie bijo, kad eiliniai 
žmonės neišgirstų teisybės 
apie dabartinės Lie t u v o s 
žmonių pagerėjusį ir kas
dien gerėjantį gyvenimą, 
nes tai kenkia jų “laisvi
nimo” raketui, nes jie sa
vo spaudoj ir gyvu žodžiu 
susiriesdami meluoja, kad 
Lietuvos žmonės baisiai nu
skurę, pusnuogiai ir išbadė
ję. Na, o čia, kaip tik prie
šingai, V. Tamulaitis neme
luos, jis pasakys, kad Lie
tuvoj žmonės gerai apsiren
gę ir gerai pavalgę, kad, kai 
jis nuvyko pas motiną j sve
čius, rado stalą paruoštą, 
apkrautą visokiais valgiais 
įf gėrimais. Jis taipgi bu- 

_ vo visko prisipirkęs ir nu
sinešęs, nes manęs, kad mo

tina nieko neturį, bet nerei
kėjo. O po vaišių, džiaugs
mų ir nuoširdžių kalbų, V-

Philadelphia, Pa.
savo brangiam sūnui Vincui 
dovaną — 10 svarų skilan
dį, kad parsivežęs į Ameri
ką pavaišintų ir jos sesutę 
Ješmantienę, Vinco tetą. 
Bet, nelaimė, Amerikos 
muitinės inspektoriai tą ski
landį konfiskavo, ir sesutei 
neteko jo paragauti. Vin
cas dėl to labai nepatenkin
tas, bet prieš valdžios par
eigūnus ką gi padarysi.

Taigi dabar visi aiškiai 
matote, dėl ko V. Tamulai
tis ignoruojamas,—jis pasa
kė, jog jis apie Lietuvą kal
bės taip, kaip jis matė.

Taip pat reikia dar pri
minti, kad V. Tamulaitis 
nesako, kad Lietuvoj kaip 
sviestu tepta, kad ten nėra 
trūkumų; jis sako, kad ten 
yra dar daug trūkumų, bet 
nėra taip baisiai bloga, kaip 
čia nekurie lietuviai ir jų 
laikraščiai tą mūsų Lietuvė
lę terlioja. Po tokių baisių 
karų, visko sunaikinimo., 
reikia stebėtis, kad atsikur
ta iki tokios padėties, ko
kia šiandien yra.

Beje, neseniai su įvairio
mis mintimis žmonių poky- 
lėlyje V. Tamulaitį kas tai 
paprašė p a p a s akoti apie 
Lietuvą. Tamulaitis apsiė
mė ir kalbėjo nemeluoda
mas. Tai ir čia atsirado 
mandrapykis A., kuris tuo
jau padarė pastabą: o ko
dėl nesakai, kaip tave rus- 
kis policistas visur vedžiojo, 
o ir pas motiną’ be to poli- 
cisto nieko negalėjai kalbė
tis? O kita žūsmarė ėmė 
rėkti: tu meluoji, visi kai
miečiai badauja, o ir iš ta
vo motinos vi§ką atima.

Atrodd, kad tokie mand- 
rapypkiai ir tokios žūsma- 
rės, kad ir nebuvo Lietuvoj, 
dedasi viską geriau žiną už 
ten buvusius. O jie tiek daug 

Į “žino” iš savo dvasiškų tė
velių ir smetoninių fašistų, 
kurie gvoltu rėkia: duokite 
mums pinigų, o mes Lietu
vą išvaduosime! Na, o to
kie mandrapypkiai ir žūs- 
marės, kad ir nieko nežino, 
prabaščių ir fašistinių va
dų kaip katės paglostyti, o 
sarmatos neturinti, apart 
ilgų liežuvių, skandalija, lo
ja kaip šunyčiai prieš mė
nulį. /

Na, bet ir katalikų bei ki
tų pažiūrų žmonių tarpe 
jau yra blaiviau ir plačiau 
protaujančių, kuriuos teko 
girdėti diskusuojant apie 
Lietuvos “vadavimą.” Vie
nas jų sako: davėme pinigų 
Lietuvos vadavimui, bet jie 
ligi šiol neišvadavo, tai ir 
nešivaduos, taigi ir nutarė
me — daugiau nė cento. O 
antras sako: Tai jūs tik da
bar pamatėte? Mes tai per
matome jau prieš virš me-j 
tus laiko ir nutarėme neduo
ti “vaduotojams” nė cento, 
nes ir mums patiems pini
gai reikalingi. O kai pradė
jome su mūsų giminaičiais 
Lietuvoj susirašinėti., tai 
kuo aiškiausiai pasirodė, 
kad Lietuva jau apie dvi
dešimt metų išsivadavusi iš 
dvarininkų ir fabrikantų 
jungo. Tik vokiški hitleri
niai fašistai Lietuvą baisiai 
nunoko j o ir progresą labai 
sutrukdė. Na, o čia lietu
viški buržuaziniai elementai 
ir atbėgusieji iš Lietuvos 
dvarininkai ir kitokie pone
liai mums Lietuvą “vaduo
ja.” Betgi turime suprasti, 
kad tokie poneliai nieko ne
gali išvaduoti, apart iš mū
sų lengvatikių kišenių do
lerius.

Plymouthiečių pusiau pri
vatus išvažiavimas įvyko 
rugsėjo 24 d. V. Kazlaus-

VERTA PRISIMINTI
Spalio 4 dieną iškilmingai 

tapo palaidotas Antanas 
Marcinkevičius, seniau va
dintas “lietuvišku T r o c - 
kiu.” Ant. Marcinkevičius 
buvo ilgametis Philadelphi- 
jos gyventojas ir veikėjas 
tarp lietuvių, pagarsėjęs ir 
praturtėjęs. Kas yra gyve
nęs kiek Philadelphijoje iš 
pažangiųjų lietuvių, bus 
girdėjęs apie Marcinkevi
čių. Už tai, manau, verta 
prisiminti, kaip jam sekėsi 
gyventi Philadelphijoje.

Antanas, atvykęs į šią 
šalį be jokio mokslo ir ama
to, pradėjo dirbti pas kriau- 
čius už preserį. Prisirašė 
prie dar jauno tais laikais 
Lietuvių republikonų pašal- 
pinio klubo. Po kiek laiko, 
gavęs progą, įsisuko už klu
bo gaspadorių. Nors savai
tinė alga buvo tik $6, bet 
jis nebegrįžo į dir b t u v ę . 
Greit pasisekė būti gudres
niu už daugelį dirbančių 
dirbtuvėse. Tais laikais bu
vo nemažai tokių, kurie ne 
tik mėgo smarkiai pabalia- 
voti, bet ir susipešti. To
kiais atvejais ir su policijos 
nuovada ir su magistratu 
reikėjo susitikti. Antanui 
pradėjo sektis “patarnauti” 
panašiose bėdose pateku
siems . Greitu laiku jis pa
garsėjo ir tarp lietuvių ir 
policijos nuovadose, kur tik 
ir laukė kokių nors kivirčų, 
peštynių ar ko. Išsisukti 
buvo galima tik patepus, 
kur reikia...

Minėtame klube tuomet 
turėjo daug įtakos pažan
giečiai, kaip juos vadinda
vo, “koviečiai,” žinomi pir
mosios Socialistų sąjungos 
kuopos nariai.. A. Marcin
kevičius buvo, smarkūs jų 
rėmėjas, sugabus suorga- 
nizupti grupę rėmėjų, pra
vesti kokį tarimą, kad ir pa
žangiečių sumanytą. Save 
skaitė protingiausiu laisva- 
manybės skleidėju. Kuo
met kunigą^ Čepukaitis bu
vo pradėjęs organizuoti šv. 
Andriejaus parapiją, tai A. 
Marcinkevičius suorganiza
vo grupę laisvamanių, kad 
kenkti parapijos įkūrimui, 
ir ta jo grupė pridarė ne
mažai “zbitkų,” kas paken
kė ir nuosekliems'laisvama
niams. Pavyzdžiui, lietin
gą sekmadienį jis nusiuntė 
savo “laisvamanį” su gera 
sauja metalinių pinigų — 
dešimtukų, penktukų — į 
bažnytėlę, kad prisitaikęs 
supiltų į lietsargį vieno iš 
aukų rinkėjų bažnyčioje. 
Kuomet po pamaldų išėjęs

kienės farmukėje. Šis išva
žiavimas nebuvo bizniškas, 
o tik svečiai proporcionaliai 
užsimokėjo už išlaidas. Sve
čiais buvo mūsų artimi 
skrantoniečiai — dvi pilnos 
Klevinsko ir Genio automa
šinos. Šis išvažiavimas bu
vo kaip ir atsisveikinimas 
su mieląja vasarėle. Pietus 
pagamino draugė M. Navic
kienė, gėrimus pristatė F. 
Mankauskas: svečius aptar
navo pati M. Navickienė, o 
jai padėjo V. Kazlauskienė 
ir kitos draugės: kavą, cuk
rų ir pieną paaukojo J. 
Mankauskienė. Mūsų spau
dos reikalams surinkta au
kų $36, tačiau aukotojų 
vardų čih neskelbiame, nes 
tuojau turėsime kuopų su
sirinkimus, kurios irgi au
kos iš savo iždų. Tuomet 
paskirstysime aukas mūsų 
laikraščiams ir kartu pa
skelbsime vardus mūsų laik
raščiuose — “Laisvėje” ir 
“Vilnyje.” V. ž. 
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iš bažnyčios tas rinkėjas iš
skėtė lietsargį, išbyrėjo sau
ja sidabrinių. Tą matė dau
gelis. O tie “laisvamaniai” 
pradėjo šūkauti, “žiūrėkit, 
kur jūsų aukos supiltos!”’

Keletą metų pagyvenęs 
klube, Antanas taip prasi
siekė, jog nusipirko didelį 
namą su saliūnu. Priklau
sė prie keleto klubų ir biz- 
niškų įstaigų, jų tarpe ir 
prie bankinės namams pirk
ti paskolų draugijos. Di
džiosios bedarbės laiku pri
sipirko namų nuo suban
krutavusių bedarbių, ir taip 
mūsų “Trockis” žymiai pra
turtėjo ir sureakcionėjo. 
Seniau jis sakydavo, kad jei 
jis turėtų daug pinigų, tai 
galėtų nupirkti visą Phila- 
delphijos miestą. Nes čia 
visokį sukčiai viską par
duoda, visus galima papirk
ti, tik reikia pinigų...

Dabar, kuomet jis buvo 
pašarvotas pas laįdotuvių 
direktorių J. Kavaliauską, 
buvo apkrautas visokių 
šventųjų paveikslais, ro
žančiais rankos buvo suriš
tos. Nuo keleto vienuoly
nų ir “senelių“ mokyklų 
buvo visokių garbės ženklų, 
ir krūvos konvertukų mišių 
užpirkimui.

Iškilmingiausiai palaido
tas to paties čepukaičio šv. 
Andriejaus bažnyčioje ir 
šventintas ir rūkytas. Ir vi
sa tai įvykinta sekant jo pa
ties pasakojimus: “Jei aš 
turėčiau daug pinigų, tai 
nupirkčiau visą Philadel- 
phijos miestą.” Taip jis pa
pirko dangaus agentus...

Senas khibietis

New Haven, Conn.
Mūsą naujienos

Antanas ir.Qna Makuliai 
su šeima apleido New Ha- 
veną ir apsigyveno Miami, 
Floridoje.

Laimingo jiems gyveni
mo naujoje vietoje.

Bronė Vikšrienė apleis 
New Haveną. Žada ji apsi
stoti Waterbury, Conn. Ji 
yra viena geriausių darbuo
tojų, ypač parengimuose.

Bronė ruošiasi ilgai ke
lionei. Žada aplankyti savo 
sesutę, gyvenančią Brazili
joje.

x Policija suėmė girtą 27 
ihetų moterškę Frances 
Moss. Bevežant į kalėjimą, 
ji uždegė policijos vežimą ir 
bandė pabėgti, bet vėliau 
buvo vėl suimta.

N ugirsta pasikalbę j imai 
miesto parke apie statomas 
nuo atominių nuodų apsau
gos slėptuves. Vieni teigia, 
kad tai kvailas dalykas 
mums lysti į urvus, o kiti 
nurodo, kad geriausias nuo 
atominių nuodų apsisaugo
jimas, tai visiems susitarti 
ir taikoje gražiai gyventi.

Spalio 22 d. New Have- 
no lietuviai ruošiasi daly
vauti pas Waterb'urio drau
gus, LDS 4i9 kp. 30 metų 
gyvavimo sukakties minėji
me.

Girdėjau, . duos skanius 
pietus ir bus gražus paren
gimas.

J. Kunca

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

PARSIDUODA BEKAMPIŲ 
REZIDENCIJA

Sveikatos sumetimais esame pri
versti parduoti savo vietą. Viskas 
geroje tvarkoje. Namas su visais 
patogumais. Aliejum apšildomas. 
Už viską reik alaujamo $12,500. 
Kreipkitės:

147 18th St., Avalon, N. J.
Tol. AValon 609, 967-592f\

(78-82)

Cleveland, Ohio
Konst. Menkeliūnaitės 

koncertas
Clevelandiečiai gavę pra

nešimą, jog turime progą 
pasimatyti ir dar kartą iš
girsti dainuojant visų my
limą ir gerbiamą daininin
kę Konstanciją Menkeliū- 
naitę, nudžiugome. Tačiau 
neturint tam tinkamos sa
vos svetainės rengėjams 
prisiėjo dėti daug pastan
gų jos suradimui. Bet išei
tis surasta ir koncertas 
įvyks spalio 28 d., Maniuš- 
kos svet., 1073 E. 79 St.

Rašant šį pranešimą dar 
ne visos to įvykio smulk
menos žinomos. Tiek galiu 
pasakyti, jog prieš koncer
tą bus visiems dalyviams 
pagaminta puiki vakariene, 
kuri prasidės 6 v. vakare. 
Po vakarienės koncertas, o 
vėliau šokiai.

Neabejoju, kad prie pro
gramos pildymo prisidės ir 
vietinis Meno choras, solis
tai, duetai ir kvartetai. 
Apie tai bus pranešta vė
liau. Temykite vėlesnius 
pranešimus ir visus savus 
tos dienos reikalus atidėki
te ant toliau, o dalyvaukite 
šiame koncerte, nes tokių 
svarbių ir, galima sakyti, 
netikėtų pramogų šiomis 
dienomis retai turime.

J. žebrys

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

“Zaporožietis už Dunojaus”
Trijų Aktų Operetė, Suvaidins

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Vadovybėje Mildred Stensleriėnės

Rengia vietinis Aido Choras

• I

Elena Brazauskienė
' Oksana

Nellie Ventienė . Augustinas Iešmantą
Odarka ,fc Karašius

A

Tadas Kaškiaučius
Sultonas

Įvyks Sekmadienį Spalio 22 October
Pradžia 2 vai. popiet. Prašome nesivėlinti, nes prasidės paskirtu laiku. /

Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott Si.
Operete “Zaporožietis už Dunojaus” yra vertimas iš ukrainų kalbos, pilna ža- 

vėjančios muzikos ir juokų. Verta kiek vienam ją matyti.
■ j f

Aido Choro Rengimo 'Komisija

Pittsburgh, Pa.
Susirgo mūsų organizacijų 

veikėjai
Staiga susirgo d. Juozas 

Miliauskas rugsėjo 27 d. ir 
nugabentas į Ohio Valley 
ligoninę, McKees Rocks, Pa.

Labai gaila, kad taip at
sitiko. J. Miliauskas yra 
žymus mūsų organizacijų 
veikėjas ir prelegentas.

Serga d. Jonas Portikas. 
Jis randasi toj pačioj ligo
ninėje. Jis serga jau dau
giau keturių savaičių. Yra 
viltis, kad pasveiks. Jonas 
Purtikas visada dirbo mūsų 
spaudos vajuose kartu su 
Juozu Mažeika.

Mūsų organizacijoms rū
pi, kaip šiemet galima sėk- 
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| MIRUS

i Antanui Kavoliūnui
H (Dorchester, Mass.)
I Jojo dukrai Julei, žentui Stasiui Bružams 
H sūnui Viktorui Kavoliūnui ir artimiesiems 
I mūsų giliausia užuojauta.
I Aldona ir Paul Aleknai
| New Hyde Park, L. I.

Mildred Stensler
Aido choro vadovė

minga! pravesti "Vilnies1* 
ir “Laisvės” vajus.

■ > "V ■"***! >■

Trečia ligonė yra Uršulė 
Paich. Jinai serga namie. 
Jau trys savaitės kai ją 
kankina artritis ir kitos li
gos. Jinai yra po daktaro 
priežiūra.

Uršulė Paich yra darbšti 
ir rūpestinga organizacijų 
veikėja.

Visi trys tie ligoniai yra 
LDS 8 apskrities komiteto 
nariai.

Motiejus Budnikas buvo 
susirgęs ir buvo Presbyte- 
rijonų ligoninėje. Jis dabar 
jau namuose.

Linkiu visiems draugams 
greitai pasveikti ir vėl dirb
ti kartu organizacijose.

___ O. Remeikiene
/1 "TU 1,1111 ■ • — "*"^i tnf

Aleksandras Velička
‘ Andrius



JUBILIEJINIS
LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo pustonio) 
ir visuomet gražiai pasirodo savo darbe.

M. Strižauskienė, Waterbury, Conn., kuri visuomet 
dalyvauja vajuje, prisiuntė pluoštą atnaujinimų. Ji pla
čiai darbuojasi per ištisą Connecticut valstiją, ir gauna 
neblogų rezultatų.

Kitas geras darbuotojas, K. Kasulis, Worcester, 
Mass., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Ti
kimės gauti ir daugiau gerų žinių nuo jo.

Iš Scranton, Pa., gauta atnaujinimų. Scrantonietis 
vajininkas visuomet stoja į vajų su geru pasirodymu.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė atnaujini
mų. Ji žada darbuotis ir toliau šiame vajuje.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė atnauji
nimų. Laukiame žinių ir nuo kitų-lawrencieciu.

Iš New Jersey valstijos pirmutinis pasirodė Antanas 
Stripeika iš Elizabeth, N. J. Manoma, kad ir iš kitų N. 
J. miestų gausime pranešimų.

Visiems viršminėtiems vajininkams linkime geriau
sio^ sėkmės vajuje. Dėkojame už įstojimą į vajų.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Nuo dr. J. ir K. Stanislovaičių parės

Waterbury, Conn........................................   $85.00
Per J. Žebrj, Cleveland, Ohio.............................. 50.00
A. Dagilis, Scranton, Pa...................................... 25.00
Judita Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y.................. 20.00
E. Rakita, Pittsburgh, Pa................................... 11.00
A. Pociūnas, Clark, N. J............................   11.00
M. Strižauskienė, Waterbury, Conn........................11.00
L. Mankus - Butkevičienė, Hartford, Conn.........10.00
J. ir T. Milvidai, Lawrence, Mass.......................  10.00
B. Marcinionis, Waterbury, Conn......................... 6.00
M. G., Waterbury, Conn........................................ 6.00
A.ir M. Valilioniai, Ft. Lauderdale, Fla.................. 4.00
A. Petronis, Maspeth, L. 1...................................... 4.00

Po $1: A. Slager, Philadelphia, Pa.; P. Indrulienė, 
Scranton, Pa.; Mary Gaddis, Benton, Ill.; A. Judaitis, 
Johnson City, N. Y.; A. ir M. Stenes, Bronx, N. Y.; 
C. Matakas, Jackson Heights, N. Y.; J. Vaivada, Ro
chester, N. Y.; M. Bradauskas, Detroit, Mich.; Nora 
Kvedaras, K. Stanislovaitienė, F. Terepas, Waterbury, 
Conn.; J. Kundrot, Wilkes-Barre, Pa.

Didelis ačiū virš minėtiems prieteliams už dovanas 
į jubiliejinį fondą.

“Laisves” Administracija

Po miestą pasidairius
Keturių miesto kolegiją 

prezidentai nutarė už
drausti studentų. orgpniza- 
cijbms kviesti *už,?-kalGefo* 
jus komunistus. Vadinasi, 
mūsų miesto kolegijose ati
mama studentams teisė 
kviesti tokius kalbėtojus, 
kokius jie norėtų išgirsti.

Abstraktinės tapybos 
meistras de Kooning, girtas 
būdamas, smuklėje pasitai
kiusiam Mūreliui išmušė 
dantį. Šis aną patraukė 
teisman, reikal a u d a m a s 
$100,000 atlyginimo už dan
tį. Bet prieš teisėją Koo
ning nepasirodė. Jo vieton 
atėjo jo advokatas ir parei
kalavo bylą atidėti 120 die
nų. Girdi, de Kooning toks 
žmogus, kad kai jis įsigili
na į tapybą, užsidaro vie
nas, atsiskiria nuo pasau
lio. Dabar toks jo darbo 
laikotarpis.

Nežinia, ką pasakys teisė
jas.

Niujorko planavimo komi
sija apskaičiavo, kad paten
kinimui miesto žmonių po
reikių įvairiais viešais pa
tarnavimais, reikės milži
niškų sumų pinigų. Girdi, 
su 1985 metais reikės iš
leisti 170 bilijonų dolerių. 
Vien tik namų statyba kaš
tuos 75 bilijonus dolerių. 
Ir tai, sako, gyvenamųjų 
namų padėtis mieste nebus 
geresnė už dabartinę.

Paskelbtas projektas pa
statymui Williamsburge 7- 
nių didelių namų. Juose 
bus 2,072 butai. Pastaty
mas atsieis 47 milijonus do
lerių. Darbas bus baigtas 
1963 metais. Statoma bus 
plote tarp Manhattan Avė., 
Broadway, Union Avė. ir 
Montrose Ave. Ten kadaise 
nemažai lietuvių gyveno.

Antradienį įvykusių deba
tų tarpe Wagnerio ir Lef- 
ko^yitz per: televiziją 'klau
sėsi daug žmonių/ Deja, jie 
jais labai nusivylę. Nieko 
naujo nė vienas nepasakė. 
Beveik visi debatai siejosi 
su vienas kito kaltinimais 
apie suktybes, kolektuojant 
pinigus rinkiminei kampa
nijai.

Sakoma, kad N. Y. guber
natorius Rockefelleris labai 
nepasitenkinęs respublikonų 
partijos vadovybe Niujorko 
mieste. Ji esanti labai silp
na. Už tai, girdi, sunku 
išrinkti respublikoną miesto 
majorą.

SERGA
Važinėdami po Ilgąją Sa

lą sustojome aplankyti 
draugus F. Klastauskus, 
buvusi u s greatneckečius, 
dabai’ apsigyvenusius gra
žiame Huntingtono mieste
lyje. Jų rezidencija erdvi, 

je. Jų rezidencija erdvi. 
Daugybė žydinčių gražiau
sių gėlių, įvairiausių me
delių, kaip botanikos sode. 
Žinoma, savininkas profe
sionališkas gelių ekspertas, 
tai jo kasdieninis darbas 
per daugelį metų. Taigi ir 
jo įgyta praktika, pamėgi
mas gamtos ir augmenijos 
prisideda prie sėkmingumo 
darbe.

Labai gaila, kad drg. 
Klastauskienė ilgokas lai
kas nesveikuoja. Turi nege-
rūmą akyje. Gydytojas pa
taria pasiduoti operacijai. 
Linkime draugei laimingai 
greit nugalėti ligą!

A. Aleknienė

Londonas. — Britų kolo
nija Afrikoje, Uganda, bus 
paskelbta nepriklauso m a 
valstybe 1962 metų spalio 
9 dieną.

Jau sugrįžo iš ligoninės
Aną dieną “Laisvėje” bu

vo pranešta, kad staiga su
sirgo ilgametis ir daugeliui 
pažįstamas pažangus lietu
vis Walter Daniels (Dani
levičius) ir atsidūrė ligoni
nėje. Dabar jo žmona Jo
hanna pranešė, kad Walte- 
ris jau sugrįžo iš ligoninės 
ir gražiai sveiksta savo na
muose jos priežiūroje. Tai 
bus labai džiugi žinia vi
siems draugų Dani e 1 s ų 
draugams ir pažįstamiems.

Draugas W. Daniels nori 
per laikraštį širdingai pa
dėkoti visiems, kurie, jam 
susirgus ir esant ligoninėje, 
aplankė asmeniškai bei laiš- 
kais-atvirukais, palinkėda
mi greito susveikimo. Dė
koja ir už suteiktas bei 
prisiųstas dovanėles. Tokia 
nuoširdi užuojauta padėjo 
jam apgalėti ligą.

Mums labai malonu ° gir
dėti apie d. W Daniels su
grįžimą iš ligoninės. Nuo
širdžiai linkime jam trum
piausiu laiku pilnai susigrą
žinti savo sveikatą ir vėl 
dalyvauti kartu su mumis 
mūsų sueigose bei paren
gimuose.

Rep.

Piliečiai, 
registruokitės!

Jeigu esi pilietis ir jeigu 
iki šiol nesi pastoviai užsi
registravęs dėl balsavimo 
teisės, dabar, tuojau užsire
gistruok. Šiandien, penkta
dienį, užsiregistravimo vie
tos atdaros nuo 5:30 vai. 
popiet iki 10:30 vai. nak
ties. O rytoj; šeštadienį, ga
lima užsiregistruoti per vi
są dieną — nuo 7 vai. iš 
ryto iki 10:30; vai. nakties.

Kurie dabar neužsiregis- 
truosite (jei dar nesate.už
siregistravę pirmiau), ne
galėsite balsuoti lapkričio 7 
dieną - rinkimuose. Būtinai 
ateikite savo paprasčiausią 
pilietinę pareigą!

Už 30 centŲ kalėjimas 
gręsia visam amžiui 
Newyorkietis Wm. Jame

son, 49 metų amžiaus, gali 
būt nuteistas visam amžiui 
kalėti tik todėl, kad .jis 
prievarta iš Mrs. Vera Co
gan atėmė 30 centų ir ją 
peiliu sužeidė.

Kadangi jis jau pirmiau 
už mažus apiplėšimus buvo 
du sykius areštuotas, ka
lintas ir dabar buvo suim
tas trečią sykį, tai jam grę
sia sunki bausmė.

Wm. Jameson yra tik 5 
pėdų vyrukas, sergąs džio
va ir jo viena koja paraly
žiuota, tai jis sunkiai vaikš
čioja. Sveria tik 95 svarus.

Filmai
Apolo teatre, ant 42 St. 

arti 8th Avė., Manhattane, 
šiuo metu rodo Lenkijoje 
suktą filmą, kuris vaizduo
ja, kaip Lenkijos žmonės 
pasitiko hitlerinės Vokieti
jos pasidavimą, karo pabai
gą ir kaip po karo veikė 
lenkiški banditai, žudyda
mi geriausius visuomenės 
veikėjus, ypač komunistus. 
Kaip Lietuvoje, taip ir Len
kijoje banditai buvo likvi
duoti.

Filmas įdomus, vertas 
pamatyti. Kalba lenkiška 
su angliškais aiškinimais.

Kartu rodomas ir Švedi
joje suktas filmas, kuriame 
parodoma paprasti šeimy
niški vaizdai.

Sekmadienių vakare bus 
galima matyti televizijoje 
Allen Funt suktą filmą 
Maskvoje. Tai bus “Candid 
Camera” programoje.;

Aido choro žinios
Rugsėjo 29 d. choras tu

rėjo pasirengti dainuoti K. 
Menkeliūnaitės sutikimui 
bankete.

Buvo keletas svarbių įvy
kių. Vienas, tai A. Velička 
sugrįžo pasveikęs po sun
kios operacijos. Atrodo gra
žiai ir matyt, jis linksmas. 
Ir mes, choriečiai, džiau
giamės jo sulaukę.

Įėjus į svetainę, pasiro
dė, bus kas nors nepapras
to. Tarška barška lėkštės 
virtuvėje. Tenai draugė Usa 
Bimbienė, linksma, sukinė
jasi, vikriai darbuoja s i. 
Taipgi d. Sasna kruta, juda, 
dirbinėja.

Man parūpo sužinoti, kas 
ten bus do įvykis. Pertrau
koje priėjęs paklausiau 
draugės Bimbienės: Prie ko 
taip darbščiai rengiatės? 
Atsakė Ilsa: Mūsų su Anta
nu vedybinio gyvenimo 15 
metų sukaktis . šiandieną,' 
tai atžymėsime šį vakarą su 
choriečiais.

Tiesa, ir buvome gerai 
pavaišinti ir širdingai pa
mylėti. Visi buvome pasi- 
tęnkinę. Mes, visi chorie
čiai, labai širdingai dėko
jame jai už taip gražų, 
malonų priėmimą ir nuo 
širdies vėliname jums ge
riausios sveikatos.

Gerb. R. Mizara gražiai 
aprašė choro praėjusį ban
ketą, tai jau man, rodos, ne
beliko kas rašyti. Bet vis- 
tiek turiu ir savo truputį 
pridėti. Aš tik pažymėsiu 
tuos dalykus, kurie liečia 
daug maž patį chorą, bū
tent banketo surengimą. 
Rengimo komisijoj darba
vosi: Nastė Buknienė, Nelė 
Ventienė, Vera Bunkienė, 
Bronė Keršulienė, Ona 
Čepulienė, vice - pirm i- 
n in kas W. Brazauskas ir 
aš. Viši daug'dirbom, ypa
tingai daug dirbo’ moterys.

Choras dėtąja publikai, 
kuri atsiląnį&į ir* pąręmė 
mūsų chorą. Taipgi širdin
gai ačiū, artištąms,. kurie, iš
pildė taip grąžią programą, 
rėmėjams ir /darbuotojams, 
i Mike Adams iš Great 
Neck dovanojo $2, d. Zavec- 
kas $5. Dėkui jiems.

Choro Kbresp.
V. Kazlauskas
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Pekinas. —4 Kinijos Liau
dies' Respublikos vyriausy
bė pareiškė, kad ji yra pasi
rengusi tartis su JAV dėl 
sušvelninimo santykių.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
' SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firmų patikima?
2. Ar.įrodžius tai? ? •
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street, Philadelphia ,6, Pa.
48^ East 7th Street, New York 3, N. Y.
979 So. Broad St., Trenton, N.J. E :xport 4-8085 Į 
4102 Archer Avenue, Chicago 32, Illinois *
263 Market St., Newark. 2, N. J.
6446 Michigan Avenue, Detroit 10, Mich.
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
683 Hudson Avenue, Rochester 21, N. Y.
346 Third Avenue, Pittsburgh 22, Penna.
1313 Addison Road, Cleveland 3„ Ohio
3206 Eastern Ave., Baltimore 24, Md.

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai ISŠIŲSIME! ;

l <.

Argi tai galima 
pateisinti?

Prieš keletą dienų miesto 
planavimo komisija prave
dė apklausinėjimą dėl mies
to 1962 metų biudžeto pada
lijimo. Daugiausia kalbėta 
apie, mokyklų reikalus ir jų 
padėtį. Atstovai iš įvairių 
miesto dalių, nuo visokių 
organizacijų atėjo patiekti 
savo nuomonę.

Iš miesto didžiulio biu
džeto, susidedančio iš $746,- 
624,713, apšvietos - mokyk
lų reikalams skiriama tik 
$82,700,000. Tai toli gražu 
nepakankama suma. Mies
to Apšvietos taryba reika
lauja tiems reikalams $129,- 
700,000. Apklausinė j i m o 
metu pasirodė, kad visose 
miesto dalyse yra senų mo
kyklų, kurios pavojingos 
vartoti. Visur reikia dau- 
giau naujų mokyklų. Vaikai 
nesutelpa esamose mokyk
lose.

Štai kokia padėtis: di
džiausias ir turtingiausias 
miestas pasaulyje neturi lė
šų .aprūpinimui savo vaikų 
tinkamomis, moderniš k o- 
mis mokyklomis! Tai begė
diška padėtis. Ir tie, kurie j 
tuo nepasirūpina, kurie mi-j 
Ii jonus dolerių švaisto ne
reikalingiems dalykams, o 
pamiršta mūsų vaikus ir 
mokyklas, yra dideli nusi
dėjėliai.

Rep.

Gamblerystės nelaimė
■/

Septynių vaikų tėvas'be
darbis, kauliukais pralošęs 
visą $145 čekį, mirtinai per
šovė savo žmoną.

Nelaimė įvyko tada, kai 
niujorkietis Carlos Anto
netti parėjo namo tuščio
mis kišenėmis ir neparnešė 
šeimai maisto. Jo žmona 
pradėjo išmėtinėti, kam jis 
pragemblino visą iš miesto 
gautą pašalpos čekį. Užpy
kęs pasigrobė revolverį. 
Žmona bandė pabėgti. Jis 
pasivijęs ją gatvėje peršo
vė. Nuvežta ligoninėn mirė.

Tai prie kokių nelaimių 
priveda gemblerystė. Ne
mažai tokių, kurie apserga 
arklių lenktynių ar kitokia 
gemblerysčių liga, be laiko 
protą praranda ar galą 
gauna.

Kolegijos studentai 
smarkiai protestuoja

Queens kolegijoje veikia 
marksistinė studentų grupė. 
Ji buvo pasikvietus žinomą 
Komunistų partijos vadą 
Ben. Davis pakalbėti apie 
komunistų nūs įstatymą 
įvairiais klausimais. Stu
dentai nori žinoti, ką galvo
ja ir mano Amerikos ko
munistai.

Bet kolegijos prezidentas 
Mr. Stoke užkvietimą pa
naikino ir uždraudė studen
tams susirinkti. Tai labai 

‘pasipiktino studentai. Jie 
susirinko ir protestavo prieš 
Mr. Stoke pasielgimą. S t m 
dentų organas “The Phoe
nix” taip pat pasmerkė 
varžymą studentų teisės 
klausytis komunistų vado.

Kolegijos prezidento žygį 
pasmerkė ir Amerikinė Ci
vilinių Laisvių Unija. LL 
bėralai sako, kad tolis pre
zidento pasielgimas panei
gia akademinę jaunų žmo
nių laisvę.

PRANEŠIMAS |
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks 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)

PARDAVIMAI
GERI.NAUDOTI MINK PALTAI
TIKRIEJI MINK STULOS. Kaip 

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

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

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

Kitom dienom iki 6 v. v.

St. Louis, Mo. — Sol Der- 
man ir Charles Cox, ilga
mečiai darbuotojai pažan
giajame judėjime, žuvo au
to nelaimėje, įvykus i o j e 
Collinsville, Ill.

Vajus už teisę gyventi
Ant Long Islando smar

kiai veikia Rasinės LygjL 
bes organizacija. Kaip žw 
nia, daugyje vietų negrai 
neįleidžiami apsigyve n t i. 
Vienokiu ar kitokiu būdu 
jiems atimama teisė pirkti 
namus, kur jie nori, gyven
ti ten, kur jiems patogiau.

Dabar minėta organiza
cija ant visos Long Island 
salos veda kampaniją už 
teisę negrams visur, kur jie 
nori ir išgali, gyventi. Be
veik visur iš turtingųjų kla
sių susilaukiama pasiprie
šinimo.

Koks bus New Yorkas 
1985 metais?

Planavimo sąjunga teigia, 
kad su 1985 metais New 
Yorko miesto ribos gali 
siekti nuo Times Skvero net 
50 mylių.

New Yorkas gali susilieti! 
su artimesniais New Jersey 
ir Conn, miestais, taipgi net 
sugerti miestelius N. Y. 
sostinės Albany link.

Planavimo sąjunga taipgi 
primena, kad paties New 
Yorko centro gyventojų 
sąstatas žymiai keičiasi. 
Per pastaruosius 10 metų 
arti pusantro milijono gy
ventojų, beveik išimtinai 
baltųjų, išsikėlė į priemies
čius, tuo pačiu metu apie 
pusė milijono negrų ir pu- 
ertorikiečių atsikra u s t ė 
New Yorkan gyventi. To
kiu būdu New Yorko mies
tas gyventojų skaičiumi su
mažėjo, bet priemiesčiuose 
gyventojų skaičius žymiai 
padidėjo.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Šių metų spalio 8. d. sukako vieneri metai, 
kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

“LAISVES” KONCERTAS
Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 12 November
Pradžia 3 valandą popiet

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

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

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

Rengėjai

Konstantinas Anskis
palikdamas mane liūdesyje.

Julia Anskis
Brooklyn, N. Y.

6 p.-—Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 13, 1961




