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KRISLAI
Suvažiavimas Maskvoje.
Ko jis reikalauja,

ką siūlo pasauliui? 
Ignas Gaška.
Aidiečiai j Worcester}.

— Rašo R. Mizara —

Naujųjų Kremliaus rūmui au
ditorija, aprūpinta paskiausio 
didžio technika, kupina žmo
nių.

Apie 5,000 delegatų.
Daug broliškų delegatų, su- 

vykusių iš plataus pasaulio 
šalių.

Svečiai, spaudos korespon
dentai,—viso 6,000 žmonių!

Kai kalbėtojas tribūnoje da
ro pranešimą, tai jis tuo pačiu 
laiku išverčiamas j 29 kalbas!

Toks vaizdas iš TSKP XXH 
suvažiavimo, šiuo metu vyks
tančio Maskvoje.

Tai istorinis TS Komunistų 
partijos suvažiav imas : tai, 
kaip sakoma, komunizmo sta
tytojų • suvažiavimas. Tokio 
dar. niekad nebuvo tos parti
jos istorijoje.

Kalba partijos ir tarybinės 
valstybės vadovas N. Chruš
čiovas.

Ką jis sako, ką jis siūlo, 
kokius tarybinių tautų pagei
davimus jis reiškia?

Spręsti visus tarptautinius 
klausimus, Įskaitant Vokietijų 

% »r Berlyno, pasitarimais, dery- 
.^cpnis, o ne ginklu.

Nusiginkluoti visoms šalims.
Palaikyti taikų tarptautini 

sambūvį.
Stiprinti vienybę su socia

listinėmis šalimis; tvirtinti so
cialistinę sistemą pasaulyje.

Palaikyti ryšius ir bendra
darbiauti su visais pasaulio 
žmonėmis, kovoj ančiais ųž 
taikos išlaikymą.

Tvirtinti proletarinę soli- 
darybę, remti kolonijines tau
tas, kovojančias už savo ne
priklausomybę.

Plėsti prekybinius ryšius ir 
ekonominį kooperavimą su vi
so pasaulio šalimis.

Tokie, patys vyriausieji, 
šūkiai, tokie reikalavimai ke
liami TSKP 22-jame suvažia
vime.

Koks doras žmogus gali 
jiems priešintis?!..

Suvažiavimas svarsto doku
mentą, kokio pasaulis ligi šiol 
nematė — TS Komunistų par
tijos programą, nusakančią, 
Iraip tarybinės tautos turi 
dirbti, veikti, kad greičiausiu 
laiku pralenktų aukščiausiai 
ifiivysčiusius kapitalisti n i u s 
kraštus.

Tai programa, tai gairės, ro
dančios, kaip dar dabartinės 
gentkartės amžiuje tarybinės 

/ tautos turi pasiekti komunisti
nę santvarką.

Stebuklingi dalykai vyksta 
tame suvažiavime!

Vienas įžymiausių Lietuvos 
darbo žmonių veikėjų-kovoto- 
jų, Ignas Gaška, šiomis dieno
mis atžymėjo savo septynias
dešimtmetį.

Visą savo subrendusį gyve
nimą Ignas Gaška atidavė už 
tai, kad lietuvių tauta, k a d 
Lietuvos liaudis susil a u k t ų 
šviesesnės dienos, laimingesnio 
gyvenimo. ,

L Gaška, prieš keletą metų, 
buvo atvykęs ir į JAV daly
vauti Jungtinių Tautų asamb
lėjos sesijoje. Jis čia susitiko 
su nemažu skaičiumi ameri
kiečių lietuvių, kuriuose paliko 

įspūdį.
Jo septyniasdešimt mečio 

proga tebūva leista ir mums 
{palinkėti draugui Gaškai: il
giausių metų!

i

XXIr SUVAŽIAVIMAS SAUKIA UŽ TAIKA IR GERBŪVĮ!*!

T. Sąjungos pagalba 
kitoms šalims

Pasaulio akys atkreiptos j Vyksta T. Sąjungos 
TS komunistų suvažiavimą medikalinė paroda

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
M. V. Lavričenko, Tarybų 
Sąjungos ekonominių rei- 

| kalų ministro pavaduoto- 
| jas, plačiai aiškino apie 
Į TSRS pagalbą atsiliku
sioms šalims.

Tarybų Sąjunga teikia 
pagalbos virš dviem dešim
tims šalių. Ji jau suteikė 
joms už 2,500,000,000 rub
lių ($2,775,000,000) pagal
bos. Daugiausiai jos gauna 
Indija, kurioje pastatė ir 
stato 32 fabrikus ir kito
kias įmones, kur TSRS jau
įdėjo $800,000,00.

Jungtinėse Valstijose daug 
yra protiniai silpnų

Washingtonas. — Pirm! 
užsidarė JAV Kongreso se-| 
sija, tai prezidentas Kene
dis raportavo, kad mūsų ša
lyje yra virs 5,000,000 žmo
nių su protiniais trūku
mais. Žinoma, juos nega
lima skaityti bepročiais.

Daktarai H. A. Ruskas ir 
Luther L. Terry daro išva
dą, kad tai yra pasekmė da
bartinio gydymo ir moky
mo. Tas sudaro valstybei 
didelį pavojų, nes per me
tus federalinės valdžios gy
dymo įstaigos tik 2,500 
žmonių grąžina į normalią 
padėtį. Dr. H. A Ruskas da
ro išvadą, kad jeigu nebus 
imtasi rimtų priemonių, tai 
su 1970 metais šalyje jau 
bus virš 6,000,000 žmonių 
su protiniais trūkumais.

Chrysler Ko. ir auto 
darbininkų reikalai 
Detroitas. — United Au

tomobile Workers unija 
pradėjo derybas su Chrys
ler korporacija reikale nau
jo kontrakto. Dabar šios 
kompanijos fabrikuose dir
ba apie 60,000 automobilių 
gamintojų.

Darbininkų unija jau iš
kovojo kontraktus iš Ame
rican Motors, General Mo
tors ir Fordo kompanijų, 
kur dirba apie 450,000 auto 
gamintojų, tai numatoma, 

‘ kad ir Chrysler Ko. išpil
dys unijos reikalavimus.

Sekmadienį, spalio 22 d., 
mūsų Aido choras, vadovybė
je Milidredos Stenslerienės, 
vyksta j Worcester} suvaidin
ti įdomią, muzikalinę operetę 
“Zaporožietis už Dunojaus.,”

Praėjusį pavasarį choras šią 
operetę sėkmingai pastatė 
Brooklyne. Vaidyba ir daina
vimu gėrėjosi net ir iš Lietu
vos tuomet spektaklyje daly
vavę svečiai. Worcesteryje ai
diečiai žada operetę suvaidinti 
dar sėkmingiau.

Worcesterio ir kitų, aplin
kinių, miestų lietuviai, daly
vaukite spektaklyje!

Tarybų Sąjunga pastatė 
atsilikusiose šalyse 350 fa
brikų, elektros gaminimo 
jėgainių, nutiesė kelių ir 
įrengė ligoninių bei kitų 
įstaigų. M. V. Lavričenko 
išdalino kitų šalių atsto
vams smulkmenišką TSRS 
pagalbos raportą.

Berlynas. —Vokiečių De
mokratinės Respubl i k o s 
sveikatos ministras uždrau
dė daktarams išrašyti Va
karų Vokietijoje gamintus 
vaistus.

Gynybos jėgų daktarai 
sako, kad laike pašaukimo 
į tarnybą net 17 procentų 
jaunuolių tenka atmesti 
vien tik dėl protinių trūku
mų

Dr. H. A. Ruskas sako, 
kad JAV federalinė vyriau
sybė, per National Institute 
of Mental Health ir Natio
nal Institute of Neurogical 
įstaigas 1960 metais kovai 
prieš silpnaprotybę išleido 
tiktai $10,500,000.

Tiesa, tiems reikalams 
daug daugiau išleido at
skiri “štatai”. Bet pinigų 
skiriama suma žmonių 
sveikatos reikalams yra la
bai maža lyginant su ta, 
kuri išleidžiama apsigink
lavimui ir karo jėgų užlai
kymui.

Ekstra
Chicago. — Įvyko baisus 

sprogimas Curtis kosmeti
kų gaminimo fabrike. Jis 
taip didelis buvo, kad sker
sai gatvę išbyrėjo apie 300 
langų Zenith fabrike. Fab
rikuose tuo laiku buvo virš' 
4,000 darbininkų. Apie 250 
jų yra daugiau ar mažiau 
sužeisti. Sprogimas buvo 
girdimas per 10 mylių ap
linkui. Curtis fabrikui pa
daryta $200,000 nuosto
lių. Nukentėjo apylinkėje ir 
kitų namai. Laimė, kad už- 
niagesiams pavyko liepsnos 
neprileisti prie pogrindinių 
patalpų, kur buvo 25,000 
galionų chemikalų.

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė protesto pa
reiškimus Anglijai, Fran- 
cūzijai ir Jungtinėms Vals
tijoms, kad šios valstybės 
laužo sutartį dėl jų susisie
kimo lėktuvais su vakari
niu Berlynu. Buvo susitar
ta, kad lėktuvų susisieki
mas bus naudojamas tik su 
jų garnizonais v. Berlyne, 
tai yra, tik militariniams 
reikalams.

Maskva. — Naujai pasta
tytame ir moderniai įreng
tame Kongresų palociuje 
vyksta Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos 22-asis 
suvažiavimas. Partija da
bar turi 9,716,000 narių, tai 
dalyvauja 4,413 delegatų. 
Taipgi dalyvauja broliški 
delegatai iš 83-jų kitų šalių 
komunistų ir darbininkų 
partijų. Jų tarpe randasi 
Kinijos premjeras Chou 
En-lai, vengrų vadas Janos 
Kadaras, bulgarų — Fiodo
ras Živkovas, rytų vokiečių 
—Walter Ulbrichtas ir žy
miausi vadai kitų šalių. 
Tarp broliškų delegatų ran
dasi ir iš Jungtinių Valsti
jų — El. Gurley Flynn, 
Henry Winston ir James 
Jackson.

Į suvažiavimo prezidiu
mą išrinktas 41 TSRS Ko
munistų partijos veikėjas.

Kova už taiką
Už Centro Komitetą 

raportavo generalinis sek
retorius Nikita Chruščio
vas. Jis raportavo dviemis 
atvejais. Kalbėjo devynias 
valandas ir pusę.

Dabartiniais laikais svar
biausias reikalas, tai — iš
laikyti pasaulyje taiką, pa
stoti karo kurstytojams 
kelią. Tarp kitko Chruš
čiovas sakė, kad Tarybų 
Sąjungos ir viso pasaulio 
komunistai kovojo ir kovo
ja už taikų visų šalių sugy
venimą. Taikingai gyve
nant TSRS ir kitos socia
listinės šalys daro milžiniš
ką progresą statyboje, kul
tūroje ir gerinime žmonių 
gyvenimo. “Bet vis dau
giau ir daugiau imperialis
tinės valstybės ir jų vadai 
bijosi, kad nesumažėtų 
tarptautinis įtempimas, nes 
įtemptoje situacijoje jiems 
yra lengviau organizuoti 
karinius blokus, laikyti 
liaudį baimėje ir gąsdinti 
socialistinėmis šalimis”.

Chruščiovas sakė: “Mūsų 
šalis, ir visos kitos socialis
tinės šalys, kovodamos už 
taiką, tuo pat kartu turi to
kias gynybos jėgas, kurios 
galėtų sunaikinti bile impe
rialistinius agresorius”.

Chruščiovas sakė, kad 
pasaulis gali išvengti karo, 
kad socialistinės šalys 
trokšta taikos, ramaus su
gyvenimo, nes pasitiki, kad 
socializmo sistema paims 
viršų prieš kapitalistinę 
sistemą. Vienok, jeigu im
perialistai, netekę proto, iš- 
provękuotų karą, tai nors 
jis daug žalos padarytų ir 
socialistinėms šalims, bet 
kapitalizmui tai jau būtų 
galas.

Už susitarimą
Chruščiovas- sakė, kad 

Vakarų valstybių valdinin

kai ir diplomatai iškraipo 
Tarybų Sąjungos poziciją 
vakarinio Berlyno ir taikos 
reikalo su Vokieti j o m i s 
klausimu.

Tarybų Sąjunga niekam 
negrąsino ultimatumais. Ji 
sakė ir vėl pareiškia, kad 
turi būti baigta Antrojo 
pasaulinio karo palikimas, 
tai yra, turi būti sutvarky
ta vakarinio Berlyno reika
lai ir padaryta taika su 
Vokietijomis. Jis sakė, kad 
jeigu Vakarų valstybės 
rimtai eis prie išrišimo tų 
reikalų per pasitarimą, tai 
TSRS nereikalaus, kad 
būtinai tą užbaigus iki 1961 
metų pabaigos.

Idėjų ant durtuvų 
negalima nunešti

Chruščiovas par,e i š k ė 
kad Vakarų imperialistai 
gąsdina žmones, būk TSRS' 
komunistai nori karo pa
galba pakeisti kapitalisti
nių šalių santvarką. Jis sa
kė, kad seniau su pagalba 
durtuvų, o dabar atominių 
bombų,.— negalima idėjas 
nunešti ir užkarti kitų ša
lių žmonėms. TSRS ir ki
tos socialistinės šalys nesi
rengia revoliuciją ekspor
tuoti į kapitalizmo šalis, 
bet lai ir kapialistinės šalys 
nebando karo pagalba eks
portuoti kapitalizmą į soci- 
alisines šalis, nes jų ban
dymai susilauks triuški
nančio atrėmimo.

TSRS pasiekimai 
ir opozicija

Chruščiovas nurodė į mil
žiniškus Tarybų Sąjungos 
pasiekimus. Jis sakė, kad 
už 20-ties metų Tarybų Są
jungos žmonės gyvens lai
mingai, turtingai ir bus 
pavyzdys kitų šalių žmo
nėms į laisvą ir laimingą 
gyvenimą. Jis sakė, kad to 
labai bijosi kapitalistinių 
valstybių vadai ir jie suda
ro įtemptą tarptautinę pa
dėtį, kad-trukdyti TSRS ir 
kitų socialistinių šalių pla
nų pravedimui.

Jis nurodė, kad Komu
nistų partijoje buvo susida
riusi opozicija, bet Voroši- 
lovas tuojau suprato savo 
klaidą ir dar 1957 m. nuo 
opozicijos atsimetė. V. Mo
lotovas taipgi įsitraukė į 
atsakomingus TSRS dar
bus.

I

Kapitalistinių šalių 
nesutikimai

Chruščiovas nurodė, kad 
ir tarpe kapitalistinių val
stybių yra prieštaravimų. 
Jų yra tarp Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos, Vakarų 
Vokietijos ir Anglijos ir 
tarp kitų. Tai sena kapita
listinės sistemos yda — ko
va už rinkas, pelnus ir pir
menybę. ' ?

Chicago. — Pagal Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų bendradarbiavimo 
sutartį čionai vyksta labai 
svarbi TSRS medikalė pa
roda.

Ją paruošė TSRS sveika
tos ministerija su pagalba 
300 medicinos, tyrimo ir 
mokslo įstaigų. Yra atga
benta virš 30 tonų naujau
sių instrumentų ir mašinų. 
Jų tarpe yra viena mašina, 
kurios pagalba nustato, ar 
žmogus serga vėžio liga ir 
kokio laipsnio liga yra pa
siekus. Kita mašina, kurios

Europiečiai nepasitiki 
slėptuvių saugumu

Londonas. — Europiečiai 
negali suprasti to įkarščio, 
kuris yra Jungtinėse Vals
tijose ruošimui slėptuvių, 
darymui planų “iškrausty- 
mui miestų gyventojų”; ga
minimui maisto “ištisam 
mėnesiui esant slėptuvėse”, 
paruošimui “kelių gyvento
jų evakuacijai” ir tt. Jiems 
nesuprantamas tas pasiruo
šimas esant už 5,000 mylių 
nuo socialistinių šalių.

Kada buvo užklausta lon- 
doniečių, kodėl jie neruo
šia slėptuvių, tai keli atsa
kė: Kam jų reikia? Jeigu 
kils atominis karas, tai ke
turios didelės bombos su
naikins Angliją. Ką dabar 
reiškia slėptuvės.

Wiesbadene, Vakarų Vo
kietijoje, kur Jungtinių

-v__________ _____ _

Turkijoje išrinktas 
naujas parlamentas
Ankara. — 1960 metų 

gegužės mėnesį Turkijos 
militaristai nuvertė dikta
torišką Adnano Mendere- 
so valdžią. Per septynioliką 
mėnesių Turkiją valdė ka
rininkų taryba (“junta”) 
priešakyje su generolu Ce- 
mal Gurseliu.

Prieš kiek laiko baigėsi 
teismas, po kurio buvusį 
premjerą Menderesą ir po
rą kitų pakorė, o apie pen
kis šimtus buvusių valdi
ninkų pasiuntė į kalėjimą. 
Dabar įvyko parlamento 
rinkimai. Kandidatai buvo 
tik nuo valdančiųjų sluoks-. 
nių, nes Turkijoje darbi
ninkų judėjimas buvo ir 
yra persekiojamas.

Balsavimuose dalyva v o 
apie septyni milijonai žmo
nių, tai yra, tik apie puse 
galinčių balsuoti. Daugiau
siai balsų gavo Liaudies 
respublikonai, kurių prieš
akyje stovi seniau buvęs 
prezidentas Inonu. ši par- 

pagalba protiniai sergan
čiam leidžiami vaistai į sme
genis.

Parodai vadovauja Dr. 
Viktoras Žadnovas ir 18 
daktarų, kurių tarpe yra 9 
moterys.

Paaiškėjo, kad dabarti
niu laiku Tarybų Sąjungo
je yra virš 400,000 dakta
rų, tai yra, du kartus dau
giau, negu Jungtinėse Vals
tijose. Tarybų Sąjungoje 
tris ketvirtadalius daktarų 
sudaro moterys. Per metus 
laiko daktarų mokslą bai
gia virš 25,000 žmonių.

Valstijų karių šeimoms yra 
įrengiamos slėptuvės, kur 
daroma pasiruošimai karui, 
tai dauguma gyventojų sa
ko: Nuo atominių ir hidro
geninių bombų slėptuvės 
neišgelbės, gi, jeigu kiltų 
karas, tai Tarybų Sąjungos 
mechanizuotos jėgos ir lėk
tuvai per penkias minutes 
nusiaubtų didelius Vakarų 
Vokietijos plotus.

Socialistinių šalių gyven
tojai ne slėptuves gamina
si, o kovoja už taiką, už 
pilną nusiginklavimą.

Neseniai kai bejos su 
amerikiečiais N. Chruščio- 
vienė. Ji sakė, kad slėptu
vės neišgelbėtų žmonių, 
kad reikia ne jas statyti, 
bet kovoti už taikos išlaiky
mą.

tija Senate turės 64 vietas 
iš 150 atstovų, o Atstovų 
bute — apie 197 iš 450 de
putatų.

Sekama partija yra pa
sivadinusi “Teisybės”, apie 
kurią spietėsi šalininkai 
buvusio diktatoriaus Men- 
dereso. Senate ji turės apie 
69 deputatus, o Atstovų 
bute apie 160. Jaunųjų tur
kų ir respublikonų-valstie- 
čių partijos gavo po ma
žiau vietų. Reiškia, Turki-* 
joje nei viena partija netu
ri pakankamai depu ta t ų, 
kad ji viena sudarytų nau
ją vyriausybę. Matomai, tu
rės būti sudaryta koalicinė 
valdžia.

ŠALINA SEGREGACIJĄ 
Washingtonas. — Pieti

nėse valstijose trys geležin
kelių kompanijos, būtent 
Illinois Central, Southern ir 
Louisville & Nashville pa
naikino segregaciją. Tai 
yra didelis negrų rasės lai
mėjimas. s
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Rūmai, kur vyksta TSKP 
22-asis suvažiavimas \

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 
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Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Apie baisią amerikietę
MŪSŲ KONGRESO SENATE sėdi moteriškė var- 

du Margaret Chase Smith. Ji atstovauja Maine valstiją. 
Ji dažnai ir daug kalba. Ji yra viena iš naujo karo kurs
tytojų. Naminėje politikoje ji yra reakcininke.

Apie šitą baifeią moteriškę aną dieną išsireiškė ir 
Tarybų Sąjungos premjeras Chruščiovas. Jis pasmerkė 
jos karą kurstančią kalbą, pasakytą š. m. rugs. 21 d. Sa
kė Chruščiovas:

“Ir kas gi gali būti ramus ir bešališkas linkui tokių 
provokacinių pareiškimų, padarytų Jungtinių Amerikos 
Valstijų Senate moteriškės, visiškai apakintos žvėriškos 
neapykantos linkui socialistinių kraštų bendruomenės?

“Net sunku tikėti, kaip gali moteriškė, jeigu ji nėra 
velnias po moteriška maska, gali padaryti tokį piktą at
sišaukimą.

“Aš nežinau, ar ji turi vaikų ir kiek jų turi, bet ji 
turėtų suprasti, kad niuklinio karo gaisre supleškėtų mi
lijonai žmonių, jų tarpe ir josios vaikai, jeigu ji juos tu
ri.

“Net ir žvėriškiausią iš žvėrių, net ir liutienė, rūpi
nasi savo vaikais, laižo juos ir gailisi jų. Mrs. Margaret 
Smith per savo neapykantą viskam, kas nauja ir pažan
gu, nusprendė žvėriškume supliekti visus rekordus”.

Mrs. Smith yra 63 metų našlė ir bevaikė.

Ne kalbos neturety būti!
MŪSŲ PREZIDENTAS pasiuntė gen. Taylor į Pie

tinį Vietnamą ištyrimui padėties. Plačiai kalbama, kad 
vyriausybėje yra balsų už tai, kad į tą1 tolimą kraštą bū
tų pasiųsta Amerikos armija. Bet, girdi, iš kitos^ pusės 
yra griežtai priešingų balsų tokiam militariniam žygiui. 
Pasiuntimas Amerikos armijos būtų skaitomas nepatei
sinama agresija visoje Azijoje.

Mes už tuos balsus, kurie priešingi siuntimui mili- 
tarinės paramos Pietinio Vietnamo valdžiai. Jeigu ji 
negali išsilaikyti, tai reiškia, kad neturi žmonių para
mos. Tegu ji pasitraukia. Tegu susidaro valdžia, kuriai 
nereikės Amerikos ginklų pašilaikymui.
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Kas nustato mūsii 
politiką Europoje?

LABAI DAUGELIS AMERIKIEČIŲ stato šitą 
klausimą. Jiems rūpi. Jiems rūpi, kuo pasiremti ir kuo 
pasitikėti? Ar mūsų prezidentas ir vyriausybė vadovau
jasi savo protu ir išmintimi, ar kas nors kitas pasako,- 
kas turi būti kalbama ir daroma, pav., Berlyno ir Vokie
tijos reikalais?

Nebėra jokia paslaptis, jog vis ryškiau ir ryškiau 
darosi, kad tuose visuose reikaluose nusveriamas balsas 
priklauso Vakarinei Vokietijai. Be atsiklausimo Vokieti
jos premjero Adenauerio nebedaromas nė vienas žings
nis.

Kitas asmuo, kuris turi daug įtakos, tai Prancūzi
jos prezidentas De Gaulle. Štai šiomis dienomis turėjo 
Londone įvykti Amerikos, Anglijos, Francūzijos ir Va
karų Vokietijos aukštų asmenų pasitarimas Vokietijos 
klausimu. Bet susirinkimas neįvyko, tapo atšauktas ar 
atidėtas, nes, girdi, jam pasipriešino De Gaulle.

Kaip žinia, Adenauer ir De Gaulle labai priešingi 
deryboms ir susitarimui su Tarybų Sąjunga dėl sudary
mo naujos padėties Vakarų Berlynui.

Vadinasi, bent jau šiuo reikalu Amerikos nusistaty
mas nebeprikĮauso amerikiečiams.

Istorinis Suvažiavimas
. ŠIUO TARPU MASKVOJE tęsiasi Tarybų Sąjun- 

gos Komunistų Partijos XXII suvažiavimas. 'Šio suvažia
vimo nutarimai bus svarbūs visam pasauliui Tai pripa
žįsta visi. Todėl apie ruošimąsi suvažiavimui taip pla
čiai buvo kalbama pasaulinėje spaudoje.
• Suvažiavimo nutarimų dar tenka palaukti. Kaip ži
nia, šito suvažiavimo svarbiausias darbas siesis su priė
mimu naujos partijos programos. Oentralinio Komiteto 
.paskelbtas naujosios programos projektas susilaukė 
plačiausių komentarų. Sukėlė daug diskusijų ir komer
cinėje spaudoje. Jis plačiai buvo nagrinėjamas socialis
tiniuose kraštuose.

Naujoji partijos programa bus Tarybų Sąjungai 
kelrodis j komunizmą. Tai bė galo svarbūs dokumentas. 
Kai jis bus po suvažiavimo paskelbtas, apie jį vėl bus 
plačiai ir ilgai kalbama.

Netenka abejoti; kad XXII suvažiavimas užgirs da
bartinę Tarybų Sąjungos vyriausybės politiką. Suvažia
vimo išvakarėse tapo paskelbti šūkiai, kurie bus keliam^ 
spalio revoliucijos sukakties minėjimo proga lapkričio 
pradžioje. Jie kuo tikriausiai išreiškia partijos ir vy
riausybės nusistatymą. Kova už taikos išlaikymą, kova 
už pilną ir visuotinį nusiginklavimą, pastangos dėl tai
kaus sugyvenimo tarpe kapitalistinio pasaulio ir socia
listinio pasaulio, —- štai vyriausi šūkiai.

• Į XXII suvažiavimą suplaukė daug broliškų delega-

PUIKIAI DARBUOJASI
Urugvajaus pažangių lie

tuvių leidžiamas “Darbas” 
su pasididžiavimu rašo:

“MūsiJ Gentro patalpose 
Agraciados 2783 kasdieną 
vyksta visoki darbai: nuo 
antradienio ligi ketvirtadie
nio — baletas (pradžia 20 
vai.), penktadieniais—choro 
p a m o kos, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais — kalbos 
kursai (pradžia 20:30 v.).

Seroje, Sporto klube “Ver- 
dirojo,” antradie n i a i s ir 
penktadieniais — pratimai 
krepšinės komandos.

U. L. Centro S-eros sky
riaus patalpose Ekvadoro 
1680 kiekvieną trečiadienį 
vyksta paskaitos.

Taigi, kiekvienas mūsų 
Centro narys, jaunas ar su
augęs, gali sau pasirinkti 
patinkamą šaką, nes visiems 
yra vietos ir visi yra lau
kiami.

GERAI, KAD 
JOS TUŠTĖJA

visame pasaulyje, prasidės 
karai ir Bažnyčios persekio
jimai... keletas tautų bus 
sunaikinta...

ŽMONĖS turi pasitaisyti 
ir prašyti savo nuodėmių 
atleidimo. Jie neprivalo dau
giau įžeidinėti Viešpatį, nes 
Jis jau ir taip perdaug 
įžeistas.

PAGALIAU mano Nekal
čiausioj i Širdis triumfuos. 
Šv. Tėvas paaukos man Ru
siją, kuri atsivers ir pasau
lis turės taiką.”

Nejaugi “Darbininko” re
daktoriai jau bus visiškai 
sukvailioję? Argi sveiko 
proto redaktorius tokią ne
sąmonę dėtų į, savo laikraš
tį? _____

Arthur Krock, “The New 
York Timeso” kolumnistas, 
spalio 12 d. rašė iš Wash- 
ingtono, kritikuodamas 
tuos, kurie puola preziden
tą Kenedį už pasitarimus 
su Tarybų Sąjunga vakari
nio Berlyno ir Vokietijos 
reikalais.

toks, kuriame mūsų karinės 
jėgos bus pasiųstos mušti 
priešą užsienyje, o tuo tar
pu dauguma mūsų piliečių 
ramiai sau gyvens. Atomi
nės bombos kris ant mūsų 
šalies per kelias minutes 
nuo jų paleidimo, su tokia 
naikinimo jėga, kokią turi 
milijonai, tonų dinamito, ir 
mūsų šalis pavirs viena di
džiulė krematorija, kurioje 
išlikę gyvi keli pavydės 
tiems, kurie buvo užmušti...

“Vyriausias klausimas, 
kuris stovi prieš mus—pra
lenkęs visus- kitus klausi
mus — yra klausimas žmo
nijos išlikimo. Jeigu įvyk
tų kitas karas, niekas ne
gali tikrai pasakyti, kad 
žmonija beišliktų...”

Šventa tiesa.
Kokia išvada? Išvada tė

ra viena: kiekvieno ameri
kiečio pareiga visomis pajė
gomis kovoti prieš naujo ka
ro pavojų.

KANADOS SPAUDA 
APIE AMERIKOS

Chicagon pribuvusi iš Lie
tuvos “senutė” ir pasako
janti apie kunigėlių ir baž
nyčių bėdas. Jų esą daug. 
Kunigams esą sunku išsi
versti. Valdžia pakėlusi tak
sus ant bažnyčių. s Senutė 
dejuojanti: “Bažnytėlės tuš
tėja.” Baranti ji ir Sme
toną, kam jis toje apylinkė
je pastatęs tris bažnyčias. 
Girdi, “jei Apylinkėje būtų 
buvusi tik viena bažnyčia, 
jos padėtis būtų geresnė.”

I

Tarybų Lietuvoje bažny
čių tuštėjimas, mums atro- 
;do, yra natūralus procesas.' 
‘Mokyklų ir šiaip apšvietos 
įstaigų . tinklui ( j išsiplėtus, 
Lietuvos žmoKes prdtihgėja, 
šviečiasi, blaivosi iš bažny
tinių prietarų. Jie prieina 
išvados, kad labai gražiai 
galima apsieiti be bažnyčios 
ir be kunigo. Štai kur visos 
“bėdos.” Abejotina, ar tam 
sveikam procesui bepajėgs 
užstoti kelią tamsių davat
kų ir klerikalų spaudos ra
šeivų ašaros.

AR JAU VISAI 
SUDURNAVOJO?

Iš Brooklyno pranciškonų 
laikraščio “Darbininko” su
žinome, kad šiomis dienomis 
į mus prabilo ne kas kitas, 
kaip pati “panelė švenčiau
sia” (Marija).

Ir štai “jos pačios” kal
ba, paimta žodis žodin, iš 
“Darbininko” (spalio 13 
d.):

■“Aš esu Rožinio Karalie
nė ir noriu..., kad jūs ir to
liau kalbėtumėte rožinį...

VIEŠPATS nori įvesti pa
saulyje maldas į mano Ne
kalčiausią Širdį. Jei tai, ką 
jums sakau, žmonės vykdys, 
bus išgelbėta daug .sielų ir 
grįš taika... Bet jeigu ne
bus liautasi Viešpatį įžeidi
nėti, po trumpo laikotarpio 
prasidės naujas, dar baises
nis karas...'.

KAD tai neįvyktų, aš no
riu, kad Rusija būtų paau
kota mano Nekalčiausiajai 
Širdžiai ir būtų įyesta kiek
vieno mėnesio pirmą šešta- 
d i *e n į atgailos komunija. 
Jeigu mano prašymas bus 
įvykdytas, tai Rusija atsi
vers ir bus taika, o jeigu ne, 
tai ji išplatins savo klaidas

f......AU,., ■ Į . j . į ■

Jis, tarp kitko, rašo:
“Esamos keblios padėties 

prezidentas nesudarė. Jis ją 
paveldėjo. Ir juo ilgiau ji 
pasiliks, tuo didesnis pavo
jus bus visiems žmonėms ir 
visoms sritims, todėl ir yra 
jo pareiga ieškoti galimybių 
tam pagrindiniam karo pa
vojui sumažinti.”

PUIKUS KANADIEČIŲ 
PASIRODYMAS

“Liaudies balsas” rašo:
“Universitetų komitetas 

prieš atominę radiaciją su
rinko 100,000. parašų ir 
įteikė vyriausybei Ottawoje 
su peticija, kad Kanados 
vyriausybė neprisiimtų nuk- 
linių ginklų,įvyrj ausiai 
nuklinių bombų. Tai gražus 
būrys kanadiečių kelia bal
są prieš nuklinį ginklavimą
si. Niekad Kanados isto
rijoj po jokia peticija nebu
vo tiek daug parašų surink
ta.

Nuklinių ginklų priešinin
kai teigia, kad Kanada, vie
toj prisiėmimo atom i n i ų 
bombų, turėtų kovoti prieš 
tai, kad ir kitos šalys gautų 
atominius ginklus. Kanada 
turi kovoti už bandymų su
laikymą visai ir net nukli
nių bombų uždraudimą ir 
sunaikinimą. Jeigu ji prisi
ims keletą tokių bombų, tai 
atidarys duris ir kitoms ša
lims ginkluotis atominiais 
ginklais. O kad tokios lenk
tynės gali vesti tik prie 
žmonijos sunaikinimo, tai 
gali kiekvienas suprasti.”

AMERIKIEČIAI, 
PAGALVOKITE!

■Amalgameitų siuvėjų uni
jos organas “Advance” (spa
lio 1 d.) plačiai rašo apie 
Jūntgines Tautas ir pasau
linę padėtį. Padėtis esanti 
baisiai rūsti.

Laikraštis labai giria pre
zidento Kenedžio Asamblė
joje pasakytą kalbą. Ragi
na skaitytojus rašyti prezi
dentui ir girti jo kalbą.

Kova už taiką esanti vy
riausia šių laikų kova. Klys-Į 
ta tie amerikiečiai, kurie 
mano, kad ir trečias pasau
linis karas jų nepalies. 
“Advance'” sako:

“BŪsimasis karas nebus

ŽIAURIUOSIUS 
RASISTUS

cijų. Sakoma, kad suvažiavime dalyvauja net. 61 tokia 
delegacija. Tai tik parodo, kaip daug atidžios šiam su
važiavimui skiria viso pasaulio komunistinis sąjūdis. Pa
stebėjome, kad nuo amerikiečių suvažiavime dalyvauja 
Gurley Fynn, James Jackson ir Henry Winston. 
Šiuos žodžius rašant neaiškių ar jie ten cĮalyvauja tik 
kaip asmenys, ar kaip broliška delegaciją nuo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Komunistų Partijos., ,

Toronto, Kanada, išeinąs 
žurnalas “MacLean’s Maga
zine” rašo:

i

“Alabamos valstijos g u- 
bernatorius Patersonas — 
mielas, raudonskruostis, nu
sipenėjęs džentelmenas su 
baltu gvazdiku brangaus 
juodo kostiumo atlape. Iš 
profesijos teisininkas ir tei
sininko sūnus, jis sukelia 
įspūdį mandagaus, malo
naus žmogaus, kalbančio ra
finuotai, kol neužsimenama 
apie segregaciją. Tada jo 
žydrios akys piktai prisi
merkia* ir.* pasidaro * kaip 
stiklinės, kalba' pasidaro 
griežta., grubi. Prieš jus 
pykčiu trykštantis politika- 
nas, pritraukiantis balsus 
pažadais, kad lygios teisės 
negrams valstijoje bus įves
tos tik per jo lavoną. Jis 
atvirai stūmė kukluksinin- 
kus ir kitus galvažudžius į 
sadistinį susidorojimą su 
“laisvės reisų” dalyviais, 
pareiškęs, kad jis “negalįs 
garantuoti kurstytojų sau
jelės saugumo”... Tuo metu, 
kai žygio dalyviai spiaudė 
savo išmuštus dantis, kai 
jiems tvarkė siūles pramuš
tose galvose ir gydė kitas 
pietietiško svetingumo žy
mes, Patersonas mykė,—aš 
girdėjau jo žodžius, — kad 
kovotojai už laisvę — agen
tai iš užsienio,” kad jie “su
kompromitavo Alabama.”

Patersonui kiek vienas 
žmogus, pasisakantis už ne
grų lygiateisiškumą, arba 
komunistas, arba suklaidin
tas komunistinės propagan
dos. Jis norėtų, kad jo vals
tijoje būtų, sudaryta komi
sija priešalabamiškai veik
lai tirti., panašiai kaip liūd
nai pagarsėjusi kongreso 
komisija antiame r i k i n e i 
veiklai tirti. Šios komisijos 
tikslas būtų persekioti ir pa
daryti nekenksmingais vi
sus “ardomuosius elemen
tus,” kurie gali pradėti7 agi
tuoti už negrų lygiateisiš
kumą.

Kaimyninėje Alab a m ą i 
Misisipės valstijoje guber
natoriui Rosui Barnetui pa
vyko pratempti įstatymą 
dėl valstijos aukščiausio
sios komisijos sudarymo. Ji 
nenuilsdama seka negrų ly
giateisiškumo šalininkų 
veiklą, o taip pat kas mė
nesį išmoka 5 tūkstančius 
dolerių iš lėšų, paimtų iš 
mokesčių mokėtojų — o be
veik pusė jų yra negrai,-— 
privačiai organizacijai, pa-

(Pasikalbėjimas su Maskvos 
vyriausiuoju architetku

M. Posochinu)

Maskvos Kremliaus teri
torijoje prie senojo Troicko 
bokšto, pastatyti puikūs 
nauji rūmai — Didysis 
•Kremliaus teatras.

Apie šį puikų įrenginį 
projekto autorius, Maskvos 
vyriausiasis architektas M. 
Posochinas, kalbėdam a s i s 
su TASS-o korespondentu, 
pasakė:

—Kremlius mums bran
gus ne tik kaip įžymus ar
chitektūros paminklas. Su 
juo yra susijusi šlovinga 
mūsų Tėvynės istorija, jos 
žila praeitis ir nuostabi da
bartis. Kaip tik čia, švento
joje mūsų '•'ntėvių žemėje, 
pastatyti rūmai, kuriuose 
vyks mūsų partijos suvažia
vimai, Aukščiausiosios Ta
rybos sesijos, tarptautiniai 
kongresai.

Visos epochos paliko savo 
žymių Kremliuje. Granovi- 
taja palata, Uspenjės, Ar
changelo ir Blagoveščensko 
katedros, Didieji Kremliaus 
rūmai ir kiti įrenginiai bu
vo statomi ne vienu laiku, 
skirtingomis architektūrinė
mis formomis ir stiliais. Bet 
visi jie po to. sudarė vienin
gą ansamblį. Naujieji rū
mai bus garbingos komu
nizmo statytojų epochos pa
minklas.

Didžiojo Kremliaus teatro 
statytojams buvo iškilę su
dėtingi uždaviniai. Pasta
tyti naujus rūmus tarp vi
sam pasauliui žinomų seno
vės architektūros paminklų 
projektuotojams ir statybi
ninkams buvo labai atsa
kingas dalykas. Reikėjo tei
singai nustatyti* įrenginio 
mastą, kad jis nepažeistų 
arti esančių unikalių seno
vės paminklų harmonijos.

Fasadai, iškloti baltu U- 
ralo marmuru, išspręsti ra
miu besikaitaliojančių su 
langų vitražais liekanų pi
lonų ritmu. Marmuras, su- 
d e r i n tas su aliuminiu ir 
stiklu, sukelia šviesų ir 
džiaugsmingą įspūdį.

Naujuosiuose rūmuose, 
greta žiūrovų salės, yra 2,- 
500 žmonių priėmimų salė, 
erdvūs fojė ir kuluarai, di
delės rūbinės, diplomatinio 
korpuso patalpos, redakci- 
nio-leidybinjo skyriaus kam
bariai, prezidiumo patalpos, 
artistu kambariai ir kitos 
pagalbinės bei techninės pa
talpos. Iš viso čia daugiau 
kaip 800 patalpų.

Ypač įdomus yra archi
tektūrinis žiūrovų salės 
sprendimas. Salėje yra par
teris, amfiteatras, balkonas 
ir didžiulė scena, kokios ne
turi nė vienas mūsų šalies 
teatras. Ši salė aprūpinta

naujausiais oro kondiciona
vimo įrengimais. 7 tūkstan
čiai reproduktorių, kurių 
žiūrovas nemato, įgalina vi
suose kampeliuose gerai 
girdėti garsą iš scenos. 
Krėslai taip išdėstyti, kad 
iš bet kurios vietos žiūrovai 
gali gerai matyti, kas vyks
ta scenoje.. Salės gilumas 
siekia 50 metrų, o jos aukš
tis — daugiau kaip 20 met
ru. Suvažiavimu ir konfe
rencijų metu sėdintieji salė
je 6 tūkstančiai žmonių ga
li klausytis kalbėtojų vienu 
metu 29 kalbomis. Primin
sime, kad Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos rūmuose 
Niujorke kalbėtojų kalbos 
verčiamos tiktai į 10 kalbų. 
Oratorių kalboms stiprinti 
Kremliaus teatre sudaryta 
įmontuotų į krėslų atlošas 
mažo galingumo garsiak|b 
bių sistema. *

Siekdami užtikrinti žiū
rovų salėje gerą akustiką, 
statybininkai išklojo žymią 
dalį sienų ir lubų specialia 
garsą absorbuojančia me
džiaga.

Tobuliausiais įrengimais 
aprūpinta teatro scena. Ji 
turi kėlimo ir nuleidimo 
įtaisus su suk a m u ratu. 
Scenos elektros apšvietimas 
įgalina sudaryti visokiau
sius meninius efektus.

Naujieji rūmai aprūpinti 
tobulais inžinieriniais įren
gimas. Pirmą kartą vietoj 
radiatorių plačiai panaudo
ti šildymo konvektoriai, ku
rių išorinė išvaizda gerai 
suderinta su architektūra, 
gerai sutinka su vitražo pie
šiniu. , Stiprus ventiliąvi- 
mas ir oro kondicionavimas 
užtikrina reikalingą dirbti
nį ..kliniatą beveik visose 
talpose.''

Iš rūmų galima transliuo
ti radijo ir televizijos lai
das, susisiekti telefonu su 
bet kuriuo Tarybų Sąjungos 
miestu. Spaudos darbuoto
jai galės, neišeidami iš pa
talpų, perdavinėti savo pra
nešimus į visus žemės ru
tulio kampelius.

Statybininkai taip pat pa
sirūpino, kad rūmuose būtų 
geras vertikalusis trans- • 
portas. Greta liftų čia įreng
ti tyliai veikią eskalatoriai, 
kurie gabena žmones iš vie
no aukšto į kitą.

47 šalies liaudies ūkio ta
rybos dalyvavo statant Di
dįjį Kremliaus teatrą. Rū
mai pastatyti per trumpą 
laiką — mažiau kaip per 
pusantrų metų.

Savo įkvėpimo kupiną 
darbą statybininkai paskyrė 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos XXII suvažiavi
mui. (ELTA)-j

sivadinusiai “Piliečių tary
ba.’’ Pažangūs valstjos vei
kėjai juokais vadina šios 
organizacijos narius kukluk- 
sininkais su kaklaraiščiais; 
jai priklauso žinomi pramo
nininkai ir biznierai, jos 
vekla nukreipta fanatizmui 
kurstyti.

Barnetas, panašiai kaip 
ir Patersonas, — teisinin
kas, jis taip pat švariai ap
sirengęs, mandagus,, jo kai-' 
ba rafinuota. Bet kur vi
sa tai dingsta, kai Barne
tas pradeda kalbėti apie 
negrus? “Viešpats dievas 
sutvėrė negrus ne "tokiais, 
kaip baltieji., kad nubaustų 
juos. . Misisipėje niekada 
niekada nebus panaikinta

tragedijai 
JAUČAKIUOSE 

ATMINTI
Prieš dvidešimt metų Sta

sio Gudavičiaus vadovauja
ma lietuvių buržuazinių na
cionalistų grupė kartu su 
vokiškųjų fašistų baudžia
muoju būriu į Jaučakių 
kaimą atvarė iš Vilkijos, 
Seredžiaus, Veliuonos, Če
kiškės apie 3,500 tarybinių 
žmonių — moterų, vaikų ir 
senelių — ir juos sušaudė.

Dabar šioje' vietoje yra 
sutvarkyti bęi aptverti ka
pai, pastatytas paminklas 
fašizmo aukoms atminti. 
Pažymint dvidešimtas i a s 
šios tragedijos metines, 
įvyko darbo žmonių mitin- 
gas 'K

L Danieliui 
Vilkija.segregacija!

2 p.-Laisvė (Liberty)-Penk tad., spalio (Oct.) 20, 1961



Prisiminus mano dėdę 
Vincų Ramanauskų

4

Vincas gimė 1873 metais 
mažažemių šeimoje, Viktri- 
mos (vėliaupavadinta*/š/an- 
džių) sodžiuje, Vilkaviškio 
rajone.

Peržengęs 88 metus am
žiaus, 1961 m. gegužės 22- 
ros naktį jautėsi pavargęs 
ir užmigo ant visados.

Vincas buvo jauniausias 
iš keturių Ramanauskų šei
mos. Į Jungtines Valstijas 
atvyko 1892 metais, kartu 
su Juozu ir seserimi Eva, į 
Shenandoah, Pa. 1895 m. 
visi persikėlė į Minersville, 
Pa., kur visi nuolatinai gy
veno iki gamta pasiėmė juos 
pas save.

1900 metais Vincas ve-' 
dė Oną Atkočaitytę. Juodu 
susilaukė 10 vaikų, iš kurių 
du mirė dar mažučiai, o vy- 
k|i4usias sūnus Gediminas 
mirė prieš penkerius me
tus; jį kahkino “Multiple 
sclerosis” per 25 metus, iki 
pagaliau pasmaugė.

Vincas paliko sūnų Wal- 
terį ir penkias dukras—Bi
rutę, Mildą, Aldoną, Olgą ir 
Auksę. Auksė buvo našlė, 
gyveno kartu su tėvu ir ge
rai jį prižiūrėjo.

Iš karto Vincas dirbo ang
lies kasyklose, o jo žmona 
laikė daug vyrų įnamiais. 
Kiek prasigyvenę nusipirko 
gėrimų ir valgių verslą. Vė
liau nusipirko mažą ūkį ša
lia Minersvillės ir iš jos da
rė pragyvenimą.

Amerikos ekonominei sis
temai pasikeitus, kuomet 
aliejus užėmė anglies vietą. 
—kasyklos užsidarė, o di
dieji ūkininkai užėdė ma
žuosius, ir angliakasiai iš- 
l^iįinėjo kitur darbų ieško- 
u.f Tad Vincas, negalėda
mas pragyvenimą darytis iš 
ūkio, žemę pardavė, pasili
ko tik namą ir mažą žemės 
sklypelį daržovėms užsiau
ginti.

Vincas man sakė, kad jis, 
išgyvenęs penkerius metus 
A m e r ikoje, pirmutinis jo 
apylinkėje priėmė Amerikos 
pilietybę ir per 68 metus 
gyvenimo savo antrojoj tė
vynėj, gynė jos demokrati
nius principus — visuomet 
ėjo su pažangiąja visuome
ne, kuri stovi sargyboje ap
gynimui tikrų Amerikos bu- 
davotojų — darbininkų — 
teisių.

Jis skaitė ir rėmė pažan
giąją literatūrą, prigulėjo 
prie pažangiųjų lietuvių or
ganizacijų, buvo laikraščio 
“Laisvės’’ skaitytojas nuo 
pat jos įsikūrimo.

Nors Vincas nebuvo pla
čios Amerikos lietuvių di
delis organizatorius ar kal
bėtojas, bet jis turėjo di- 
delę įtaką tarp lietuvių ne 
tik Minersvillėj, bet ir visoj 
toj apylinkėj. •

Praeityje, kuomet anglies 
kasyklos gerai dirbo, Min
ersvillėj ir jos apylinkėj gy
veno didelės lietuvių kolo- 

' nijos. Pažangieji užėmė 
pirmą vietą kovoje už Ame
rikos demokratinius princi
pus ir už pagerinimą dar
bo žmonių būvio. Lietuviai 
turėjo stiprias organizaci
jas, kurios daug prisidėjo 
budavojimui ir gerinimui 
Amerikos.

Vincas buvo pažangiųjų 
organizacijų susirinki m ų , 
parengimų ir kitokių suei
gų nuolatinis rėmėjas ir jų 
lankytojas.

Jis buvo gamtos apdova- 
ncUias kažkokiu traukiančiu 

*• . jjpgnetu,’ gera proto lyg
svara ir gražiu balsu. Kur 
tik jis pasisukdavo, visur 
būdavo apsuptas būriu žmo
nių, jis dainuodavo, o jie jį

sekdavo. Sueigose ir gyve
nimo reikaluose jis turėdavo 
ryšių su įvairių pažiūrų 
žmonėmis, bet idėjiniai ne
svyruodamas reikšdavo 
jiems svarbą ginti savo kla
sės reikalus.

1945 m. jo broliui Juozui 
mirus, Vincas jautė pareigą 
tęsti nors mažą dalį jo pa
likta visuomeninio darbo. 
Nepaisant, kad akių liga 
(glaucoma) W Atėmė vienos 
akies regėjimą, su vargu 
pusiau tamsiam pasaulyj 
sekė ir skaitė pasaulines ži
nias ir rašinėjo trumpas 
žinutes iš savo apylinkės į 
laikraštį “Laisvę.”

Vincas Ramanauskas jo 
darže, su Uršule B. Rama
nauskaite (Bagdoniene) ir 
trimis dukterimis.

Nuo anglies kasyklose 
drėmės jis turėjo neišgydo
mą kojų sąnariuose sausligę 
—syvų išdžiūvimą. Nepai
sant skausmo ir sunkumo 
vaikščioti, 
galba eidavo 
užrašinėti laikraščius ir pa
naujinti p r e n u m e ratas. 
Taip pat dalyvavo susirin
kimuose ir parengimuose, 
iki kojos visai atsisakė tar
nauti. Tuomet žmonės atei
davo pas jį su laikraščių 
vajaus reikalais ir panau- 
jinimu prenumeratų.

Daugelis senųjų pažangie
čių vienas paskui kitą iš
mirė, o dar tebegyvenančių 
sveikata jau menka. Tai 
taip ir nublanko drąsus se
nos kartos lietuviu pažan
giečių judėjimas Minersvil
lėj ir apylinkėj, dirbęs kar
tu su pažangiąją Amerikos 
visuomene už trumpesnes 
darbo valandas ir geresnes 
darbo sąlygas, palikdamas 
jaunajai kartai daug geres
nes gyvenimo sąlygas ir 
gražesnę Ameriką, negu jis 
ją rado'.

Kaip visų Amerikos bu- 
davotojų, taip ir Vinco gy
venimo kelias nebuvo leng
vas. Jo žmona mirė 1925 m., 
palikdama jį su jaunesniais 
vaikais dar teužaugusiais. 
Vaikai nenorėjo pamotės, 
tad Vincas kooperavo su 
jais ir nevedė. Vyresnieji 
vaikai dirbo kartu su tėvu 
—padėjo jam išlaikyti na
mą ir išmokslinti jaunes
niuosius.

•Visi gražiai susitaikė. Jų 
name skambėjo muzika ir 
dainos, pas juos lankydavo
si ir jausdavo daug smagu
mo ne tik vietiniai, bet ir 
iš toliau draugai ir pažįs
tami.

Visi vaikai gražiai išauk
lėti, išsiskirstę po plačią A- 
meriką ir turi gerus dar
bus.

Vincui mirus, brangaus 
tėvo atminimui vaikai nusi
tarė laikyti namą, kad jie 
turėtų kur susieiti, pasima
tyti ir kartu praleisti ato
stogas tėviškėje, kur liko 
daug gražių prisiminimų.

Vincas jau nedirbo po so
cialinės apdraudos įvedimo 
ir todėl senatvėje negavo

su į kriukio pa- 
as žmones

pagalbos iš niekur, tad visi 
vaikai gelbėjo jam ir padė
jo namą išlaikyti. Jis vi
suomet džiaugėsi ir didžia
vosi savo gerais vaikais.

Nors Vincas, atvykęs A- 
merikon, savo mažafs už
darbiais auklėjo didelę šei
mą, bet niekad nepamiršę 
savo tėvų ir mūsų visų Lie
tuvoje,—jis su broliu Juo
zu užlaikė savo tėvus, kač 
nereiktų jiems elgetauti, i1 
siųsdavo pagalbą mums vi 
siems.

Jis išvyko Amerikon mar 
dar negimus, bet aš jį paži 
nojau iš jo darbų ir su jiu 
susirašinėjau. Jis pasiėmė 
mane pas save dar jaunu 
tę ir buvo man kaip ma 
no antras tėvas — nelaimė 
je ar ligoje paduodavo ma7 
pagalbos ranką. Jo- seimo 
tėviškė paliko ir mano te 
viškė gražiam prisiminimui

Vincas visuomet domėjos' 
i savo gimtąja šalimi Lietu
va. Jis džiaugėsi, kad pa
galiau Lietuva susijungė su 
kaimyninėmis tautomis, kač 
visoki-e karų kūrėjai nemin
džios ir neapiplėš jos. Jis la
bai troško pamatyti naują 
Lietuvą, bet jau baigiant 
gyvenimo dienas buvo per 
vėlu...

Mano tėvui mirus, Vincas 
tęsė susirašinėjimą su ma
no seserimis ir pasiųsdavo 
joms dolerį kitą, kad pa
gelbėti joms tęsti mokslus.

Paskutinis sudie!
1961 m. gegužės 25-tą d. 

palydėjau savo antrąjį tė
vą, draugą ir prietelių, į 
amžino poilsio vietelę, tar
dama jam paskutinį sudie.

Amžinos ramybės Tau, 
taurus lietuvi ir geras Ame
rikos pilieti, kuris idėjiniai 
pažangiu laikėsi iki mirties.

Uršule B. Ramanauskaitė

Hartford, Conn.
Spalio 15 d. atsibuvo me

tinis LLD III apskrities su
važiavimas. Delegatai buvę 
nuo 5 kuopų ir iš Hartford 
nuo Moterų klubo; delega
tų susidarė 30, valdybos 5 
viso dalyvių 35. Konferen
cija atidaryta 10:30 vai. ry
to. Kol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, buvę 
iššaukta keli pakalbėti. Visi 
kalbėjo trumpai, išskyrus 
draugę K. Petrikienę, LLF 
Centro pirmininkę, kurior 
kalba buvo ilgesnė. Iš jos 
kalbos paaiškėjo daug da 
lykų apie dabartinę draugi 
jos padėtį. O vėliau visiems 
delegatams buvo medžia
gos daugiau ir giliau apkal
bėti draugijos reikalus.

Priėmus valdybos ir kuo 
pų raportus, išsivystė gan r 
plačios diskusijos apie LLT 
reikalus, ypatingai apr 
žurnalo “Šviesos” turini. I 
kalbų pasiroė, kad, kalba' 
sudėjus į krūvą, aiškiai ma 
tesi, kad vienbalsiai užgir 
tas dabartinis “Šviesos” tu Į 
rinys. Ir kartu šio suvaži? j 
vimo delegatai reiškė nuc ! 
širdų padėkos žodį visiem 
žurnalo “Šviesos” darbuc 
tojams: redaktoriui, rašė 
jams. Visu pageidavima 
yra, kad “Šviesa” dar pe 
daug metų šviestų darb< 
žmonių namus.

Menkeliūnaitės koncertas
Pasibaigus konferencijai 

draugė Kastancija Menke 
liūnaitė davė dainų progra 
mą. Kaip žinia, Kastancija 
per daug metų gyveno Ita 
Ii j oje, o dabartiniu laiki7 
yra atvykusi į Amerika 
praleisti atostogas, ir tuo 
kartu nori pamatyti savo 
senus draugus, kurių yra 
labai pasiilgusi.

Apie koncertą nerašysiu, 
palieku vietiniams drau
gams. ;

J. Strižauskas

IŠ LAIŠKŲ
Rojui Mizarai 

Brangus Drauge,
Tikiuos, nepyksite, kad 

tuojau neatsakiau, į J ū s ų 
malonų laišką, jeigu sužino
kite, kad tik šiomis dienomis 
iš grįžau iš naujos kelio
nės. Šią vasarą man iš tik
rųjų teko daug keliauti: iš 
iradžių buvau Islandijoj ir 
ten tris savaites su Haldoru 
Laksnesu važinėjau po visą 
šalį.

Plačiau apie šią kelionę 
Turns nerašysiu, nes aš jau 
parašiau apie ją 120 psl. 
mygutę, kuri po kokių po
nis mėnesių išeis iš spaudos 
r Jūs ją galėsite paskaity- 
i. Kelionė apskritai buvo 
lepaprastai įdomi. Ta pro- 
■a buvau ir Danijoje — Ko- 
lenhagcje, He 1 g i n g i o r e 
(Šekspyro Elsinore — atsi
menat, šioje pilyje vyksta 
“Hamleto” veiksmas...), 
buvau svečiuose pas garsų 
lanų rašytoją Hansą Šerfi- 
gą. Apie visa tai rašau sa
vo knygutėje.

Dabar grįžau iš kelionės 
po Italiją. Nors kai kuriuo
se Italijos miestuose man 
kadaise teko būti su prof. 
B. Sruoga, bet dabar buvo 
progos šį kraštą - muziejų 
pažiūrėti gana pagrindinai. 
Iš pradžių n u s k r idome į 
Pragą, o iš ten — į Amster
damą. Olandijoje.

Apžiūrėję šį kanalų mies
tą, nuskridom per Vakarų 
Vokietiją ir Šveicariją į Mi
laną. Apžiūrėjome Milaną, 
buvom prie Komo ežero, o 
vėliau per Brešiją ir Vičen- 
zą nuvykom į Veroną (Ro
meo ir Džiuljetos miestą) ir 
kelias dienas gyvenome pa
sakiško grožio Venecijoje, 
kur matėme ne tik Dožų rū
mus ir Marko baziliką, bet 
ir namus, kur'gyveno Gol
doni, Baironas, Kazanova.

Iš Venecijos aplankėm Pa
dova, Ferarą ir Bolonją, o 
iš ten pakliuvome į nuosta
biausią meno miestą, rene
sanso perlą — Florenciją. 
Iš ten pasukome į Pizą su 
nusvirusiu bokštu ir Galilė
jaus Galileo lempa katedro
je ir į Livorną prie Tirėnų 
iūros.

Pajūriu per Piombiną ir 
* i v i t avėki ją atvykome į 
Romą. Be galo įdomu buvo 

I pažiūrėti Kolizėjų, du foru- 
: nūs, Karakalos maudykles, 

•enesanso laikų šventoves, I 
: muziejus, parkus ir visa ki- 
‘ ■a, ko Romoje, kaip žinote, 
/ra pakankamai. Milane 
aplankiau naują “Unitą” 
spaustuvę ir redakciją nau
dai pastatytame name. Mi- 
ane ir Romos apylinkėse te
rn susitikti su Italijos dar
bininkais (apie tai gal pa
išysiu mūsų laikraščiams).

Kelionė buvo labai įdomi, 
uo labiau, kad ir oras vi-' 
ą laiką, kaip ir Islandijoje, 
uvo geras — nekarštas ir 
ešaltas. Aš jau seniai no- 
ėjau pamatyti Italijos me- 
o paminklus, ir esu laimin
ąs, kad viskas taip gerai 
įėjo. Per Budapeštą par- 
kridom namo.
Džiaugiuos., kad Jums pa

iko mano straipsnis apie 
’iurlionį. Ta tema aš ilgai 
aivojau ir ilgokai rašiau, 
fatyt, straipsnis išėjo ne 
oks jau blogas, nes apie jį 
eigiamų atsiliepimų gaunu 
r iš Lietuvos, ir iš kitų res- 
oublikų, ir iš anapus okea
no. t

Mes gyvename normaliai. 
Tik Tomas buvo susirgęs 
keista liga—mononukleoze. 
Dabar jau pasveiko. Jo 
versta iš lenkų kalbos išėjo 
J. Ivaške v i č i a u s knyga 
“Mergaitė ir balandžiai.” 
Dabar jis parašė knygutę

Keturios įžymios amerikietes
(apie 200 psl. mašinėle) 
apie kosminius skridimus. 
Rankraštį specialistai gerai 
įvertino, ir knygutė atei
nančiais metais tur būt iš
eis iš spaudos. Pradeda jis 
versti iš lenkų kalbos labai 
įdomią B rėžos knygą (ji 
Lenkijoje sukėlė sensaciją) 
apie Vatikaną, pavadintą 
“Bronziniai vartai.” Vasa
rą jis daug keliavo po Kau
kazą, buvo legendarinėje 
Svanetijoje.

(Tomas — rašytojo A. 
Venclovos sūnus, baigęs Vil
niaus universitetą ir dirbąs 
literatūrinį darbą, vadinasi, 
eina tėvo pėdomis.—M.)

Jūsų pažįstami ir draugai 
gyvena gerai. Kostas 
Korsakas greitai išleidžia 
“Liet, literatūros istorijos” 
III tomo I knygą (bus dvi). 
Vakar buvau pas J. Šimkų 
—jis jaučiasi neblogai ir 
kalba apie naujos apsakymų 
knygos atidavimą į spaudą. 
Būtėnas su žmona buvo 
Kryme, bet jau grįžo ir vėl 
dirba enciklopedijos redak
cijoje. Tornau buvo gavęs 
4 mėnesių kūrybinių atosto
gų—disertacijai rašyti. Sa
ko, greit grįš į darbą. E. 
Mieželaitis neseniai grįžo iš 
Paryžiaus. Kaip matote, vi
si mes judame, kiek tik lai
kas leidžia.

Geriausių linkėjimų mie- 
lajai Ievai ir Jums siunčia 
visa mano šeima. Su turis
tais, kurie šią vasarą lan
kėsi Lietuvoje, man teko 
kartą susitikti tik Palango
je—mat, aš pats mažai bu
vau šią vasarą namie.

Jūsų
A. Venclova 

Vilnius. 1961-X-9
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DETROIT, MICH.
Įvyks koncertas

Sekmadienį, spalio 29 
buvusioje Lietuvių svetai
nėje, o dabar Ispanų, 25th 
St. ir Vernon Highway, 
įvyks koncertas. Pradžia 4 
vai. po pietų. Koncertą ren
gia Detroito organizzacijų 
sąryšis.

Koncerte dainuos pagar
sėjusi dainininkė K. Men- 
keliūnaitė - Campa, kuri 
yra atvykus svečiuosn^ iš

Dainuos duetus ir solo 
pagarsėjusios dainininkės 
C. Rimkienė ir Rasinskienė 
iš Čikagos.

Mūsų vietiniai daininin
kai ir dainininkės, buvę Ai
do choro ir Merginų sekste
to nariai, dabar yra sudarę 
gerą dainininkų grupę. Jie 
dainuos solo ir duetus. Da
lyvaus Smitrevičienė, A. 
Zigmantienė ir kiti. Bus ir 
smuiko solo.

Mes retai turime progą 
surengti koncertą. Tai ne
praleiskite progos. Visi ir 
visos dalyvaukite.

Rengimo Komisija

Įdomiai liejami 
betoniniai vamzdžiai

Viena JAV firma pradė
jo visiškai nauju būdu lie
ti betoninius vamzdžius.. 
Pasižiūrėkime, kaip tai da
roma. Pirmiausia vamz
džiui iškasamas pusiau ap
skritu dugnu kanalas. Vė
liau į jį padedama 90 metrų 
ilgio oro pripūsta guminė 
žarna. Jos abu galai yra 
hermetiškai uždaryti. Da 
bar betonvežis kanalą pri
pildo betonu. Čia jis sutan
kinamas elektromagnetiniu 
vibratoriumi. Betono per
teklius pašalinamas specia
liu pusiau apskritu šablonu. 
Betonui sustingus, oras iš 
guminės formos išleidžia
mas, ji ištraukiama, ir 
vamzdis jau gatavas.

Keturios moterys, visos 
to pačio meto, savo gyveni
mus pašventusios moterų 
teisių gynimui devyniolik
tam šimtmetyje., dalinasi 
garbe laimėjusios Amerikos 
moterims poziciją, kurią jos 
šiandien turi. Šios keturios 
moterys yra: Lucretia Mott, 
Lucy Stone, Elizabeth Ca
dy Stanton ir Susan B. An
thony. Nė viena iš jų ne
išgyveno pakankamai ilgai, 
kad pamatytų balsavimo 
teisę moterims pasidariusia 
krašto įstatymu. Jos tačiau 
matė daugelį kitų pasikeiti
mų moterų gyvenime.

Reikia atsiminti, kad tei
sė balsuoti nebuvo tik 
viena teisė, kurios moterys 
neturėjo devyniol ik ta m e 
šimtmetyje. Tuo metu pa
gal paprotį moterys turėjo 

■ pakelti tokį išnaudojimą, 
kaip gavimą pusės uždarbio 
už tą patį darbą, kurį ir 

( vyrai atliko, nepriėmimą į 
biznį, politinius ir profesi
nius sluogsnius. Žmonos 
turtas buvo jos vyro ir jos 

’ balsas apie šio turto naudo
jimą priklausė vien tik nuo 
vyro plačiaširdiškumo. Ji 
neturėjo teisės nei balso- da
ryti jokių nutarimų vaikų 
atžvilgiu.

Lucretia Mott, gimusi 
1793-čiais metais, buvo mo
terų teisių judėjimo suža- 
dintoja. Ji ir Elizabeth Ca
dy Stanton, kuri buvo 25 
metais už ją jaunesnė, buvo 
tarp vyrų ir moterų dele
gatų 1840 m. į pasaulinę 
konvenciją prieš pasaulinę 
vergiją, vykusią Londone. 
Joms buvo neleista, dalyvau
ti konvencijoje tik dėl to, 
kad jos buvo moterys. To
dėl jos nutarė netolimoje 
ateityje pradėti organizuoti 
judėjimą dėl moterų teisių 
p. Stanton namuose, Sene
ca Falls, New Yorko valsti
joje. Šis judėjimas prasi
dėjo susirinkimu 1845 m. 
ir jo pasėkoje, praėjus 75 
metams, moterys gavo teisę 
balsuoti visame krašte.

Lucretia Mott, savo vyro 
padrąsinta, daug keliavo 
per visą kraštą, diskusuo- 
dama Amerikos Vakarų, 
naujai besivystančiose vals
tijose duoti moterims balsą 
valstybiniuose ir vietiniuose 
reikaluose. Ji daugelyje 
vietų siekė ir pasiekė refor
mų ekonominės ir socialinės 
diskriminacijos atžv ilgiu 
prieš moteris.

Lucy Stone, gimusi 1818 
m., turėjo intenciją pasi
likti netekėjusia ir pašvęsti 
savo gyvenimą moterų tei
sėms. Tačiau, kai Henry 
Brown Blackwell jai paža
dėjo palaikyti jos intencijas, 
ji sutiko už jo tekėti, bet 
pasiliko savo nuosavą pa
vardę. (Iš to kilo Lucy 
Stone lygos ar “Lucy Ston
ers” — ištekėjusios mote
rys, pasilikusios su savo 
pavardėmis). Kartu su sa
vo vyru ji rašė straipsnius, 
vedė diskusijas ir judino 
žmones, kaip ir abu Mott’ai 
valstybiniame lygyje. Jų 
duktė, Alice Stone Black- 
well, sukėlė galutiną mote
rų balsavimo teisės vajų.

Elizabeth Cady Stanton 
labai glaudžiai bendradar
biavo su Susan B. Anthony 
ir jos abi drauge sudarė la
bai galingą dvejukę. Jos 
plačiai keliavo, kreipėsi į 
valstijų legislatūras, kalbė
josi su Kongreso lyderiais. 
P-lė Anthony ir 14 kitų 
moterų registravosi ir bal
savo New Yorko valstijoje, 
pritariant balsavimo oficia- ; 
lių asmenų, kad išmėgintų 
moterų balsavimo teisę. Jos i

abi buvo suareštuotos. Stan
ton pašventė ištisas savai
tes prieš teismą auklėdama 
bendruomenės balsuotojus' 
(iš kurių tarpo jury komi
sija turėjo būti išrinkta) 
apie moterų teisių būtinu
mą. Tačiau teisėjas diskva
lifikavo jury komisiją ir., 
nuteisė moteris pinigine 
bausme.

Šis mėginimas padarė di
delio įspūdžio moterų tei
sių judėjimo šalinin k a m s 
taip, kad vien tik JAV-jų 
Konst itucijos pakeitimas 
galėjo padaryti moteris 
saugiomis nuo neteisingo el
gimosi su jomis. Pradedant 
nuo 1869 m., bilius pakeisti 
Konstituciją buvo pateiktas 
kiekvieneriais metais JAV- 
jų Kongresui. Kasmet vis 
buvo sunkiau eiti prieš šį 
bilių, ir galų gale 1920 m. 
moterų balsavimo teisė pa
sidarė įstatymu per visą 
kraštą. Nors ir visos ketu
rios moterys, kovojusios už 
tai, jau buvo mirusios, šis 
Konstitucijos pakei t i m a s 
turi būti laikomas jų nuo
pelnu.

American Council

So. Boston, Mass.
Mūsų parengimai

Jau ruošiamės prie žie
mos parengimų. Lietuvių 
Piliečių klubas, 318 W. 
Broadway, nutarė ruošti 
žaidimų vakarus. Jie įvyks 
klubo patalpose kiekvieno 
šeštadienio vakarą. Pra
džia 7 valandą.

Taipgi nutarė surengti 
metinį banketą. Išrinkta 
gabi komisija, kuri rūpina
si gero banketo surengimu. 
Bus surengti pietūs “Lais
vės” paramai. Mes visi tu
rime rūpintis “Laisvės” rei
kalais, nes ji mums tarnau
ja ir gina darbo žmonių 
reikalus.

Kad parengimai būtų 
skaitlingi, tai sekime garsi
nimus. Dalyvaukime! So. 
Bostone dar mes galime tu
rėti skaitlingus parengi
mus. Tą puikiai įrodė pas
tarasis banketas, kuriame, 
dalyvavo ir svečias iš 
Washingtono. Visi žinome, 
kaip tas banketas buvo 
skaitlingas. Panašūs mūsų 
parengimai gali būti, jeigu 
tik juos garsinsime ir į juos 
lankysimės.

Aš esu dar nesenas So. 
Bostono gyventojas, bet iš 
draugų patyriau/ kad iš 
klubo yra nemažai narių 
pasitraukusių. Vieni asme
niniai užsigavo ir pasitrau
kė, kiti dėl kitokių priežas
čių. Tai yra negerai. Vi
siems reikia sugrįžti į klu
bą. Minčių skirtumai, ma
ži nesusipratimai, asmens 
reikalai —neturėtų silpnin
ti mūsų jėgas.

Užlaikyti klubo kamba
rius nėra lengva — rendą 
reikia mokėti, įolaukos ne
didelės, bet kam bariai 
mums yra būtinai reikalin
gi. Turime dėti pastangų ir 
juos užlaikyti. Netekus jų, 
neturėtume kur ir susirin
kimus laikyti.

Pas mus yra darbščių 
moterų, kurios gerai pa
ruošia banketus, pietus; 
užkandžius. Vyrų pareiga 
joms pagelbėti Taigi, visi ir 
visos — veikime organiza-*' 
cijų sutvirtinimui, spaudos 
paramai, išlaikymui klubo 
kambarių.

J. Skliutas

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

3 p.-Laisve (liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 20, 1961



V. J. Stankus

Mano keliones po Tarybų 
Lietuvą įspūdžiai

1961 metų liepos 15 d., 
apie 10 vai. vakare, mūsų 
lietuvių turistų grupe iš 33 
asmenų išvykome į Lietuvą 
Skandinavijos linijos “jet” 
lėktuvu, nešančiu apie 120 
pasažrerių. Po poros valan
dų per garsiakalbį pranešė, 
kad mes skrendame virš 
vandenyno 33 tūkstančių 
pėdų aukščiu, po šešis šim
tus šešiasdešimt mylių per 
valandą. Bet mes, pasažie- 
riai, jaučiame, kad orlaivis 
stovi vietoj, kaip prie myte- 
rio pastatytas automobilis.

Orlaivyje panelių stiuver- 
desių patarnavimas šaunus 
ir mandagus. Laike 6 ar 7 
valandų du kartus davė 
skanius užkandžius.

STOCKHOLME
Liepos 16 d. išaušo rytas ir 

mes pro langą išvydome or
laivio apačioje debesis lyg 
sniego pusnis. Vėliau pa
matėme ir vilniuojantj jū- 
jros vandenį, o apie prieš
pietį mūsų orlaivis nusilei
do Švedijoje, netoli nuo 
Stockholm© miesto. Pusva
landį palaukus mus susodi
no į išgražintą busą ir lau
kais, pakalnėmis nuvežė į 
patį Stockholm© miestą. Po 
Stockholmą mus pavežiojo 
ir aprodė miesto centrą ir 
parkus.

Stockholmas šaunus mies
tas, gražūs mūro namai, 
kurie maždaug turi po 5 ir 
6 aukštus. Tačiau dangorė- 
žių neteko matyti, gal kai 
kur ir randasi. Stockholme 
teko matyti daug palociškos 
'išvaizdos pastatų su labai 
šaunia archi t e k t ū r a ir 
bokštų bokštais. Bet iš bū-' 
so pavaikštinėti neišleido. 
Visus' nuvežė j orlaivių sto
tį, kur davė gerus pietus.

Stotyje prisiėjo palaukti 
valandą laiko, iki prirengė 
orlaivį skridimui į Maskvą. 
Lipant į tą švedišką keturių 
motorų orlaivį, aš pama
čiau, kad orlaivio sparnai 
pusėtinai aprūdiję. Orlai
vis, kiek pademonstravęs, 
grįžo atgal ir paaiškino, 
kad iš vieno motoro alie
jus labai varva. Mums vi
siems liepė išlipti ir eiti į 
stotį. Orlaivio motorą tai
sė mechanikai 4 valandas, 
tai va jau ir naktis arti
nasi.

Pagaliau sulipome į orlai
vį skridimui į Maskvą. Or
laivis birzgia, sulyg mano 
nuomone, nelabai normališ- 
kai. Panelė stiuvardesė vi
siems išdalino mėlynas 
blankas, rusų ir anglų kal
bomis išspausdintas, kurio
se buvo reikalaujama pasi
rašyt vardus ir pavardes ir 
kiek vežamės pinigų čekiais 
ir “cash” doleriais. Ir dar 
daug kitokių visokių klausi
mų.

Aš viską išpildžiau ir pa
rodžiau F. Pakalniškiui; jis 
peržiūrėjo, kai ką pataisė, 
ir viskas buvo gerai.

JAU MASKVOJE
Tai po poros trejeto va

landų mes nusi leidome 
Maskvos orlaukyje. Tuoj 
atsirado ir mūsų visų ba
gažai - čemodanai. O stoty
je mus pasitiko Maskvoje 
Lietuvos atstovybės pasiun
tinys Albinas Libikas, ku
ris padėjo mums viską su
tvarkyti, tai mums nereikė
jo nė čemodanų atidarinėti 
ir parodyti, ką juose turi
me, su pastaba, kad nepa- 
mestume tų mėlynų blankų.

Jau buvo vidurnaktis, su
sėdome į busą. Pro langus 
nieko negalima buvo maty

ti. Po valandos laiko pri
važiavome šaunų viešbutį. 
Aš kambarį gavau kartu su 
Vladu Graunu. Kambarys 
puošnus, su dviem lovom, 
ant deskos uzbonas švaraus 
vandens, o šalia telefonas 
ir radijas, drabužinė, sinka 
su šaltu ir šiltu vandeniu.

Nepamenu, ar mes vaka
rienę gavome, nes jau buvo 
vėlus laikas. Išsimiegojom 
labai gerai.

Liepos 17 d. 6 vai. ryte 
atsukau radiją, ir. tuoj už- 
girdom skambinant pianą, 
rytinė ir labai švelni melo
dija, tai yra tokia gaida, 
lyg kad tai visus mažus ir 
augusius žadintų iš miego 
rengtis prie pusryčių, o po 
to prie darbo, o jaunuolius 
į mokyklą.

Praslinkus valandai, radi
jo programa pasikeitė, rusų 
kalba į g i m n a s t i k ą ir 
mankštą (“raz, dva, tri, če- 
.tiry”), rankas aukštyn, 
rankas žemyn, ir tt. Po to 
seka žinios iš Tarybų Są
jungos ir kitų kraštų, ne
pamirštant nei Jungtinių 
Valstijų, ypač ką kalbėjo 
mūsų prezidentas Kenedis 
Berylno klausimais. Po to 
prasideda per radiją muzi- 
kališka programa. Aš, ge
rai suprasdamas rusų kal
bą, buvau patenkintas šim
tu nuošimčių.

Devintą valandą davė 
skanius pusryčius, rusu- 
k ė patarnautojos labai 
mandagios, o kai jas pra- 
šnekindavom rusų kalba, 
būdavo labai patenkintos. 
Prie durų ir keltuvo dirba 
jaunas vyrukas. Jis mane 
pamokė, kaip reikia pačiam 
vienam operuoti keltuvą į 
trečią aukštą. Susidrauga
vome. Jis mane gyrė, kad 
aš pusėtinai gerai vartoju 
rusų kalbą.

Dešimtą valandą visą mū
sų grupę susodino į busą, o 
gidas buvo jauna mergina 
ir kalbėjo mums per garsia
kalbį šlubuojančia anglų 
kalba, kuri mums visiems 
buvo gerai suprantama. 
Ap vėžio j o, aprodė svarbes
nes gatves, parkus, univer
sitetą. P ra važiavom p r o 
Kremlių. Viskas buvo įdo
mu pamatyti pirmu kartu.

Bušui sustojus prie ban
ko, gidas paaiškino: Kas 
norite išsikeisti dolerius į 
rublius, norint kai ką nusi
pirkti, čia galite.

Man už $50 davė 45 so
vietiškus rublius su tam 
tikra blanka, kurią paro
džius, galima atkeisti rub
lius į dolerius. Blanka ge
ra 15-kai dienų.

Grįžome į viešbutį 2-rą 
valandą ir gavome pietus. 
Trečią valandą tuo pačiu 
busu išvažiąvome pamatyti 
požeminį geležinkelį (“sub
way”), kurį jie vadina 
“Metro.” Pradėjo lyti, bet 
čia pat ant kampo ir tas 
“Metro.” Tai su gidu nu
skubėjome prie stoties ka
sos. Fėras 4 kapeikos. Bet 
kai paaiškėjo, kad mes esa
me turistai, tai mus suleido 
nemokamai. Leidžiantis že
myn eskalatoriumi, pasiro
dė, kad Maskvos “subway” 
du kartus giliau po žeme 
negu New Yorko arba Phi- 
ladelphijos. New Yorko ir 
Philadelphijos požeminiuo
se traukiniuose nieko įdo
maus nematai — cementi
niai laiptai ir sienos, tai ir 
viskas. Maskvos “subway” 
sienos ir laiptai tamsaus 
marmuro. Visur, kur ma
tai, dailios stovylos ir ar

tistiški piešiniai. Būtų la
bai sunku viską aprašyti.

Mes visa grupė važiavo
me dvi stotis ir grįžome at
gal į tą pačią vietą. Mi
nios žmonių visur kur. 
Traukiniai eina pašėlusiai 
greitai, įlipant ir išlipant 
prisieina skubėti visais ga
rais I

Bet ėmė ir prapuolė mū
sų vienas turistas, tai Pet
ras Puodis, philadelphietis. 
Panelė gidas eina ieškoti 
paklydėlio, bet už kelių mi
nučių atsirado ir mūsų 
Petras, tai dabar mums pri
siėjo laukti gido.

Tai tuo dienos programa 
Maskvoj buvo baigta.

Po vakarienės mums bu
vo pranešta, kad rytoj iš
važiuosime į Vilnių.

PAGALIAU VILNIUJE
Liepos 18 d. nuo pat ryto 

mūsų grupę perskyrė pu
siau, nes lėktuvas per ma
žas. Patekau į pirmąją dalį 
ir mes pasiekėme Vilnių per 
tris valandas, laike pietų. 
Antra grupės dalis pribu
vo tą pačią dieną pusėtinai 
vėlai.

Iš Maskvos važiuojant į 
orlaivių stotį apie 12 mylių, 
Maskvos miesto pakraščiu, 
vienoj pusėj matėsi laukai 
ir visokio derliaus—rugiai, 
ir visokių rūšių vasarojus. 
Viskas atrodė derlingai ir 
gražiai. Antroj pusėj mes 
matėme tiesiamą naują 
vieškelį; prie darbų dirba 
moterys grupėmis po tris ir 
keturias. Moterys atrodė 
jaunos ir gražiai nuaugu
sios, a p s i r e ngusios įvai- 
riaip—vienos trumpais an- 
darokais, kitos kelnėmis. 
Toliau buvo matyti ir kelios 
mašinos, gal buldozeriai. 
Pakrantėmis kur ne kur 
buvo matyti ir vyrų, kurie 
vaikštinėjo ir ką tai ranko
mis nurodinėjo, gal tai bu
vo kelių inžinieriai.

Važiuojant j Vilnių, ta
me mažame dviejų motorų 
orlaivukė stiuvardesė kalbė
josi su mumis jau lietuviš
kai, ir per du kartus mums 
padalino po kelias saldai- 
nes.

Lekiant į Vilnių stiuvar
desė su mumis kalbėjosi lie
tuviškai.

l'įusileidus sovietiškame 
Vilniaus ori a u k y j e mus 
pasitiko grupė vilniečių vy
rų ir moterų, tautiškais rū
bais pasipuošusių, ir įteikė 
mums po gelių buketą. Vie
nas iš vyrų man ir kitam 
prisegė po metalinę spilku- 
tę su karžygio atvaizdu ir 
užrašu “Vilnius.” Šita do
vanėlė man bus atmintis 
ant visados. Ačiū tam drau
gui, kuris man prisegė to
kį brangų ženklelį.

Po to sekė bučiavimasis 
tarp giminių ir artimųjų 
draugų.

Kai tos iškilmingos ce
remonijos baigėsi, tai mū
sų grupės dalis susėdome į 
busą kartu su vilniečiais. 
Minutę pavažiavus, vilnie
čiai visi kartu pradėjo dai
nuoti visokias darbininkiš
kas ir tautiškas dainas. Jie 
taip šauniai, gražiai dai
navo per visą Vilniaus 
miestą, iki davažiavome 
pirmos klasės viešbutį pa
čiame Vilniaus miesto cent
re. Gavome puošnų kamba
rį antrame aukšte kartu su 
Joe Vaitoniu, iš Waterbury, 
Conn. Tą pačią dieną vėlai 
vakare iš Maskvos pribuvo 
ir antroji grupės pusė. Tai 
mums visiems paaiškino, 
kad Vilniuje sveciuosimės 
keturias dienas.

(Bus daugiau) ,

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Yucaipa, 1
Spalio 7 d. įvykiai

Yucaipos pažangesnieji 
lietuviai rugs. 17 d. nutarė 
surengti atvykstančiam J. 
Grybui ne tik priimtuves, 
bet ir pasigėrėti Lietuvos 
filmais. Rengėjai entuzias
tiškai stojo į d^rbą, paėmė 
svetainę ir rengė šaunią va
karienę spalio 7 d.

Kadangi mūsų geras 
draugas Jonas Marks-Mar- 
kevičius lankėsi kaipo tu
ristas Lietuvoj praeitą lie
pos mėnesį, tad tuo pačiu 
sykiu rengėm ir mūsų tu
ristui priimtuves, ir sykių 
pagerbėm svečius, J. Gry
bą, K. Briedį ir F. Varašką. 
Vakaras buvo puikus. Mū
sų sugabios gaspadinės pri
rengė gausią ir skanią va
karienę už žemą kainą, ku
ria visi gėrėjosi.

Vakaro pirmininkas J. K. 
Alvinas pakvietė J. Grybą 
pakalbėti, paaiškinant fil
mų reikšmę. J. Grybas 
energingai, nuosekliai iš
dėstė filmų turinį ir kaip 
svarbu visiems Amerikos 
lietuviams juos pamatyti. 
Pažymėjo, kad Amerikos 
darbininkus, apie 7,000,00 
žmonių, vargina nedarbas, 
o Lietuvoj bedarbių nėra, 
net stokuoja darbininkų 
prie specialybės darbų.

Filmų rodymas tęsėsi 
virš dviejų valandų, ir, kiek 
teko patirti, tai publika bu
vo labai užganėdinta filmų 
gražumu ir Lietuvos žmo
nių vaizduojamu gyvenimu.

Publikos buvo pilna sve
tainė — netik vietinių, bet 
ir iš tolimesnių kolonijų, 
kaip Riverside, Pomona, 
Pasadena ir kitur. Rengėjai 
labai užganėdinti, kad vis
kas gerai pavyko. Atmokė
jus visas išlaidas, dar liko 
svečių kelionei $86. Tai di
delė dėka svečiams, kad 
taip tolimą kelionę daryda
mi, aplankė mus ir gražiai 
užganėdino mūsų publiką 
su spalvotais filmais. Taip
gi didelė padėka mūsų gas- 
padinėms, kad jos taip pui
kiai ir skaniai prirengė va
karienę ir gerai patarnavo.

Melai prieš mus
Kaip greit Yucaipos fa- 

šistėliai sužinojo, kad mes 
rengiam pramogą spalio 7 
dM tuojau jie surengė stu- 
binę puotelę, kad neduoti 
progos jų- žmonėms pama
tyti Lietuvos filmų ir suži
noti tiesą apie Lietuvą. 
Mūsų sueigos rengėjos tele
fonu prašė, kad jie atšauk
tų ar nukeltų savo pramo
gėlę kokiai dienai vėliau, 
bet jie bandė pasiteisinti, 
kad jie nieko nežinojo apie 
mūsų parengimą, ir jie ne
turį drąsos pakeisti savo 
tarimą.

Tai buvo aišku, kaip die
na, kad viskas buvo daro
ma su pagieža, kad pastoti 
kelią mūsų parengimui. O 
tūli silpnadvasiai, suagituo
ti, šaukė į svetainę, kad ne- 
renduotų mums svetainę 
spalio. 7 d. ir gązdino pikie- 
tu. Svetainės prižiūrėtojas, 
pasitaręs su svetainės val
dyba, grąžina rankpinigius 
tik dieną prieš parengimą, 
kad mūsų parengimas neį
vyktų. ■

Galima suprasti, kokių 
dar silpnadvasių yra ma
žam mūsų miestelyje. Jie 
nesiskaito su faktais, su 
žmoniškumu,-bet viską da
romu pagieža ir melais>

Bet tiems silpnadvasiams 
nepavyko mūsų parengimą 
suardyti, tai pagaliau at
siuntė. kokį šnipą į svetai
nę ir tas primelavo angliš
kąja laikraščiui, kad čia 
esanti “Raudonųjų propa
ganda”, Jie iš piktumo 

* Cb " ‘ ė

siunta, kad mes gavom ki
tą svetainę, ir viskas labai 
gerai pavyko.

Lankėsi Yucaipoj
Porai dienų buvo atvykę 

svečių iš tolimos kolonijos: 
Antanas ir NelJie Valaičiai 
ir Vera Ulskienė, iš Hay
ward, Calif. Vėliau lankėsi 
Barbutė Sobelienė iš tos 
pačios apylinkės su savo 
šeima.
Padėka visiems rėmėjams

Į rengimo komisiją įėjo 
Domicėlė Shultz, Maryte 
Radęs ir Marg. Alvinienė. 
Komisija labai dėkinga 
toms moterims, kurios nuo
širdžiai prisidėjo su maisto 
reikmenimis ir gerai pasi
darbavo laike vakarienes: 
tai Stell Kielpinskienė, Ma
rytė Mack, Rožytė Janu
šauskienė, Petronė Mate- 
liene. Taipgi padėka toms, 
kurios aukojo namie dary
to maisto. Gaila, kad pa
vardes nespėjau pasižymė
ti. Ačiū Pasadenos drau
gams už gerą vyną, o d. 
Širvinskienei už tortą.

Eilė mūsų gerų draugų 
prisidėjo su aukomis padi
dinimui pajamų. Dauguma 
jų prašė nežymėti jų var
dų, todėl aš čia ir apleidžiu 
aukotojų vardus. Jeigu ku
rie reikalaus, tai bus pa
skelbta. Aukų raportas 
bus duotas LLD kp. susi
rinkime. Aukų surinkta, 
apart parengimo pe 1 n o, 
$43.35.

Apie mūsų draugus
Grįžęs iš Lietuvos turis

tas J. Marks, skundžiasi, 
kad neturi stiprumo. Jonas 
mums yra daug parodęs 
filmų, imtų Lietuvoj ir čia 
ant vietos. Ačiū Jonui už 
draugiškumą!

Juozas Janušauskas 
skundžiasi, kad jam kojos 
netarnauja gerai, jis lanko 
gydytoją.

Benadas ir Petronė Ma
teliai neseniai atžymėjo sa
vo 40 metų ženybinio gyve
nimo sukaktį. Nors kaip 
vieno, taip ir antro sveika
ta jau netvirta, bet gražiai 
įsikūrę ir abu geri draugai

Teko nugirsti, kad jau 
pirkosi namelį Mikas ir 
Onutė Pūkiai (losangelie- 
čiai) čia* Yucaipoj, ir žada 
apsigyventi mūsų kaimy
nystėje. Geros kloties jums, 
draugai!

Losangelietė Onutė Ber
notienė labai rūpinasi laik
raščių vajum, ir dažnai ap
lanko Yucaipos ’lietuvius. 
Kad palengvinus jai darbą 
ir važinėjimą, skaitytojai 
galite priduoti už laikraštį 
mokestį Alvinams, 35393 
Avenue A, Yucaipa.

Alvinas

Linkime sveikatos!
“Laisvės” Nr. 81 už spa

lio 13 d. mažoj korespon
dencijoj iš Pittsburgh© d-gė 
O. Remeikienė rašo, kad 
rugsėjo 27 "d. drg. J. Mi
liauską išvežė ligoninėn, 
drg. Purtikaš serga, d-gė U. 
Paich serga namie, drg. M. 
Budnikas buvo ligoninėje, 
dabar namie.

Taigi, visi tie draugai sir
gę ir tebesergą mums labai 
gerai pažįstami, su kuriais 
kadaise mums teko bendrai 
per ilgoką metų eilę dirbti 
Pittsburgh© darbininkiško
se organizacijose ir bendrai 
rūpintis veikimui.

Todėl reiškiame visiems 
jiems užuojautą ir linkime 
greitai ir, laimingai pa
sveikti ir vėl darbuotis vei
kime.

J. ir E. Sliekai 
Miami, Fla.

MONTREAL, CANADA .
Narkeliūnaites pranešimas Į mas su tiesa, jei to neprip^ 
ir filmai iš Tar. Lietuvos žintum, kad Tarybų Lietu-

Spalio 7 d. čia buvo at
vykusi amerikietė žurnalis
tė Salomėja Narkeliūnaitė 
padaryti pranešimą apie 
Tarybų Lietuvą, kurioje ji 
lankėsi pereitą liepos mėne
sį, bei parodyti filmus iš 
tenykščio gyvenimo.

Pirmiausia, skaitytojui 
gal bus įdomu žinoti, kas 
per viena ta S. Narkeliūnai
tė ir kaip ji buvo patekusi 
į Tarybų Lietuvą.

Ji Vilniaus krašte gimusi 
ir užaugusi. Vilniuje mo
kiusis ir gyvenusi iki antro
jo pasaulinio karo audros. 
Baigiantis karui, ji, kaip ir 
dalis kitų tautiečių, pasi
traukė iš gimtojo krašto į 
Vokietiją. Vėliau atsikėlė 
gyventi į Jungtines Valsti
jas. Čia ji praktikuoja sa
vo žurnalistinę profesiją ir 
yra, rodosi, vieno'katalikiš
ko lietuvių laikraščio ofici
ali korespondentė.

Pereitą vasarą, kaip ji pa
ti savo pranešime sakė, nu
tarė aplankyti savo, taip ar
timą širdžiai, gimtąjį kraš
tą — Tarybų Lietuvą. Nu
važiavo ji ten kaip turistė, 
ne kaip korespondentė, ir ji 
savo kalboj tą gana stipriai 
pabrėžė, griežtai prisilai
kant Tarybų Sąjungos tu
ristinių taisyklių. Gavusi 
leidimą dviem savaitėm nu
važiuoti į Vilnių, ten ir nu
važiavo. Tačiau atvažiavu
si į Vilnių kaip lietuvaitė, ra
do bendrą kalbą su Tarybų 
Lietuvos vyriausybe, ir jos 
turistinis kelionės ,, tinklas 
buvo; praplėstas. Jai buvo 
duotas j Jeidimąs,. nuvykti į 
kaimą, kuriame^ ji gimė, ap
lankyti motiną ir tėvą bei 
kitus gimines ir pažįsta
mus. Taipgi aplankė Tra
kus ir Kauną.

Ką gi Salomėja Narke
liūnaitė pasakė grįžusi iš 
Tarybų Lietuvos? Nors Jai, 
kaip dipukei, kaip čia pas 
mus priimta vadinti, ideolo
giniai Tarybų Lietuvos so
cialinė santvarka >yra sveti
ma ir ji to savo kalboj ne
slėpė, reikšdama keliais at
vejais viltį, kad gal gi dar 
sugrįš senoji buržuazinė 
santvarka. Bet vistik rei
kia pripažinti, kad pas ją 
vyrauja sveikas protas, šva
ri sąžinė, juo labiau šilta 
meilė Lietuvai. Tai aiškiai 
parodė jos astringi jausmai 
kalboje. Vyriausia, kaip at
rodo, tuo vaduodamas!, ji 
gana nuoširdžiai ir bešališ
kai kalbėjo savo pranešime 
ir parodė jos pačios padary
tuose filmuose. (Tiesa, va
karo vedėjas, “N. L.” re
daktorius J. Kardelis, 
tvirtino, kad ji nega
linti visko pasakyti, duoda
mas suprasti, kad būk pas 
ją kokia tai baimė vyrauja, 
bet kokia—nepasakė. Dar 
reikia pridėti, kad jis net 
pasisiūlė atsakyti į klausi
mus, kaip Tarybų Lietuves 
“žinovas,” ko ,Narkeliūnai
tė nežino!..)

Pirmiausia, Narkeliūnai
tė tvirtai pabrėžė, kad jai 
nuvažiavus Tarybų Lietu
von, ji buvo svetingai pri
imta,, jai nebuvo daryti jo
kie išmetinėjimai. Vilniu
je ir kitose vietose, kur jai 
buvo duota leidimas nuvyk
ti., nebuvo niekieno lydima, 
sekiojama. Laisvai galėjo 
eiti kur tik ji norėjo, susi
tikti ir kalbėtis su žmonė
mis, su kokiais jai tik pa
tiko. Filmuoti irgi galėjo 
kur tk ir ką tik ji panorė
jo. Antra, ji pripažino, ir 
tai jos'paičos žodžiais, kad 
tai būtų didelis apsilenki- 
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voje yra padarytas didelis 
žingsnis pirmyn visuose gy
venimo baruose: ekonomiko
je, pramonėje, sveikatos ap
saugoje, moksle, kultūroje, 
statyboje ir kitur. Ji taipgi 
pripažino, kad Vilniuje da
bar daug daugiau lietuvių 
negu kada nors gyveno. Ne
sidrovėjo ji savo filmais pa
rodyti pravestų ir tebeveda
mų gyvenamųjų namų sta
tybų, gražiai ir tikslingai 
restauruotų Vilniuje Gedi
mino kalne pilies ir Trakų 
pilies, bažnyčių ir jose, ku
rie nori, besimeldžiančių 
žmonių; parodė Kauno jū
rą ir hidroelektrinę, taipgi 
naująjį Vilniuje Neringos 
viešbutį ir valgyklą, kaip ji 
pabrėžė, pačių lietuvių ar
chitektų ir inžinierių, jau
nų vyrų suplanuotą ir pa
statytą. Trumpai pasakinį 
kaip ji pati sake, ji savo 
filmais, kiek galėjo, pasi
stengė parodyti, kaip dabar 
Tarybų Lietuva atrodo.

Reikia manyti, kad Salo
mėja Narkeliūnaitė, nepra
radusi savo karštų lietuvy
bės jausmų, pasitarnauja 
palaipsniam suartinimui iš
eivių lietuvių su savo gim
tuoju kraštu, su Tarybų 
Lietuva, nors ji ir priešinga 
jos socialinei santvarkai. 
Nesvarbu, kad ji nesutinka 
su ta santvarka ir ją kri
tikuoja. Svarbu tas, kad ji 
pasako ir parodo tai, kas 
yra gera.

J. Lesevičius

Chester* Pa.
i Iš istorijos
Istoriniai daviniai rodo, 

kad Chesterio miesto vietfjJ 
je pirmasis baltasis žmogūs 
įkėlė koją Henry Hud
son, 1609 metais. 1627 me
tais atvyko švedai, kurie 
įsigalėjo ir įsteigę kaimelį 
užvardino Upland. Jie au
gino tabaką, ir gabeno į 
Europą. Jiems sekėsi. Tas 
akstino daugiau europiečių 
vykti į Ameriką.

Kaip žinia, tarp baltųjų 
prasidėjo varžytinės už ko
lonijas ir karai. Anglai su 
William Penn atvyko spa
lio 28, 1682 m. Jie įsigalėjo 
ir kaimelį pavadino. Ches
ter. Vėliau William Penn 
persikėlė gyventi į kitą kai
melį, kur dabar yra Phila
delphia miestas.

Philadelphia išaugo į did
miestį, kuris dabar yra ket
virtas didžiausias Jungti
nių Valstijų, o Chester at
siliko, bet ir jis yra nema
žas. Mat, čionai yra įvairiu 
industrijų didelių fabrikų. 
Gyventojų tarpe daug atei
vių, jų tarpe nemažai ir lie
tuvių. Dabartiniu laiku 
darbai eina vidutiniškai. 
Nemažai yra ir streikų, nes 
kitaip fabrikantai nesutin
ka darbininkų reikalavimus 
patenkinti. Darbininkai yra 
priversti streikuoti, kad iš- 
2—Chester, Pa. ųžuk 
kovojus geresnį atlyginimą 
už darbą ir geresnes darbo 
sąlygas.

Sekmadienį, spalio 29 d., 
L.P. Klubo svetainėje, 339 
E.4thSt., Ghesteryjė, įvyks 
LLD 6-tos apskrities meti
nė konferencija. Po konfe
rencijos bus gera vakarie
nė. Pradžia 5 vai. vakare. 
Rengėjai kviečia visus ir 
visas dalyvauti.

A. Lipčius 
Kiekviena kolonija turL* 

tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai.



Philadelphia, Pa
| Trys inžinierių lokalai 
KOntraktorių susivienijimo 
traukiami į teismą reikalau
jant $30,000 atlyginimo. 
Kontraktoriai kaltina loka
lus sulaužyme kont rakto 
sulaikant darbą. Skundė
jai sako, kad jie kiekvieną 
dieną turį nuostolių po pen
kis tlūkstančius dolerių.

Lokalų valdyba sako, kad 
sulaikė darbą, kuomet bosai 
atleido vieną darbininką, 
paneigdami padarytą sutar-

Tymsterių lokalo 107 tu
ri opozicijai parodyti biznio 
vedamas knygas. Tokį pa
tvarkymą teisėjas padarė.

Opozicijos vadovas už
klaustas, ar jie pasitrauks 
iš tymsterių unijos ir pri
sidės prie AFL-CIO? Atsa
kymas: pasiliks prie tyms- 
teriu.

1717 lokalas streiko lauke 
jau 7-nios savaitės. Lokalo 
valdyba kreipėsi prie majo
ro Dilworth būti tarpinin
ku, išlyginti nesutikimus ir 
baigti streiką. Streikieriai 
laikosi solidariai ir 
kova laimėti, v

>

tikisi

Įvykusiame LLD 
kuopos susirinkime

10-tos 
spalio 

13 d. prisiminta m ū s ų 
spaudos vajus. Išrinkimui 
senų ir gavimui naujų skai
tytojų pasižadėjo kiekvie
nas savo apylinkėje padir
bėti. Draugė Tureikienė sa
ko turi aukų ir tikisi gau
ti daugiau. Kuopa paau
kojo “Laisvei” ir “Vilniai” 
po $50. Pradžioje vajaus 
kuopa išaukojo jau $175. 
Pradžia graži, tikimės aukų 
daugiau. Kitame susirin
kime dalysime žingsnius 
^ttfiaujinimui “Laisvės” ir 
“yilnies” į Lietuvą. Kuopa 
yra užrašius po dvi prenu
meratas abiejų laikraščių.

Išrinkti delegatai į Vl-tos 
apskrities konferenciją, ku
ri įvyks spalio 29 d. Ches- 
teryje. Bet nelengva buvo 
delegatus gauti.

Baltimoriečių laiškas rei
kale rodymo filmų iš Lietu
vos priimtas. Bet nėra ži
noma, ar bus galima tomis 
dienomis surengti, ir nėra 
žinios, kada J. Grybas su
grįš iš savo ilgos kelionės. 
(Jis jau sugrįžo.—Red.)

Iš R. Merkio raporto su
žinota, kad kuopa narių 
skaičiumi gražiai paaugo. 
Būtų gražus dalykas, jei 
Visi seniau buvę LLD 10- 
tos kuopos nariai grįžtų į 
kuopą.

Su spalio 21 d. valstijoje 
Įeina galion naujas įstaty
mas. Norinti nusipirkti deg- 
tlįilės valstijos parduotuvėse 
turi išpildyti aplikaciją, pa
žymint amžių, vardą, pa
vardę ir antrašą ir pasira
šyti. Antrą kartą Tiuėjus, 
bus patikrinta aplikacija su 
pirkėjo parašu. Tai Daro
ma dėl to', kad nepilname
čiai jaunuoliai ne g a 1 ė t ų 
svaigalų nusipirkti.

Westinghouse kompanija 
su kitų metų pradžia užda
rys vieną dirbtuvę Philadel- 
phijoj-e. Šimtas penkiolika 
ten dirbančių liks bedar
biais. Kompanija sako, kad 
dėl pastangas surasti liku
siems bedarbiams darbus 
kitose įmonėse.

*

h?
i

Lenkijos “Mazowsze” šo
kėjų grupė, 100 asmenų, per 
tais dienas koncertavo Aca- 
Lk'my of Music. Daininin
kai, šokėjai su gražia mu
zika skaitlingos publikos 
sutikta. Spauda gražiai 
apie juos atsiliepė. Ameri-

ko je jų pirmas pasirody
mas, tautiniais drabužiais 
apsirengusiais, darė gražų 
įspūdį.

Bucks County demokratai 
piki-etavo respublikpnų kon- 
troliuojamoj Courthousėj jų 
vadą Lenox B. Markley. Iš
kabose sakoma, kad Mark- 
ley pasirodo raštinėje tik 
mokesčio dienoje. Iškaboje 
sakoma, kad Markley $12,- 
000 metini mokestį grąžin
tų taksų mokėtojams. Ket- 
verių metų* mergaitė nešė 
iškabą su šūkiu “Give my 
mama’s money back, Mr. 
Markley!”

Tai lapkričio mėnesio rin
kimų atbalsis.

Blausių siuvimo dirbtuvė 
traukia į teismą Interna
tional Ladies Garment 
Workers uniją ir krautuvių 
susivienijimą ant virš ketu
rių milijonų dolerių. Kom
panija tai daro pasiremda
ma Sherman Antitrust 
įstatymu, ’ sakydama, kad 
turinti tiek nuostolių. Kom
panija apleido Philadelphiją 
išsikeldama į Shoal, S. C., 
pabėgdama nuo unijos. 
Darbo departamentas kom
paniją surado- kalta ir lie
pė likusius Philadelphijojo 
darbininkus grąžinti į dar
bą. Pilietis

die-

Scranton, Pa.
Pirmasis toksai 

pasirodymas
Sekmadienį, spalio 8 

na, mūsų miestą aplankė ką 
tik pribuvusi iš Varšuvos, 
Lenkijos, visa šimtinė jau
nuolių šokėjų ir dainininkų, 
merginų ir vaikinų, žinomų 
kaip “Mazowsze” artistai.

Visą šių artistų parkviė- 
timo reikalą atliko niujor
kietis S. Hurok.

Šioji skaitlinga šokėjų 
grupė pribuvo į Montrealą, 
Kanadoj, spalio 2 d., o 3 
dieną atvyko į gražiuosius 
mūsų Pennsylvania Pocono 
kalnynus pasilsėti po kelio
nės. Pasilsėję porą dienų, 
7 dieną, šeštadienį, jie pir
mą pasirodymą turėjo 
Wilkes-Barre, Pa., o sekma
dienį — pas mus, Scranto- 
ne, didžiojoje Masonic 
Temple salėje, kur sutelpa 
arti trijų tūkstančių žmo
nių. Tenka pasakyti., k a d 
tai buvo pirmas toks įvykis 
mūsų mieste. Nepamenu, 
kada tai valdant buržuazi
jai Lenkiją, būtų buvę kas 
panašaus pas musų lenkus 
tautiečius. Didžioji minėta 
salė buvo pilnutėlė užsipil- 
džiusi žmonių, o jau pasi
rodžius artistams, aplodis
mentams nebuvo galo, it 
koksai griaustinis audrin
gai siautė pasirodžiusiems 
jaunuoliams šokėjams.

Tikrai įspūdingas buvo 
šių jaunuolių svečių iš gim
tosios Lenkijos sutikimas. 
Ir taip per visą dviejų pro
gramos valandų Jaiką, su 
kiekvienu pasirodymu ir šo
kio į baigimu, griausmingi 
aplodismentai lydėjo tuos 
jaunuolius. Šokiai ir dainos 
buvo liaudies šokiai r dai
nos. O jau liaudiškas meis 
ginų pasipuošimas įvairio
mis spalvomis, rodos,x tik 
žydėjo, kaip spalvingos gė
lės. Vienok vietinė spauda 
nematė reikalo plačiau tdi 
aprašyti, pasitenkino tik ke
liolika eilučių, ta ir vskas.

Viena įdomybė atkreipė 
mano dėmesį, tai kad su
rengimo ir svečių priėmi
mo komiteto .sąstatas susi
dėjo iš didžiumoj lenkų pro
fesionalų žmonių: daktarų, 
advokatų ir stambių biznie-

rių; net prie bilietų atimi
nėjimo įeinant salėn suti
kau vieną pažįstamą stam
bų biznierių wholesale savi
ninką.

Na, ar būtų galimas toks 
dalykas pas mus, lietuvius? 
Kiek iš “veiksnių” prisidė
tų prie tokio kultūrinio 
darbo? Prisidėtų tik su 
šmeižtais, purvinimu. Iš 
grigaičių, šimučių ir kom
panijos nė nesitikėk ko nors 
geresnio.

Visgi lenkų tautiečiams 
ir jų profesionalams žmo
nėms reikia atiduoti didelį 
kreditą už šitokį pasirody
mą, kaip surengimas ir par- 
kvietimas šių jaunuolių ar
tistų iš socialistinės Lenki
jos. O žinau, kad tarp ren
gėjų komiteto nebuvo ir nė
ra nė vieno pilnai pažan
gaus, pritariančio socialis
tinei Lenkijai.

Ir taip ši skaitlinga jau
nuolių grupė, mus sužavė
jusi, palinksminusi, leidosi 
p a g a s troliuoti po plačiai 
lenkais apgyventus miestus 
visoj šaly, o sekantį mėnesį 
grįš atgal į savo gimtąją

Vienas iš žiūrovzį

Lawrence, Mass.
Įvyko pare

Sekmadienį, spalio 15 d., 
Lietuvių klube, 14 Barkley 
St., įvyko parė proga Stepo
no ir Bronės Šlekių 25-rių 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties. Parę sure n g ė 
krikšto duktė ir sesers duk
tė iš Garnet, Mass. Prie 
surengimo prisidėjo J. Ši
mėnas ir A. Šimėnas su sa
vo šeimomis.

Šlekiai yra seni Lawren- 
caus gyventojai, su visais 
gražiai sugyveno, turi daug 
pažįstamų, tai ir parė buvo 
skaitlinga. Dalyvavo jų gi
minės, draugai, draugės ir 
prieteliai. Dalyviai sveiki
no juos ir linkėjo laimingai 
sulaukt 50-ties metų jubi
liejaus.

Šlekiai yra pažangiųjų 
organizacijų nariais, nuola
tos paremia svarbius reika
lus stambiomis auk o m i s , 
veikia kiek gali.

Linkiu jiems dar daug lai
mių ir sulaukti auksinio 
jubiliejaus. Kaimynas

Philadelphia, Pa.
Atlankius sergančias 

drauges
Anastazija Griciūnienė, 

5148 Ogden St., jau tūlas 
laikas serga ir dar vis nei
na geryn. Nors gydytojas 
dažnai ją lanko, bet liga ją 
tebevargina, neleidžiu išei
ti niekur.

Josephine Mataitienė, 217 
Roosevelt Blvd., LDS 5 kp. 
narė, serga; gydytojas ją 
lankę namuose.

Mary Kutrienė, 421 Bee
cher Ave., Cheltenham, Pa., 
labai yra varginama ligos. 
Dešinė akis jau turėjo dvi 
operacijas, bet nėra gerai, 
jaučia didelius skausmus. 
Sako, užeina taip nepaken
čiamas skausmas jog jau 
manau — būtų geriau kad 
tą akį išimtų, bile su laiku 
skausmai sustotų, nes ma
tyti su ja veik nematau.

Gaila, labai gaila sergan
čių draugių. Sveikos būda
mos jos buvo mūsų veikime 
ir lankydavo pažangius mū
sų parengimus. Tai, drau
gės, pažįstamos, atlankyki
te sunkios ligos prislėgtas 
drauges, suraminkite, bus 
joms lengviau ligą nugalėti. 
Linkiu laimingai visoms 
'susveikti.

Pauline Walantiene

Žinios iš
Gėlės parodų salėje

Vilnius. — Neseniai sos
tines Vilniaus parodų sa
lėje P. Cvirkos gatvėje bu
vo ypač gausu lankytojų. 
Juos čia atviliojo po tapy
tojų drobėmis, grafikų dar
bais pražydusios gladiolių 
ir jurginų puokštės. Šią 
parodą organizavo gėlinin
kų sekcija.

Savo išaugintas gėlių at
mainas parodoje demonst
ravo 25 resppublikos sosti
nės gėlininkai - mėgėjai. 
Lankytojai su pasigėrėjimu 
sustodavo prie sekcijos pir
mininko P. Rotomskio išau
gintų gofruotų gladiolių, 
pensininko V. Karvelio pa
sakiškos lunarijų puokštės 
ir astrų, T. Dambrauskie
nės ir I. Zdanevičienės kak
tusų kolekcijos, M. Drasky
tės permatomai skaidrių fi- 
lipiniškųjų lelijų.

Per keturias dienas darbš
čiomis Vilniaus gėlininkų- 
mėgėjų rankomis įrengtame 
grožio kampelyje apsilankė 
apie 10 tūkstančių žmonių.

Dailės galerija mokykloje
Raseiniai. — Draugystė 

jungia Šiluvos vidurinės 
mokyklos mokslei v i u s ir 
Vilniaus Dailės instituto 
studentus. Jau kelinti me
tai jie vieni kitus lanko, da
lijasi žiniomis ir mintimis, 
susitinka sporto aikštelėse.

Busimieji dailininkai su
manė padovanoti mokyklai 
savo dailės darbų rinkinį. 
Pavaikščiokime dabar mo
kyklos koridoriais — jie 
primena dailės galeriją. 
Mokytojų kambaryje, kla
sėse išdėstyta nemaža vit
ražų, skulptūros, keramikos 
pavyzdžių.

Aliejams rafinuoti
Dideli darbai Vilniaus 

“Raudon o s i o s žvaigždės” 
aliejaus - riebalų gamyklo
je. Ketvirtame šių metų 
ketvirtyje čia stos į rikiuo
tę augalinių aliejų rafinavi
mo cechas. Jis bus aprū
pintas šiuolaikiniais įrengi
mais, kurie leis žymiai pa
gerinti gaminamų aliejų 
kokybę.z Ceche veiks spe
cialus skyrius, kuriame bus 
gaminami pašariniai fosfo- 
tidai. Šiemet jų bus išleis
ta 30 tonų.

Gamykloje, kuri ateityje 
taps kombinatu, 1963-1965 
metais stos į rikiuotę pir
masis Lietuvoje margarino 
fabrikas. Jis per metus ga
mink 8 tūkstančius tonų 
margarino.

Receptai sukurti įmonėje
Vilniaus M. Melnikaitės 

vardo biskvitų fabriko ko
lektyvas pradėjo gaminti 
naujus aukštos kokybės ga
minius pagal įmonės kondi
terių receptus; Aukšto įver
tinimo susilaukė nauji bisk
vitai “Birutė,” savo skoniu 
primenantys meduolius. Jie 
gaminami pagal gamybos 
veterano meistro A. Lands- 
burgo receptą.

Pirkėjai bus patenkinti 
ir naujais biskvitų rinki
niais “Šventiniai,” “Ramu
nė”, “Sostinės rinkinys.” 
Specialiai vaikams skirti 
biskvitai “Kiškio pyragai,” 
kuriuos fabrikas išleis gra
žiose dėžutėse.

Pirmoji produkcija 
eksportui

VILNIUS. — Surinkimo 
ceche rikiuojasi perforato
riai - reproduktoriai. Taį 
pirmoji Vilniaus skaičiavi
mo mašinų gamyklos pro
dukcija eksportui. Netru
kus įrengimai iškeliaus į

Lietuvos
Vokietijos Demo kratinę 
Respubliką, Lenkiją ir Če
koslovakiją.

Sekančiais metais šios 
produkcijos gamybą eks
portui Vilniaus skaičiavimo 
mašinų gamykla padidins 
spetynis kartus. Žymiai pa
daugės ir adresai, kuriais 
bus siunčiamos vilniečių pa
gamintos mašinos. Dar vie
na mūsų respublikos įmonė, 
gaminanti sudėtingus įren
gimus, išeina į tarptautinę 
rinką.

Lietuvos VRES statybai
Jonavos rajono pram- 

kombinato Turžėnų blokų-, 
kalkių gamykloje pasirodė 
automašinos su užrašais 
“Liet. VRES”. Iš čia jos 
išvažiuoja pakrautos gesin
tomis kalkėmis. Šios ga
myklos kolektyvas paga
mina geras kalkes, kurios 
kaip tik tinka didžiajai res
publikos statybai.

—Mums didelė garbė, kad 
prie VRES statybos prisi
deda ir mūsų mažas kolek
tyvas, — sako gamyklos di
rektorius komunistas M. 
Mezeris.—Didžiajai respub
likos statybai ruošiame 80 
tonų geriausių kalkių.

M. Tamašauskas

Naujovė universitete
Dar viena naujove Vil

niaus Valstybinis V. Kap
suko vardo universitetas 
sutiko studentus. Prieš ke
lias dienas prasidėjo priė
mimas į naujai atidarytą 
estetikos ir meninio lavini
mosi katedrą. Joje yra "mu
zikos, šokių ir dramos spe
cialybės. Studentai per ket
verius metus išeis platų me
no istorijos, aktoriaus meis
triškumo, šokių bei muzi
kos teorinį ir. praktinį kur
są. ’

Naujai atidarytoje kated
roje mokysis įvairių fakul
tetų studentai. Baigę uni
versitetą, jie, be pagrindi
nės savo pasirinktos spe
cialybės, turės dramos, šo
kių ir meninės saviveiklos 
vadovo diplomą.

M. Sukackas

Jūsų laukiame fabrike!
Kaunas. — Daug šiltų 

plojimų susilaukė Kauno 
“Drobės”’ fabriko komunis
tinės darbo brigados savi
veiklininkai Kazlų Rūdos 
rajono Mičiurino vardo ko
lūkyje. Tai jau nebe pir
mas darbininkų susitikimas 
su šefuojamo kolūkio žem
dirbiais. Jau kelintas * kar
tas darbininkai lankosi ko
lūkyje, skaito paskaitas, pa
sakoja apie savo darbą, 
apie kultūrinį fabriko dar
bininkų gyvenimą. ,

—Atvykite pas mus daž
niau, — įteikdami gėlių 
puokštes, kalbėjo kolūkie
čiai.

—Dabar jūsų eilė. Iki 
susitikimo fabriko klube!— 
pakvietė svečiai

A. žižiūnąs

di

LEIDINIAI APIE 
KURORTUS

t Druskininkai—vienas 
džiausiu respublikos kuror
tų, veikiančių ištisus me
tus. Jį aplanko ne tiktai 
Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės, bet ir daugelis 
svečių iš užsienio.

Šiomis dienomis K. Požė
los vardo spaustuvėje baig
tas spausdinti lietuvių ir 
rusų kalbomis A. Medohio 
paruoštas leidinys-—“Drus* 
kininkai.” Jame supažin
dinama su kurorto istorija, 
pasakojama apie Tarybų 
valdžios metais pastatytas 
gydyklas, poilsio • namus,

Kultūrines įstaigas. Nuo
traukose gražūs Druskinin
kų gamtovaizdžiai, pamink
las Marytei Melnikaitei ir 
kt.

Lietuvių ir rusų kalbo
mis taip pat baigtas spaus
dinti V. Kirsnio leidinys—> 
“Birštonas)’ J. Valentas 

Raguviečiai žiūri 
spektaklius

—Gyvenam kaip dideliam 
mieste, •— dabar kalba Pa
nevėžio rajono Raguvos gy- 

Turimvenvietės žmonės, 
erdvius kultūros namus, ir 
dramos spektaklis ar dide
lis koncertas mums nebe 
naujiena.

Neseniai Ragu vos ir 
“Ąžuolo” kolūkio žemdir
biai žiūrėjo Kapsuko dra
mos teatro pastatymą “Da
moklo kardas”. Šiais me
tais raguviečiai ir aplinki
nių kolūkių žemdirbiai ma
tė beveik visus respublikos
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In sad but loving memory of my dear husband, and 
dear Father, CHARLES JACOBS, who departed 

three years ago October 21, 1958.

The cover of life’s book is’closed 
For the one I loved so well, 
But loving deeds of1 bygone days 
Are what, the pages tell.
In stormy weather and fair, dear, 
We have toiled together through life; 
And what shall ever compare, dear, 
with a laithful and loving husband? 
Together we ever shall be, dear, 
Though death has severed us twain; 
For your memory still is with me, dear, 
And our spirits shall meet agaUi. 
We walked together, you and I, 
In sorrow, and in joy;
We shared our pains and happiness 
With love without allay.
And death shall never end our love, 
For through the mist I see 
Our glad reunion in the skies 
For all eternity. .

Loving wife ANNA 
and sons

CHARLES and ARTHUR. 
■—-Baltimore, Md.
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PASIKLAUSKITE SAVĘS
• SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.

3.

Ar firma patikima? 4
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimį ir primosimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firiiią biziįyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?6

'■ 'i”-’’ v •
Atsakymas yra TAIP į visus-viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per
I bile ?sekantį skyrių, priklausantį
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

716 Walnut St,, Philadelphia 6, Pa. Tel. Walnut 5-3455 
48į4 East 7th St., Nęw York 3, N.Y. G Ra mercy 3.-1785 
979 So. Broad St., Tr.ehton, N.J. Export 4-8085 
4102 Archer Ave., Chicago <32, Illinois. FRontier 6-6399 
263 Market St., Newark 2, N. J. MArket 3-1968 
6446 Michigan Ave., Detroit 10, Mich. TAshmoo 5-7560 
390 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Andrew 8-8764 
683 Hudson Ave., Rochester 21, N. Y. BAker 5-5923 
346 Third Ave., Pittsburgh 22;. Pa. GRant 1-3712 
1313 Addison Road, Cleveland 3, Ohio. UTah 1-0807 
3206 Eastern Ave., Baltimore 24, Md. DI. 2-2374 

Greitai savo pakus mums PRISIŲSKITE, 
. '.'o mes greitai IŠSIŲSIME!

į p.-Laisve (Liberty)“I’enktad.,-spalio, (Oct.) 20, 1961

teatrų gastrolinius spek
taklius?

V. Seilius

AUDINIŲ JUOSTA - 
IKI VILNIAUS

Darbo sargybon stojo P. 
Ziberto vardo pliušo-šilko' 
kombinato kolektyvas. Teks
tilininkai iki metų pabaigos 
buvo įsipareigoję pagamin
ti viršum plano 45,000 met
rų šilkinių audinių, šį savo 
įsipareigojimą jie įvykdė 
su kaupu.

Jeigu paklotume visus jų 
viršum plano pagamintus 
audinius, jie nusitiestų nuo 
Kauno iki Vilniaus. 120,000 
metrų viršum planinių au
dinių — toks zibertiečių ra
portas suvažiavimams.

Vykdydamas savo įsipar
eigojimas, kolektyvas sutau
pė 237,000 kilovatų elektros 
energijos, 400 tonų sąlygi
nio kuro. S. Lingys



Stratford, Conn.
Truputis žinių išStratfordo

Turbūt dar pirmą kartą 
tenka pabrėžti organizuo
tų darbininkų judėjimą iš 
Stratfordo miestelio. Tary
tum šiame miestelyje nie
kados niekas nieko ir ne
veikia. Tačiau, priešingai, 
čionai yra milžiniška dirb
tuvė, kuri gamina labai 
aukštos kokybės orlaiviams 
motorus, tai yra Lycoming 
division Avco Corp. Joje 
dirba keli tūkstančiai gerai 
organizuotų darbininkų. Gi 
kita, dar didesnė dirbtuvė, 
tai Sikorsky Aircraft Corp.

Pastaroji dirbtuvė yra 
viena iš moderniškiausių 
visoje šalyje. Čia dirba virš 
8,000 darbininkų. Gamina
ma šioje milžiniškoje dirb
tuvėje moderniškiausi ma
lūnsparniai. Darbininnkai 
yra organizuoti, tad palei 
sutartį unijos ir kompani
jos nuo valandų gauna al
gų pakėlimą: nuo 6 c. iki 
11 c. valandai. Tie, kurie 
dirba ant “salary”, tie gaus 
pakėlimą algos valandai 3 
nuošimtį.

Trečia dirbtuvė yra Man
ning Maxwell & Moore In- 
car. Šioje dirbtuvėje darbi
ninkų skaičius yra apie 800. 
Jie priklauso prie lokalo 
210 International Jewelery 
Union. Šių darbininkų pra
sidėjo streikas spalio 14-tą, 
nes baigėsi kontraktas. Gi 
naują kontraktą kompani
ja delsė pasirašyti.

Kaip ilgai darbininkai 
turės kovoti, tai, žinoma, 
priklausys nuo pačių darbi
ninkų solidarumo bei ryž
to. Šių darbininkų, bendrai 
imant, uždarbis $2.50 va
landai. Žiūrint iš šalies, to
kie uždarbiai nebūtų blogi, 
bet žmogaus kasdieninio • 
gyvenimo reikmenys brang
sta kasdien, kainų kilimui 
nėra ribų. Nueini žmogus 
krautuvėn, ypatingai val
gomųjų dalykų, žiūri ir bi
jai prieiti artyn prie bufe
to. Atsimenam, prieš kiek 
metų niekur mėsinyčiose 
nepastebėdavai užraš y t ą 
kainą mažiau kaip už sva^ 
rą. Na, o dabar, jau biznie
riai svarą susmulkino į ke
turias dalelytes. Kodėl 
taip daroma? Š*ai kame da
lykas: Mat, jiems net pa
tiems “sarmata” uždėti kai
ną už svarą mėsos. Nu, tai 
uždeda už ketvirtadalį sva
ro. Gal kas sakytų: tai 
prasimanymas. O, gerbia
mieji, taip yra. Jeigu ku
ris nori geros mėsos nusi
pirkti tai brangiai turi už
mokėti.

Pažvelgkime į gyvenimo 
butų nuomas, turiu s minty 
butus, kurie tinkami gy
venimui. Jų kaina'nuo $100 
iki $150 į mėnesį. Prie to, 
reikia butui ir kitokių iš
laidų. Štai kas ir verčia 
darbo žmogų reikalautu tin
kamesnio atlyginimo . už 
darbą, kad jis galėtų kaip 
nors galą su galu susegti, o 
tas ne taip lengvai duoda
si. Todėl ir priverstas 
darbininkas stoti į kovos 
lauką, tai yra, streikuoti, 
idant gauti didesnį duonos 
kąsnį. M. Stratford

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Koncertas, dainuos K. Menkeliū- 
naitė, atvykusi iš Italijos, rengia 
Detroito Organizacijų sąryšis, sek
madieni, Spalio-October 29 d., bu
vusioje Lietuvių salėje (dabar ispa
nė). 25th St. ir W. Vernor H’wy, 
pradžia 4 vai. popiet. Bus gerų 
dainininkų, o po koncerto vyks šo
kiai ir užkandžiai.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija (83-84)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės 

direktorių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio 25, savame 
name. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi direktoriai turėtų daly
vauti. J. *G.

Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

sakymus, baigiama ten to 
paties katalikų politikie- 
riaus Brazdžionio “susu
mavimu”: “Jokio kultūri
nio bendradarbiavimo nei 
mainų...”,/iki mano partija 
neperims valdžios...
Dargio paroda 
Rochesteryje

Išeivįjoj plačiau pasireiš
kęs dailininkas Alfonsas, 
praėjusiais metais gavęs 
parodose geriausius įverti
nimus, pakviestas spalio 
mėn. Memorial Art Gallery 
atidarė savo parodą. Ame
rikiečių spauda Dargio kū
rinius aptaria kaip prime
nančius viduramžių vitra
žus, abstrakčiomis formo
mis, bet kupinus simbolių 
pasaulio. Nurodoma, k a d 
Dangis gimė Lietuvoj.
KOLUPAILA 
PRIPAŽĮSTA TARYBINĘ 
PAŽANGĄ

Profesorius Steponas Ko
lupaila, hidrologas, šiuo me
tu Notre Dame, Ind., uni
versitete buvo užklaustas 
marijonų leidžiamo dienraš
čio “Draugo” kultūrinio 
skyriaus naujojo redakto
riaus K. Bradūno, ką jis 
mano apie tarybinius tech
nikos atsiekimus. Atsakė 
prof. Kolupaila:

kusi jos techniška pažan- 
iįįa.'.. yra tikrai reikšminga. 
Per didžiulę Volgos upę pa
statytos 6 užtvankos. Sta
lingrado jėgainės galingu
mas pralenkė 2 milijonų ki
lovatų. Angoros upėje, Ry
tų Sibire, baigiama statyti 
4 milijonų kilovatų galingu
mo hidroelektrinė. Jenisie
jaus upėj aukščiau Krasno
jarsko pradėta statyti 5 mi
lijonų kilovatų ’ elektrinė. 
Ruošiama tvenkti šiaurinių 
upių Pečoros • ir Vyčegdos 
aukštupius ir vandenį nu
kreipti į Volgos baseiną, 
kur jis reikalingesnis stepių 
irigacijai, ypatingai dėl to, 

j kad Kaspijos jūros lygmuo 
labai nusmuko, sumažėjus 
nuotakumui, ir smarkiai 
nukentėjo žuvų ūkis. Donas 
sujungtas su Volga, iš 
Amu-Darejos kasamas ka
nalas Kara kūmo dykumai 
iriguoti... Rusus tenka gir
ti už tuos didelius laimėji
mus, ypač įsivaizduojant 
sunkias darbo skveras. me
džiagų stoką... Visi šie di
dingi sumanymai buvo iš
kelti dar prieš 1914 metus, 
kada atsilikusi carinė Rusi
ja pradėjo kilti hidrotechni
kos .srity: toji pažanga pa- 
skątino ir mane pasirinkti 
savo specialybe...”
Amerika nenusileidžia

Jungtinės Valst i j o s su 
Kanada gali didžiuoti įvyk
dytu Lauryno upės vandens 
keliu, kuris priartino Cle- 
velandą, Detroitą ir Čikagą 
prie vandenynų. Ir Ameri
koj statoma didinga užtvan
ka, pavyzdžiui Glenn Cany
on, Colorado upėje. Kasdien 
pastatoma keliasd e šimts 
naujų užtvankų prie esamų 
šimtų. Amerikoj nėra elek
trinių, galingesnių kaip 2 
milijonai kilovatų, nes nėra 
tokių vietų, nebent Kanados 
šiaurėje. Kiniečiai žada vi
sus pralenkti planuodami 
Jancės upėj 20 milijonų 
elektrinę.

Prof. Kolupaila mano, kad 
Tarybų Sąjunga pralenkia 
Ameriką savo gamtos tur
tais ir, kaip jis sako, “pro
paganda” — krašto planin
gu vadovavimu.
Profesorius paruošė 
hidrometrijos bibliografiją

Ilgametis Kauno univer
siteto profesorius primine, 

(Pabaiga)
Realybės neimanoma 
atkurti

Paveiktas Tamošaitienės 
parodos Kazys Veselka to
liau dėsto: “Realybės neį
manoma atkurti. Ne sykį, 
stebint realistinės tapybos 
darbus, rezultatas būna vi
siškai priešingas: iš drobės 
žvelgia ne tikrovės sintezė, 
bet jos pamėgdžiojimas. 
Kadangi žmogus neįstengia 
kurti grynosios realybės, 
jam belieka tiktai ją imi
tuoti... Pagaliau, realybė 
šiandien nebegalį būti tapa
tinama su materija ir išo
rinėm daiktų apybraižom. 
Nes visa tai, kas realu, 
vienkart v yra neįtikėtinai 
komplikuota (beveik nerea
lu).Net ir modernioji fizika 
kai kurias realybės apraiš
kas pradžioje bando suvok
ti filosofinių premisų pa
galba ir tiktai tada patiek
ti jų matematikos formu
les. Tačiau ši^ptasme kai 
ką galima prikisti ir geo
grafinei tapvbai, mėginan
čiai tą komplikuotą realybę 
suprastinti iki. grynų ir 
griežtų architektūrinių for
mų. Taigi, ir A, Tamošai
tienei tikroji Realybė yra 
ne regimojoj pasaulį for- 
muojančioj materijoj, bet 
žmogaus vidiįfe jrlšmokime 
daugiau žiūrėti^; save ir m^ 
žiau žvalgyl$imfe aplinkui”, 
sako R. Bissiere.

't '
Šią retą lietuviams paro

dos kritiką K. Veselka' ši
taip užbaigia: “Gal šios ar 
panašios priežastys bus pa
stūmėję dailininkę ieškoti 
kelio į naująjį realizmą, 
kuris nesitenkina vien regi-l 
mais pavidalais, bet kuria 
nepriklausomą tapy b i n ę 
kalbą, stengiasi suformuo
ti ir atskleisti kūrėjo pa
saulį. O jo nesikeičią aspek
tai yra vienintelis ir visuo
tinas gyvybingumas”.
“LAISVOS SPAUDOS” 
KULTŪRA

Marijonų vienuolių kunir 
gų dienraščio Čikagoje vie
nas redaktorių neva juo
kais rašo šitaip: “Švelnusis 
ponas Chruščiovas, kuriam 
žmogų nužudyti grynas 
malonumas, Jungt i n ė s e 
Tautose grasino batu, esą, 
kas nenori būti sumintas, 
tas turi jį laižyti. Pirmas 
bato laižymo griebėsi Rojus 
Mizara, nustvėręs dolerį, 
tuo pažymėdamas, kad jam 
vis dėlto maloniau gyventi 
doleriniam krašte”.

Argi rasime šitokio po
būdžio išsireiškimus bet 
kurioj kitoj, save kultūrin
ga laikančioj tautoj?
ŠIMTIEJI MAIRONIO 
METAI

Bernardo Brazdžionio, 
“Lietuvą iš 'tolo mylinčio” 
poeto, redaguojamose “Lie
tuvių dienose” primenama, 
kacĮ spalio 21 d. sueina 99 
metai kai gimė poetas Mai
ronis. Rašo: “Maironis bu
vo vienintelis tautos poe
tas, taip plačiai liaudyje pa
sklidęs, taip giliai visų pa
miltas, su užsidegimu dai- 
.nuotas ir deklamuotas. Jo 
rinkinys “Pavarsario bal
sai” buvo ir išliko kaip vie
nas kertinių mūsų literatū
ros stulpų, ant kurio re
miasi naujoji lietuvių poe
zija... Maironis sukūrė ga- 
dynę”.

Toše pačiose “Lietuvių 
dienose baigiama “Ankie- 
ta” dėl kultūrinių ryšių su 
“okupuota Lietuva”, ši vie
našališkai paruošta anketa, 
spausdinant tik Bernardui 
Brazdžipniui tinkamus at

kad jo dabartinis universi
tetas Notre ' Dame išleido 
didžiausią pasaulio hidro
metrijos bibliografiją. JAV 
vandens išteklių tyrinė
jimas pradėtas prieš 70 me
tų. Šiems tyrinėjimams da
bar išleidžiama apie 25 mil. 
dolerių. (Prof. S. Kolupai
los straipsnis apie Ameri
kos hidrometrijos istoriją 
tilpo JAV-jų Statybos inži
nierių sąjungos leidiny 
“Proceedings” (1960 m.) 
pavadinimu “Early history 
of hydrometry in the United 
States”). Tarybų Sąjungos 
vandenų tyrimas taip pat 
varomas labai plačiai. Įdo
mu, kad ir čia prof. Ko
lupailos įnašas žymus —- 
1918 metais Maskvoj išlei
do pirmą hidrometrijos va
dovėlį.
Kolupaila pasisako dėl 
hidrometrijos Lietuvoj

“Mūsų mielos Lietuvos 
ištekliai yra labai kuklūs. 
Jie bus panaudoti visokerio- 
p i e m s tikslams, lietuvių 
naudai. Hidrotechnikų tu
rėsime savų. Turime pasi
mokyti iš amerikiečių me
chanizacijos ir organizaci
jos, iš europiečių — tikslu
mo, iš rusų—ištvermės ir 
taupumo. O sumanumu ir 
sąžiningumu lietuviai pra
lenks kitus..;”
NEGALIME UŽMIRŠTI . 
RUSŲ TAUTOS 
INTELEKTO

Į bėdą pakliuvo toks lie
tuvių išeivių laikraštinin
kas, katalikų ir kapitalistų 
globojamų marksistų spau
doj išdrįsęs iškelti rusų 
tautos kultūrinį ir intelek
tualinį vaidmenį pasaulio 
kultūroj. Bet pastaruoju 
metu jam susiranda pajė
gūs sąjungininkai. Štai vie
nas iš žymiausių Amerikos 
dramos kritikų dabar< tu
rinčiam Thb New York 
Times savo pastraipą ■■ “Kri
tikas apie -viską” Brooks 
Atkinson rašo: “George F. 
Kennan savd knygoje pas
kutinėj pastraipoj rašo : 
“Nebus lengva užkimšti šios 
talentingos (rusų) tautos 
intelektualinį ir kultūrinį 
gyvenimą.”

Atkinson sako, kad šalta
jame kare amerikiečiai daž
nai užmiršta. “Nuostabu, 
kiek jie ir mes turime bend
ro. Klasikuose jie ir mes 
skaitome tuos pačius auto
rius, matome tas pačias 
dramas ir baletus, klauso
mės tos pačios muzikos. 
Mūsų protinį ir dvasios pa- 
j ė g u m ą visiems laikams 
praturtino rusų kūrėjai: 
Tolstojus, Turgenevas, Do
stojevskis, Čekovas, Stani
slavskis, Rimsky - Korsako
vas, Borodinas ir Mussorgs- 
kis, suminint tik pačius di
džiuosius.
Įtaka amerikiečiams

Čekovas ir Maskvos Dai
lės Teatras turėjo amerikie
čių teatrui gilią įtaką. Tie
siog vergiškai (slavish) mes 
perėmėme iš jų žinojimą. 
Kennano respektas rusų in
telektui yra tinkamai pa
grįstas...

Kultūriniuose ir intelek
tualiniuose reikaluose rusai 
yra rimta tauta. Žodį “in
teligentija” mums davė ru
sai. Rusų akademiškos dis
ciplinos yra griežtesnės nei 
mūsų. Neigi rusai pavir- 
šutįniškai svarsto meną. 
Nuotraukos, rodžiusios New 
Yorko Filharmonijos publi
ką Maskvoj, tai aiškiai liu
dijo. Kiekvienas, jaunas ir 
senas, klausėsi intensyviai 
ir su gera valia. Bet kada 
amerikiečiai vizituoja Ta
rybų Sąjungą (Amerikiečių 
inteligentai neskiria Rusi
jos nuo Tarybų Sąjungos.

Z.), jie randa publiką kuo 
palankiausią. Iš dalies tąi 
reprezentuoja gražių vilčių 
nusiteikimą, kurį, atrodo, 
“rusai” (tarybiniai žmo
nės) jaučia amerikiečiams, 
žmonės turi vyriausybę, 
kurios jie verti

Dramos kritikas Brooks 
Atkinson toliau rašo: “Vi
sada rizikinga sakyti, kad 
tarp vyriausybės ir tautos 
yra koks skirtingumas. Per 
tai rusų tauta turi būti at
sakinga už savas vyriausy
bes, po kuriomis jie gyveno 
kartų kartas. Kaip ir kiek
viena tauta, jie įgalina vy
riausybes, kokios jie verti.” 
Atkinson mano, kad labai 
svarbu žinoti, kad pati ru
sų tauta yra didžiai talen
tinga.

Filmai
KING OF KINGS

Šis filmas vaizduoja Kris
taus legendą ir su ja susie
tus biblijiškus pasakojimus. 
Daug kuo filmas yra pana
šus į prieš keletą metų ro
dytą filmą “The Robe”.

Kad pasaka daugiau žiū
rovą žavėtų ir įtikinėtų, 
filmas pagamintas nepa
prastai puošniai ir iškaš- 
tingai: spalvotas, plačia 
plotme ir giliais toliais ga
lėjo įspūdingai pavaizduoti 
masines scenas: pamokslą 
“ant kalno”, vakarienę, nu
kryžiavimą.

Filmas yra modernizuo
ta, tūlais atvejais apšvarin
ta versija, skirtinga nuo 
tos, kokią bažnyčiose anais 
metais matydavome Velykų 
naktį. Iš naujojo pašalinta 
daug šlykštaus antisemi
tizmo ir kitų nesąmonių.

Filmui scenarijų parašė 
Philip Yordan, direktorius 
Nicholas Ray, gamino Met- 
ro-Goldwn-Mayer. Rodo 
Loew’s State teatre prie 
Broadway ir 45 S., Mąnhat- 
tane. ,

Jeffrey Hunter vaidina 
vadovaujantįjį vaidmenį.

Rep.

APIE SVBMARINUS
New Yorkas. — “The 

New York Times” redakci
niame rašo, kad dabartiniu 
laiku Jungtinės Valstijos 
turi veikloje 27 atominius 
submarinus ir dar 45 stato
mi. Laikraštis' įrodinėja, 
kad JAV yra galingesnės 
atominių submarinų srity
je, negu TSRS.

PRANEŠIMAI
NORITE VAŽIUOTI SU 

AIDO CHORU?
Šį sekmadienį Aidas vai

dins operetę Worcesteryje, 
Mass. Buše turi dar porą 
atliekamų sėdynių. Skam
binti MI 1-6887 šiandien, 
spalio 20, bile laiku. Aidas

LLD 185 kp. rengia Pa
baltijo filmų festivalį. Įvyks 
šeštadienį, lapkričio (Nov.) 
4 d., Kultūriniam centre, 
102 St. ir Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Kontes- 
te dalyvaus latvių ir lietu
vių filmininkai.

Kviečiame lietuvių visuo
menę skaitlingai atsilanky
ti.

Pradžia 7-tą vai. vakare.
' J. G.

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI
TIKRIEJI MINK STULOS. Kaip 

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

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

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

Kitom dienom iki 6 v. v. I

Iš Aido choro veiklos
Spalio 6 d. Aido Choras 

turėjo pamokas pasiren
gimui važiuoti į Worcester 
22 d. spalio suvaidinti ope
retę “Zaporožietis už Du
nojaus”. Pasimokyta dainų 
ir vaidybos.

Choro vice-pirmininkas 
W. Brazauskas išdavė ra
portą praėjusio benketo.

Nutarta į Worcester} va
žiuoti busu.

Atžymėdama savo gim
tadienį mūsų maloni drau
gė Nelė Ventienė pavaišino 
choriečius skaniomis vaišė
mis. Choras sudainavo “Il
giausių metų” jai, palinkė
ta gražaus gyvenimo kaip 
šeimoje, taip ir visuomeni
niame gyvenime.

Paskiausioje koresp o n- 
dencijoje, sąraše apdovano
jusių Aidą finansiškai, liko 
nepaminėtas Kaz. Dzeveč- 
ka, kuris chorui dovanojo 
penkinę.

Choro koresp.,
V. Kazlauskas

SUĖMĖ TRIS KUBOS 
BĖGLIUS Už PLĖŠIMĄ

Trys kubiečiai, pabėgėliai, 
apsiginklavę, užpuolė val
gyklą “Black Angus,” 148 
E. 50th St., Manhattane, ir 
pačiupo apie $4,000 pini
gais.

Bet jiems nepavyko. Poli
cija suėmė juos: Lorenzą 
Conciocrespą, Luisą Menkė
ją ir Ray Alpizarą. Visi 
jauni vyrai. Jie savo kri- 
minalystę teisina, būk jiems 
reikėjo pinigų, kad galėtų 
įsigyti laivelį ir plaukti 
“kariauti prieš Kastro val
džia.” v •
i

Daugiau įvairių parengi* 
mq Laisves naudai.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
1959 metais spalio mfenesio 22 dieną mirė

JUOZAS SHUKAITIS
Buvo malonus žmogus, geras savo šeimai ir rūpestingas 
visuomenės reikalais. Su skaudžiu gailesčiu savo širdyje 

minėjome jo mirties dviejų metų sukaktį.

Marcelė, žmona • 
Alex ir Victor, sūnūs 
Woodhaven, N. Y.
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BRIG. GEN. H. B. LESTER DR. JEROME DAVIS
Atsistatydinęs iš U. S. Armijos Vadas Europinių turų

Kalbėtojai
-METINĖ RALLY Už TAIKĄ IR DRAUGIŠKUMĄ

Sekmadienį, Lapkričio-November 12, 7:30 P. M. 
CARNEGIE HALL

Rengia National Council 
American-Soviet Friendship

“LAISVĖS” KONCERTAS
Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus

. Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 12 November
Pradžia 3 valandą popiet

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

Sekančioje “Laisves” laidoje bus paduota ištisa 
koncerto programa. Prašome atidžiai ją peržiūrėti 
ir gerai įsitemyti. Taipgi prašome įsitemyti sales 
adresą ir koncerto pradžią. O svarbiausia kviečia
me visus atsilankyti į koncertą.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 20, 1961

Svarbi diena jau netoli
Didysis daugelio tauX 

koncertas, rengiamas p,<< 
minėti Laisvės Statulos 
75 metų sukaktį, jau netoli. 
Jis įvyks spalio 29-tos po
pietę, 2 vai.. Programoje 
dalyvaus ir lietuviai. Bilie
tai skleidžiami jau dabar. 
Kviečia visus dalyvauti. 
Prašo įsigyti bilietus iš 
anksto.

Koncerto vieta: Frater
nal Clubhouse, 110 West 48 
St., Manhattane. Rep.

TURĖSIME NAUJĄ 
SVARBŲ TILTĄ

Jau gerokas laikas, kaip 
eina darbai pastatymui til
to tarp Brooklyn ir Staten 
salos. Tiltas vadinsis Verra- 
zano - Narrows bridge. 
Brooklyn© pusėje jis eis iš 
Fort Hamiltono srities, o 
Staten saloje išeis ties Fort 
Wadsworth.

Jau pastatė jo pirmąjį 
aukštą bokštą. Pakabinį 
moji dalis bus 4,260 pėdų 
ilgio — ilgiausia pasauly- 
je. Tiltas bus baigtas sta
tyti 1965 metais. Jo pa
statymui ir įrengimui bus 
išleista $325,000,000. Jis 
palengvins Brooklyn© susi
siekimą su New Jersey vals
tija, nes iš Staten salos į 
New Jersey yra keli tiltai.

DUKRA SUMUŠĖ SAVO 
SENĄ MOTINĄ

Policija areštavo Mary 
Drabicą, už tai, kad ji žiau
riai sumušė savo 73-jų me
tų motiną A. Szerwinska. 
Senukė prieš dvejus metus 
atvyko iš Lenkijos. Ji tarp 
kitko sakė: “Mano dukra 
kelis kartus kirto man ap-< 
avu, parmušus ant grindų, 
spardė į galvą.”




