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KRISLAI
Pamiršti reikalai.
Du žymūs svečiai.

Ne jis vienas.
Poteriai: angliški 

ar lietuviški?
Net ir bažnyčia ne jų.

— Rašo A. Bimba —

\^i’isų mūsų dėmesys nukreip
tas į pasaulinius reikalus. Apie 

•juos galvojame, apie juos dis- 
kusuojame, jais rūpinamės.

Bet ar ne per daug? Ar 
sveika ?

Reikia lygsvaros. Reikia 
nepamiršti ir naminių reikalų. 
O jų daug. Jie irgi svarbūs.

Mūsų šalies Kongresas bai
gė savo sesiją nieko gero ne
nutaręs dėl darbo žmonių. Ne
priėmė įstatymo dėl medicini
nio aprūpinimo seniems žmo
nėms. Nepaskyrė pinigų mo
kyklų statybai. Paliko teisę 
Neamerikinės veiklos komite
tui terorizuoti pažangius žmo
nes. t Neatšaukė Taft-Hartley 
įstatymo. Dar pridėjo dau
giau lėšų militarizmo reika
lams.

Yra kuo susirūpinti.

Mūsų darbo unijos progre
suoja atgal. Darbo Federaci- 
jos-CIO vadai nė iš vietos ne
sijudina. Unijos netenka na
rtų.

McCarran įstatymo vykdy- 
prieš komunistus paliečia 

teises .visų ąpftęrikiečių. Pie?. 
tinėse valstijose teroras prieš 
negrus nesiliauja. Miestuose 
nesuvaldomai siautėja chuliga
nizmas. į kalėjimus nebesu
telpa kriminalistai.

Nelabai malonus vaizdas. 
Jis tikras. Jis taisytinas.

Kai šiuos žodžius skaitysite, 
gal jau bus sugrįžę namo Suo
mijos prezidentas Kekkonen 
ir Britiškosios Gvinėjos prem
jeras Dr. Jagan.

Gabūs vyrai, gudrūs politi
kai. Prezidentas Kekkonen 
gerai vairuoja Suomijos laivą 
neutrališkais vandenimis. Dr. 
Jagan atvirai skelbiasi mark
sistu. Radijo ir televizijos ko- 
njentatoriams ji nukreipti 
prieš socialistini pasaulį nepa
vyko.

Kaip žinia, Britiškoji Gvi
nėja greitoje ateityj taps pil- 
nąi nepriklausoma. Dr. Jagan 
žada jos tarptautinius. santy
kius vesti neutrališku keliu.

.Gerai, kad Tarybų Sąjunga 
pareikalavo estietį Kar Linnas 
išduoti nubaudimui už jo bai
sius darbus karo metu. Jis 
išskerdė tūkstančius žmonių.

Bet juk jis ne vienas. Jų 
yra daugiau. Jų tarpe yra ir 
lietuvių. Jie šildosi po Dėdės 
Šamo skvernu. Jie turėtų bū
ti sugrąžinti ir priversti at- 
pakūtavoti už savo darbus.

Lietuviai kunigai priėjo iš
vados, kad parapijinėse mo
kyklose vaikams su dievu su
sikalbėti lietuviškai nesiseka. 
Jie nesupranta dievo, o dievas 
nesupranta jų. Todėl, girdi, 
nutarta visus lietuviokus būti
nai mokyti poterius kalbėti 
angliškai. Tėvai nepatenkinti. 
Tėvai pyksta ir barasi.

Bet ką jie padarys? Kuni
gai savo biznį daug geriau su
pranta. Niekas iš tėvų pro
testų neišeis. Pamatysite.

Sena, bet be galo įdomi pa
saka apie lietuviškas bažny- 

, čias Amerikoje. Nors jos lie
tuvių doleriais pastatytos, bet 

nepriklauso lietuviams.
\^i)ar kartą ta tiesa buvo gra
žiai pavaizduota šiomis die
nomis Chicagoje. Nors visi 
mūsų klebonai ten baisiai no
rėjo Sophie Barčus palaidoti

J. Valstijų vyriausybe ir 
vėlesni įvykiai pasaulyje

PLEČIASI KARAS 
VIETNAME

Francūziją purto Alžyro 
reikalai ir namie

Washingtonas. — JAV 
valstybės sekretorius Dean 
Ruskas sakė, kad js dar ne
gavo Chruščiovo kalbos pil
no turinio, tai ir negali pa
reikšti JAV nuomonės. Bet 
iš to, kas buvo pranešta iš 
Maskvos, tai mano, kad 
TSRS Komunistų partijos 
suvažiavimas pasitarnaus 
sumažinimui tarptautin i o 
įtempimo.

Ruskas sakė, kad jeigu 
bus einama prie mažinimo 
apsiginklavimo, tai JAV 
“gal atšauks kiek savo jė
gų iš užsienio”, bet tik ne 
iš Vakarų Vokietijos.

Pentagono karini n k a i'

JAV samdo darbininkus 
'savo darbams užsienyje

New Yorkas. —Jungtinių 
Valstijų valstybės departa
mentas samdo darbininkus 
darbams užsienyje. New 
Yorke atsidarė samdymo 
skyrius, kuriam vadovauja 
Ed. T. Simms, j ; > -

Jis sako, kad samdomi 
darbininkai darbams JAV 
ambasadose, . konsulatuose’ 
ir kitokiose įstaigose, kurių 
yra apie 300. Kokie tie dar
bai, tai nėra nurodoma. Ed. 

<T. Simms sako: “It’s sort of 
a blind date with Uncle 
Sam”.

Malajaus liaudis 
prieš karo bazes

Kuala Lampuras. — Ma
lajaus federacijoje prasidė
jo masinis judėjimas prieš 
Vakarų karo bazes. Mala- 
jiečiai išstojo prieš SEATO 
(Karinę sąjungą piet-rytų 
Azijos valstybių).

SEATO vadai planavo 
padaryti savo jėgų bazę 
Singapūre. Prieš tai prasi
dėjo masinės demonstraci
jos Singapūro mieste, o 
kartu ir Malajaus federa
cijoje-

Washingtonas. — Laike 
Eisenhowerio buvimo JAV 
prezidentu Jugoslavija ga
vo virš 500 JAV sprūsmi- 
nių karo lėktuvų. Todėl jis 
nieko nesako ir prieš Kene
džio valdžią, kuri suteikė 
dar 130 lėktuvų Tito val
džiai.

su visomis bažnytinėmis apei
gomis, bet jos adresu atėjo 
prakeikimas nuo vyskupo ir 
jai visos Švenčiausios Panelės 
Marijos Gimimo bažnyčios du
rys tapo uždarytos.

Apie tai, kad šita nelaimin
ga moteriškė gyva būdama bu
vo pilnai užsitarnavusi kunigų 
palaiminimo, niekas neabejo
ja. Argi ji iki pasiutimo ne
sistengė Leono Prūseikos neį
leisti į Tautiškas kapines? 
Argi ji per savo radiją iste
riškai neplūsdavo komunistų 
ir visų “raudonųjų”?!

Tai žino lietuviškieji 
gai, bet, matyt, jie irgi 
giai prieš vyskupą. 

kuni- 
bejė-

stoja už tai, kad būtų maži
nama “B-5 
gaminimas, 
daugiau gamintų 
kurie gali aukščiau skristi.

A. Stevensonas, JAV de
legacijos pirmininkas Jung
tinių Tautų Asamblėjoj, sa
kė, kad jeigu nebus uždrau
sti atominių ginklų ban
dymai, tai ir JAV pradės 
atominių bombų bandymus 
atmosferoje.

Dr. H. Brown, JAV di
rektorius tyrimui apsigink
lavimo, sakė, kad 1961 m. 
Pentagonas ginkluotės ty
rimo reikalams išleis septy
nis bilijonus dolerių.

bombininkų 
o jų vietoje 

“B-70”,

Nuo aplikantų reikalau
ja, kad jie būtų virš 21 me
tų amžiaus, pavieniai, netu
rinti užlaikomų asmenų ir 
būtų JAV piliečiai. Jeigu 
jie yra įsipilietinę, tai turi 
būtį nemažiau, kaip prieš 
penkeris metus. Alga me
tams iki $4,495.

Simms sako: “Gera pro
ga tiems, kurie nori pama
tyti pasaulį ir nuo visko 
pasiliuosuoti”. Sakoma, kad 
norinčių gauti darbus yra 
labai daug.
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Nauji planai dėl 
J. T. sekretoriato

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Buvo pasiūlytas planas, kad 
laikinai Jungtinių Tautų 
sekretoriatą sudarytų: 
Burmos atstovas, iš Azijos; 
jis užimtų buvusio Ham- 
marskjoldo generalinio sek
retoriaus vietą. Jo pagalbi
ninkais būtų po vieną nuo 
TSRS, JAV, Afrikos ir Lo
tynų Amerikos šalių.

Šis planas nepatiko Va
karų Europos kopitalistinių 
šalių delegatams. Jie kelia 
protestą, kad būk “Vaka
rų Europa nuskriausta”.

Bet jeigu ir jiems duoti 
sekretoriaus pagalbininko 
vietą, tai tada reikia duoti 
ir Rytų Europos šalims.

iš

Grįžo iš Nigerijos 
“Taikos korpo” narė

Bostonas. — Grįžta
Nigerijos Miss Marge Mi- 
chelmore, 23 metų amžiaus, 
kuri buvo tarpe Jungtinių 
Valstijų “Taikos korpuso” 
narių.

Ji iš ten rašė atvirlaiškį 
apie tos šalies žmonių “at
silikimą”. Tas atvirlaiškis 
pateko nigeriečiams. Virš 
1,000 studentų iš Ibadano 
kolegijos demonstravo ir 
reikalavo, kad ji paliktų jų

Washingtonas. —Vėl nu
puolė JAV plieno gamyba.

Saigonas. — Atvyko ge
nerolas M. Tayloris, JAV 
prezidento Kenedžio pa
siuntinys, ir daugiau poli
tinių ir militąrinių patarė
jų. Jie tariasi, {galvoja, da
ro planus: kaip1 įveikti par
tizanus.

Keista, partizanų yra tik 
apie 15,000, gi Pietų Viet
namo Ngo Dinh Diemo vy
riausybė turi 170,000 vyrų 
armiją, JAV ginklais ap
rūpintą, ir 100,000 žandarų. 
Kodėl tokia jėga negali 
įveikti partizanų? Ameri
kietis korespondentas Ro
bertas Trumbullas atsako: 
“Armijos žemas moralis 
stovis ir ji nenbri kariauti... 
Žandarai yra daugumoje iš 
žemdirbių, tai > Diemo val
džia bijosi juos gerai ap
ginkluoti, nes daugelis jų 
pereina į partizanų pusę”.

Kodėl? Todėl, kad Diemo 
valdžia gina sįeną santvar
ką, beveik yeijpją, kurioje 
žiauriai išnaudojami darbi
ninkai, liaudjs laikoma 
darbo gyvulinę. .p a d ė t y-

■Pietnio Viet-

Pietinio Vietnamo 
partizanai laimi

Saigonas.
namo partizanai (Viet 
Kong) vėl laimėjo mūšį 
prieš valdžios armijos dali
nius Dato miestelio srityje.

Dato miestelis yra svar
bus susisiekimo kelių maz
gas, apie 300 mylių j šiaur- 
rytus nuo Saigono.

Numatoma, kad partiza
nai suorganizuos savo vy
riausybę, kuri koordinuos 
jų dalinių veikimą.

Vėliausios žinios
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Kongo respublikos atstovas 
pareiškė, kad jeigu ilgiau 
Jungtinės Tautoj neprivers 
Katangos provincijos valdi
ninkus pasiduoti centrali- 
nei vyriausybei, tai Kongo 
prašys pagalbos pas Tary
bų Sąjungą.

Washingtonas. — JAV 
ambasadorius L. Thomp- 
sonas išvyko atgal į Mask
vą. Jį išleidžiant valstybės 
sekretorius Ruskas sakė, 
kad Jungtinės Valstijos ta
riasi tarptautiniais reika
lais kaip galinga jėga.

Roma. —Jūroje užsidegė 
italų laivas “Bianca”. 673 
keleiviai ir įgulos nariai 
sėkmingai išgelbėti.

Kubos vy-Havana.
riausybė kaltina JAV ir 
Peru, kad jos organizuoja 
prieš ją kitas Lotynų Ame
rikos šalis.

Manila. — Sulaukęs 83 
metų mirė S. Osmena, bu
vęs Filipinų prezidentas.

je,( —toliau rašo tas kores
pondentas.

Generolas Tayloris matė
si ir su generolu Lionei C. 
McGarr, JAV “partizanų” 
komandieriumi, kurių apie 
700 atvyko iš Okinavos ko
vai prieš Vietnamo parti
zanus.

Šiaurinio Vietnamo vy
riausybė protestuoja prieš 
JAV “partizanų” prisiunti- 
mą ir prieš atvykimą gene
rolo Taylorio. Sako, kad 
tai paneigimas Genevoje 
padarytos sutarties.

Vietnamas randasi prie 
Pietinių Kinijos jūrų, piet- 
rytų Azijoje. Po septynerių 
metų karo Šiaurinis Viet
namas išsikovojo nepri
klausomybę ir ten susior
ganizavo liaudės vyriausy
bė. Jis užima 62,000 ketv. 
mylių plotą ir turi 16,000,- 
000 gyventojų.

Pietinis Vietnamas, ku
ris yra tarp minėtų jūrų, Š. 
Vietnamo, Kambodžos ir 
Laoso, užima 65,000 ketv. 
mylių plotą ir turi 13,000,- 
000 gyventojų.

Suomiu prezidentas 
apie kaimynus

Washingtonas. — Kada 
čionai lankėsi Suomi j o s 
prezidentas Urho K. Kek- 
konenas, tai koresponden
tai klausinėjo apie Suomi
jos užsienio pollitiką. Suo
mių prezidentas pareiškė:

“Neutrališkumas užtik
rina Suomijos saugumą... 
Mes jau įsitikinome, kad 
Suomijos antitarybinė po
zicija yra mums žalinga”.

Washingtonas. — JAV ir 
Japonija apsimainė sutar
ties kopijomis reikale įve
žimo Japonijos audinių į 
Jungtines Valstijas. JAV 
sutiko, kad 1962 m. Japoni
ja galės įvežti 275,000,000 
ketvirtainiškų mastų audi
nių.

AtvykoNew Yorkas.
Mongolijos Liaudies Res
publikos delegacija į Jung
tinių Tautų Asamblėjos po
sėdžius. Orlaukyje ją pasi
tiko Tarybų Sąjungos dele
gacija priešakyje su V. V. 
Žorinu.

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
vadai sako, kad antipartiji- 
nė grupė nesudaro jokio 
pavojaus nei TSRS Komu
nistų partijai, nei tarptau
tinei komunistų vienybei.

New Delhi. — Indija da
lyvaus New Yorko pasauli
nėje parodoje 1964—1965 
metais. Ji gal dalyvaus ir 
Los Angeles mieste 1962 
m. parodoje.

Paryžius — Prancūzijo
je nesimato galo bėdoms ją purto Alžyro reikalai, 
dėl Alžyro. Virš 30,000 ai- Alžyras randasi kitoje pu- 
žyriečių demonstravo Pa- sėje Viduržemio jūros Af- 
ryžiuje. Juos puolė tūkstan-; rikoje. Jis užima 852,600 
čiai policininkų. Kovoje bu-! ketvirtainiškų mylių plotą, 
vo 2 alžyriečiai, užmušti ir tai keturis kartus didesnį, 
140 sužeistų. Keli desėtkai negu pati Francūzija.
ir policininkų sužeista. Po
licija areštavo 11,538 de
monstrantus ir 522 iš jų iš-1

Bet sekamą dieną ir vėl 
tūkstančiai alžyriečių de
monstravo prie vyriausy
bės rūmų. Buvo susišaudy
mas iš abiejų pusių. Tuo 
pat kartu Alžyre įvyko de
monstracijų ne tik mies
tuose, bet ir sodžiuose.

Sveikatos departamentas

Washingtonas. —Dr. Lu
ther L. Terry, JAV sveika
tos departamento operacijų 
generalinis-vedėjas, patei
kė nuomonę apie m*ūsų ša
lies gyventojų sveikatą.

Jis sako, kad kiekviene- 
riais metais nuo vėžio ligos, 
arba su vėžiu surištų ligų, 
miršta 260,000 žmonių. Jis 
sako, kad geriau pastačius 
sveikatos reikalus, tai būtų 
galima išgelbėti 85,000 gy
vasčių. ;

Per metus yra apie 60,- 
000 susirgimų džiova. Kova

Vokiečių diktatas 
Vakary valstybėms
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos valdžioje, o ypatingai 
armijoje, yra susispietę hit
lerininkai, buvę Hitlerio 
generolai. Jie reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos 
duotų Vakarų Vokietijos 
armijai atominių ginklų, 
nes Vakarų Vokietija yra 
NATO narė, tai “nedavi
mas — yra vokiečių diskri
minavimas”.

Tuo pat kartu Vakarų 
Vokietijos valdininkai sa
ko, kad jie nepriims jokio 
Europoje zonų nuginklavi
mo, ypatingai, tokio susita
rimo, kuris reikalautų 
įtraukti Vakarų Vokietiją 
į nusiginklavimo sritį.

254,000 VOKIEČIŲ
STOJA Į ARMIJĄ

Berlynas — Vokiečių De
mokratinės Respubl i k o s 
(Rytų Vokietijos) vyriau
sybė praneša, kad savano
riais stoja į gynybos jėgas 
254,000 jaunuolių. Pirmiau 
armijoje buvo apie 180,000 
vyrų.

Washingtonas. — P. Sa
linger, Baltojo, namo spau
dos sekretorius, pranešė, 
kad prez. Kenedis stoja 
prieš Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas. Jis Čiang 
Kai-šeko valdžią laiko “Ki
nijos atstovybe’’.

Jau šešti metai Francūzi-

Alžyre randasi apie 12,- 
I 000,000 gyventojų. Virš 10 
milijonų — vietos gyvento- 
jai-alžyriečiai, kurie kovo
ja už savo laisvę. Gi apie 
milijonas ten yra privilegi
juotų francūzų, kurie prie
šinasi alžyriečiams ir Fran
cūzi jos valdžiai, kuri bando 
pravesti reformų, idant nu
raminus alžyriečius.

prieš džiovą plačiai vedama 
visuomeninių organizacijų, 
tai nuo jos miršta tik apie 
10,000.

Didžiausids priešas, tai 
■širdies ligos. Apie milijo
nas žmonių turi akių ap- 
traukimą (glaukomą), kuri 
veda prie netekimo regėji
mo. Daktaras mano, kad 
apie 85 procentams galima 
išgelbėti regėjimą.

Dr. L. L. Terry sako, kad 
mažiausiai 150,000 žmonių 
galima išgelbėti per metus, 
jeigu patys žmonės daugiau 
bendradarbiautų su JAV 
sveikatos skyriais. Jis sa
ko, nors pigiai galima nu
traukti krūtinės paveikslus 
ir patikrinti, ar žmogus ne 
turi džiovos, taipgi sveika
tą širdies ir vėžio reikalais, 
bet labai daug žmonių ne
pasinaudoja tomis progo
mis.

N. Y. gubernatorius 
ir slėptuvės

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Rockefelleris spyrėsi 
pravaryti įstatymą, idant 
piliečiai būtų verčiami pa
sistatyti slėptuves nuo ato
minių bombų.

Bet jo planas negavo pri
tarimo. Dabar jis daro 
spaudimą,, kad gyventojai 
“liuosnoriškai” staty t ų.s 
tokias slėptuves, o būtų su
darytas fondas, iš kurio jie 
galėtų skolintis pin i g ų. 
Daugelis numato, kad tas 
planas yra surištas su pel
nais.

Susitarta,

1962 m. ATVYKS
TSRS ORKESTRAS

Maskva.
kad 1962 metų rudenį Le
ningrado Filharmonijos or
kestras vyks į Jungtines 
Valstijas. Jis ten duos 30 
koncertų. Orkestrą sudaro 
120 asmenų.

Ankara.
Gurselis nori tapti Turki
jos prezidentu.

- Generolas C.
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Streiko išvengta, bet kas laimėta?
JUNGTINĖ AUTOMOBILISTŲ UNIJA, viena iš 

didžiausių Amerikoje, matyt, dėjo ir deda visas pastan
gas išvengti streiko. Prieš kelias dienas buvo susitaiky
ta su General Motors korporacija. Paskui buvo nagan 
paimta Fordo kompanija. Iš karto atrodė, kad čia įvyks 
tikrai didelis susikirtimas. Tačiau po kelių dienų susi
tarta ir ilgesnio streiko išvengta. Šiuo tarpu unija dera
si su Chrysler korporacija. Atrodo, kad iš ši korporaci
ja “turės atsiklaupti prieš uniją”. Paskui jau beveik 
automatiškai bus “susidorota” su smulkiosiomis auto
mobilių gamybos pramonėje kompanijomis.

Tik vienas dalykas labai neaiškus, būtent: kokiomis 
sąlygomis susitarta, kokiomis sąlygomis išvengta strei
ko? Mes dar nematėme smulkmenų apie sutartis su Ge
neral Motors ir Fordu. Gal gi ką nors darbininkai ir lai
mėjo. Gal vėliau paaiškės.

Tiesa, streikas nėra toks dalykas, kuriuo turėtų 
žaisti darbo unijos. Streikas kartais pareikalauja iš 
darbininkų pusės didelio pasiaukojimo, net ir aukų. Tai 
juk paliudija ilga Amerikoje klasių kovos istorija. Tuo 
būdu rimtos ir atsakingos darbo sąjungos streiko prie
monės griebiasi tik būdamos priverstos, tik kuomet vi
sos kitos priemonės pasidaro nebe efektingos priversti 
samdytojus išpildyti darbininkų pagrįstus, teisingus rei
kalavimus.

Tačiau taip pat yra tiesa, kad aukštomis algomis 
apsiginklavę mūsų darbo unijų vadai dažnai daro nepa
teisinamus nusileidimus samdytojams, kad tik išvengtų 
streiko. Darbininkų sąskaita vengimas streikų yra taip 
pat nepateisinamas, kaip ėjimas į streikus “aklai”, ne
pasiruošus, neatsižvelgiant į galimybes juos laimėti.

Tenka prisibijoti, ar šiais laikais mūsų krašte 
“industrinė ramybė” tik nebus pasiekiama paaukojimu 
labai rimtų darbininkų interesų samdytojams.

Laimėjimai darbininkui sąskaita
JUNGTINĖ PLIENO DARBININKŲ UNIJA pa- 

teikė raportą apie plieno pramonės padėtį. Jis labai 
įdomus. Iš jo sužinome, kad Amerikos plieno pramonė 
šiuo tarpu operuoja tik apie 60 procentų savo pajėgumo. 
•Dvidešimt septynios įvairios plieno pramonės firmos 
bei kompanijos per pirmąjį šių metų pusmetį pasidarė 
259 milijonus dolerių gryno pelno. Pasiremiant šiais da
viniais, girdi, per visus šiuos metus tos kompanijos tu
rėjo gryno pelno 518 milijonų dolerių.

Iš unijos pranešimo sužinome, kad nūdieną plieno 
pramonėje tedirba 391,300 darbininkų. Tai, girdi, ma
žiausias skaičius nuo didžiosios depresijos laikų.

Toliau: per šį pusmetį plieno gamyba pakilo 27 pro
centais, o tuo tarpu darbininkų skaičius pa'augo tiktai 
keturiais procentais su puse. Vadinasi, nauja technika ir 
automatizacija pavadavo darbininkus.

Kaip technika, taip ir automatizacija meta laukan 
plieno darbininkus parodo kad ir šie duomenys: Tiek 
plieno pagaminti, kiek pagaminama šiandien, 1950 me
tais būtų reikėję 543,300 darbininkų, o 1955 metais —- 
461,500. Šiandieną gi, kaip šakyta, tą plieną pagamina 
tik 391,300 darbininkų. Vadinasi, tik per vieną paskuti
nį dešimtmetį technika ir automatizacija ant visados 
išmetė iš plieno pramonės 152,000 darbininkų!

Istorinis pranešimas
—. .TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistų Partijos
ralinio Komiteto ataskaitinis pranešimas XXII suvažia

vimui, pateiktas pinnojo sekretoriaus Nikitos Chruš
čiovo, yra didžiulės istorinės svarbos dokumentas. Apie 
jį komentarų pilna pasaulinė spauda. Jame nušviečiama 
netik tai, kas buvo veikta ir nuveikta Tarybų Sąjungos 
paskutiniais laikais, bet ir tai, kaip bus didžiuliais žing
sniais žengiama linkui komunizmo ateinančiais dvi

dešimt metų. Jame taip pat plačiai apibūdinama ne tik 
^Tarybų Sąjungos, bet vįso socialistinio pasaulio tarp- 
, tautinė politika, kurios centre stovi vyriausias taikos 
išlaikymo ir karo grėsmės pašalinimo klausimas.

Šiame pranešime Chruščiovas dar kartą storai pa
brėžė milžiniškus socialistinės santvarkos laimėjimus 
technikoje, moksle, kultūroje. Pranešimas kupinas opti
mizmo, kad per ateinantį dvidesėtkio metų laikotarpį 
toji santvarka apsivainikuos dar niekados pirmiau viso
je žmonijos istorijoje negirdėtais laimėjimais visose gy
venimo srityse. Išvada: kapitalizmas smunka, kapitaliz- 

^mas pralaimės. Komunizmas auga, komunizmas laimės.
Bėt, sako Chruščiovas, komunizmo lalimėjimui ne- 

•reikalingas karas. Komunizmas laimės taikingose lenk
tynėse su kapitalizmu. Tai neišvengiama. Taip jau isto
rijos lemiama!

Tai tokia šio pranešimo esmė. Jo platesnis apibūdi- 
’ nimas ateis vėliau. Jame paliesta tiek daug įvairių klau
simų, jog jiems net tik suminėti čia vietos per maža. 
Paimkime nusiginklavimo klausimą: Tarybų Sąjunga 
ir visas sacialistinis pasaulis siekia pilno ir visuotinio

Cent-

JŲ JĖGOS GERAI AUGA
Kalbėdamas apie padėtį 

Pietiniame Vietname, kur 
darbo žmonių kovos už išsi
laisvinimą kasdien smarkė- 
ja, Gediminas Galva sako: 
“Praėjusiais metais komu
nistų daliniai buvo maži— 
10-15 asmenų. Nūdieną da
liniai siekia batalijoną, o 
vienoje kovoje dalyvavo 
apie 1,000 karių.”

Kodėl gi P. Vie t na m o 
darbo žmonės dedasi prie 
komunistų, stoja į jų mili- 
tarines jėgas'? 
Galvai neaišku, 
suprasti.

P. Vietname viešpatauja 
buržuazija ir dvarponiai. 
Juos jau kelinti metai dole
riais šeria mūsų šalies vy
riausybė. Maža saujelė pa
razitų turi susigrobus vi
sus šalies turtus. Valstie
čiai ir darbininkai badau
ja. Jie ieško išeities. Ko
munistai parodo jiems ke
lią, juos organizuoja kovai 
prieš išnaudotojus. Stoda
mi į komunistų dalinius jie 
ruošiasi sprendžiama jai iš
silaisvinimo kovai.

Kas to nesupranta, tas 
niekados nesupras minėtų 
dalinių augimo.

klerikalui
Ne jam tai

dvarponiai.

IR
IR

TURĖS DERĖTIS 
SUSITARTI

Vienas menševikų galvo
čius sako: “Esama svajo
tojų, kurie tiki, kad dery
bomis su Rusijos valdovais 
bus galima padaryti abiem 
pusėm priimtiną sutartį... 
Bet nereikia manyti, k ą d 
toks naivūs svajotojas, y ta 
prezidentas Kennedy.”

’ ' : ‘ / 1 i • ’ • • ’

. Bet atmesti tubs /‘svajo
tojus’’ , tai .reikia jSptikti su 
tais, kurie reiškia, kad jokio 
susitarimo negali būti. Kas 
tada? Tada atominis ka
ras. Tada bisus sunaikini
mas.

Sutinkame, kad preziden
tas Kenedis nėra “naivus 
svajotojas.” Kaip tik todėl 
jis žino, kad tokio karo lai
mėti nebūtų galima. Todėl, 
mes tikime, jis neklausys tų, 
kurie stoja už karą. Jis tu
rės prieiti išvados, kad rei
kia tartis. Per pasitarimus 
ir derybas bus prieita, tu
rės būti prieita abiems pu
sėms priimtino susitarimo. 
Kitos išeities nėra.

TIESA AUKŠTYN 
KOJOMIS

Chicagos kunigų laikraš
čio vedamojo straipsnio 
“Didžiausia jėga” autorius

“Bedievio kova su Dievu, 
kuriuo jis, sako, netiki, 
vyksta su kitu žmogumi, 
kuris Dievą tiki. Ta kova 
prieš Dievą praktiškai yra 
kova prieš religiją. Dievo 
neapykanta išsilieja tikinčio 
žmogaus neapkentimu ir jo 
persekiojimu...”

Pirma, bedievis dievo bu
vimo nepripažįsta. Tai kaip 
jis gali neapkęseti to, ko 
nėra?

Antra, bedievis į tikintį
jį žmogų žiūri kaip auką ne
žinojimo ir prietarų. Todėl 
jam jo gaila. Jis negaįi jo 
neapkęsti.

Trečia, jokioje istorijoje 
nėra jokio įrodymo, kad be
dievis tikintįjį būtų perse
kiojęs. Jis stengiasi jį ap
šviesti, išmokyti, padaryti 
jį susipratusiu žmogumi.

Jeigu kur kada tikintieji

buvo persekiojami, tai juos 
pers e kiojo kiti tikintieji. 
Tik paimkime kryžiaus ka
rus, arba karus katalikų su 
protestantais. Vieni kitus 
masiniai .žudė.

V. Rim. tiesą pastate 
aukštyn kojomis. Buvo ir 
yra kaip tik priešingai. 
Argi katalikų bažnyčia ant 
laužų nedegino bedievių ir 
h-eretikų? Kam buvo įsteig
ta baisioji inkvizicija, jei ne 
netikinčiųjų persekiojimui 
ir žudymui?

Tai faktas." Tai istorija. 
Jokiais kuniginiais melais 
jos negalima užtušuoti.

ra-

LAZDA TURI 
DU GALU!

J. Jokubka “Vilnyje 
šo:

“Čikagoje mirė lietuviš
kos radijo valandėlės vedė
ja Sophie Barčus. Per me
tų metus ji buvo uoli kle
rikalų talkininkė. Garsinda
vo jų parengimus, karštai 
gynė jų reikalus. Bet kai 
mirė, visų nuostabai, vysku
po kanceliarija ėmė ir už
draudė jos kūną priimti į 
bažnyčią. Parapijoje ir ap
lamai klerikalų sluoksniuo- 

| se kilo baisus sumišimas, 
j Vyskupo patvarkymas ne
suprantamas net ir parapi
jos klebonui prelatui Paš- 
kauskui. Sako, jį stačiai 
pritrenkė.

Socialistų “Naujienos” 
taip pat pasipiktino. Gvoltu 
sukliko, girdi, juodos sąži
nės skundikų1 darbas. Jos 
mano, jog kas nors vysku
pui apskundė, kad Sophie 
Ė arcus buvo negera katali
kė.
/Gal ir taip. Bet “Nau

jienos,” ypač administrato
rius M. Gudelis, turi žinoti, 
kad ir Sophie Barčus sąži
ne nebuvo švaresnė.

Čikagos lietuviai labai ge
rai atsimena, ką darė So
phie Barčus.radijas, kai mi
rė L. Prūsėika. Nėrėsi iš 
kailio, kad kaip nors užkirs
ti, ,kelią L. Prūseikos kūno 
palaidojimui Tautinėse ka
pinėse. Kvietė žmones prie 
kapinių demonstruoti ir ne
įleisti į kapines laidotuvių 
procesijos. “Naujienų” ad
ministratoriui visa tai labai 
gerai žinoma. Jis prieš mi
rusį L. Prūseiką su ja dirbo 
išvien.

Ir dabar verkšlenti, kad 
gavo kitu lazdos galu per 
nosį, daugiau kaip juokin
ga. Kaip pasiklojo,-taip ir 
miegos, ponas M. Gudeli.

žmonės sako, nekask ki
tam duobės, nes pats gali 
įkristi. Ar ne teisybė?”

Taip, mirus L. Prūseikai, 
Sophie Barčus, atsimename, 
bliovė per savo radijo va
landėlę, niekindama šį di
delį lietuvių tautos sūnų, 
ragino saviškius pikietuoti 
Lietuvių tautines kapines, 
neįlėistį į jas L. Prūseikos! 
Tai buvo sužvėrėjusio žmo
gaus balshs?

Vyskupai, 1 vadinasi, jai 
tuo pačiu atmokėjo!

VISIŠKO SUŽVĖRĖJIMO 
PAVYZDYS

Iš Alžyrijos miesto Grano 
paduoda tokią žinią: Grupė 
europiečių (francūzų) ap
supo automobilį, jį padegė 
ir iš jo neišleido vairuotojo, 
kuris buvo ąlžyrietis. Gau
ja, visai pasiutusi, stebėjo 
gyvą žmogų kepantį liepsno- 
le!

nusiginklavimo. Karo klausimu: komunistai siekia panai
kinti visus karus ant visados. Tais siekimais buvusi iki 
šiol ir pasiliksianti ateity ie paggrįsta visa Tarybų Sąjun
gos politika santykiuose ^su visomis šalimis, visomis 
tautomis, vvisomiss valstybėmis.

PETRĄ RIMŠA 
PRISIMINUS

Š. m. spalio 2 d., eidamas 
80-tuosius savo gyvenimo 
metus, Kaune mirė įžymu
sis Lietu vos dailininkas- 
skulptorius Petras Rimša. 
Velionis buvo gimęs Kap
sų krašte, Margių-Naudžių 
kaime, netoli Pilviškių. Dai
lininko stažą Petras Rimša 
įsigijo Varšuvos, Krokuvos, 
Petrogrado ir Pary ž i a u s 
meno mokyklose. Pradinį 
mokslą, kaip ir jūsų pašne
kovas, gavo Paežerių mo
kykloje, kurią kiek anks
čiau lankė ir žinomas lietu
vių tautinio atgimimo ža
dintojas—d-ras Vincas Ku
dirka.

Petras Rimša Pilviškiuosę, 
ir Vilkaviškyje, kai grįžda
vo iš užsienių, buvo gana spal
vinga figūra: gražus blon
dinas, gelsva barzdele, aš
tuonkampe .berete ant gal
vos, palerina ant pečių, laz
dele rankoje — smarkia ei
sena vaikščiodavo miestelių 
gatvėmis.

Petras Rimša iš pat jau
nystės buvo sąmoningas lie
tuvis. Gyvendamas Vilniuje 
jis buvo vienas aktyviausių 
dailininkų. Bendrai su M. 
K. Čiurlioniu, A. Žmuidzi
navičium, A. Palukaičiu ir 
keliais kitais — jis sielojo
si dėl suruošimo lietuvių 
dailės parodos, kur būtų ga
lima parodyti visuomenei 
Jaunų menininkų darbus. 
Paroda buvo suruošta 1907 
metų pradžioje Vilniuje. 
Vėliau tokios parodos ten 
buvo ruošiamos kasmet iki 
pirmojo pasaulinio k a r o 
pradžios (1914 m.). Jam 
rūpėjo suburti ir visus lie
tuvius dailininkus į vieną 
grupę, kad jie galėtų bend
rauti kūrybos -darbe ir pa- 
sigelbėti materialiniame gy
venime. Tuo klausimu Pet
ras Rimša* pirmas parašė 
agitacinį straipsnį, tilpusį 
“Vilniaus žiniose” (1906 m. 
nr. 63). Ta jo agitacija pa
skatino ir Lietuvių Dailės 
Draugijos gimimą.

Petras Rimša buvo realis
tas. Jis nepasidavė “naujor 
viškom” dekadentinėm įta
kom. Tokie jo darbai kaip 
Mokykla, Artojas, Jungas 
Jaučių ir kiti — vaizduoja 
sunkų carinės priespaudos 
laikų lietuvių gyvenimą. Jo 
meniniai darbai tai buvo 
protestas prieš galinguo
sius, kurie čiulpė kaimiečio 
prakaitą ir kraują, jį ver
gė ir išnaudojo. Vėliau P, 
Rimša specializavosi minia- 
tūrinių darbų skulptūroje, 
medalių kūryboje, ornamen
tikoje. ir pan.

Petras Rimša daug kelia
vo po užsienius. 1936-37 m. 
jis gyveno JAV. Čia buvo 
suruošta jo darbų parodos 
Čikagoje, Kl-evelande, Bos
tone, Niujorke, Detroite, 
Pittsburge ir kituose mies
tuose. Jis man rašė, jog 
norima suruošti parodas 
dar ir Broktone, Usteryje, 
Providence, Hartforde ir 
kitur, beį jis nemanąs visą 
amžių bastytis po Ameri
kos miestus. B-e to, paro
dų ruošimas didžiausia naš
ta guląs ant jo paties pečių: 
reikią eksponatus išpakuoti, 
supakuoti, transportuoti ir 
saugoti. Materialinės nau
dos jis iš to neturįs, nes, 
kaip pav. Detroite, įžangą 
buvusi nemokama, o “dar ir 
programą dalinome dova
nai.
jis buvo pasitenkinęs, 
tai man svarbiau už ; 
są.” Parodas lankę < 
giau kitataučiai, nei 
viai.

Niujorke jo dviejų savai
čių paroda atidaryta 1936

Bet parodų sėkmė 
, “o 
auk- 
dau- 

lietu-

m. lapkričio 1 d. Interna
tional Art Center. J’aroda 
baigta koncertu, kuriame 
dainavo Paulina Stoškiūtė, 
vėliau tapusi įžymia solis
te Metropol itan Opera 
House. Bostone Rimšos pa
roda atidaryta 1937 m. sau
sio 30 d.

Bostone buvo susidaręs 
komitetas, pasišovęs surink
ti $1,500 ir nupirkti iš P. 
Rimšos Artoją (bronzoje) 
ir padovanoti savo miesto 
muziejui. Į komitetą įėjo, 
rodos, adv. F. J. Bagočius, 
vaistininkas Šidlauskas ir 
dr. D. Pilka; Visi jie jau 
mirę. Artoją jie paėmę, bet 
ką su juo padarė — nežino
ma. Žinau tiek, kad Pet
ras Rimša jokių pinigų iš 
minėtojo į/miiteto niekad 
negavo. Kilus karui, visas 
reikalas susidemoralizavo. 
Tuo reikalu rašė “Tėvynė
je” dr. Pilka, bet iš tų pe
lų nebuvo grūdų — bent 
Rimšai jokios naudos nebu
vo!
Į 1950 m. pavasarį gavau 
'kablegramą iš Kauno nuo 
P. Rimšos. Jis sakėsi ser
gąs ir norįs gauti tam tik
rų vaistų (antibiotikų), ku
rių tuo" metu Lietuvoje bu
vo sunku gauti. Jis prašė 
mane tuo reikalu painfor
muoti • jo Artojo komitetą 
Bostone, kad tas,, bent už 
dalį neatmokėtos skolos, nu
pirktų minėtųjų vaistų ir 
jam pasiųstų. Parašiau tuo 
reikalu d-rui Pilkai' laišką, 
gi tas ne tik nieko nedarė, 
bet net nė į mano laišką ne
atsakė. Kaip greit žmonės 
užmiršta savo pažadus,!

Paskutinysis kaitas pada
rė Petrui Riįnšai, kūip ir 
kitiems Lietuvos žmonėms, 
daug nuostolių. Kūrinius 
reikėjo slėpti. Iš Kauno bu
vo išvežta net penki pilni 
vežimai. Kai kuriuos jis 
paslėpė tėviškėje, kitus pas 
kaimynus. Kai kuriuos eks
ponatus net žemėn teko už
kasti... Buvo iš gipso nu
lipdęs didesnį nei žmogaus 
didumo savo Mokyklos mo
delį, bet tas Kauną bom
barduojant žuvo. Kiti mo
deliai prieš karą buvo išvež
ti Vokietijon, kur jie turėjo 
būti atliedinti iš bronzos; 
tie irgi “virto pelenais.”

Petras Rimša, kaip ir jo 
broliai Juozas ir Jurgis, po 
karo iš Lietuvos nebėgo ;įis 
liko savo senojoje gyvenvies 
tėję Kaune. Jo jaunesnysis 
brolis Jurgis 1958 metų 
pradžioje man rašė, jog 
“Petras jau buvo 76 metų, 
bet sveikata silpna. Jo šir
dis bloga ir viena akia be
veik nemato (gliaukoma), o 
kita irgi prastai mato. Kas
dien lašinant pilokarpiną, 
sako, jog neapaksiąs. Da
bar kaip tik norėtų kurti, 
bet jau nebegali, dėl ko jis 
labai sielojasi. Yra pradėti 
A. Mickevičiaus ir Čiurliio- 
nio medaliai, bet pradėti 
taip ir likusi. Amerikoje, 
rodos, socialdemokratai pa
skelbė, būk skulptorius P. 
Rimša visiškai aklas ir pa
talpintas senelių prieglau- 
coje. Tas nėra tiesa. Turi 
Kaune nemažą butą, ten su
telpa visi jo kūriniai. T. 
valdžia, jam sutinkant, nori 
atidaryti jo vardo memoria
linį muziejų. Jis taip pat 
gauna personalinę pensiją, 
iš kurios pusėtinai pragy
vena.”

Kiek anksčiau, 1945 metų 
pabaigoje., Petras Rimša 
pats man rašė. B<e kitų rei
kalų, jis ten sakė: “Apie 
mano kūrinį, kurį esate gir-

dėję aš gavęs sukurti, tai 
bene bus tas užsakymas, 
kurį gavau iš Maskvos mV 
no centro. Šia proga galiu 
pasigirti, kad dabartinė vy
riausybė suteikė man nusi
pelniusio meno veikėjo var
dą.”
r Į Bostone palikto savo 
f Artojo reikalą Petras Rim
ša žiūrėjo gan optimistiš
kai. Pasakyčiau — perdaug 
optimistiškai! Jis vis dar 
tikėjo, kad tasai vietos ko
mitetas su juo atsiskaitys, 
kad jis savo duotą žodį iš
tesės. Jis man 1946 m. ra
šė:
f “Mano ‘Artojas’ Bostono 
Dailės Muziejuje, girdėjau, 
būsiąs viešai išstatytas. Tai 
man yra malonu žinoti. At- 
siskaitysim susitv a r k i u s 
gyvenimui: reikia laukti. 
Man atrodo, reikalas stovi 
rimtų bostoniečių žmonių 
rankose.”

Tačiau jo graži viltis nu
ėjo niekais!

Petras Rimša buvo ne ur 
aprūpintas, kol buvo gyvas, 
bet ir miręs gražiai pagerb
tas. Jis iškilmingai palai
dotas Petrašiūnų kapinėse. 
Jo kūryba, jo meniniai dar
bai — niekad nebus užmirš
ti. Garbė jam!

Dr. A. Petriką

“Mano objektyve
- Lietuva”

Tarybų Lietuvoje viešė
jo grupė Lenkijos Liaudies 
Respublikoje populi a r a u s 
žurnalo “Panorama pulno- 
ci” redakcijos darbuotojų. 
Svečiai susipažino su LTSR 
sostine, aplankė Vilniaus 
gelžbetoninių gaminių ga
myklą, žiūrėjo Rusų dramos 
teatre premjerą v“Pigmū- 
lion/’• 1 vi

Respublikinio laikraščio 
“Červony štandar” žurna
listo B. Jaščiuko lydimi į 
Kauną atvyko žurnalo “Pa
norama pulnoci” kultūros 
skyriaus vedėja Marija 
S v e n c icka ir vienas įžy- . 
miausių Lenkijos fotokores
pondentų Vaclovas Kapus- 
to. Svečiai aplankė Kauno 
hidroelektrinę, muz i e j u s . 
Šiltai lenkus žurnalistus su
tiko A. Mickevičiaus vardo 
vidurinės mokyklos mokslei
viai, mokytojai. Be paliovos 
traškėjo V. Kapusto foto
aparatas. Lenkijoje jau bu
vo suorganizuotos dvi šio 
gabaus fotoreporterio meni
nių nuotraukų parodos. 
Ypač didelį pasisekimą tu
rėjo jo nuotraukos, padary
tos Žalgirio mūšio vietoje. 
Netrukus susipažins ir su 
trečia jo darbų paroda. Ji 
buvo pavadinta — “Mano 
objekte — Lietuva.” •'4 

—Ką atspindės ši fotopa- 
roda? — tokiu klausiau 
kreipėmės į. V. Kapusto.

—Mane ypač stebina sta
tybos respublikoje, — pasa
kė jis. — Kur’nepažiūrėsi, 
visur statybiniai pastoliai, 
auga gyvenamieji namai. 
Pakeliui į Kauną aplankė
me Lietuvos VRES staty
bą. Koks darbo ritmas! 
Koks didingas pulsas! Jau
čiama, kad dirba žmonės, 
kurie tiki savo ateitimi, 
tvirtai pasiryžę padaryti sa
vo respubliką dar gražesnę, 
turtingesnę. Stengiuosi savo 
fotonuotraukų parodoje 
kaip tik ir parodyti didžiu
lius Tarybų Lieu vos vysty
mosi tempus, žmones, kurie 
savo darbu priartina ryt
dieną. V. Valentas

i

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

i

2 p.--Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 24. 1961 
' ‘ — * * * 0



Sakykla
ir naujų narių įrašymo kar
totekos gali mano klaidą 
pataisyti. Kad ir likčiau 
klaidingas, vienok už suvie
nijimą visų trijų organiza
cijų į vieną, kaip dabar ra
šant šį sumanymą stoviu, 
taip ateityje stovėsiu, nežiū
rint, kokia kritika tam su
manymui gali pasireikšti.
Klausimas; ar galima visus 

tris susivienijimus 
į vieną sujungti?

Mano požiūriu ir ilgų šia
me krašte pragyventų me
tų patirtimi, veikiant vie
noje ar kitoje lietuvių or- 
g a n i z acijoje, aiškiai per
matau, kad galima. Perma
to tai ir kiti.veikėjai. 1960 
m. netikėtai teko sutikti du 
Liet. Darb. Susiv. atstovus, 
kurie dalyvavo tos organi
zacijos Seime, Philadelphi- 
joje. Kaip tik tuo reikalu 
man teko su jais pasikalbė
ti. Jie nusiskundė, kad pas 
juos randasi tas pats sun
kumas, kaip ir pas mus. 
Seni nariai miršta, naujų 
įrašyti duodasi labai sun
kiai. Kad išvengti toliau to 
sunkumo didėjimo, mano 
buvo užsiminta tuo reikalu 
jiems, kuriito čia kalbu. Tą 
mintį jie šimtu procentų 
užgyrė ir patarė tą klausi
mą kelti per organizacijų 
organus, ką po suvirš metų 
ir darau. Tenka tuo reika
lu pasidalyti ir su LRKS ei
liniais nariais, kurie taipgi 
pasisako teigiamai.

Turime išvengti 
liūdno likimo

Amerkos - Kanados lietu
vių skaičius, palyginus su 
kitų tautybių skaičiumi — 
lenkų, italų, vokiečių, airių, 
skandinavų ir kitų — yra 
mažas. Įvažiavimas jau
niems lietuviams iš Lietu
vos; kaip visiems yra žino
ma, kelias yra uždarytas. 
Senosios lietuvių imigran
tų sukurtos mažesnės drau
gijos, klubai, viešos svetai
nės, povaliai, viena po ki
tos, likviduojasi, pasidaly
dami kapitalo likučiais, jei 
tokio lieka. Naujo nieko ne
statoma., neorganizuojama 
vietoj senimo likviduojamų 
likučių, nes nėra kam. Ma
no mieste, iš kurio rašau’šį 
sumanymą, likvidavosi du 
seni klubai; rengiasi kiti tai 
pasekti. Tai liūdnas liki
mas. Taigi, kad centrinės 
organizacijos (susivieniji
mai) nedasigyventų mažes
niųjų likimo, reikia nuo da
bar pradėti rengtis jų su
koncentravimui į VIENĄ.

Artėja susivienijimų sei
mai, kurių jurisdikcijai pri
klauso iš Spręsti sujungimą 
visų trijų susivienijimų į 
vieną. Šis klausimas iš lai
ko turi būti keliamas, ap
kalbamas kuopų susirin
kimuose, rašoma organiza
cijų, organuose, kad būsimi 
seimų delegatai galėtų ma
tyti ir žinoti eilinių narių, 
pageidavimus: sujungti vi
sus tris susivienijimus į 
VIENĄ.

Z. JANKAUSKAS, 
SLA 135 kuopos 
fin. sekr.-ižd.-org.

2029 Brandywine St. 
Philadelphia, Pa.

1961 m. X 15
PS. šį raštą p. Jankaus

kas pasiuntė-visų trijų su
sivienijimų organams. Mes 
jį gavome iš LDS sekreto
riaus, ir spausdiname kaip 
informaciją. —* “Laisvės” 
Redakcija.

Washingtonas. — JAV 
valstybės sekretorius Dean 
Ruskas sako, kad reikia 
daugiau susirūpinti mokslo 
reikalais.

į Laisvoji
SUJUNGKIME VISUS

TRIS SUSIVIENIJIMUS 
J VIENĄ

Laikas jau pribrendo 
apie tai visiems pagalvoti: 
ne tik organizacijų centrų 
viršininkams, bet kuopų ir 
apskričių viršaičiams, kaip 
ir eiliniams nariams, kurie 
rūpinasi tolimesniu mūsų 
organizacijų likimu ir gyve
nimu. Kitos išeities nėra, 
ir nematyti ateičiai per
spektyvų, kad paveniai-at- 
skirai veikiant, mes galėsi
me išsilaikyti kitus 75 me
tus bent taip stipriai, kaip 
iki šiolei.

Senos letuvių imigracijos 
nariai sparčiai traukiasi iš 
mūsų organizacijų tarpo į 
aną... užmaršties pusę; pa
pildyti jų vietas čia gimu
siais, sunkiai, labai sunkiai 

'iKnodasi. Vėliausi lietuviai 
atėjūnai irgi mažai mūsų 
centrinėmis pašalpos orga
nizacijomis rūpinasi prie jų 
prisidėti, nes jiems atrodo, 
kad lietuvių susivienijimai 
jau paseno ir baigia savo 
gyvenimo dienas. Tada jie 
apsidraudė tūkstantinėmis 
polisomis bilijoninėse ap- 
draudų kompanijose, kur jų 
apdrauda yra užtikrinta. 
Tik labai sąmoningi lietu- 
viai-vės pasitiki savomis 
paša Ipcs organizacijomis, 
duodasi įrašyti, bet tokių 
randasi mažuma. Ar toks 
nepasitikėjimas savo orga
nizacijomis yra pateisina
mas? Mano požiūriu — ne. 
Iš 30,000 suvirš pribuvusių 
į-Ameriką ir Kanadą lietu
vių, jei bent trečdalis jų 
įsijungtų į vieną-kitą susi
vienijimą, jų apdrauda bū
tų, užtikrinta daugeliui me- M.'

Kaip mes juos prie savo 
organizacijų galime 
pritraukti ir užtikrinti 
apdraudos saugumą?

Mums reikalinga būtinai 
sujungti visus tris susivie
nijimus į Vieną, sakyčiau, į 
Amerikos-Kanados Lietuvių 
Susivienijimą vardu. Kaip 
dabar bent tos tris organi
zacijos nariais ir kapitalu 
stovi, jos sudarytų apie 30,- 
000 narių ir $8,000,000 
(daugiau ar mažiau) kapi
talo. Susidarytų vienas 
stiprus centras, sumažėtų 
trijų centrų išlaikymas, 
sutvirtėtų kuopos ir apskri
čiai, užtektų vieno didesnio 
formato organo (įvedant 
anglų kalbos skyrių čiagi- 
miams. Centran (kaip ir 
kuopų valdybosna) turėtų 
įeiti jaunesnio amžiaus žmo
nės iš Amerikos ir Kanados 
naujakurhį tarpo ir čiagi- 
mjų, kurie kooperuodami 
arusiai galėtų eiti prie lie
tuvių jaunimo, dėtis prie 
lietuvių tautos didžios šei
mynas išeivijoje. Prie to ga
lima būtų turėti didesnėse 
lietuvių kolonijose, ieškant 
naujų narių, apmokamus 
produktyvius agentus.
Ilgiau delbdami, greitiname 

organizacijų pabaigą
Nesu visiškas pesimistas, 

bet jei mes laiku neprireng
sime kalbamu reikalu orga
nizacijų suvienijimo į vie
ną, tai laikas ir didžausią 
optimistą turės s u v i 11 i. 
Nors visų organizacijų pa
stangos kuo geriausiai da
romos gauti naujų narių, 
vedama reklama, rašomi or
ganuose gražūs ir širdingi 
Hietuvių sąžinę ir protą at- 
spaukimai, tačiau pasekmės 

'*yra menkos; mirimai virši
ja naujų narių įrašymą. 
Norėčiau tuo pasakymu bū- 

klaidingas, bet abejoju; 
tik centrų vedamos mirusių

IŠ LA
Gerb. drg. Mizara!

Valstybinė Grožinės lite
ratūros leidykla šiuo metu 
leidžia J. Mačio-Kėkšto raš
tų rinkinį. Tekstus, kiek 
įmanoma, stengiamės imti 
iš pirminių šaltiniu - rank
raščių arba periodikos, ta
čiau mūsų respublikos bib 
liotekos neturi pilnų kai ku
rių laikraščių, ypač Ameri 
koje leistų, komplektų.

Pluoštą savo kūrinių J 
Mačys-Kėkštas yra išspaus 
dinęs “Lietuviškajame ba 
se,” bet mūsų bibliotekos 
reikalingų numerių nėr: 
Todėl prašytume Tamst 
jei. yra galimybė, nurašy 
ir atsiųsti šiuos Kėkšto eil 
raščius, spausdintus “Lieti 
viškajame balse”:

1) “Duetas,” 1886 n 
Nr. 19,

2) “Vox populi,” 1886 r 
Nr. 20,

3) “Kas?,” 1886 m. N 
23, ,

4) “Vargai Lietuvos 
1889 m. Nr. 21.

Su pagarba, 
J. Čeky s 

Direktorus
Vilnius, 1961. X. 12 d.

KAS TURITE?
Gerbiamam J. Čekiui pa 

sakysime, kad mes neturim 
minėtųjų “Lietuviškojo bal 
so” laikraščio numerių. A 
bejoju, ar juos ir kas iš mū
sų skaitytojų turi. Bet je. 
atsirastų skaitytojų, turin
čių tuos laikraščio nume
rius, būtų labai gera, kad 
jie nurašytų minėtus eilė
raščius ir pasiųstų mums 
arba tiesiai J. Čekiui, lei
dyklai. (Tik reikia atsar
giai nurašyti.) Leidyklos 
adresas: Vilnius, Kapsuke 
g. 10, Lithuania, USSR.

Smagu, kad Lietuvos Gro 
žinės literatūros leidykk 
išleidžia J. Mačio - Kėkšt( 
raštų rinkinį. Poetas Ma 
čys - Kėkštas yra gyvenę? 
JAV, čia dirbo, čia kūrė i) 
čia šio šimtmečio pradžioj? 
mirė, gi jo palaikai b u v c 
sudeginti Niujorko krema
toriume. — Redakcija

R. MIZARAI 
Gerbiamas Drauge:

Kadangi aš esu vienas iš 
daugybės Bostono ir apylin
kės lietuvių, lankiusių Pet
ro Rimšos parodą Bostone 
tai laikau sau už pareigą 
pastebėti Jums, kad “Lais
vėje,” rašydamas Krisluose, 
padarėte keletą klaidelių.

Tos parodos įvyko ne 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, bet prieš antrąjį.

Taipgi dalyvavau didelia
me susirinkime, kuriame 
buvo plačiai kalbama apie 
nupirkimą ir padėjimą to 
“Artojo” į Bostono Dailės 
muziejų.

Taipgi yra neteisinga “ra- 
ketieriais” vadinti tuos lie
tuvius, kurie vedė derybas, 
o kad pats R. Rimša parda
vė tą “Artoją,” negavęs nė 
vieno dolerio rankpinigių 
tai ir jis pats tame buvo 
biskelį kaltas.

Prieš keliolika metų bu
vau nuvykęs į Bostono Dai
lės muziejų, ir ten mačiau 
tą “Artoją.” Tiesa, “Arto
jas’’ nebuvo tarp pasauli
niai pagarsėjusių skulpto
rių darbų, ir jis nėra dulkių 
slegiamas muziejaus rūsiuo
se, bet stovi ant švaraus sta
lelio.

Su pagarba,
J. R. Niaura

Islington, Mass.
MANO ŽODIS

Gerai, kad drg., Niaura 
padarė pastabų dėl mano 

l

pastabų apie P. Rimšos pa
godas ir jo “Artoją.” 
j

i Aišku, P. Rimša su savo 
darbų parodomis JAV buvo 
ne prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, bet prieš antrąjį; ma
no pastaboje įvyko, kaip 
anglai sako, “slip of tlae 
tongue,” prasišokimas. Bet 
le čia pati reikalo esmė.

Sakote, prieš kelioliką me- 
ų buvote Bostono Dailės 
muziejuje ir matėte “Arto- 
ą” “ant švaraus stalelio.” 

Herai! Pats dailininkas 
j aan sakė, kad iš karto “Ar
ijas” buvo muziejaus salė n 
įtalpintas, bet “vėliausio
ms žiniomis” (o gal buvo 
ieno nors pletkai dailinin- 
ui užgauti) iš muziejaus 
įlės jis buvo išimtas. Bū- 
i buvę labai gerai, jei drg. 
'iaura, prieš rašydamas 
astabą, būtumėte nuvykęs 

muziejų ir patikrinęs, 
lip ten dalykai stovi su 
\rtoju.” Pagaliau, P. Rim- 
\ nekaltino muziejaus va- 
wų dėl to, kur jie laiko jo 

! Yrtoją,” jis jiems neprie- 
i ūštavo.

Na, o kai dėl “raketie- 
ų”: tai buvo jo pavadini- 
as, ir aš tik atpasakojau, 

ą jis sakė. Tuos asmenis, 
urie žadėjo jam už “Arto- 
ą” sumokėti, bet nesumo- 
ėjo, jis vadino dar aštres- 
liais būdvardžiais, kurių aš 
Tenorėjau kartoti.

Iš viso, ką dailininkas pa
ikojo, man buvo naujiena. 
Jis sakė, kad “Artojas,” 
kurį jis taikė Bostono Dai
lės muziejui, buvo nulietas 
iš bronzos, ir tai jam daug 
lėšavo — savo pinigais jis 
tai atliko.. Dailininkas ne
įvardijo nė vieno asmens, 
kuris buvo žadėjęs (jam 
^sant Amerikoje) už “Arto
ją” sumokėti: :sakė, jų ten 
yra keletas.
į P. Rimša, beje, prašė ma
le, kad aš patarpininkau
čiau, kad ieškočiau jam pa
žadėto už “Artoją” atlygini
mo. Bet aš, žinoma, nuo to 
itsisakiau. Tada jis prašė, 
;ad, būdamas Bostone, s.u- 

. eičiau su vienu asmeniu 
(dipuku) ir su juo pasitar
šiau dėl to atlyginimo. P. 
Rimša girdėjęs, kad tie as
menys, kurie žadėjo jam at
lyginti (pinigų sumą minė
jo, bet dabar aš jos nepa
menu), pinigų surinkę turi, 
bet laikosi pas save, jam ne- 
prisiunčia, duoto žodžio ne
silaiko.

• Atrodo, kad Jūs, drg. 
Niaura, apie tai smulkiau 
žinote. Ar galite pasakyti, 
kas tie asmenys, kurie lai
kosi dailininko P. Rimšos 
pinigus? Kodėl jie jų nepa
siuntė skulptoriui?

Na, o jeigu nepasiuntė 
pačiam dailininkui, tai ko
dėl negalėtų pasiųsti jo naš
lei, Elenai Rimšienei, Kau
nan? Nemanau, kad Elena 
Rimšienė reikalinga kokios 
pagalbos, ji pilnai yra ap
rūpinta, bet čią ne tas klau
simas : klausimas atsiskai
tymo, klausimas teisingu* 
mo! Kodėl kas nors turėtų 
naudotis pinigais, teisėtai 
priklausančiais dailinnkui 
P. Rimšai?

Šiame “L.” numery telpa 
apie P. Rimšą dr-o A. Pet- 
rikos straipsnis, kuriame 
tie klausimai taipgi liečia
mi. R. Mizara

Lincoln, Nebraska. — 
Nebraskos gubernatori u s 
Morrison pasirašė po įsta
tymu, skelbiančiu Komu
nistų partiją toje valstijoje 
nelegale.

Washingtonas. — JAV 
išgabeno į Europą 100,000 
tonų ginklų įr amunicijos.
\ -

1930 metais birželio 16-tą 
Lietuvių Auditorijoj Chica- 
goje susirinko SLA kuopų 
delegatai į 36-tą seimą. 
Senoji SLA gvardija nesu
tiko įsileisti vieną pažan
gietį į mandatų komisiją. 
Du šimtai aštuoni delegatai 
likosi išmesti.

Ir birželio 18-tą dieną 
susirenka Meldažio svetai
nėje ir išrenka savo Pildo
mąją tarybą ginti savo tei
ses. Liepos 7-tą, 1931 me
tais, gautas pastovus čarte- 
ris LDS įkūrimui.

Šiemet LDS 30 metų su
kaktis. LDS Centras, LDS 
kuopos sukaktį praleido ty
lėjimu, išskiriant porą kuo
pų. Prisimenu 25-tų metu 
sukaktį, kuri buvo gražia' 
atžymėta per spaudą, ap
skrities ir kuopos, pakelta' 
narių ūpas, paskleista agi 
tacija, gauta naujų narių.

Tai kodėl taip neįvyke 
dabar?

Moterų Skyrius “Vilny 
je” turtingas gerais straip 
sniai ir įdomus skaitymui 
Amerikos ir Lietuvos mc 
terų gyvenimas kovų suku 
ryje gražiai aprašomas ir 
būtų malonu, kad skyrių' 
eitų per ilgą metų eilę.

“Laisvės” redakcija atl; 
ko gerą darbą, ( netalpinda 
ma įspūdžių “Laisvėje”, kv 
rie telpa “Vilnyje.” Page: 
dautina, kad koresponde'' 
cijos nepasikartotų tos pa 
čios abiejuose laikraščiuo 
se. Yra kolonijų korespon 
dencijų abiejuose laikraš 
čiuose ir “Tiesoje”.

Vilniečiai irgi padar? 
žingsnį pirmyn netalpind? 
mi ištraukų iš “Laisvėje’ ’ 
telpančių korespondencijų. ,

Tačiau geresni raštai i j 
Lietuvos spaudos pasikar i 
toja abiejuose laikrašičuo Į 
ir dar kanadiečių “Liau 
dies Balse”.

Skaitytojai žino J. Bak ! 
šio iš Worcesterio pasaky: i 
mą apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą. Jo kalba, paša ( 
kyta amerikiečių lietuvi v : 
turistų išleistuvėse Lietvo : 
je, priešinga jo plepalams.• 
Amerikoje.

“Šviesa” už paskutiniu' 
tris mėnesius įdomi. j 
Bimbos “Ruzveltas ir Nau 
joji dalyba” įdomus. Ta’ 
peržvalga praeities politi 
nio sūkurio, kuriame veik' 
visos politinės partijos.

Chicagiečiai nusitarė p? 
statyti d-gui L. Prūseikr 
antkapį. Jų pasibrėžtar 
darbui atsilieps pažangiu 
lietuvių visuomenė. Reika’ 
aukų, LLD kuopos jų tikr 
lą įvertins. Vellionis I 
Prūseika buvo LLD įkūrė
jas ir iki pabaigos savo g1 
venimo rūpinosi, kad orgr 
nizacija gyvuotų, augt? 
skleisdama apšvietą lietu 
vių tarpe.

Velionis L. Prūseika ils’* 
si chicagiečių Lietuvių Tau 
tinėse kapinėse. Pastačii” 
antkapį, ir tie, kurie gyve 
na nuošaliai Chicagos, ap 
lankydami Chicagą, aplan 
kys jo kapą.

L. Prūseikos nėra, bet li
kę jo draugai, dirbanti prie 
“Vilnies”, laikraštį išleidžia 
taip įdomų, kaip ir pirmiau.

Metai prabėgo, mes ir 
vėl esame darbo sūkuryje. 
Spaudos vajus nėra leng
vas darbąs. Gerą dalį mū
sų draugų - draugių slegia 
metų našta, jiems jau sun
ku eiti tas pareigas.

Bet seni spaudąs rėmėjai 
pasižymi dosnumu. Rytai

n e p a s i d u oda vakarams, 
vakarai rytams. “Laisvė” 
surengia vieną koncertą į 
metus. “Vilnis” du ir du 
■piknikus. Abu laikraščiai 
i nugali sunkumus, turėdami 
i nuoširdžių rėmėjų. Ameri
kiečiai prisideda su auko- 

; mis palaikymui “Liaudies 
j Balso”.

Gal bus pirmutinis LLD 
centro sekretorius drg. J. 
Grybas, kuris aplanko kuo
pas po visus šalies kampus 
su judomais paveikslais 
apie Lietuvos gyvenimą. 
Senoji karta įdomauja.

Chorus turime, bet ne vi
sose kolonijose. Su koncer
tais pasiekti negalima.

Ir tik ačiū pasiryžimui 
Jono Grybo, Briedžio ir 
Varaškos, jie pasiekė ir Ca- 
liforniją!

Pilietis

Miami, Fla.
Vietinės žinios

Mūsų miestas su apylinke 
uri daug negrų gyventojų, 
darbininkai negrai dirba 
■unkiausius ir prasčiausius 
^rbus už labai pigias al- 
vas. Jų didžiuma dirba 
laržovių plantacijose, val
gyklose prie indų plovimo, 
aradžiuose prie nuvalymo 
.utomašinų, prie namų sta- 
•?mo, cementinių bloksų ne- 
’otojais, plumberių ir elek- 
rikierių pagalbininkais, lo- 
ų ir daržų valytojais ir 
mie kitokių visokių “leibe- 
•iškų” darbų.

Negrai didžiumoje neor
ganizuoti į unijas. Jų uždąr- 
biai maždaug $50 per sa
kaitę. Bet dabar per pa- 
taruosius porą metų juos 
štiko baisiausia nelaimė, 

nes iš Kubos į mūsų miestą! 
r priemiesčius prigužėjo 
atbėgelių apie 25 tūkstan
tius. Kiti skaičiuoja daug 
daugiau. Mūsų miestas ir 
Dade apskritis duoda jiems 
pašalpą. Tačiau tokias pa
šalpas gauna ne visi, tai li
kusieji kubiečiai darbinin
kai prievarta lenda pas 
iarbdavius ir siūlo savo 
larbo spėkas už pusę mo
kesčio, arba kad ir tik už 
mvalgymą.

Tūli darbdaviai, supran- 
•ama, tuo naudojasi, ir neg- 
*us atleidinėja nuo darbo, 
'uomet kubiečiai darbinin- 
ai dirbs už pusę algos. Bet 
am tikras nuošimtis kubie
čių yra ir buržujų, kurie 
niesto centre slankioja su 
avo puošniomis žmonelė- 
lis po departame n t i n -e s 
rautuves, ir nuomoja bran
dus ištaigingus apartmen- 
is.

Pastaruoju laiku tūlos 
nrberšapės, kurios randa- 
’ miesto centre ir viešbu- 
uose, pakėlė kainas už 
laukų nukirpimą iki $1.75. 
'arberių unijos .kaina nu
matyta $1.50. Yra kelios 
arberšapės1 neunijinės, ku- 
’os kerpa plaukus už $1.

Mūsų gera draugė Adele 
lirštonienė pasidavė į ligo
ninę akių operacijai. Lin
kime jai pasekmingai pa- 
weikti. V. J. Stankus

Chicago. -— United Auto 
Workers unija pasirašė 
trijų metų kontraktą su 
Harvester Ko. Kontraktas 
liečia 32,000 darbininkų, 
kurie gamina farmų dar
bams mašinas, jų tarpe 
traktorius. Darbin inkai 
kiekvieneriais metais gaus 
pakėlimą algų nuo 2 ir pu
sės iki 6 centų per valandą.
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Washingtonas. — Atvy
ko Italijos karo ministrtas 
G. Andreoti.
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Prof. V. Ruokis
Kai Žemės ūkio akademi

jos darbuotojai ir studentai 
paskaitė laikraštyje, kad 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas dirvože
mio katedros vedėją prof. 
Viktorą Ruokį apdovanojo 
Darbo Raudonosios vėlia
vos ordinu, visi vieningai 
pritarė šiam dideliam pro
fesoriaus darbo įvertinimui.

Prof. V. Ruokis žemės 
ūkiui kadrus ruošia nuo 
1918 m. Jis buvo pirmasis 
Dotnuvos Žemės ūkio mo; 
kyklos vedėjas, vėliau — 
mokytojas. Jam pirmajam 
kilo idėja Lietuvoje organi
zuoti aukštąją žemės ūkio 
mokyklą. Nors pradžioje 
buržuaziniai vadeivos tam 
labai priešinosi, tvirtinda
mi, kad “... išlaikyti dvi 
aukštąsias mokyklas Lietu
voje (universitetą ir akade
miją — V. J.) būtų per 
sunki našta”(!), tačiau pa
žangiosios jėgos nugalėjo. 
1924 metų rudenį Dotnuvos 
žemės ūkio technikumo ba
zėje buvo įsteigta Žemės 
ūkio akademija. Nuo to lai
ko V. Ruokis joje dirbo ka
tedros vedėju.

Prof. V. Ruokio gyveni
mas, mokslinė ir pedagogi
nė veikla yra glaudžiai su
sijusi su Lietuvos žemės 
ūkiu, jo išvystymu, žemės 
ūkio specialistų ruošimu. 
Jis vienas pirmųjų senosios 
kartos Lietuvos mokslinin
kų stojo į garbingas Komu
nistų partijos eiles. Jau še
šiolika metų, kaip jam su
teiktas nusipelniusio mokslo 
veikėjo vardas, penkiolika 
metų, kai dirba Tarybų 
Lietuvos Mokslų akademijos 
nariu-korespondentu.

Akademijos, studentai bei 
dėstytojai prof. V. Rūokį 
pažįsth kaip neišsenkančios 
energijos žmogų, nuošir
džiai atsidavusį mokslui- ir 
liaudžiai darbu otoją. Jis 
yra parašęs keliolika moks
linių darbų bei vadovėlių, 
kaip: “Kristalografija, mi
ne r a logija, petrografija,” 
“Pietinės Tarybų Lietuvos 
dirvožemis ir jo agronominė 
charakteristika,” “Dirvože
mio mokslas” ir kt. Iš viso 
prof. V. Ruokio išspausdinti 
mokslo veikalai su origina
liomis iliustrac i j o m i s. ir 
mokslinių terminų žodynais 
sudaro daugiau kaip 4,000 
puslapių, kuriuose nagrinė
jami geologijos ir. dirvože
mio mokslo pagrindai. Jam 
vadovaujant, paruoštas įr 
išleistas labai svarbus Lie
tuvos TSR dirvožemio žemė
lapis.

V. Janavičius

PARODOS MEDALIAI — 
LIET. DAILININKAMS
Vilnius. — Grupė Tarybų 

Lietuvos dailininkų — kny
gų iliustruotojų apdovano
ta Visasąjunginės liaudies 
ūkio laimėjimų parodos me
daliais ir vertingomis do
vanomis. Dailininkai A. Ma
kūnaitė už spalvotas gra
viūras P. Cvirkos “Pasa
koms” ir V. Jurkūnas už 
meninį Žemaitės “Rudens 
vak a r o” apipavidalinimą 
gavo aukso medalius. Si
dabro medaliais apdovano
ti dailininkai A. Kučas, S. 
Krasauskas, V. Galdikas, 
L. Paškauskaitė. V. Kali
nauskui, V. Bačėnui, E. Ju-% 
rėnui, V. Valiui ir už kny
gų redagavimą Grožinės 
literatūros leidyklos redak
toriui A. Žirguliui paskirti 
bronzos medaliai.



.V. Z Stankus

Mano keliones po Tarybų 
Lietuvą įspūdžiai

/ (Tąsa)
Aš pasiteiravau: kurią 

dieną būsime Kaune? Atsa
kė, Kaune būsime liepos 26 
d. Ta proga aš pasiunčiau 
laiškutį brolio sūnui į Jona
vos rajoną, kad jis mane 
pasitiktų Kaune.

Tą patį vakarą viešbučio 
restorane mums buvo su
rengtas banketas, ilgas sta
las buvo nukrautas val
giais ir visokiais gėrimais. 
Dalyvavo daug Vilniaus 
žmonių. Trumpas kalbas 
pasakė mūsų grupės vadas 
Walteris Brazauskas, P. 
Rotomskis, A. Libikas, J. 
Stasilionis. Kitų pavardžių 
nepamenu. Banketas pasi
baigė gana vėlai su tautiš
komis dainomis.

Ant rytojaus mums bu
vo paskirtas už vadovą Vik
toras Bergas. Po pusryčių 
gidas Bergas visus susodi
no į busą, ir mes patrau
kėme į užmiestį, į tą mil
žinišką Vilniaus Gelžbetoni
nių konstrukcijų gamyklą, 
kuri gamina medžiagą nau
jų namų statybai — milži
niškiems a p a r t m e n įna
miams nuo keturių iki pen
kių aukštų, maždaug vieno 
mūsikio bloko ilgio. Fabri
kas užima apie 30 hektarų 
žemės plotą.

Fabriko pareigūnai visą 
mūsų grupę išvedžiojo po 
visus fabriko skyrius. Aš 
stebėjausi, kad nei, Ameri
koje nesu matęs tokių ma
šinų. Vieną keltuvą-kraną 
palubėje, pastebėjau,, opera
vo jauna moteris ir kilnoję 
sunkius daiktus. Su manim 
nuolatos vaikščiojo fabriko 
inžinierius, aiški n d a m a s 
fabriko tvardą ir jo našu
mą liaudies gerbūviui. Aš 
jį užklausiau, kiek jūsų ta
me fabrike dirba darbinin
kų? Trumpai atsakė—apie 
septynis šimtus. Aš jį pa
klausiau, ar negalėtų jis 
man paaiškinti, kokios yra 
darbininkų darbo valandos? 
Atsakė, kad darbininkai 
dirba po septynias valan
das į dieną ir šeštadieniais 
dirba po šešias valandas, 
viso 41 valandą per savai
tę. Algos jie gauna po 105 
rublius per mėnesį.

Klausiu jį, o jūs, kaip in
žinierius, taipgi gaunate 
tiek pat algos kaip ir dar
bininkai? Atsakė, kad jų, 
inžinierių ir kitokių atsa
kingų fabriko pareigūnų, 
kurių yra daugiau kaip 30, 
algos yra 50 rublių aukštes
nės n-egu darbininkų. Reiš
kia, jie gauna maždaug po 
150 rublių per mėnesį.

Fabrikų darbininkai už 
apartmentus su vienu mie
gamuoju moka po 8 rublius 
per mėnesį. Už tą pačią 
nuomą gauna šviesą, šilu
mą ir vandenį. Aukštesni 
fabriko pareigūnai moka už 
apartmentus po 12 rublių 
per mėnesį, bet jų ir apart- 
mentai didesni.

Su tuo pasikalbėjimas bu
vo baigtas, mes grįžome į 
viešbutį pietų.

Čia aprašiau tik to fabri
ko darbininkų darbo sąly
gas. Bet kas liečia kitų 
profesijų uždarbius, kaip 
tai, daktarų, slaugių, me
chanikų, šoferių, restoranų 
ir viešbučių patarnautojų 
algas., tai skleidžiasi visokių 
pasakų, kuriomis man nela
bai norėtųsi tikėti. Dau
giausia nusiskundžia senes
nio amžiaus žmonės. Jau
nimas ,-visai patenkintas ta
rybine santvarka. Kiek pa
stebėjau, tdi nevienas žmo
gus nebadauja, visi gražiai 

jų, taipgi nekuriuos nuve
dė į girią ir parodė parti
zanų slėptuves po žeme. Pa
matėme ilgą stalą, ant ku
rio buvo radijo aparatas, 
šautuvai ir bombos, kurio
mis partizanus aprūpinda
vo tarybiniai parašiutinin
kai. Sakoma, kad vien toj 
girioj buvo apie 3,000 par
tizanų. Aš ir kiti gavome 
po knygą “Pirčiupio trage
dija.” Tas kaimas hitleri
ninkų buvo sudegintas su 
119 žmonių — vyrų, mote
rų ir vaikų.

Liepos 23 diena buvo sek
madienis, 3-čia valanda po-, 
piet, kai m-es įvažiavome į 
Druskininkų miestą. Vieš
butis buvo- šaunus. Kiek su
sitvarkėme. Išėjau į gatvę 
ir stoviu, dairausi. Antroj 
pusėj matosi su aukštu 
bokštu bažnyčia. Tuoj už
kalbino mane koks tai vyru
kas, ir kaip bematant ap
stojo mane apie porą tuzi
nų vyrų ir moterų, ir kož- 
nas turėjo kokių nors klau
simų amerikonui. Klausi
mų buvo įvairiausių: kiek 
lėšuoja maistas, drabužiai, 
po kiek uždirbate tų dole
rių. Bet dauguma teiravo
si apie savo gimines, dėdes, 
tetas — “ar pažįstate?” “ar 
žinote?” Visi jie buvo drau
giški, mandagūs, o kai ku
rie rodė adresus. Visiems 
atsakinėjau pagal savo su
pratimą.

Pora jaunų vyrukų, ma
tyt, išsigėrusių, apsikabino 
mane ir bandė įsivesti į 
restoraną iy užfundyti 
alaus. Bet nuo to griežtai 
atsisakiau ir jiems padėko
jau.

• Pastebėjau jiems api-e tą 
puošnią - bažnyčią > antroj pu
sėj gatvės, sakau, gaila, kad 
neteką. išgirstu smišių. jBe t 
viena iš‘ grupės ;moterėlių 
paaiškino, kad mišios bus 
septintą valandą vakare. 
Sulaukęs septintos valan
dos, įžengiau į bažnyčią. 
Puošni ir erdvi, galėtų su
tilpti trejetas tūkstančių 
maldininkų, bet lomkose sė
dėjo apie 60 apysenių mo
terėlių, o antroj pusėj apie- 
tiek pat augusių vyrų. Pra
sidėjo ir mišios, ir mane nu
stebino, nes prie vargonų 
choras per 35 minutes šau
niai lotyniškai giedojo. Pa
sijutau tartum esąs kokia
me koncerte, o ne bažnyčioj. 
Sugrįžau prieš viešbučio ir 
pasigyriau Geo. Stasiukai- 
čiui iš Cliffside, N. J. Jis 
pašėlo mane barti, kodėl aš 
jo nepakviečiau. Bet ten 
pat stovinti moterėlė paste
bėjo ir mums paaiškino, 
kad rytojaus rytą mišios 
bus nuo septintos iki aštun
tos ir kad mes galėsime nu
eiti ir pasiklausyti.

Taip mes ir padarėme. 
Maldininkų buvo apie 100. 
Tyku, ramu. Suskambėjo 
varpelis, ir kunigas pradė
jo dalinti komuniją, o drg. 
Stasiukaitis pradėjo foto
grafuoti altorių su kunigu. 
Pribėgusi moteriškė pradė
jo šaukti “nemožna, nemož- 
na fotografuoti.” Aš smu- 
kau lauk pro duris, kartu 
ir Stasiukaitis. Aš sakau 
jam, fotografija neišeis ge
rai, nes neturėjai lemputės.

Sekančią dieną mūsų gi
das visą mūsų grupę‘ ve
džiojo po sanatorijas ir li
gonines, kurių ten randasi 
pusėtinai daug. Sanatorijo
se ir ligoninėse parodė kam
barius ir operacijų apara
tus.

Petras Puodįs, philadel- 
phietis, turi labai /storą li
gotą koją. Jis ją parodė 
^daktarams. Jie apsiimtų iš
gydyti, bet tik ne vienu mė
nesiu.

(Bus daugiau)

Palaidojus Kazimierą 
Maksvytį

Spalio 10 d. tapo palaido
tas ilgametis Brightono pa
žangių organizacijų veikė
jas Kazimieras Maksvytis- 
Maxwell. Palaidotas Mount 
Auburn kapinėse.

Kiekvieną žmogų mes 
sprendžiam jam mirus. Ir 
ištiesų, tik mirus, žmogaus 
nuveikti darbai, draugų 
pareikšta užuojauta nusa
ko velionies gyvenimą.

Mirus velioniui Maksvy
čiui, jo kūnas skendėjo gė
lėse, šermeninė visuomet 
buvo perpildyta lankytojų, 
ir kiekvienas draugas bei 
pažįstamas nulenkė savo 
galvą, kaipo prieš sąžinin
gą ir sunkaus darbo žmogių.

Nors tai buvo antradie
nis, dirbama diena, bet į 
kapus velionį palydėjo apie 
trisdešimt automobilių.

Palydovai momentai i a i 
apsupo kartsą ir pasigirdo 
šie žodžiai:
Gerbiami palydovai!

Šiandien mes apsupome 
Kazimiero Maskvyčio kapą 
ir teikiam jam paskutinį 
atsisveikinimą jo kelionėje, 
iš kurios niekas nesugrįžo, 
o anksčiau ar vėliau ir mes 
iškeliausime tuo paeit? ke
liu. Tik pagalvokime, kaip 
gamta keista! Visi vienodai 
gemame. Tačiau nevieno
dos aplinkybės suti n k a 
mus: vieni apsigyvena palo
tinose, pertekliuj visą gy
venimą išgyvena ir nežino, 
iš kur duona paeina. Kiti 
gema bakūžėse, kur tamsu, 
šalta, bado šmėkla seka 
kiekvieną žingsnį. Visą am
žių gamina turtus , tik ki
tiems ir tankiai be idiko, 
netekęs spėkų, apleidžia šį 
pasaulį ir važiuoja į kapi
nes.

Velionis Maksvytis kaip 
tik ir gimė bakūžėj. Jis dėl 
savo lėtaus būdo visiems 
nusileido, užtai jį visi my
lėjo ir gerbė. Nors jis buvo 
savamokslis, tačiau jis su
prato laisvę, jis prisidėjo ir 
nuoširdžiai darbavosi pa
žangiose organizaci jose. 
Jis mylėjo,, kas pasaulyje 
dailu ir tobula; jis mylėjo 
savo žmoną Stelą už vis la
biausia; mylėjo dukrą 01- 
gą, žentą ir anūkučius. Ve
lionis paliko keturias sese
ris Lietuvoje, bet dėl keb
laus susisiekimo nėra žinios 
ar jos gyvos ar mirę.

Žmogaus gyvenimas it 
tas banguojantis laivas? 
Kuomet tyku ir saulė švie
čia, tai jis laisvai plaukia, 
bet kuomet pakyla audra- 
vėjai, jis blaškosi ir mėto
mas bangų tarsi lapas. Tas 
pats ir žmogaus gyvenime, 
vieną dieną šoka, linksmi
nas, bet kitą dieną jį su
spaudžia nelaimės, ligos, 
skausmai ir nieko daugiau 
nemato, kaip pražūtį, tos 
visos ydos paeina nuo gam
tos ir žmonių. Nors žmonių 
gyvenimas nėra vienodas, 
bet gamtos tezė vienoda. 
Visi vienodu Jkeliu ateina
me į šį pasaulį ir išeiname. 
Nesvarbu, kad mirštame iš 
bado ar iš persivalgymo, 
mes nieko neatsinešėm į šį 
pasaulį ir nieko neišsineši- 
me. Gal net yra lengviau 
apleisti pasaulį iš bakūžės, 
negu palikti palocius ir 
maišus aukso.

Pirma negu apleisirųe šį 
kapą, nulenkime galvą bent 
dviem minutėm ir atiduo
kime paskutinį linkėjimą 
Kazimierui Maskv y č i u i: 
Lai būna jam lengva ši šal
ta žemelė/ o \ didžiausia 
užuojauta jo žmonai Stel- 
lai, dukrai Gigai, žentui, 
anūkams ir artimoms gimi
nėms.

Pasibaigus kalbai, laido

apsirengę, daug kas iš jų 
turi dviračius (baisikelius), 
o ir išsigėrimui ant “drą
sos/’

Antrą dieną Vilniuje mū
sų gidas V. Bergas pėsčio
mis nusivedė visą grupę 
prie Žaliojo tilto, kuris vi
sai nebuvo žalias. Kada po
nas Vileišis statė tą tiltą, 
jis jį žaliai nudažė. Nuo to 
laiko jis yra vadinamas ža
liuoju tiltu. Apačioj tilto 
teka Nemunas, o pakraš
čiais, pastebėjau, daug kas 
žvejoja. Ten pat yra par- 
kiukas ir muziejus, tai mes 
visi patraukėme į muziejų. 
Apart visokių ratelių, šau
tuvų ir kitokių senoviškų 
pabūklų, kurie tinka būti 
muziejuje, visos sienos nu
kabinėtos paveikslais viso
kių pasižymėjusių karžy
gių, kovotojų prieš hitleriz- 
mą. Aiškinimus atliko tai
syklinga lietuvių kalba jau
nas studentas. Jis prisimi
nė ir kolūkius. Viena turis
tė paklausė, ką reiškia kol
ūkis. Atsakė: “kolūkis” su
trumpintai reiškia kolekty
vinį ūkį; taip, kaip ir grėb
liakotis, kuris susideda iš 
dviejų žodžių, grėblio ir ko
to.

Sekantis busu išvažiavi
mas buvo į gėlynų farmą. 
Važiuojant mes matėme 
kolūkių laukus ir nuplau
tus rugius, sustatytus į gu
bas (mendelius), kurie šau
niai atrodė; Taipgi matė
me bandas besiganančių 
kaivių. Aš paklausiau gi
dą, kiek tų karvių' ten ga
lėtų būti? Atsakė: koks šim
tas. - ' / '

Štai mes privažiavome ir 
tuos gėlynus. Mus pasitiko 
tų gėlynų prižiūrėtojas ir 
augintojas. Visos gėlės au
ginamos stikliniuose pasta
tuose, ir tiek jų daug! Gal 
kokį akrą žemės užima. Pa
klausiau, ką jūs darote su 
tiek daug gėlių? Atsakė, 
kad sunkvežimiais veža į 
Vilniaus krautuves, kurios 
parduoda vestuvėms, krikš
tynoms, banketams; ir dar 
jų visų negalima patenkin
ti.

Aplankėme ir Gedimino 
pilies bokštą. Įsilipome į tą 
aukštą kalną, ir kaip įdomu 
buvo pamatyti tą seną isto
rinį pastatą!

Valandą laiko praleidome 
švento Petro ir Povilo baž
nyčioje, pamatėme tas me
niškas s k u 1 p t ū r ines vi
daus dekoracijas. Vidury 
bažnyčios stovi moteriška 
statula su dailia krūtine. 
Gidas Bergas paaiškino, jog 
tai yra Marija Magdalena, 
kuri, kaip žinia, yra buvusi 
prostitutė, o vėliau tapusi 
šventąja.

Beveik kožną rytą ir va
karą mus aplankė d-ras J. 
Kaškaitis. Mano žmona Elz
bieta įdavė man nuvežti 
jam mažą dovanėlę, už ku
rią jis buvo dėkingas.

Būnant Vilniuje antrą 
dieną susirgo mūsų grupes 
turistė detr o i t i e t ė Vera 
Smalstienė ir Vilniaus ligo
ninėje išgulėjo 18 dienų. 
Ligoninėj gydymas jai ne
kainavo nė vienos kapeikos. 
Dėl ligos visos Lietuvos jai 
neteko pamatyti. Labai 
gaila.

DRUSKININKUOSE
Vilniuje užstojus penktai 

dienai, nuo pat ryto busu 
iškeliavome į Druskininkus/ 
Pakelėje valandai laiko su
stojome pamatyti Pirčiupio 
kaimo tragediją. Aplankė
me antrame aukšte muzie-

Brighton, Mass.
tuvių direktorius pakvietė 
visus palydovus į Brighto
no lietuvių klubą, kur ve
lionio šeima visus pavaiši
no.
Ilsėkis ramiai, Maksvyti, 
Tavo darbai bus įvykdyti. 
Mojais pasaulį padaryti

laisvu, 
Bet tu jį apleidai ne laiku. 
Palikai savo mylimą žmoną, 
Šeimą ir daug daug draugų. 
Jie ims pavyzdį iš tavo

darbų, 
Kovos, iki pasauly neliks 

vergų!
. Jaunutis

4

PADMA
Tariu nuoširdžiausią ačiū 

šermenų direktoriui Vait
kui už taip mandagų ir rū
pestingą mano vyro šerme
nų sutvarkymą; giminėms, 
draugams ir prieteliams už 
gėles ir palydėjimą į kapus. 
Neturėdama galimybės vi
siems ypatiškai tarti savo 
žodį, tai bendrai visiems 
ačiū. ?

žmona Stella ir šeima
Draugė aukoja $10 “Lais

vės” reikalams.
Dėkojame už dovoną. 

Lai velionis Maskvytis ilsi
si ramiai, o likusiems mūsų 
draugiška užuojauta. —

Red.

Amerikos Tar. išleista 
knygelė informuoja 
kaip tapti Am. piliečiu

Pasidaryti Amerikos pi
liečiu yra noras daugelio 
vyrų ir moterų, atvykusią 
į Ameriką, kaip p kraštą, 
kuriame jie rengiasi sukur
ti savo namus. Jei gyveno
te Amerikoje penkerius me
tus, turėtumėte pasinaudo
ti Amerikos pilietybe ir per 
ją gaunamomis privilegijo
mis. Amerikos Taryba Tau
tų Tarnybai (American 
C o u n c ii for Nationalities 
Service) išleido naują, 19tą 
laidą knygelės su užvar- 
dinimu “Kaip pasidaryti 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų piliečiu.”

Ši 128 puslapių knygelė 
aiškina, ką reikia atlikti, 
kad pasidaryti piliečiu. Jo
je yra aprašytas kiekvienas 
naturaliza c i j o s procedūros 
žingsnis ir nusakyta, ką 
prašąs pilietybės asmuo tu
ri daryti, kad taptų pilie
čiu. Priedui, joje yra speci
alus straipsnis kuriuo reik
tų vadovautis ^pasiruošiant 
pilietybės egzaminams. Ja
me yra 130 klausimų ir at
sakymų apie Amerikos is
toriją ir valdžią. Knygelė
je taip pat yra atspausdin
ta Jungtinių Amerikos 
Valstijų Konstituciją ir Ne
priklausomybės Deklaraci
ją # .

Kaip pasidaryti piliečiu 
knygelė yra skirta ne vien 
tik pavieniam asmeniui, bet 
ir mokytojams, socialiniams 
darbuotojams ir teisinin
kams., į kuriuos yra krei
piamasi patarimo ir pagal
bos naujai atvykėliams į 
Ameriką. Šiai ekspertų gru
pei ši knygelė duoda infor
macijų apie techniškas Ir 
dažnai painias natūraliza
cijos ir pilietybės proble
mas. /

“Kaip pasidaryti Jungti
nių Amerikos Valstijų . pi
liečiu” knygelių, kainuojan
čių po vieną dolerį, kopijas 
galima gauti Amerikos Ta
ryboje Tautų Tarnybai (A- 
merican Council for Nation
alities Service)/ 20 West 
40th Street, New York 18, 
N. Y.

AmerlcM Council

Binghamton, N. Y.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Svečiuojasi viešnia Mrs. 
Van Berger iš New Yorko 
pas savo tėvelius J. ir A. Že
maičius. Žemaičiai yra veik
lūs pažangiečių organizaci
jų nariai. Jie daug dirba ir 
parengimuose.

Buvo džiugu pasimatyti 
ir pasikablėti su Van Ber
ger. x Pabaigoje 1960 metų 
ji lankėsi Loncone, Anglijo
je. Svečiavosi pas brolį 
John ir jo šeimą. Jos bro
lis ten randasi penkeri me
tai, kaip chemikas DuPon- 
to kompanijos. Ji sakė, kad 
įdomu buvo lankytis Lon
done ir jo apylinkėse. Ma
tė ir istorinius namus., pa
locius. Tik sakė, kad Ang
lijoje gyvenimo namai šal
ti, nes ten nėra tokių šil
dymo įrengimų, kaip pas 
mus/ amerikiečius. Sakė, 
kad ten gyvenanti amerikie
čiai, kurie nori šildymą įsi
vesti, tai brangiai turi mo
kėti.

Mrs. Van Berger New 
Yorke lanko skulptorių mo
kyklą. Jai ta profesija pa
tinka. Linkiu jai geriausio 
pasisekimo.

Aplarikė mane Lucė ir 
Stasys Rauduvės iš Pittsto- 
no ir Ig. Kle v i n s k a s iš 
Scrantono. Jie kartu at
vyko. Smagu buvo su jais 
pasimatyti ir pasikalbėti 
apie pasaulinius reikalus. 
Dėkui už atsilankymą. ♦

Parvyko Petras Juozapai- 
tis iš Montanos valstijos, 
kuris ten svečiavosi pas sū
nų .per k e t ū £ i Š menesius, 

sūnų :jr; marčią. 
Šakė, kad ir ten>i kaip vi
sur, yra d au g suvargusių 
žmonių. Petro žmona 
džiaugiasi, kad jos vyras 
grįžo pasilsėjęs. Juozapai- 
čiai yra pažangiečių rėmė
jai, “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai.

Eva Čekanauskienė, jos 
sūnus Ed. su šeima, dukra 
Aida ir žentas Peter Du
dek svečiavosi pas D. Kval- 
kauski-enę, Blumberg, Pa. 
K Valkauskienė prieš tai sir
go, bet svečiai rado ją jau 
sveikstančią.

Helen Žukienė išvyko į 
Elizabeth, N. J., pas savo 
sūnų Walterį ir jo žmoną. 
Walteris serga. Linkiu 
jam greitai pasveikti.

Pranas ir Viktorija Mil
ler grįžo iš N e w Yorko, 
kur jie aplankė Viktorijos 
seserį Bronę ir jos vyrą 
Walterį Keršulius. Džiau
giasi pasimatę. Taipgi New 
Yorke buvo pamatyti Tary
bų Sąjungos baleto. Baletas 
labai patiko.

Staigiai mirė M. Stasiū
nienė. Prieš keletą metų 
gyveno Courtland, N. Y. 
Stasiūnai yra gyvenę ir 
Brooklyn, N. Y. Vėliau tu-, 
rėjo farmą, vyrui mirus dar 
pati viena Stasiūnienė lai
kė ją. Prieš ketverius me
tus pardavė farmą ir gyve
no Homer, N. Y.

Liūdesy paliko sūnus ir 
podukra Morta Kaminskie
nė. Reiškiu jiems ir ve
lionės artimiesiems užuo
jautą. ,•

■ •• ■.■ ; c

JoStfyhine Navalinskiene
t _ ri»ruw‘    — — • • i
y- • ;

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaiČio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy-
ne.
4 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad.. spalio (Oct) 24, 1961

Skaitytoju balsai i
APIE MONGOLIJĄ 7

Dabar labai plačiai kal
bama apie Mongoliją, ku
rios reikalas pasiekė net 
Jungtinių Tautų Asamblė
ją.

Kadangi laikrašč i u o s e 
mažai buvo aiškinama apie 
tą mažą respubliką, kurios 
plotas yra apie 630,000 ket
virtainių mylių, tai reikia 
plačiau apie ją pasakyti.

Prieš kokius septynis šim
tus metų mongolų kariai 
švaistėsi po Aziją ir Euro
pą po vadovyste G e n z i s 
Khano.

1921-1922 metais Mongo
lija buvo paskelbta nepri
klausoma Liaudies Respub
lika.

Amerikos diplomatai buvo 
užsinorėję ją pri p a ž i n t i 
tikslu, idant galėtų įsteigti 
žvalgymo ir klausymo bazę,. 
kad galėtų iš Mongoliojs, 
kuri yra tarp Kinijos 
Tarybų Sąjungos, klausytis 
ir žiūrėti per radaro švie
sas. Pasirodė protestas iš 
kai kurių diplomatų. Vė
liau įsimaišė Čiang Kai-še- 
kas ir sugadino visą biznį. 
Jis pasakė, kad Mongolija 
esanti po Tarybų Sąjungos 
priežiūra ir negaliti būti 
pripažinta.

Šiuo laiku' Asamblėjoje 
yra priešingų minčių priė
mimui Mongolijos į Jung
tines Tautas. Jie sako, kad 
priėmimas Mongolijos būtų 
didelis nusileidimas komu
nistams.

Kas atsitiks su jos priė
mimu į Jungtines Tautas 
šiais metais, matysime vė
liau. ; '

KIPRO SALA •
Nuo Mongolijos persikel

kime į tą šalį, kuri rugpjū
čio mėnesį'atžymėjo savo iš-, 
silaisvinimą iš po Britanijcys- 
kolonializmo.

Pagal laikraščių praneši- ' 
mus, komunistai yra išaugę 
į didžiausią organi z u o t ą 
partiją. Komunistai laimė-' 
ję 400 procentų balsų parla
mentiniuose rinkim u o s e . 
Komunistų kontrolėje di
džiausios unijos, turi di
džiausią laikraštį. Trijuose 
iš penkių didžiausių miestų 
komunistai turi burmistrus 
ir konsilmanus. Tas paro
do komunistų įtaką darbo 
miniose.
'Kipro saloje priešginiavi- 

mas tarp turkų ir graikų, 
kurių yra didelė didžiuma, 
tebeina., Abidvi grupės yra 
apsiginklavusios. Gali įvyk
ti ginkluotas susikirtimas.

Kadangi komunistų par
tiją sudaro turkų ir grai
kų tautybių žmonės, tai, 
aišku, komunistai stengsis 
tą pavojų pašalinti. F

Sparta kas
MONETOS SU“K”RAIDŽ

KAUNAS. — Respubliki
nės bibliotekos bibliografas 
S. Tomonis yra aistringas 
numizmatas, t. y. monetų 
rinkėjas.- Jis domisi ne tik 
pačiomis monetomis, bet ir 
knygomis, kuriose rašoma 
apie jas. Sumanęs , apruošti 
visų leidinių, kuriuose rašo
ma api-e viduramžiais kaltas 
lietuviškas monetas, biblio
grafiją, jis Respublikinėje 
bibliotekoje surado Marija
no Gumovskio knygą “Len
kiškos monetos” (“Monety 
polskie”), 1924 metais Var
šuvoje išleistą lenkų kalba, 
kovodamas su Jogaila dėl 
valdžios, 1392 metais Kau
no mieste nukalė dviejų de
narų monetas. Pačiame šių 
monetų viduryje įspausta 
didžioji “K” (Kaunas), rtJ* 
danti monetų kąlimo vietą. 
Šių monetų yra išlikusių iki 
mūsų dienų.



LMS VEIKLA
f JONAS ŠVEDAS

“Dainai ir liaudies meno 
progresavimui savo gyveni
mą paskyrė LTSR Valstybi
nio nusipelniusio dainų ir 
šokių liaudies ansamblio 
įsteigėjas, vyriausias diri
gentas ir meno vadovas, 
LTSR liaudies artistas, pe
dagogas ir kompozitorius J. 
Švedas.” — J. Gaudrimas— 
“Lietuviu Tarybinė Muzi
ka.”

Ir Amerikos menininkai, 
kai pradės susipažinti su 
Jonu Švedu ir jo kūryba, 
pilnai supras šio muziko at
sidavimą liaudies menui. 
Tikiu, kad greitai prigys 
čionai jojo populiariškai su
kurtos dainos, naujai, gau
siai harmonizuotos - kombi
nuotos liaudies melodijos, ir 
mums bus taip artimos, 
simpatingos, kaip Šimkaus, 
jPktrausko, Naujelio ir kitų 
ankstyvesnių kompozitorių.

Daudrimas rašo:
Švedas buvo S. Šimkaus ir 

Žilevičiaus mokinys; jis .iš-” 
pačios vaikystės domėjosi 
muzika. 1929 metais, bai
gęs Klaipėdos Muzikos mo
kyklą, pasiliko jos dėstyto
ju, bet už vienerių metų mo
kykla buvo uždaryta. Vėliau 
jis dėstė Kauno konserva
torijoje, ir laikinai skaitė 
per radiją muzikos populia- 
rizavimo paskaitas, be to, 
rinko ir harmonizavo liau
dies dainas chorams. Jam 
rūpėjo ir tada platūs liau
dies masių muzikinio auklė- 

’jimo klausimai, ir jis daž
nai rašydavo straips n i u s 
spaudoj dėl reformuotosios 
vidurinės mokyklos progra
mų, dėl mokyklinių chorų, 
darbo sistemos ir kitais 
kausimais. 1940 m. atkū-

Tarybinę valdžia^ Jonas 
Švedas iš pat pirmų dienų 
aktyviai įsijungė į darbą, 
suorganizavo LTSR Valsty- 

’ binį dainų ir šokių liaudies 
ansamblį, kurį jis vadovau
ja iki šių dienų.

Kaip kompozitorius, Šve
das yra daugiausia žinomas 
savo vokaline kūryba — yra 
sukūręs daugiau kaip 50 
dainų mišriam chorui, vyrų 
chorui ir solo balsui. Savo 
dainose kompozitorius ne
ieško įmantrių išraiškos 
priemonių, o stengiasi, kad 
jo muzika būtų paprasta, 
nuoširdi ir plačiosioms ma

nsėms suprantama. 1958 m. 
Valstybinė Grožinės Litera
tūros Leidykla išleido rink
tinį Švedo harmonizuotų 
liaudies dainų, pavadintą 
“Anoj Pusėj Nemunėlio,” į 
kurį įeina 21 skirtingų 

Jiaudies dainų — tarp jų, 
^Paleisk, 
“Žirgelį,’ 
“Pasvarscyk Antela,” 
Bernelio Sumislyta,” 
gioj Lankelė j.”

Jis sukūrė ir originalių 
dainų, ir kartu su B. Dva
rionu LTSR Valstybinį 
himną. Dvidešimtmečio 
šventės garbei, kompozito
rius Švedas paskyrė savo 

• naujausią kūrinį - kantatą 
“Klestėk, Tarybų Lietuva.” 
Už jojo visuomeninius dar
bus jis apdovanotas trimis 
ordinais ir išrinktas Aukš
čiausiosios Tarybos deputa- 
su. ’

Jonas Švedas atsiliepė į 
aktualinį socialistinį gyve
nimą, sukurdamas reikš
mingas dainas tarybinių po
etų eilėms. Žymios dainos 

v šioje srityje, tai “Daina 
apie Tarybinę Liaudį.” — 
A. Venclovo žodžiai; “Drau
gystės Daina” — K. Kubi- 

'©linskio žodžiai; “Kolūkietiš
kas Valcas” — A. Vaičiū
no žodžiai; “Sakalai Brole
liai” — S. Nėries žodžiai; 
“Šelmių Bernelių” — E.

Tėveli, Lankcn 
“Bėkit Bareliai,” 

“Kas 
“Ly-

Mieželaičio žodžiai; “Linelį 
Raunu ne Viena”—J. Mar
cinkevičiaus žodžiai.

Nė kiek f neperdeda J. 
Gaudrimas rašydamas savo 
muzikos istorijoj apie Lie
tuvos liaudies sūnų, Joną 
Švedą. Jis iš tikro yra at
sidavęs menui. Aš pirmą 
kartą sutikau Joną Švedą 
Vilniuje dvi dienas prieš 
mūsų pirmosios turistų gru
pės išvykimą atgal į Ame
riką. Tai buvo mums turis
tams ant greitųjų sureng
tas paskutinis koncertas, 
kurio programą atlikti buvo 
pakviestas Švedo Liaudies 
Ansamblis. Dainavo An
samblis, grojo skudučių ir 
liaudies instrumentų orkest
ras ir šoko Ansamblio šokė
jų grupė. Tai buvo spalvin
gas, autoritetiškas liaudies 
meno koncertas.

Po koncerto pats dirigen
tas pareiškė savo padėką ir 
pakvietė mane ir kitus tu
ristus ant scenos susipažin
ti 'su Ansamblio dalyviais, 
ir tuo pačiu‘Sykiu įteikė man 
ansamblio vardu didžiau
sią raudonų rožių bukietą. 
Tą vakarą, tarp visų, galė
jome tik kelis žodžius per
simesti, bet^ Jonas žadėjo 
pribūti į mūsų išleistuvių 
banketą ir man dar ką įteik
ti. Pažado jis nepamiršo, 
dovanodamas tada savo dai
nų rinktinį “Anoj Pusėj Ne
munėlio,” įrašytą: “Tegul 
šios dainelės primena jums 
Lietuvos laukų žiedų kva
pus” — J. Švedas, ir priseg
damas man sagutę — gin
tarines klumpes. Vakarie
nės laiku šnekučia v o m ė s 
apie muziką, Švedas vis 
klausinėdamas, įdomauda
mas apie meninę veiklą A- 
merikoje, apie atvykusius 
muzikus Alfonsą Mikulskį, 
Bronių Budriūną, K. Ba
naitį, VI. Jakubėną, o dau
giausia apie savo seną mo
kytoją, Juozą Žilevičių, kurį 
jis taip gerbė.

Taip šiltai susirišo mūsų 
pažintis, kad iki šių dienų 
tęsiasi mūsų pokalbiai per 
oro paštą. Tą žiemą (1959) 
Švedas sunkiai susirgo šir
dies smūgiu ir turėjo imti 
ilgą poilsį, bet po kelių mė
nesių jis man vėl rašo... 
“mano laimė, kad neturiu 
laiko sirgti. Balandžio 4-tą 
d. (1960) Kaune mūsų An
samblis parodė savo naują 
premjerą... vakar įvyko 
Vilniaus chorvedžių konfe
rencija, rytoj įvyks visų 
vyriausių Dainų Šventės di
rigentų pasitarimas inter
pretacijos klausimais. Po 
to, šio mėnesio pabaigoje 
teks pravest visų Vilniaus 
chorų apžriūrą,o jų yra 60, 
ir apie 40 iš jų ruošiasi 
šventei.”

Kalba ir rašo Jonas Šve
das su poeto žodžiais, su 
muzikališku ritmu. Pavyz
džiui, ištrauka iš kito laiš
ko: “Pas mus jau artė

ja pavasaris. Sniegas bai
gia nutirpti, parskrido gan
drai ir pempės. O vyturėliai 
jau seniai savo trolius tro- 
liuoja. Už savaitės jau ir 
medžiai pradės sprogti, o ta
da išgirsime ir gegutę ku
kuojančią— mūsų vargelius 
rokuojančią, kaip sako seni 
žmonės dainose.”

Mildred Stensler

Beverly Hills, Calif. — 
Sulaukęs 66 metų amžiaus 
mirė filmų gamintojas ir 
direktorius Zoltan Korda.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pasisakė 
prieš bent kokį atominių 
ginklų bandymą, ar tai at
mosferoje ar požemyje.

New Haven, Conn.
Spalio 17 d. LLD 32 kp. 

laikė susirinkimą. Narių 
atsilankė pusėtinai. Tvar
kos vedėju išrinktas J. 
Aleksa. Kuopos valdyba iš
davė raportą. “Laisvės” va- 
jininku yra Jonas Petkus. 
Jis raportavo, kad darbas 
jau pradėtas ir turi pasek
mių.

Iš LLD 3-čios konferen
cijos raštiškai raportavo 
Juozas Sholiūnas. Jo rapor
tas buvo įdomus ir visiems 
nariams patiko. Kiti dele
gatai prie raporto tik žo
džiu pridėjo savo įspūdžių.

Pasibaigus susirinkimui 
kuopos organizatorė Bar
bora Medley ir Juzė Žoly
nas buvo pagaminusios py
ragų ir kavos. Jos narius 
pavaišino. Didelis joms 
ačiū!

LLD 3-čios apskr. konfe
rencijoje padaryta gerų nu
tarimų. Kreipiamasi į JAV 
vyriausybę, kad nesutiki
mus spręstų taikos keliu su 
kitomis valstybėmis ir 
vengtų karo. Nariai taipgi 
nemato reikalo slėptuves 
statyti, iš kurių tik tam tik
ros firmos turėų pelno, o 
žmonėms naudos mažai bū
tų arba ir visai jos nebūtų.

Spalio 15 d. čionai lankė
si iš Lenkijos šokėjai, apie 
100 asmenų. Arenoje telpa 
apie 5,000 žmonių. Ji buvo 
pilna ir keli šimtai žmonių 
grįžo nuo durų, nes jiems 
vietos jau nebuvo.

Ligoninėse jau ir taip 
brangiai atsiėjo sergan
tiems, o dabar dar pakėlė 
po $2 dienai. Darbo žmogui 
susirgus, tai tikra bėda, nes 
ligoninės, daktarai ir vais
tai labai brangiai kainuo
ja. J. Kunca

re-
Cleveland, Ohio

Vietinio meno choro 
mėjų surengtas choristams 
pagerbti banketas pavyko. 
Tai buvo links m i a u s i a 
sueiga, kokios yra rete
nybė. Choras, papietavęs, 
gana gražiai sudainavo ke
letą dainelių, nežiūrint, kad 
choras po vasarinių atosto
gų turėjo tik vieną pamoką. 
Reiškia, mūsų dainininkai 
ką jau išmokę, tai neuž
miršta.

Šis buvo tik pirmas už
mojis choristus pavaišinti, 
bet jis davė ne tik inspira
cijos, o ir išteklių ir ateity
je jiems pavaišinti.

K. Mėnkeliūnaites 
koncertas

Clevelando ir apylinkės 
mūsų pramogų lankytojai 
su džiaugsmu pasitiko žinią 
apie šį koncertą, nes tokio 
lygio sueigų retai turime.

Koncertas įvyks šeštadie
nio vakare, spalio 28 dieną, 
Maniuškos svetainėje, 1073 

’E. 79 St. Pradžia 6 vai. 
vakare.

Bus pagaminta visiems 
dalyviams (kurie tik norės) 
puiki vakarienė, kuri prasi
dės 6 vai ir tęsis apie va
landą ir pusę. Po to bus 
koncertas, o vėliau vyks šo
kiai iki vėlumos.

Įžanga už visą vakarą su 
vakariene *$1.50 asmeniui, o 
tik į koncertą ir šokius $1 
asmeniui.

Prie programos prisidės 
ir mūsų choras, taipgi ir 
solistai ir duetai, o jų mes 
turime geroką skaičių, ir 
ne antraeilių dainiui n k ų . 
Norintieji bendrai vakarie
niauti, pageidautina, kad 
bilietus įsigytumėte iš anks
to. Juos gaukite pas cho
ristus atsilankę į jų pamo
kas ketvirtadienių vakarais 
klubo svetainėje. x

J. Žebrys

San Francisco, Cal

ro- 
ne-

Džiaugiamės!
Džiaugiamės, kad mūsų 

Benio Sutkaus sveikata pa
gerėjo ir jau grįžo iš li
goninės į namus. Jis buvo 
sunkiai susirgęs — palies
tas paralyžiaus (“stroke”). 
Be to, dar ir kitos kompli
kacijos prisidėjo prie jo li
gos. Jo dešinysis šonas bu
vo paralyžiuotas, dešinioji 
ranka buvo daugiau paraly
žiaus paliesta ir už koją. 
Tačiau gavus greitą pagal
bą ir išbuvus 4 savaites St. 
Joseph’s ligoninėj jo svei
kata žymiai pasitaisė. Šian
dien jau gali atsistoti ant 
kojų ir truputį pavaikščio
ti. Ranka taipgi pagerėjo.

Mes visi Sutkų draugai 
tuo labai džiaugiamės, 
ypatingai jo žmona Valeri
ja, kuri labai daug pergy
veno laike tos baisios ligos. 
Vos pati nesusirgo besirū
pindama. Jinai pasiliuosavo 
iš savo darbo ir iš visų kitų 
pareigų ir buvo pas jį li
goninėje dieną ir naktį.

Abu Sutkai yra labai pui
kūs ir širdingi žmonės. Jie 
abu daug naudos yra pada
rę progresyvių judėjimui ir 
visuomet yra pilni draugiš
kumo.

Filmai iš Lietuvos
Mūsų apylinkėje buvo 

domi (trimis atvejais) 
paprastai gražūs ir įdomūs 
filmai‘ iš Lietuvos. Brook- 
lyniškiai Grybas, Briedis ir 
Varaška, važinėdami po 
Ameriką, rodydami tiesiog 
žavėjančius filmus, tikrai 
labai puikiai pasitarnavo 
tiems, kurie juos matė. Vi
si gėrėjomės jų grožiu ir 
garsų aiškumu. Kalbos, dai
nos ir muzika — nė Holly- 
woodas geriau neatliktų.

Ypatingai tas spalvotas 
filmas iš Tarybų Lietuvos 
15 m. sukakties dainų šven
tės, neapsakomai žavėjantis 
ir įspūdingas. Grybas tie
są pasakė, kad jis pats jau 
apie 50 kartų jį matęs ir 
dar apie tiek kartų galėtų jį 
žiūrėti, ir nenus i b o s t ų . 
Šventa tiesa.'

Kurie nepasistengė ateiti 
pamatyti šitų filmų, tai ap
gailėtina.

Tie mūsų filmininkai vei
kiausiai labai suvargo, nes 
keliaujant negalima to iš
vengti. Tariame jiems šir
dingą ačiū ir kartu ačiū vi
siems, kurie tuo reikalu pa
sidarbavo.

xSan Francisco veidas 
keičiasi

Kur tik akį mesime, kur 
tik pažvelgsime, visur ma
tosi pilna mieste pakaitų. 
Pav., tie visi keliai, keliai, 
tie 'visi Freeways miestą 
vis daugiau vingiuoja. Ar
ba ve, senų namų nugriau
tose vietose kyla gražūs., di
deli pastatai, ir tt. ' Neku- 
rie viešbučiai irgi keičia sa
vo veidą. Pav., šalia, kur 
gyvenu, randasi didelis gra
žus viešbutis Alenxander 
Hamilton. Jis visas šiandien 
yra paerdirbamas į apart- 
mentnamius. Čia dabar 
bus apartmentnamiai bei 
butai pardavinėjami, kas 
juose norės gyventi ir, ži
noma, turės pinigų. Apart-' 
mentnamių kaina bus bran
gi. Bet to dar neužteks: 
reikės dar pridėti apie šim
tinę bei daugiau į mėnesį 
namo užlaikymui, jo prie
žiūrai. Kiek čia šiandien 
randasi rūpesčių, kiek per
gyvenimų !

Kadangi šiame viešbutyje 
randasi žmonių, išgyvenu
sių ilgai, net po virš 30 me
tų, pirkti nelabai kas nori, 
ypatingai pavieniai. NusL 
pirkus butą nemaža atsako
mybės susidaro. O labiau
siai tai darbininkams su 

darbų netekimu yra proble
ma,, nes dideliam viešbu- 
ciui reikia daug patarnau
tojų, darbininkų. Jiems 
šiandien rūpestis ir galvo
sūkis. Šiandieniniais lai
kais darbo netekus yra 
problema su darbų gavimu, 
ypatingai tiems, kurie jau 
yra peržengę ketvirtą de
šimtį amžiaus.

Čia oras buvo pusėtinai 
šiltas. Anądien šiluma sie
kė net 94 laipsnius. Tai jau 
per daug San Francisco gy
ventojams, nes jie yra pri
pratę prie vėsaus oro.

Kalifornijai šiandien la
bai stoka lietaus. Va, jau 
apie treji metai suėjo, kai 
turėjome užtektinai lietaus.

Elizabeth, N. J.
Serga

Walteris Žukas susižeidė 
koją. Susižeidimas nėra pa
vojingas, bet negali vaikš
tinėti. Randasi namie, po 
daktaro priežiūra, 170 El
mo ra Avė. Atvyko iš Bing- 
hamtono jo motina H. Žu- 
kienė.

Buvo ligoninėje S. Liut
kus. Dabar jau randasi na
mie, 529 Franklin St., Taip
gi buvo ligoninėje J. Sa- 
banskas. Jam padarė ope
raciją. Dabar jau randasi 
namie, 13-B Mrawlag Ma
nor. Visi gyvena. Elizabethe. 
Kas galite, tai sergančius 
aplankykite. Linkiu jiems 
greitai pasveikti.

A. Skairus

Waterbury,’Conn.
Prasidėjo vajus

Su spalio 1 diena prasidė
jo “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajus. Ir mūsų miesto va- 
jminkai darbuojasi laikraš
čių vajuje: atnaujina pasi
baigusias prenumerat a s, 
ieško naujų skaitytojų ii’ 
renka aukas. Kiek teko su
žinoti, tai jau abiems laik
raščiams pasiuntė po ne
mažą pluoštą pinigų.

Pradžioje, mūsų mieste 
vajaus darbas buvo silpnas, 
bet mes į jį jau įsitraukė
me ir parodysime ką gali
me. Tą jau parodėme per 
du pastaruosius vajus. Mū
sų vajininkai ir vajininkės 
yra patyrę ir jiems gerai 
sekasi. Praeityje mūsų 
miestas stovėjo aukštai, nes 
mums dirbo L. Žemaitienė, 
iš Hartfordo, viena iš labai 
patyrusių vajininkių. Ar ji 
mums iš šiemet padės? La
bai norėtume!

Laike LLD 3-čios apskri
ties konferencijos plačiai 
buvo tartasi “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajų reikalais. 
Kalbėjomės, dalinomės pa
tyrimais, kaip vajų sėk
mingiau pravesti.

Buvo’ pasiūlyta, kad visos 
Oonn. valstijos vardus'ben- 
drai darbuotųsi visų mies
tų vajininkai. Bet plačiau 
aptarus r— palikta, kaip bu
vo, kad darbuotųsi atskirų 
miestų ir jų apylinkių va- 
jininkai skyrium. Labai ge
rai, kad tas klausimas buvo 
iškeltas, aptartas. Dabar 
jis bus svarstomas delega
tams sugrįžus į.kolonijas. 
Tas . palaikys dienotvarkyje 
ne tik mūsų spaudos reika
lus, bet ir kitus reikalus, 
kuriuos ta spauda kelia ir 
aiškina. Geriau suprasime 

■svarbius reikalus, daugiau 
įvertinsime ir savo spaudą.

J. Strižauskas 
/.f į ■

Lawrence, Mass.
Spalio $ d. įvyko spaudos 

paramai banketas, kurį ren
gė LLD 37 kp, ir LDS 125
kp. Diena pasitaikė graži, 
saulėta, tai daug žmonių 
privažiavo. Turėjom^ daug1 
vietinių svečių ir viešnių,: 
suvažiavo iš So. Bostono, 
Lowellio, Nashua, Worces- 
terio, Andoverio, Haverhil- 
lio ir kitų miestų. Ypatin
gai daug svečių buvo iš So. 
Bostono. Mes pasistengsi
me jiems atsilyginti skait
lingai apsilankydami į jų 
paren gimus. Klerikalai 
bandė pakenkti—ruošė sa
vo parengimą, bet jų pa
stangos nuėjo niekais. Mes 
turėjome tiek daug svečių, 
kad net maisto pritrūko
me.

Prie banketo buvo gerai 
prisirengta. Rengimo komi
sijoje buvo S. Penkauskas,
lg. Chulada ir V. į Krali- 
kauskas. Gašpadinės buvo 
*R. Chuladienė, J. šleivie- 
nė, F. Kodienė, S. Penkaus- 
kienė ir E. Kralikauskienė. 
Jos labai daug turėjo cĮarbo. 
Prie stalų patarnavo A: 
A. Penkauskaitė ir Malina 
Milvidaitė - Brawon. Varde 
rengėjų tariu širdingiausią 
ačiū visiems ir visoms, ku
rie dirbo ir publikai už at-’ 
silankymą.

Ką rengėjai žadėjo, tą jr 
ištesėjo. Padaryta gražaus 
pelno laikraščiams. Jis pa-' 
dalintas sekamai: “Laisvei” 
$38, “Vilniai”—$20, “Liau
dies Balsui” Kanadoje — 
$25, “Darbui” Urugvajuje 
—$25, ir Urugvajaus jauni
mo kongresui $43. 

t . ' •

Tai graži parama litu- 
dies spaudai, kuri gina dar
bo žmonių reikalus, teikia 
teisingas žiniąs iš viso pa-' 
šaulio, o ypatingai iš senos: 
mūsų tėvynės Lietuvos. . 
Kaip žinome, kita lietuviš
ka spauda nepaduoda tei< 
singų žinių apie Lietuvą: 
ją niekina, faktus iškraipo,) 
nes toje spaudoje bendra-, 
darbiau ja naujo karo kurs
tytojai, buržuaziniai nacio
nalistai, kūne yra jau pra
sikaltę prieš Lietuvos liau
dį. L- :

Spalįo 15 d. L. P. Klube 
buvo paminėta B. ir S. Šlei- 
vių ženybinio gyvenimo si
dabrinis jubiliejus (25-ių‘ 
metų sukaktis). Susirinko 
giminės, draugai ir drau
gės, pabaliavojo, smagiai 
laiką praleido ir palinkėjo 
jubiliatams laimingai su
laukti auksinio jubiliejaus.

Šleiviai yra ilgamečiai 
“‘Laisves” ir “V i 1 nies” 
skaitytojai; nuolatiniai au
kotojai, organizacijų na
riai. Kada gyvavo Liaudies 
choras, tai jie ir jame daly
vavo. Linkiu jiems sveika
tos, laimės ir laimingai su
laukti auksinio jubiliejaus.

.. šeštadienį, lapkričio 4 d., 
Maple parke bus rodomi fil- 
tnai iš Lietuvos. Pradžia 2 
vak po pietų. Dalyvaukite 
skaitlingai, pamatykite pa
veiksluose naująją Lietuvą, 
jos naujus namūs, kultūri
nius pastatus, naujai ir mo
derniai įrengtus fabrikus, 
laimingą- jaunimą ir išgirs
kite jų dainas. Įžangos ne
bus. KviėČiahiė visus - ir- 
visas. •

Mii’e dų lįėtj|viai — Ta
mošius : Skuca^ičius ir Jo
nas Bracižka. Abu jau bŪVo 
senyvo amžiaus. PaĮiko liū
desyje savo selinąs ir anū
kus. • •A’ $ '

S, ’Penkauskas
•r ? . • * V ‘ ♦ . i ’ ,Mm*
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Lietuvos geležinkelio 
rytojus

TSKP Programos projek
tas atveria didingas per
spektyvas šalies geležinkelio 
transportui vystyti, jam 
techniškai perginkldoti. Ja
me numatyta žymiai padi
dinti traukinių judėjimo 
greičius ir tuo užtikrinti 
gerą liaudies ūkio ir gyven
tojų aptarnavimą.

Kartu su visu šalies ge
ležinkelių transportu spar
čiai vystysis ir Lietuvos ma
gistralė. Dar šiame septyn- 
metyje bus įgyvendintas 
vienas svarbiausių techni
kos pažangos uždavinių — 
perėjimas nuo garvežių 
traukos į šilumvežių trau
ką. Geležinkelių zonose iš
nyks dūmai ir suodžiai, šva
riau atrodys stotys.

Po to geležinkelis pradės 
pereiti prie elektrinės trau
kos. Šviesūs elektrovežių 
depų korpusai pakeis aprū
kusius garvežių depus. 120- 
150 kilometrų greičiu per 
valandą riedės 3.5 tūkstan
čio tonų svorio traukiniai.

Daugelyje geležinkelio ba
rų bus įdiegta iešmų ir sig
nalų dispečerinė centraiiza- • 
cija. Pradės kursuoti au- 
t o m a t iniai traukiniai su 
programiniu valdymu. 
Traukinių judėjimui vado
vaus. protinga skaičiavimo 
mašina, kuri be žmogaus 
pagalbos išleis traukinius ir 
juos sustabdys ten, kur rei
kia.

Stambiose stotyse bus 
įdiegta televizija ir automa
tinis ' vagonų stabdymas. 
Pavojinga stabdytojo profe
sija geležinkelyje išnyks. 
Plačiai bus pritaikytas ra- 
diorelinis ryšys, traukinių 
valdymas radjo pagalba.

< Siekiant padidinti trauki
nių greitį, svarbia u s i o s ė 
magistralėse mediniai pabė
giai bus pakeisti gelžbeto
niniais, bus pakloti sunkaus 
tipo bėgiai, o taip pat suvi
rinti 800-1,000 metrų ilgio 
bėgiai. Sunkus kelių re-' 
mon tin inkų darbas bus vi
siškai mechanizuotas.

Lietuvos geležin kelyje' 
pradės kursuoti greitieji 
traukiniai, kuriais keleivis 
galės iš Vilniaus nuvažiuoti 
į Kauną per 30-40 minučių. 
Į Rygą ir Minską tokiais 
traukiniais bus galima nu
važiuoti per 2-3 valandas. 
Pradės kursuoti vagonai su 
specialiais klim a t i n i a i s 
įrengimais.

Lietuvos magistralėje bus 
pastatyta ir rekonstruota 
daugiau kaip 40 keleivių 
stočių.

Per artimiausius 9 metus 
numatoma visus geležinke
lininkus aprūpinti butais. 
Daugelyje geležinkelio maz
gų bus pastatyti nauji vai- 
kų lopšeliai ir darželiai.

G. Žemaitis
Lietuvos geležinkelio valdybos 

viršininkas

DETROIT, MICH.
• Koncertas, dainuos K. Menkeltfi- 

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

Kviečiame vlšus atsilankyti.
Renginio Komisija (83-84)

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI
TIKRIEJI MINK STULOS. Kaip 

niauji I11Q. PERSIAN LAMB PAL
TAI $150. Ui visus 5 metų gą- 
rariiŲa..,

; / . ROSALLE FURS
178 North New Rochelle, N. Y.

.(sė^r.’ Arnold Constable.) Atdara 
pirm, ir ketv. nuo 9 v. r.—9 v. v.

■'r Kitom dienom Iki 6 v. v.
W1 * i ■i.ie.i.■ i >1. ■■ iiin.i-

*
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Graži, linksma buvusi 
aidiečių kelionė Usterin

Kaip žinia, praėjusį sek
madienį mūsų šaunusis Ai
do Choras buvo nuvykęs į 
Worcester, Mass., suvaidin
ti operetę “Zaporožietis už 
Dunojaus.” Jau teko pasi
kalbėti su visa eile aidiečių. 
Visi sugrįžo labai gerai nu
siteikę. Sako: vaidinimas 
puikiai pavyko, publikos bu
vo daug, o usteriečiai aidie
čius labai gražiai, draugiš
kai priėmė, gerai pavaišino.

Aidiečiai vyko didžiuliu 
busu. Prie jų prisidėjo vie
nas kitas ir pašalietis. Tad 
susidarė beveik pilnas bu- 

sas. Kelionė buvusi labai 
linksma, nes, vykstant kar
tu, per visą laiką skambėjo 
dainos. Girdi, išdainavome 
beveik visas dainas, kokias 
tik kas mokėjo!

Tiesa, per vieną dieną 
tiek kelio suvažinėti, teko 
mūsų aidiečiams gerai pa
vargti, bet kai viskas taip 
gražiai pavyko, nė vienas 
tuo nesiskundžia. Kep.

Iš Moterų Klubo 
susirinkimo

Spalio 18 d. vietos Mote
rų Klubo narės turėjo skait
lingą susirinkmią. Išklau
sius valdybos raportų, klu- 
bietės nusitarė pagerbti il
gus metus parengimuose 
dirbusias gaspadines. Pra
mogas lankanti publika, so
čiai pasivalgiusi, retai pa- 
mislina, kiek triūso tenka 
padėti paruošiant karštą ir 
įvairų maistą keletui šim
tų atsilankiusiųjų, o už sa
vo daTbą gaspadines negau
na jokio 
“Dėkui.”

Pietūs 
džio 3 d.
siėmė: K. Čeikauskienė ir 
U. Bagdonienė.

Klubietės sveikino Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimą su .$15. Iš iž
do paskyrė $10, ir narės su-

atlyginimo, apart

planuojami gruo-
Gaspadinėmis ap-

Pamatysite tikrai 
nepaprastus filmus

Jau matėte pranešimą, 
kad lapkričio 4 dieną “Lais
vės” salėje įvyks filmininko 
Jono Grybo pavadintas 
“Filmų festivalis.” Nepa
prasto bus tas, kad čia pir
mu kartu Amerikos lietuvių 
istorijoje matysime filmų iš 
Latvijos. Sako, bus paro
dyti Rygoje daryti nepa
prastai įspūdingi filmai. 
Na, mūsų filmininkas duos 
filmų iš Lietuvos. Bus įdo
mu palyginti tiek filmų tu
rinį,. tiek jų parodymą.

Latvija yra mūsų sepoąįos 
Liętuvos senas kaimynas. 
Apie ją dar Lietuvoje bū-,niauow 
darni daug girdėdavome, i lavimo. 
Gal ne vienas esate buvę 
Rygoje ir kituose Latvijos 
miestuose. Kaip ir Lietu
va, Latvija , yra tarybinė 
respublika. Su jos tenykščiu 
gyvenumu bus labai įdomu 
susipažinti.

* Tad nepamirškite lapkri
čio 4 di-enos “Filmų Festi
valio.”

Kova už majoro vietą 
kasdien aštrėja

J-eigu neseniai atrodė, kad 
dabartinis majoras Robert 
Wagneris bus išrinktas tre
čiam terminui be didelio 
vargo, tai dabar tokio opti
mizmo demokratams nebesi
mato. Dar visko gali būti. 
Respublikonų kandid a t a s 
Lefkowitz savo rinkiminę 
kampaniją plačiai išvystė. 
Ypač jam padeda stambioji 
komercinė spauda. Štai toks 
didžiojo kapitalo organas 
“The N. . Times’’ oficia
liai užgyrė Lefkowitzaus 
kandidatūrą. O tai labai, la
bai didelė jam parama.

Be to, Wagneris tvirtina, 
kad kai kurie ir demokra
tų vadai su De Sapio prieš
akyje, kuriuos majoras no
minacijose taip smarkiai su
pliekė, jam dabar keršija. 
Sako: jie slaptai remia Lef
kowitzaus kandidatūrą.

Vadinasi, demokratų kan
didatui Wagneriui prisiei
na smarkiai prakaituoti. 
Tiesa, jį remia beveik visas 
organizuotas darbininkų ju
dėjimas, beveik visos darbo 
unijos, jo, kandidatūrą pa
laiko ir Liberalų partija, 
tačiau kai stambusis kapi
talas aiškiai pasisakė už jo 
oponentą, jam atsilaikyti, 
visi sako, nebebus lengva. 
; . x KeP-

Komisija iš vietos ALDLD 
kuopų bendro pasitarimo 
raportavo, jog vietos kuopų 
atstovai nutarė, kad filmų 
rodymas ir kiti bendro po
būdžio parengimai bus ren
giami visų kuopų kartu. 
Pelną nuo parengimo dalin
sis proporcionaliai nuo na
rių skaičiaus.
Rūpestingoji klubietė drg. 

Č-ernauskienė atnešė gražių 
dovanėlių, kuriomis susirin
kusios pasidalino, sulyg lai
mės. Dovanėlės teko Onai 
Čepulienei ir Onai Kasmo- 
čienei, o Klubui keli dole-į 
riai.

Susirinkimą baigus, dd. 
M. Yakštienė ir K. Čeikaus
kienė aptarnavo dalyves ir 
svečius karšta,kava ir už
kandžiu.

Vėliau Uršulė Bagdonie
nė davė įdomią Balio’ Sruo
gos knygos “Dievų Miškas” i 
apžvalgą. Kalbai įpusėjus 
draugė turėjo , atsiprašyti 
klausovių dėl kalbos sunega- 

. Sekamame susirin- 
i kime ii tikisi būti stipresnė. 
Susirinkimas praėjo gražio
je nuotaikoje. Klubete

UTĮ

Koncertas svarbiam 
dalykui paminėti

Taip, koncertas, k
spalio 29 d., ruošia Ameri
kinis Komitetas sveturgi- 
miams ginti, bus labai 
svarbus ir įspūdingas. Jis 
įvyks, kaip jau buvo skelb
ta, Fraternal Clubhousėje, 
110 W. 48th St., Manhat- 
tane. Pradžia 2 v. popiet.

Tai bus sekmadienis.
Koncertas svarbus tuo, 

kad jame bus atžymėtas 
Laisvės Statulos 75-tų me
tų amžius. O tai reikš, kad 
čia bus atžymėta amerikie
čių pastangos ir kovos už 
išlaikymą demokratinių tei
sių, civilinių laisvių vi
siems. Atsiminkime, kaip 
reakcionieriai šiandien ryž
tasi demokratiniams žmo
nėms smūgį kirsti.

Bus labai graži progra
ma. Bus solistų, bus šokėjų. 
Dainuos mūsų Aido choras, 
vadovaujamas Mildred 
Stensler; dainuos Ukrai
niečių choras, vadovauja
mas Frank Ilchuko..

Profesorė Louise Petty- 
bone Smith pasakys svar
bią dienos klausimais kal
bą

Visi kviečiami dalyvauti!
Ns.

Stokholmas. — Dr. Geor
ge von Bekesy, iš Harvard 
universiteto, gavo Nobelio 
dovaną. *

Londonas. — Anglija pla
nuoja pakelti plieno gamy
bą.

FILMAI |
FROM A ROMAN 

BALCONY
Daugelis jaunuolių turi 

noro veržtis į gyvenimą, jei 
jiem nors kiek sąlygos pa
lankios, tačiau šio filmo 20 
metų vyrukas tos laimės 
neturi. Nieks jam nepata
ria—nieks jam gero žodžio 
neduoda.

Šiame filme vaizduoja 
vienos dienos, laikotarpį, 
kuomet jaunuolis iš ryto 
eina pas savo dėdę ieškoti 
darbo. Dėdė rekomenduoja 
jį pas kokį tai įtartiną ad
vokatą. šis pasiunčia jį pas 
juodosios, rinkos tipą, gi 
pastarasis paduoda jam ad
resą pirmojo minėto advo
kato.

Taip einant nuo vieno 
pas kitą praranda jis ūpą ir 
atsitiktinai sutikęs pažįsta
mą merginą nusivilioja jis 
ją į mišką Romos miesto 
pakraštyje.

Vėliau pasirodo, kad tas 
advokatas laukia tos pačios 
merginos atsilankant į jo 
namus, savam tikslui at
siekti. Bet kuomet ji pasi
rodo su minėtu jaunuoliu— 
jis tampa priverstas duoti 
jam darbą.

Popiet jis dirba šoferio 
padėjėju, išvežiodamas alie
jų į krautuves; bet pasiro
džius laikraščiuose žiniai, 
kad tas aliejus falsifikuo
tas — jis praranda darbą.

Netekęs darbo jis eina 
prie kraštutinumų, nes jam 
reikalinga pinigų maitinti 
ir pąkrikštyti savo neseniai 
gimusį nelegalų kūdikį ir 
prižiūrėti jo motiną — sa
vo mylimąją, su kuria nori 
kuo greičiausia apsivesti. 
Niekam nematant, jis nu
mauna brangų žiedą nuo 
pašarvoto lavono piršto ir | 
parduoda? Gavęs> pinigus jis 
nusiperka turguje vietą ,ir 
stalą prekiauti. , •!
•, Parėjęs vakare pas savo 
būsimą žmoną, jis ramina 
ją, kad viskas tvarkoje. 
Dabar galima pradėti gy
venti. Tuo pačiu kartu jis 
nei vienos gyvos būtybės 
nenuskriaudė.

Taip blaškosi ne vienas 
jaunuolis ir jaunuolė, kuo
met negauna gero patarimo 
iš vyresniųjų.

Filmo pradžioje matome 
Romos miesto neturtingą 
kvartalą ir ten vargstan
čias šeimas. Girdime jų 
verksmus ir keiksmus. Vi
dury filmo matome tur
tuolius tinginiaujant plia
žuose. Poniutės, pamačiu- 
sios tvirtu ir jauną vyruką, 
iš nuobodumo ir įvairumo 
nasisiūlo net ir save... Toks 
kontrastas priduoda daug 
svorio pačiai temai.

Drama reali. Vaidyba 
gera. Filmuota Romos mies
te ir apylinkėse, Italijoje. 
Kalba itališka — angliški 
parašai. Kai kuriuose Itali
jos miestuose šis filmas 
buvo cenzūros uždraustas 
rodyti dėl priešingų minčių 
ir išsireiškimų tarp eilinių 
žmonių filmo temoje, lie
čiant kasdieninį socialinį 
gyvenimą.

“From A Roman Balco
ny” galima dabar pamatyti 
Paris teatre, 4 West 58

Atrodo, kad šis filmas 
New Yorke, turės pasiseki
mą.

Brasilia. — Jungtinės 
Valstijos kviečia Brazilijos 
prezidentą Goulartą į sve
čius.

Washingtonas. — Atvy
ko Anglų Gvinėjos, premje
ras Dr. C. B. Jaganas. *
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SERGA
Mūsų visu nuostabai ir 

apgailestavimui, išgirdome, 
kad mūsų veiklusis draugas 
ir aidietis Vincas Kazlaus
kas randasi ligoninėje. Pra
ėjusį penktadienį, spalio 20 
dieną, jis buvo operuotas. 
Sakoma, kad operacija ge
rai pavyko ir kad mūsų 
Vincas gražiai sveiksta.

Visi linkime d r a u g u i 
Kazlauskui greitai ir sėk
mingai sugyti.

J. Karkus operuotas
Kings County ligoninėje 

buvo padaryta operacija 
Jonui Barkui, buvusiam il
gamečiai “Laisvės” korek
toriui. Darė katarakto ope
raciją kairiojoje akyje. At
rodo, kad operacija sėkmin-

2 iki 4 popiet, o penktadie
ni nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

Gydytojai sakė, kad J. 
Barkui ligoninėje teks pa
būti dar apie savaitę.

Linkime drg. Jonui grei
to susveikimo! Rep.

Daugiau įvairių parengi’ 
nuj Laisves naudai.

Bankus /po operacijos ne
blogai jaučiasi, normaliai 
pasimaitina ir ramiai išsi
miega.

Jis yra ligoninės Warde 
(skyriuje) A—21.

Lankymų laikas ■— sek
madienį ir trečiadienį nuo

Aido choras ;
Aido choro speciali dainų 

pamoka įvyks spalio 25 d., 
nes reikia prisirengti dėl 
tarptautinio koncerto šiam i 
sekmadieniui ir “Laisvės”' 
koncertui lapkričio 12-1 ai. 
Meldžiam visus aidiečius 
pribūti 8-tą vakare, Kultū
riniame centre. —Valdyba

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. i

I.JJ) mėnesinis susirinkimas jvyflS 
pirmadieni, Lapkričio-Nov. G dieną, 
pradžia 7:30 vakare. Liet. Tautiško 
namo kambariuose, S Vine St., Mon
tello, Mass.

Prašome visus narius ir nares da
lyvauti susirinkimo nors sykį į me
tus. Blogas apsileidimas nelankyti 
susirinkimų. Atlikime savo orga- 
niacijos pareigas, būkime susirinki
me, rūpinkimės alelius veikla.

I,DS 07 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, Lapkričio- 
Nov. 2 d , 7-tą va), vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Visi na
riai prašomi atsilankyti. Yra narių, 
kuriems jau reikia duokles užsimo
kėti. saugokitės, kad nebūtumėt su
spenduoti George Shimaitis (84-85)

‘Laisves’ Koncertas
Rengia Laisvės Bendrovė Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 12 NOVEMBER
PRASIDĖS 3-čią VALANDĄ POPIET ĮŽANGA $1.50 ASMENIUI

Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn
Įvairi programa, kurią atliks grupes ir paskiri asmenys—solistai:

Laisves Choras iš .Hartford, Cotm., vadovaujamas Wilma Hollis
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iš ChicagosLyriškas SopranasKonstancija Menkeliūnaite- Campa, Dramai. Sopranas
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ELENA BRAZAUSKIENĖ
lyriškas sopranas

Estelle Bogdr.n,

Mildred Stensler Aido Choro JMoteių Kvai tetas
Aido Choro ir Moterų Na8ti! "utolenC’ °"‘l Cei>ullenf”

Kvarteto Mokytoja

Ukrainiečių šokėjų Grupė

“ I )nipro I Jancers”

Jie šoks Įdomius

Liaudies šokius

ra*
...

Gerai Koncertui Paruoštas

Aido Choras

Vadovybėje Mildred Stensler

Dalyvaus Programoje

Būtinai ateikite jį išgirsti ir pama-

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
baritonas

Kaip matote iš aukščiau padavimų, koncertas bus labai įdomus.
tyti, nes negreit turėsite progos kito tokio koncerto susilaukti, nes čia dalyvauja programoje žvaigždės 
iš Chicagos ir Italijos.
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