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KRISLAI
Ranka ranką mazgoja

Baisios provokacijos.
Ar tik dūmai be ugnies?
Net kudlos krinta.
Neparašė, ar neįdėjo? 
Kur dingo aukos?

— Rašo A. Bimba —

4 Kai mes rūpinamės “Lais
vės“ vajumi, nepamirškime 
taip pat “Vilnies“ ir ‘ ‘Liau
dies balso“ reikalų. Tie pa
žangūs. laikraščiai taipgi turi 
vajų. Jie taipgi stengiasi su- 
sistiprinti naujais skaitytojais 
ir aukomis.

Chicagos vilniečiai ir Ka
nados balsiečiai niekados ne
pamiršta “Laisvės.“ Labai gra
žu, kai vieni kitiems talkau- 
jame. žiūrėkime, kad ir šie 
visų trijų laikraščių vajai baig
tųsi vaisingai.

Mongoliją ir Mauretaniją 
priėmė j Jungt. Tautas

Jungtinės Tautos, N. Y.—
Jungtinių Tautų Saugumo I ro tik 11 valstybių atstovai. 
Taryba devyniais balsais! 
rekomendavo, kad į šią or- 

būtų priimta 
Liaudies Res- 

Mauritanijos 
Per dange-

. ganizaciją
Mongolijos 
publika ir 
respublika.
li metu JAV su kitomis Va
karų politikos valstybėmis 

| prieštaravo Mongolijos pri
ėmimui.

Dabar Jungtinėse Tauto
se jau bus 103 valstybės ir 
valstybėlės. Pagal J. Tautų 
taisvkles: didelės ar mažis 
valstybės — baisavimuo s e 
turi lygų balsą, apart Sau-

gurno Tarybos, kurią suda

Mongolijos liaudies Res
publika randasi tarp Tary
bų Sąjungos ir Kinijos, 
Azijoje. Ji užima 626,000 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir turi apie 1,200,000 gy
ventojų. Nepriklau soma 
nuo 1921 metu. 4.

Mauritanijos respublika 
randasi vakarinėje 
dalyje. Ji užima 
ketv. mylių plotą 
750,000 gyventojų,
klausomybę gavo 1960 me
tais.

Afrikos 
415,900 

ir turi
Nepri-

TSRS apie taiką ir 
Berlyno reikalus

Apsiginklavimas, kalbos 
ir liaudies rūpesčiai

Jau seniai labai laukiama 
didžiulė Dr. Algirdo Margerio 
knyga “150 dienų Lietuvoje“ 
jau atiduota spaudai. Ją 
spausdina “Vilnies“ spaustu
vė. Tai bus mūsų Li 
te ratu ros Draugijos

Tie, kurie skaitė Margerio 
knygą rankraštyje, 
giria. Todėl mūsų 
riarrs bus brangi dovana.

Reikia tikėtis, kad jis ją 
gaus dar šiemet.

lei d i nys.

ja labai
LLD na-

/ Kasdien iš Berlyno ateina 
Fis baisesnės naujienos. Kas
dien ten mūsų ginkluoti ka
riai pereina rubežių ir Įeina į 
Rytinį Berlyną.

Anglijoje sumažėjo 
laivų statyba

Londonas — Šiemet An
glijoje buvo pastatyta 237 
nauji laivai, bendrai 1,550,- 
000 tonų įtalpos. Tai ma
žiau, kaip bent kada per še- 
šioliką metų. Mat, daug lai
vų neturi darbo, tai ma
žiau jų ir stato.

Anglija vis dar turi di- 
didžiausią pasauly preky
bos laivyną. Ji ir jos domi-

Maskva. — Andrius Gro
myko, TSRS užsienio mi
nistras, raportavo Komu
nistų partijos 22-jam suva
žiavimui apie taikos reika
lus su Vokietijomis ir pa
dėtį Berlyne.

Jis sakė, kad Tarybų Są
junga nesigaili laiko ir pa
stangų, idant suradus bend
rą kalbą su Vakarų valsty
bėmis reikale taikos su Vo
kietijomis ir sutvarkymo 
Berlyno reikalų. Jis sakė, 
kad JAV valstybės sekre
torius Ruskas, yra sutikęs, 
jog susitarimas priklauso 
nuo to, kaip norės Jungti
nių Valstijų ir TSRS vy
riausybės. Taigi, jeigu JAV 
sutiks bendrai baigti Ant
rojo pasaulinio karo paliki
mą, tai visi susitars, bet

jeigu ne, tai tada Tarybų 
Sąjunga pasirašys atskirą 
taiką su Rytų Vokietija.

Jau pirmiau suvažiavimui 
Chruščiovas raportavo, kad 
Tarybų Sąjunga jokių ulti
matumu Vakarams nestatė 
ir nestato, tik nori išspręs
ti klausimą: likviduoti Ant
rojo pasaulinio karo lieka
nas ir pasirašyti taikos su
tartį su Vokietijomis.

Dabartinė Berlyno padė
tis nei vienam taiką ir tie
są mylinčiam žmogui nepa
tinka. Vokiečiu Demokrati
nė Respublika tvarko savo 
dalį. Bet išilgai sieną, kuri 
Berlyną dalina, kiekvieną 
dieną įvyksta incidentų, 
kurie, gali padegti pasauli
nį karą.

New Yorkas.— Prieš sa
vaitę R. L. Gilpatrickas, 
JAV gynybos sekretoriaus 
pavaduotojas, sakė kalbą 
ir tvirtino, kad Jungtinės 
Valstijos turi sandėliuose 
labai daug atominių bom
bų ir lengvai galėtų sunai
kinti Tarybų Sąjungą.

Majoras A. P. DeSevers- 
kis, aviacijos specialistas, 
kritikavo Gilpatricko pa
reiškimą. DeSeverskis sakė, 
kad tai neatitinka teisybei. 
Jis tarp kitko sakė: “Kie
kis atominių bombų, esamų 
sandėliuose, nėra taip svar
bus, kaip priemonės, kurios

jas galėtų ten pristatyti, 
kur norėtume. Ar JAV tu
ri tokias priemones? Atsa
kymas—ne.”

Nei mes, nei paprasta 
liaudis nesame specialistai 
nei žinovai, kiek kuri šalis 
turi atominių bombų, ir ku
ri turi daugiau galimybių 
jas į “priešo” šalį pristaty
ti. Faktas yra, kad liaudis 
neša sunkią apsiginklavimo 
naštą, karo nenori ir jo bi
josi.

Londonas. — W. Chur- 
chillas serga, jis yra 87 me
tu amžiaus. *- •

New 
parti-

Priešrinkiminė 
kampanija

New Yorkas. — 
Yorke Respublikonų
ja imasi visokių priemonių, 
kad į miesto majorą prava
rius Louisą Lefkowitzą. Ji 
nesivaržo nei logikoje, nei 
etikoje, kad tik išstūmus 
dabartinį majorą Robertą 
Wagneri

T. Sąjungos pareiškimai del 
atominių ginklų bandymų

A V J UI 11 \ k * J JUCf • į  — */ C- U

O kas atsitiks, jeigu vieną niįos turi 3,100 prekybos 
kurią dieną Rytines Vokietijos laivų—22,000,000 tonų įtal

pos, ir 630 tankerių 10,000,- 
000 tonų įtalpos.

ginkluotos jėgos užstos kelią ir 
paprašys ginkluotus svečius 
grįžti atgal ?

Kam mums reikia užsiimdi- 
nėti tokiais pavojingais žy
giais? Kodėl nepalikti Ryti
nės Vokietijos ir jos rubežių 
ramybėje? Kam ieškoti kon
flikto, be kurio galima apsi
eiti ?

pasaulį plinta 
Yra pavojin- 
kurios kalba 
f asistuojančių

Iš Paryžiaus į 
visokios žinios, 
gų žinių. Kai 
apie dešiniųjų 
elementų ruošiamą perversmą.

Nejaugi tai bus tik dūmai 
be ugnies? Tenka abejoti. 
Francūzijos reakcinė buržua
zija nebenurimsta savo kaily
je. Ji tikisi savo žygiui su
silaukti geros paramos iš gink
luotų jėgų.

Netoks būtų įvairus ir įdo
mus mūsų gyvenimas, jeigu 
npbūtų Chicagos ir jos rake- 

*rierių. Baisiai nuobodu būtų 
gyventi, jeigu, pavyzdžiui, ten 
neturėtumėm nusivadav u s i ų 
vaduotojų kunigų “Draugo“ ir 
menševikų “Naujienų“ pasto
gėje.

Iki šiol tarp šimučio ir Gri
gaičio baisi “meilė“ klestėda- 
vo. Bet dalykai kinta. Visko 
gali būti.

“Draugas“ praneša, kad šio
mis dienomis įvykęs katalikų 
žurnalistų sąskrydis, kuriame 
bosavo Šimutis, nutarė visomis 
keturiomis remti Kuchel-Lips- 
comb rezoliuciją.

Bet Chicagos ALT skyriaus 
sueigoje, kurioje viešpatavo 
grigaitiniai menševikai, nė pu
se lūpų neprisiminta apie tą 
rezoliuciją. O pačiose “Nau
jienose“ (spalio 23 d.) Grigai
tis pasikvietė talkon net sme- 
tonininką Vincą Rastenį tos 
rezoliucijos ir jos rėmėjų su- 
niokinimui.

Toks rezoliucijos šalininkų 
kleri-

T. Sąjunga prieš 
karo grasinimus

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijo komentato
rius kritikavo R. Gilpat- 
ricką, JAV gynybos sekre
toriaus pavaduotoją. Ko
mentatorius sakė, kad Gil
patrickas grąsino visam pa
sauliui milžiniškais kiekiais 
JAV atominių bombų.

TSRS radijo komentato
rius tarp kitko sakė: “Kas 
liečia Tarybų' Sąjungą, tai 
ji nenori karo, bet ir nebus 
įbauginta tokiomis kalbo
mis... TSRS turi pakanka
mai jėgų ir priemonių 
mušti bile agresarių.”

Penki jaunuoliai 
atliko 100 vagysčių

at-

ei j a areštavo keturis jau
nuolius: J. Riverą, R. Apon- 
tį, H. Majicą ir B. Quiroga, 
o 5-asis — D.Gonzales—jau 
pirmiau buvo suimtas. Jie 
yra nuo 18 iki 23 metų am
žiaus.

Gonzales išdavė savo 
sėbrus.

Ši gauja per porą metų 
atliko virš 100 vagysčių ir 
suvogė $100,000 pinigais ir 
medžiagomis. Jie vogė pini
gus, automobilius, jų dalis 
ir kitokius reikmenis.

i^kiaulinimas nepatiks 
vokalams. Jie netylės.

Matote, kas dedasi
Chicagoje.

(Tąsa 5-tam pusi.),

toje

Washingtonas. — Fede
ral Aviation Agency pa
tvarkė, kad nei vienas gir
das asmuo nebūtų priimtas 
keliavimui lėktuvu.

Maskva. — Tarybų Są- 
I jungos vyriausybė gavo iš 

New Jersey valstijoje į eilės valstybių vadų laiškų 
gubernatoriaus vietą res- dėl daromų 
publikonai pastatė J. P. 
Mitchellį, buvusį prie Ei- 
senhowerio darbo sekreto
rių. Jie ten išgalvoja viso
kių kaltinimų prieš demo
kratą gubernatorių Rober
tą B. Meynerį.'

PIETŲ VIETNAMAS IR 
KENEDŽIO LAIŠKAS
Washingtonas. — Prezi- 

dęntas Kenedis pasiuntė 
laišką Pietų Vietna
mo valdžiai užtikrindamas 
ją, kad JAV “padės atmuš
ti komunistų agresiją”.

Bet ar galima vadinti 
“komunistų agresija” Pietų 
Vietnamo žmones, kurie 
kovoja prieš baudžiavinę 
santvarką?

MOKYKLOS IR JŲ 
FINANSAVIMAS

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė surinko infor
macijas apie stovį mūsų ša
lies mokyklų. Pasirodė, kad 
750 kolegijų ir kitokių 
aukštesnio mokslo mokyklų 
reikalauja finansinės pa
galbos jų modernizavimui. 
Tam reikalinga apie $200,- 
000,000.

STREIKAS SUPURTĖ 
FRANCŪZIJĄ

Paryžius. — Transporto 
darbininkų streikas visai 
buvo suparalyžavęs judėji
mą. Beveik šimtu procentų 
streikavo geležinkeliečiai. 
Streikavo upių ir kanalų 
darbininkai, busų vairuoto
jai ir lakūnai. Streikierių 
finansiniai reikalavimai bu
vo surišti su politiniais.

Tunisas. — Alžyro liau
dies vyriausybė skelbia 
lapkričio 1 d. alžyriečių 
tautine švente.

atominių 
bombų bandy m ų. TSRS 
premjeras Chruščiovas da
vė jiems atsakymus. Chruš
čiovas atsakydamas Kwa- 
me Nkrumahui, Ganos pre
zidentui, sako:

“Vakarų valstybės atsi
sakė priimti Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą padaryti tai
ką su Vokietijomis, ir dau
gelis jų valdininkų, kaip tai 
JAV, Britanijos, Francūzi- 
jos, Vakarų Vokietijos ir 
jų militarinių talkininkių 
grąsina Tarybų Sąjungai 
atominiu karu, jeigu ji pasi
rašys atskirą taikos sutartį 
su Vokietija ir sutvarkys 
vakarinio Berlyno reikalus.

Todėl TSRS yra priversta 
daryti atominių ir hidroge
ninių ginklų bandymus.

Jeigu prie šių sąlygų Ta
rybų Sąjunga atsisakytų 
sutvirtinti savo gynybos jė
gas, tai tas būtų prieš vi
sų teisingų ir taiką mylin
čių žmonių reikalus, kaip 
ir prieš Tarybų Sąjungos 
reikalus... Tarybų Sąjungos 
turėjimas atominių ginklų 
—yra didelis įspėjimas vi
siems tiems, kurie grąsina 
vartoti jėgą, jei bus pasira
šyta taika su Vokietija”.

Chruščiovas atsaky d a- 
mas Japonijos premjerui R. 
Ikedai sako, kad TSRS la
bai nenorėjo daryti atomi
nių ginklų bandymų, bet 
“kitokio pasirinkimo 
jau nebeliko”.

Čekoslovakijos ir 
JAV susitarimas

Praga. — Po šešerių me
tų pasitarimų Čekoslova
kija ir Jungtinės Valstijos 
eina prie užbaigos nesuti
kimu finansiniais klausi- 
mais.

Čekoslovakija sako, kad 
Jungtinėse Valstijose jos 
aukso ir brangiadaikčių 
randasi $13,000,000 vertės.

J. Valstijos tvirtina, kad 
Čekoslovakija tiek vertės 
nacionalizavo amerikiečių 
kapitalistų įdėlių, kada ji 
įvedė socialistinę 
ką, ir atsisako 
grąžinti jų turtą.

Atominiai ginklai ir 
vakarų vokiečiai

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos karo ministras Frantz 
J. Strauss tarėsi su R. L. 
Gilpatricku, JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotoju. 
Po to Strauss sakė:

“Jungtinės Valstijos už- ■ 
tikrino, kad jos suteiks Va
karų Vokietijos armijai 
atominių ginklų”. Jis sakėj 
kad tarp kitų ginklų JAV 
duos atominių raketų, ku; - 
riomis galima siekti už 500 
mylių.

jai

santvar- 
čekams

Vėliausios žinios
Budapeštas. — Po pen- 

kerių metų nuo reakcinin
kų sukilimo Vengrijoje pa
daryta žymus progresas 
industrijoje, žemdirbystė
je, kultūroje ir kitose gyve
nimo srityse.

Berlynas. —Jungt. Valst. 
ir TSRS tankai pasitraukė 
nuo perskyrimo sienos. 
Jungtinių Valstijų koman
da kreipėsi į amerikiečius, 
kad civilinių rūbais apsi
vilkę neitų į rytinį Berly
ną. Dėl jų tokio elgesio prie 
sienos įvyko pavojingų in
cidentų.

Miami, Fla. — Uraganas 
“Hattie” eina linkui Kubos. 
Jo centre vėjas yra apie 125 
mylių per valandą.

Cape Canaveral, Fla. — 
Jungt. Valstijų karininkai 
iššovė “Saturn” raketą. Už 
200 mylių ji nukrito į jūrą. 
Sako, kad pirmieji bandy
mai pavyko.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito sako 
kad nors skirtingais ke
liais, bet Jugoslavija eina 
prie tokio paties tikslo, 
kaip ir TSRS.

M. Šolochovas apie 
TSRS rašytojus

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos suvažiavime 
kritikavo TSRS rašytojus 
kultūros reikalų ministras 
E. Furceva, o dar stipriau 
rašytojas Michailas Šolo
chovas.

Jis sakė, kad daug rašy
tojų yra atitrūkę nuo rea
lybės, nuo tikro žmonių gy
venimo. Iš 2,700 Rusų tary
binės respublikos rašytojų 
1,700 gyvena 
Leningrade, 
“atsivėdina”, 
provinciją.

SKIRSTO NOBELIO 
DOVANAS

Oslo. — Nobelio premijų 
komitetas paskyrė dovaną 
buvusiam Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretorių i 
Dag Hammarskjoldui, kai
po taikos darbuotojui. Do
vana yra $35,000. Hain- 
marskjoldas žuvo lėktuvo • 
nelaimėje. Tai pirmoji do
vana mirusiam žmogui. -

Maskvoje ir 
Jie tik retai 

išvykdami į

Saigonas. — Tarp Pietų 
Vietnamo ir Kambodžos 
pasienio sargų įvyko susi
rėmimas. Susišaud y m a s 
tęsėsi septynias valandas. 
Iš abiejų pusių yra užmuš
tų.

Maskva. — Sulaukęs 
metų amž. mirė žymus 
nerolas G. Malandinas.

67 
ge-

Geneva. — Atvyko Ka
tanga provincijos “prezi
dentas” Tshombe. Jis nori 
pasitarti su Jungtinių Tau
tų pareigūnais.

Ankara. — Turkijos par
lamentas išrinko preziden
tu generolą Cemalą Gurselį. 
To reikalavo Turkijos kari
ninkų taryba.

D. EISENHOWERIS IR 
“TAIKOS KORPUSAS”
Washingtonas. — Buvęs 

prezidentas Eisenhower i s 
kritikavo Kenedžio admini
straciją už eikvojimą pini
gų organizavimui ir palai
kymui “Taikos korpuso”.

Prieš Eisenhowerj išsto
jo keli demokratai senato
riai ir primena jam, kad 
laike jo prezidentavimo 
JAV skolos padidėjo 12,500 
milijonų dolerių.

La Piaz, Bolivija. — Uni
versiteto studentai, taksių 
vairuotojai ir darbininkai 
demonstravo prieš reakcinę 
valdžią. Policija nušovė 
septynis demonstrantus ir 
apie 50 sužeidė.

Albany, N. Y. — Dabar 
New Yorko valstijoje yra 
apie 500,000 bedarbių.

BUS PARKAS VIETOJE 
RAKETŲ BAZĖ

Newark, N. J. — JAV 
gynybos departamentas pa
skelbė, kad išrandavos par
kui 460 akrų plotą ant siau
ro pusiasalio Sandy Hook, 
N. J. 1949 metais ten gyny
bos dept. 2,000 akrų plote 
įrengė raketų bazę. Dabar 
jos plotą mažina.

Dar vis

DAR VIS STREIKUOJA 
AUTO DARBININKAI
Detroitas.

streikuoja 60,000 Chrysler
automobilių gaminimo dar
bininkų. United Automobile 
Workers unijos prezidentas 
W. Reutheris sakė, kad 
kompanija atidėlioja kon
trakto pasirašymą. Unija 
reikalauja tokio kontrakto, 
kokį jau pasirašė kitos au
to gaminimo kompanijos.

Washingtonas. — Numa
toma, kad šiemet Jungtinių 
Valstijų vyriausybė 
virš septynių bilijonų 
rių deficito.

turės 
dole-

Pekinas. — Kinija 
kad virš jos nebuvo radio- 
akcijos, apie kurią daug ra
se Vakarų spaudoje. ;

sak<b
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Daugiau talkos,O 7
daugiau pastangų!

TIKRAI, NUOŠIRDŽIAI didžiuojamės draugais 
bei draugėmis, kurie jau spėjo įsitraukti į mūsų laik
raščio vajų. Jų yra daugelyje kolonijų. Kai kurie jų jau 
gražiai pasirodė. Kai kurie vajininkai jau turi gražių 
savo pastangų rezultatų.

Bet su spalio mėnesio pabaiga baigėsi pirmasis va
jaus mėnuo. Vadinasi, visas trečdalis vajaus laiko jau 
prabėgo. Ar galima pilnai pasitenkinti darbo vaisiais? 
Paliekame kiekvienam laisviečiui spręsti, perskaičius 
Administracijos vajaus reikalais praneššimus.

Vienas dalykas aiškus: Vajui reikia daugiau ir pla
tesnės talkos. Iš labai daugelio vietų dar nieko nesigirdi. 
Reiškia, ten niekas nesidarbuoja, niekas vajaus reika
lais nesirūpina. Kažin ko lyg ir laukiama, kažin kodėl 
lyg ir delsiama. O rugiapiūtėje laukti ir delsti nereikia. 
Kiekviena laiku sukirsta rugių pėda yra didelis laimėji
mas. Tai mes prisimename dar iš senų laikų Lietuvoje. 
Darbštus, savo ūkio reikalus suprantąs žemdirbis, atė
jus rugiapiūtei, visomis jėgomis stoja darban.

Taip šiandien su mūsų vajumi, juk tai mūsų rugia- 
piūtė.

Pradžioje vajaus sakėme, kad jame gali aktyviškai 
dalyvauti kiekvienas skaitytojas. Jeigu pasistengsi gau
ti “Laisvei” naują skaitytoją, jeigu pats laiku atsinau
jinsi išsibaigusią prenumeratą, jeigu padėsi savo koloni
jos vajininkui paieškoti naujo skaitytojo, arba jeigu do
lerį. kitą paaukosi į penkių tūkstančių dolerių fondą, 
būsi aktyviškai prisidėjęs prie vajaus pasisekimo. ___

Todėl dar kartą prašome ir raginame visus laisvie- 
čius darbuotis, kad pabaigoje vajaus visi kartu galėtu
mėm pasidžiaugti mūsų ryžtingų pastangų rezultatais.

Dar vis viskas tebebrangsta
DARBO DEPARTAMENTO paskelbtais duomeni

mis apie mūsų kasdienį'gyvenimą džiaugtis negalima. 
Pasirodo, kad rugsėjo mėnesį vėl mūsų gyvenimo reik
menys pabrango visu vienu procentu. Tie patys duome
nys rodo ir tai, jog kainos pakils ir spalio mėnesį.

Darbo žmogui, gyvenančiam iš savo algos arba vals
tybinės pensijos, tai prastos naujienos. Tai reiškia, kad 
mes žygiuojame ne pirmyn, bet atgal. Tai reiškia, kad 
mūsų “duonos pluta” pasidarė mažesnė.

Mūsų reikmenų kainas nustato ir kontroliuja di 
džiosios monopolijos, bespringstančios dideliais pelnais. 
Su eiliniu piliečiu jos nesiskaito. Eilinio žmogaus liki
mas joms neapeina. O iš valdžios pusės nesimato pastan
gų kainų kėlimui užstoti kelią. Yra kuo susirūpinti.

Gerai, kad susitarė
PAGALIAU, Jungtinėse Tautose didžiosios valsty

bės susitarė priimti Mongoliją ir Mauritaniją. Vadinasi, 
Jungtinės Tautos dar padidės dviemis naujagimėmis.

Abidvi naujos narės neskatlingos gyventojais, bet 
didelės žemės plotu. Mauritanija guli vakarinėje Afri
koje sik su 650,000 gyventojų, o Mongolija Azijoje tarpe 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos su apie milijonu gyventojų. 
Mauritanija yra tik prieš porą metų laimėjusi iš fyan- 
cūzų nepriklausomybę. Joje santvarka kapitalistinė. 
Mongolija jau nuo 1921 metų yra nepriklausoma vals
tybė. Joje santvarka socialistinė. Jos priėmimui į Jung
tines Tautas iki šiol atkakliausiai priešinosi Čiang Kai- 
šeko klika, kuri tebesimaskuojasi visos Kinijos vardu, ir 
Jungtinės Valstijos.

Diplomatiniai išrokavimai paėmė viršų ir Mongoli
jos priėmimui opozicija subliūško.

Gerai, kad Jungtinės Tautos auga. Bet kol didžioji 
Kinija bus už jų sienų, jos niekados negalės skaitytis 
pasauline organizacija. Laikas Čiango kliką išmesti 
laukan ir sugrąžinti Kinijai teisę atstovauti ir kalbėti 
savo vardu.

Reikia tikėtis, kad kas nors tuo reikalu bus stengia
masi padaryti jau šioje Asamblėjos sesijoje.

Sako, ir vėl nepavyko
PASIRODO, kad mūsų šalies vyriausybė šiomis 

dienomis vėl didžiausiomis pastangomis stengėsi sumo
bilizuoti visas Amerikos valstybes prieš Kubą. Buvę 
stengtasi Amerikos Valstybių Organizacijoje pravesti 
nutarimą tuojau tyrinėti santykių su Kuba reikalus. 
Bet tam pasipriešino kai kurios Lotynų Amerikos vals
tybes. Brazilija buvusi viena iš tų valstybių. O su Bra*- 
zįjija reikia skaitytis. Tuo būdu, girdi, visos pastangos 
suąidoroti su Kuba jau dabar nuėjo niekais.
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IR LIETUVOJ 
DAR YRA 
SENELIŲ-NABAGĖLIŲ

Pas mus, Jungtinėse Vals
tijose, neretai atsitinka, kai 
visą savo gyvenimą apšepę, 
o į senatvę virtę ubagais— 
almužnos prašytojais, žmo
nės, mirdami, palieka dido
kas pinigų sumas. Pasirodo, 
tokių žmonių dar atsiranda 
ir Tarybų Lietuvoje — tai 
praeities šešėliai!

Š. m. spalio 14 d. “Tieso
je” rašo A. žajtauskaitė:

“—Nors kapeikėlę...
Liesa senelės ranka su 

nešvariais kaulėtais pirš
tais tiesėsi į praeivius ties 
Aušros vartais, ties Dzer
žinskio ir halės turgaviečių 
įėjimais. Maldauja ne tik
tai senelės balsas, duslus, 
prislėgtas, lyg iš po žemių, 
bet ir josios išblėsusios, aša
rojančios akys ir balzganos 
lūpos raukšlėtame veide. 
Senelės rūbai skurdūs, su
skretę. Argi gali praeiti 
pro tokį varganą, gyvenimo 
metų išsekintą žmogų, ne- 
įdėjęs jo rankon jeigu ne de- 
šimtkapeikę, tai bent trika- 
peikę, dvikapeikę, nors ir 
žinai, kad kiekvienu beglo
biu seneliu rūpinasi valsty
bė. Bet tokiu momentu daž
niausiai protą nustelbia 
jausmas. Maža atsirasdavo 
žmonių, kurie galėjo ramiai 
praeiti pro ištiestą senutės' 
ranką, ’ nieko jon neįdėję. 
Gavusi pinigą, senutė dievo
baimingai nusilenkdavo ir, 
paskandinusi jį savo šimta- 
klosčio sijono kišenėje, vėl 
tiesdavo kaulėtus pirštus:

—Nors kapeikėlę...
\ . i ' • - '

Ne švenčių ir ne turgaus 
dienomis senutė Kpndratje- 
va taip pat nesėdėdavo pan
kas sudėjusi.” 4

Kas buvo ta vargšelė 
Natalija Kondratjeva?

Kondratjeva eidavo ir į 
namus pas žmones, pas kai
mynus prašyti duonos, mė
sos, ir vis sakydavo, kad 
ji alkana, biedna-biednutė
lė. Kaimynės duodavo jai, 
ko prašė, duodamos gailėjo
si senelės. Bet, rašo Žal- 
tauskaitė:

“Vieną rytą, pasigedusios 
įprasto šlepsėjimo už savo 
durų, jos pačios nuėjo pas 
ją. Senelė Kondr a t j e v a 
merdėjo. Kaimynai tuoj iš
kvietė gydytoją. Deja, pa
dėti nebebuvo galima — se
nelė mirė. Apie jos mirtį 
kaimynai pranešė sūnui Mi
chailui. Atvykęs su žmona 
Nadiežda, sūnus pirmučiau
siai šoko naršyti motinos 
skarmalus. Naršė ir rado... 
45 tūkstančius rublių.

Kaimynai apstulbę žiūrė
jo vienas į kitą.. Jiems bu
vo sunku savo akimis pati
kėti, kad senelė, gyvenusi 
tokį varganą gyvenimą, bu
vo daug kartų turtingesnė 
už juos pačius.”

45 tūkstančiai rublių — 
didelė pinigų suma. Ame
rikietiškais šiandien bus 
apie $50,000.

Na, tai ką gi su tais pi
nigais darė senelės sūnus 
A. Michailas ir marti Na
diežda? Pragėrė! Jiedu “tol 
neišsipagiriojo, kol nebeliko 
nė kapeikos,” pastebi Žal- 
tauskaitė, Ir ji primena, 
kad Vilniuje matosi ir dau
giau asmenų, panašių Kon- 
dratjevai: jie n u d u o d a 
vargšus, jie- prašo iš pra
eivių kapeikų. Ir gauna! 
Iš tikrųjų ,tokiems asme
nims vieta senelių arba in
validų namuose, kur jie ap
rūpinami viskuo: maistu,' 
rūbu, pastoge.'

KUNIGINĖ MORALĖ
Kanadiečių “Liaudies bal

sas” labai tiesiai pataiko į 
kuniginę moralę. Ji pagrįs
ta veidmainiavimu.

Laikraštis sako:
“Kanadoje buvo iškelta 

idėja, kad būtų pataisytas 
įstatymas., draudžiąs abor
tus. Buvo pasiūlyta, k a d 
būtų leidžiama daryti abor
tus moterims, kurios tam
pa nėščiomis prieš jų valią, 
pavyzdžiui, per išžaginimus, 
kurie dabar dažnai kartoja
si, arba kada gimdymas su
daro motinai pavojų. Prieš 
tai labai griežtai pasisakė 
dvasiškija ir, abelnai kleri
kalai. Girdi, abortai reiškia 
gyvybės žudymą. Jiems vi
sai nesvarbu, kad motinoms 
ir kūdikiams gali tekti dėl 
to labai daug prikentėti.

Dar nebūtų taip keista, 
jeigu dvasiškiai būtų prie
šingi bent kokiam žudymui. 
Visai ne. Jie laimina juk 
prieš kariant nuteistuosius. 
Ir ne tik kriminalinius nu
sikaltėlius, bet ir politinius. 
Faktinai, jie neprieštarau
ja, kad politiniai “nusikal
tėliai” žudomi. Svarbiausia, 
tai kad jie laimina karius, 
einančius į karą, į didžiau
sias žudynes. JCarai juk yra 
didžiausi gyvybės naikinto
jai. Čia jiems nesvarbu, 
kad biblijoj yra pasakyta: 
Neužmušk, mylėk savo arti
mą, kaip pats save.”

Laiškas “Švyturiui” 
iš Australijos

’ Neseniai redakcijos pašto 
dėžutėje mes suradome laiš
ku iš Australijos. Autorius 
—išeivis iš Lietuvos, mūsų 
žurnalo skaitytojas. Štai ką 
jis rašo:

“Dažnai tenka skaityti 
anie spalvotųjų žmonių dis
kriminaciją Šiaurės Ameri
koje, Afrikoje, ir kitose pa
saulio šalyse. Kas nežino 
apie negrų beteisi š k u m ą 
JAV, 'apie kolonizatorių 
siautėjimą Angoloje, Alžyre 
ir rasistų nusikaltimus Pie
tinėje Afrikoje.

Tačiau, tur būt, ne vi
siems yra žinoma apie tra
gišką likimą čiabuvių aus
traliečių penktajame konti
nente. Šie nelaiming i e j i 
vargšai yra naikinami ir 
ujami. Nuo tų laikų, kai D. 
Kuko ekspedicija ištyrė ry
tinį Australijos pakraštį ir 
pavadino jį Naujuoju Uel- 
su, tamsiaodžiai australie- 
čiai buvo sistemingai kolo
nizatorių stumiami į neder- 
lingiausias žemes, nepalan
kiausias klimatines sąlygas.

XVIII amžiuje čiabuvių 
australiečių buvo priskaito- 
ma apie 300,000., o dabar 
jų likę apie 47,000. Tam
siaodžių australiečių nepa
matysi miestuose, nes jiems 
čia gyventi neleid ž i a m a . 
Jie neturi net elementarių 
pilietinių teisių. Todėl 
vargšams tenka bastytis po 
neapgyventus plotus, dirb
ti f armėnams už maistą.

Kolonizatoriai mano, jog 
.ši problema išspręsta. Ta
čiau, pažangiosios pasaulio 
visuomenės spaudžiami, jie 
nepajėgs nuslėpti tų darbe
lių, kurių rezultatus turi 
patirti tamsiaodis austra- 
lietis.”

TSRS VĖL ŠAUDĖ 
TOLIO RAKETAS

Maskva. — Tarybų Są
jungos gynybos jėgos jau 
šeštų kartu šaudė raketo
mis į Ramųjį vandenyną, 
per 7,500 mylių tolį. Ra
ketos sėkmingai pasiekė sa
vo taikiklius? •

•v

D-rui A. Petrikai 70 metų
Septyniasdešimt metų ne 

daugeliui, palyginti, tenka 
pasiekti, nes tai skaičius, 
stovįs kitoje vidutinio, žmo
gaus amžiaus slenksčio pu
sėje.

D-ras Antanas Petriką 
sau ramiai, be jokio triukš
mo ir “apvaikščiojimo” š. 
m. rugsėjo 3 dieną tą 
slenkstį peržengė ir pradėjo 
kelionę į aštuntąjį dešimt
metį. Ir šito įvykio mes ne
būtume sužinoję, jei gero
ji Margareta savitu pasi
didžiavimu nebūtų prasita
rusi.

Antano Petrikos vardas 
nūnai plačiai žinomas ne 
tik JAV lietuviuose, o ir 
pačioje Lietuvoje; teisę “bū
ti žinomu” jis užsitarnavo 
kruopščiu, ilgamečiu visuo

meniniu ir publicis t i n i u 
darbu.

A. Petriką gimė 1891 m. 
rugsėjo 3 dieną Steponų 
kaime, Vilkaviškio apskrity
je. Į JAV atvyko 1910 m. 
Apsigyveno Niujorke ir čia 
daugiau kaip 50 metų te
begyvena.

Kaip kitų imigrantų, taip 
ir A. Petrikos Amerikoj ga
tavi pyragai nelaukė. Rei
kėjo sunkia i dirbti, bet 
dirbdamas jis ruošėsi stoti 
į aukštąją mokyklą, kad įsi
gytų kokią profesiją. 1917 
metais įstojo į New York 
College and Oral Surgery, 
kurią baigė 1921 metais su 
aukso medaliu. Jis tapo 
dantų gydytojas, ir šia 
praktika vertėsi iki 1959 m.

Būdamas profesionalu, A. 
Petriką visuomeninio darbo 
šalin nepastūmė, kaip darė 
kiti lietuviai profesionalai. 
Per kurį laiką jis buvo Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
pirmininkas, priklausė (ir 
tebepriklauso) įvairioms or- 
g a n iz a c ijoms, pavyzdžiui, 
LLD, LDS, SLA ir kt. Ki
tais žodžiais: neišponėjo, 
nesutraukė ryšių su liaudi
mi, su kultūriniu lietuvių 
judėjimu. Jis parašė, jis 
skaitė viešuose mitinguose 
referatus apie žmonių svei
katą, taipgi kultūrinėmis 
temomis. Visuomet akylai 
sekė ir tebeseka visuomeni
nio gyvenimo raidą.

Bet tai tik viena pusė, 
kuri padarė šį taurų žmo
gų lietuvių vis u o m e n e i 
brangų.

Šiemet sukanka 50 metų, 
kai d-ras A. Petriką pradėjo 
rašyti spaudai. Tik pagal
vokime: penkiasdešimt me
tų!

Atvyko jis į JAV neuž- 
valdęs lietuvių kalbos bei 
rašybos. O tai, kaip kiek
vienas, pradėjęs spaudoj 
rašinėti, gerai žino, labai 
sunkina darbą. Rašinėjo jis 
trumpus dalykėlius pirmiau 
“Kovai,” o vėliau — “Lais
vei.” Redakcijos taisė jo 

raštus. Tačiau visa tai jau
nam, veržlaus ir ryžtingo 
būdo žmogui buvo ne stab
dys, o variklis, stūmėjas 
pirmyn. Jis prisimygusiai 
mokėsi, ir per trumpą lai
ką pasiekę pergalę: užval
dė lietuvių .rašybą, nugalė
damas visas kliūtis. A. Pet
riką greit patapo pirmaeiliu 
lietuvių publicistu - rašy
toju !

D-ras A. Petriką yra pa
rašęs šimtus straipsnių, te
besančių pageltusiuose mū
sų spaudos puslapiuose. 
Tilpo jo straipsnių ir Lietu
vos žurnaluose. Jis daž
niausiai rašė slapyvardž
iais. Neleidžia jis plunksnai 
rūdyti ir šiandien. Jo pub
licistika brandi, įžvalgi ir 
žodinga. Rašymo stilius sa- 

vitas — sąlydus, be tuščio, 
be pigaus žodžio. Jis ne
mėgsta tuščių frazių.

.D-ras A. Petriką išleido 
eilę knygų. Dar mokslus 
eidamas jis parašė “Atmos
ferą,” k n y g ą, populiariai 
aiškinančią fiziką. Vėliau— 
“Dent isterijos A-B-C,” 
“Tūli mūsų parazitai,” Br. 
Vargšo-Laucevičiaus mono
grafiją, kartu su d-ru J. 
Stanislovaičiu — “Gydymo 
istoriją.” Populiarus jo vei
kalas buvo “Lietuvių tauti
nio atgimimo pionieriai,” 
pasklidęs plačiai ne tik 
JAV, o ir Lietuvoje. Jis iš
vertė į lietuvių kalbą H. M. 
Tichenoro “Moteris kapita
lizmo gadynėje” ir Marga
ret Sanger — “Ką kiekvie
na motina privalo žinoti.”

Pastaruoju metu d-ras A. 
Petriką baigė stambų vei
kalą, rodosi, apie tikybas. 
Jis dar tebėra rankrašty.

Pasitraukęs iš profesijos 
jis nesėdi rankas sudėjęs. 
Laiką taip paskirstė, kad 
galėtų ir pasimankštyti, ir 
skaityti, ir rašyti. Cats
kill kalnuose, miške, jis tu
ri vasarnamį, kur abudu su 
Margareta praleidžia vasa
ros karščius/ Mėgsta uogau
ti ir grybauti, be to, jis— 
aistringas medžiotojas.

Todėl dėl savo amžiaus A. 
Petriką atrodo labai- gerai: 
tiesus, vikrus, lankstus, dar 
nepametęs nė vieno danties.

Jiedu kukliai gyvena 
Brooklyne netoli Prospect 
parko keturių kambarių 
bute, kuriame dominuoja 
Margaretos pianinas, Be
thoveno biustas ir daug 
daug jubiliato knygų. Bibli
otekos A. Petrikai7 pavydėtų 
ne vienas žmogus! Jis turi 
daug senų, retų knygų ir 
žurnalų, bet dar daugiau 
naujų.

Nors pavėluotai, septy
niasdešimtmečio proga, lin
kime jam ilgiausių metų ir 
sėkmės.

Rojus Mizara

Ateistinis žodis nugali
M. Talačka išgirdo būre-i 

lio darbininkų pokalbį: v
—Tikiu į dievą ir tikėsiu, 

— išdidžiai pasakė jauna 
mergina.

Jeigu taip kalbėtų pagy
venusi moteris, nuo mažens 
įpratinta prie religinio kvai
tulio, augusi buržuazinėje 
santvarkoje. O dabar? Ši 
mergina baigusi net tarybi
nę vidurinę mokyklą. Jos 
žodžiai priminė jam vaikys
tės metus. Liguistai reli
ginga motina mokė jį su 
broliu paklusnumo dievui, 
bažnyčiai. Pasakyti, kada 
jis atsikratė religiniais prie
tarais, sunku. Jokio stai
gaus praregėjimo nebuvo. 
Jis lankė tarybinę mokyklą, 
skaitė knygas, pradėjo ati
džiau įsižiūrėti į viešpaties 
tarnų elgesį ir pamatė jų 
veidmainystės bei melo vo
ratinklius. Išeidamas i Ta
rybinės Armijos eiles, M^, 
Talačka buvo įsitikinusiu* 
ateistu. Metams bėgant, jo 
materialistinės pažiūros vis 
stiprėjo. M. Talačka tvirtai 
tikėjo, kad religiniais prie
tarais gali atsikratyti visi. 
Jis dabar to trokšta ir kiek
vienam padeda.

Grįžęs iš Tarybinės Armi
jos ir pradėjęs dirbti “Spa
lio” fabrike, įsijungė į vi
suomeninį gyvenimą, ateis
tinį darbą. Jį, kaip gerą 
darbininką, atkyvų visuo
menininką, 1959 m. komu
nistai priėmė į savo eiles.

...Išgirstas pokalbis sukrė
tė ateistą. Juk taip retai 
dabar sutiksi jauną žmogų, 
kuris g y v e n t ų religinių 
prietarų aptemdyta sąmone. 
Vadinasi, dar atkakliau rei
kia imtis darbo, padėti žmo
nėms susiformuoti mokslinę 
materialistinę pasaulėžiūrą.

Komunistas M. TalaČkį* 
stengėsi dar labiau suaktyf 
vinti fabriko ateistinio bū
relio, kurio seniūnas buvo, 
darbą. Fabriko radijo laik
raščiui, kurio redaktorius 
jis taip pat buvo, parinkda
vo mokslinę ateistinę litera
tūrą, grožinės literatūros 
kūrinių ištraukas, demas
kuojančias klerikalizmą, da
lyvavo rengiant ateistines 
konferencijas, antireliginių 
knygų aptarimus.

Jautė, kad t r ū k s t a ži
nių. Ėmė lankyti Vakarinį • 
Marksizmo - leninizmo uni- .. 
versitetą.

Ir štai visus nudžiugino 
faktas, kad ta pati jauna 
mergina, kuri kažkada tai]) 
išdidžiai pasisakė už tikėji
mą, laikui bėgant pasikeitė: 
pamažu, ėmė sklaidytis mig- < 
los, temdančios jos sąmonę. 
Tai fabriko partinio biuro, 
visų komunistų darbo nuo-, 
pelnas. Bet tame kilniame* 
darbe buvo ir jo, M. Talač- 
kos, darbo dalis. F

M. Talačka—kuklus, net 
drovus žmogus. Kaip ko
munistas, jis visada sąži
ningai atlieka bet kurį par
tinio biuro įpareigojimą.

Drauge su sąžiningiau
siais fabriko darbininkais 
jis padeda tikrinti, kontro
liuoti gaminių kokybę ce
chuose, aktyviai dalyvauja 
nuolat veikiančio gamybinio 
pasitarimo darbe. M. Ta- 
lačką po darbo pamatysi ir 
saviveiklos ratelio repetici
jose.

K. Vidugirytė 
Kaunas

PASISAKĖ PRIEŠ
Atėnai. — Čionai lankėsi 

JAV Aukščiausiojo Teismo 
narys teisėjas William O. 
Douglas. Jis sakė, kad kak . 
rai jau atgyvenę. Berlyno $ 
reikalus pat arė pavesti 
spręsti tarptautiniam teis
mui.



Šiemet Italija mini savo 
apsivienijimo šimtmetį

Petro Rimšos ^Artojas”

Šiemet Italija mini šimt
metį nuo valstybes susicent- 
ralizavimo. Kur dabar ran
dasi Italija, ten senovėje 
buvo galinga Romos imperi
ja. Jai pakrikus, per šimt
mečius ten buvo daug ma
žu valstybėlių, kurias smau- 
gė Austrija, Francūzija ir 
kitos centralizuotos valsty
bės.

Dar antroje pra ėjusio 
šimtmečio dalyje dabartinė
je Italijoje buvo sekamos 
valstybėlės: Romos popie
žiaus, Sicilijos ir Sardinijos 
(Piedmonto), Lombardijos,

necijos, Italijoje dar buvo 
Romos popiežiaus valstybė, 
kuri užėmė nemažus plotus 
ir buvo pusiau perkirtus Si
cilijos ir Sardinijos (Pied
monto) valstybę. Garibal
dis iškėlė obalsį: “Roma ar
ba mirtis!” Jo pulkai puolė 
popiežiaus karius ir sumu
šė. Bet prieš Garibaldžio 
jėgas išstojo Francūzijos 
pulkai ir jį įveikė.

Už kelių metų, būtent 
1870 metais, Napoleonas III 
įsivėlė į karą su Prūsija. 
Vokiečiai jo armiją sumu
šė prie Sedano ir patį Na-

Parmos, Madenos, Romag- 
nos, Tuskanijos, Neapolio, 
Florencijos ir Umbr i j o s . 
Viešpatavo karaliai ir ka
raliukai. Italų liaudis ken
tėjo dvigubą išnaudojimą— 
savųjų ir užsienio valdonų.

Apvienijimo vadai
Italijos apvienijime svar

biausią rolę suvaidino Giu
seppe Garibaldi, Giuseppe 
Mazzini ir grafas Camillo 
Cavour.

y Gi useppe G a riba Icl i
>^f cFGrafas Cavour buvo libe
ralas, bendravo su Pied
monto karaliumi Viktoru 
Emmanueliu, kurį skaitė 
galingiausiu italų karaliu
mi ir siekiančiu padaryti 
Italiją centralizuota vals
tybe.

G. Mazzinis buvo lavintas 
žmogus, baigęs universitetą, 
liberalas. Jie ir planavo Ita
lijos apvienijimą. 1 8 4 8 - 
1849 metų revoliucija nepa
vyko. Daug jos vadų turė
jo vykti į užsienius. Gari
baldis išvyko į Pietų Ame
riką, kur jis per dvidešimt 
metų kariavo už tų kraštų 
n e p r iklausomybę. Vėliau 
jis ir dar apie 1,000 italų, 
gavę karinio patyrimo, grį
žo į Italiją kovai už jos ap
vienijimą.

Karas už vienybę
1859 metais Piedmonto 

karalius Emmanuelis, susi
taręs su Francūzija, pa- 
sįjsęlbė karą Austrijai, kad 
ją išvarius iš italų karalys
čių. Kare geriausiai pasi
žymėjo Garibaldžio vado
vaujami Raudonieji pulkai. 
Prie Salfarino ir Madzento 
austrų armija buvo sumuš
ta. Sukilo žmonės Made- 
noje, Tuskanijoje ir Ro- 
magnoje ir jungėsi į karą 
prieš austrus.

Tas išgąsdino Francūzijos 
imperatorių Napoleoną III. 
Jis atlaikė slaptą konferen
ciją ir, gavęs sutikimą, kad 
prie Francūzijos bus pri
jungtos italų provincijos 
Nice ir Savoja, padarė su 
Austrija taiką. Po to ir 
Piedmonto karalius Emme- 
nuelis padarė su Austrija 
taiką.

Bet per šias karo pastan
gas 1860 metais jau du 
trečdaliai Italijos buvo su- 

B»Wnenyti į vieną valstybę, 
kurį turėjo 22,000,000 gy
ventojų. Apart Francūzijos 
pagrobtų Nice ir Savo j a 
provincijų ir Austrijos-Ve-

poleoną suėmė i nelaisvę. 
Tada karalius Emmanuelis 
pasikvietė Garibaldį ir pra
dėjo karą prieš Popiežiaus 
valstybę. Garibaldi e č i a i 
įveikė popiežiaus armiją ir 
ten esamus francūzų pul
kus — popiežiaus valstybė 
buvo prijungta prie Pied
monto, pasiskelbusio Italijos 

i valstybe. I
Apie Garibaldį

Giuseppe Garibaldi gimė 
1807 m. birželio 22 d., Nicės 
prieplaukoje, žuvininko šei
moje. Visas jo gyvenimas 
buvo vargingas, sunkus, 
pilnas kovų ir audrų.

Laike jo karų Pietų Ame
rikoje jis susipažino su 
Anitta ir apsivedė, kuri vi
są jo gyvenimą buvo nuo
širdi draugė ir kariavo iš
vien su garibaldiečiais.

Garibaldiečiai buvo tvir
tai organizuoti, pasiaukoję 
kovotojai. Jie dėvėjo rau
donus marškinius ir raudo
nas kepuraites, todėl popie
žiaus kareiviai juos prami
nė “Raudo n a i s i a i s vel
niais.” Priešai, negalėdami 
garibaldiečių įveikti, siuntė 
savo agentus, kurie kelis 
kartus kėsinosi ant Garibal
džio gyvasties.

Kada Italijos valstybė 
susicentralizavo, valdančio
ji klasė susitaikė su atida
vimu Francūzijai Nicės ir 
Savojcs, o Austrijai—Vene
cijos provinciją, ėmė perse
kioti darbo žmones, o jų tar
pe ir garibaldiečius, kurie 
daugumoje ir buvo darbo 
žmonės, tai parlamente Ga
ribaldis, tarp kitko., pareiš
kė:

“Aš viską aukojau gar
bingam mūsų tautos išlais
vinimui. Aš patraukiau su
gavimi dešimtis tūkstančiu 
žmonių, kuriuos visas pa
saulis vadina mano vardu. 
Ir už tą užmokėdami jie at
ėmė nuo manęs mano gim
tinę, mano lopšinę..., Man 
ir žmonėms, einantiems su 
manimi, nepakeliui su išda
vikais. Mes x apleidžiame 
parlamentą.” Garibaldis ii 
jo pasekėjai išėjo iš parla
mento.

1882 m. birželio 2 d. Ga 
ribaldis mirė Caprera sa 
loję, kur jis buvo pusiau iš 
trėmime. Jis ten ir palaido 
tas.

Garibaldis buvo pažangus 
kovotojas. 1871 metais jir 
sveikino Paryžiaus komuną 
Jam ten nedalyvaujant ko 
munarai buvo išrinkę jį ; 
savo tarybą. Garibaldis gel 
bėjo Italijoje įsteigti Pir 
mojo internacionalo sekciją

Italų liaudis gerbia Ga
ribaldį. Kada tik laivas 
plaukia pro Caprera salą, 
italai išeina ant laivo denio 
ir nusiėmę kepures atiduo
da jam pagarbą.

1836-1939 metais Ispani
joje didvyriškai kovojo prieš 
fašistus italų sav a n o r i ų 
Garibaldžio vardo būriai.

Taigi ir dabar Italijos 
apsivienijimo šimtmetį vie
naip mini valdančioji klasė,

Praeitą birželio mėnesį 
žemiau telpantį rašinį pa
siunčiau į. Bostono “Kelei
vį”, kaip vienatinį Bostono 
lietuvių laikraštį, kuriam, 
tikėjausi, rūpi Bostono lie
tuvių reikalai ir garbė. 
“Keleivio” redakcija, viso 
labo, išgalėjo įdėti dviejų 
sakinių pranešimėlį P. Rim
šos komiteto dėmesiui, kad 
kas tai teiraujasi to komi
teto atskaitos reikalu su 
Rimša.

Mano straipsnis seka:
Bostoniečiai skolingi 

Petrui Rimšai
Prieš Antrąjį pasaulinį 

karą skulptorius P. Rimša 
lankėsi Amerikoje. Mes visi 
žinome, kaip lietuviai, o 
daugiausia lietuvybės pat
riotai, per daugelį metų di
džiavosi P. Rimša ir jo kū
riniais, būtent: “Mokykla” 
ir “Artojumi” kaip genia
liais lietuviškoje simboliz
mo pavaizdavimais. Patrio
tiškai nusiteikę Bostono lie
tuviai nutarė P. Rimšos 
“Artoją” įdėti į turtingąjį 
Bostono Dailės muziejų. 
Muziejaus viršininkai suti
ko “Artoją” į muziejų pri
imti. Susibūrė lietuvių ko
mitetas su Vincent Jenkins 
galvinyje. Garbės nariais ir 
rėmėjais pasirašė didžiuma 
Bostono lietuvių biznierių 
profesionalų 
veikėjų.

Komitetas 
P. Rimša ir
pagaminti kopiją “Artojo”, 
sutinkant atlyginti jam už 
kaštus ir darbą, rodos, virš 
$1,000. Komitetas davė P. 
Rimšai kiek tai rankpini
gių, ir jis užsakytą “Arto
ją” pagamino. Komitetas 
Rimšos mylimąjį “Artojėlį” 
nerdavė muziejui, kur jis ir 
dabar stovi tarp tūkstančių 
talentingiausių paša u 1 i o 
dailininkų geriausiu kūri
nių. Pažymėjimo lentelėje 
ant pastolio sakoma: “Do
vana nuo Lietuvių Komite
to. Vincent Jenkins pirmi
ninkas. Skulptorius P. Rim
ša”.

Tas viskas labai gerai ir 
gražu, tik ironija to gra
žaus užmojo yra ta, kad 
viršminėtas komitetas už
miršo sutiktą už kaštus at
lyginimo sumą dailininkui 
P. Rimšai sumokėti. Komi
tetas, veikęs vardu Bostono 
lietuvių,
skriaudė. Moraliniai vado
vaujami Bostono lietuvių 
sluoksniai už tą skriaudą jįs surado auksinių 
yra atsakommgi ir dabar. apyranfcių su brangakme-

Kaip gali bile lietuvis, o 
ypač visuomenininkas, lan
kydamasis muziejuje ir ste
bėdamas P. Rimšos “Arto
ją”, gėrėtis jo grožiu ir 
meistriškumu, širdyje di
džiuotis, kad, va, ir mūsų 
’ietuviškos dailės ekspona- 
'as randasi labai garbingo- 
;e vietoje, žinodamas, kad 
tas kūrinys vogčiomis iš jo 
kūrėjo yra įgytas?!

Tą skriaudą Bostono lie
tuviai labai lengvai gali ati
taisyti. Senelis dailininkas 
°. Rimša dar yra gyvas 
<dabar jau miręs — S. Z.) 
Jis gyvena iš valdiškos pen
sijos Kaune ir jam ta men
ka sumelė priklausančių 
dolerių senatvėje suteiktų 
ne mažą paguodą, o kartu 
ištrintų ir skriaudos dėmę, 
nadarytą jam per Bostono 
lietuvius.

Bostone yra trys stambūs 
lietuvių klubai, būtent: So. 
Bostono Piliečių Draugija,

i savo 
ar kito-

P.

ir visuomenes

susižinojo su 
prikalbėjo jį

Rimšą nu-

Cambridžiaus Lietuvių Pi
liečių Klubas ir Brightono 
Lietuvių Piliečių Klubas, 
kurių abelnas turtas yra 
virš pusė milijono dolerių. 
Šiuose klubuose yyra susi
spietę geriausios lietuvių 
spėkos. Tie klubai turėtų 
paimti iniciatyvą 
rankas ir vienokiu
kiu būdu sukelti reikalin
gą sumą pinigų atlyginimui 
P. Rimšai už jo darbą. 
Smulkmeniškai apie tą bi
ją gerai žino Steponas Min
kius, bene vyriausias veiks
nys to komiteto. Mano ma
nymu, jo ir yra šventa par
eiga užbaigimui to nebaig
to darbo, užinteresuoti virš 
minėtus klubus.

Dabar dailininkas P. 
Rimša jau mirė, bet aš ne
žinau, ar nuo to Bostono 
lietuvių vadavaujantie m s 
sluoksniams sąžinė paleng
vėjo. Kaip jie. tą skriaudą 
išlygins, aš jau nesiimu 
pranašauti. Greičiausia — 
gal jie įkiš savo galveles j 
maišus ir užmirš tą visą 
reikalą, kaip kad jie buvo 
užmiršę P. Rimšai gyvam 
esant.

Taip, P. Rimšos “Arto
jas” stovi garbingoje vieto
je — Bostono Dailės muzie
juje. (Išsyk buvo patalpin
tas užkampyje, bet vėliau 
tapo perkeltas į gana žy
mią vietą). Muziejaus va
dovybė nežino, kad “Arto- 
jaus” kūrėjas liko nu
skriaustas. Man taip pat 
rodosi netikslu, kad ant pa
žymėjimo lentelės figūruo
tų V. Jenkinso vardas, kaip 
ž m o g aus, neištesėjusio ir 
nesistengusio atsiskaityti 
su P. Rimša. O progų tam 
buvo gana daug, o prie to, 
per savo lengvabūdiškumą 
ir išlaidumą priėjo iki to, 
kad pats sau gyvybę atėmė. 
Jis tos garbės ten neužsi
tarnauja. Todėl aš ir dabar 
dar manau, kad Bostono lie
tuvių patriotų tame reika
le darbas dar neužbaigtas.

S. Zavis

Motinos meile našlaitei
Anykščiai. — Tai buvo "nušvinta motinai akys, kai 

1943 metų kovo mėnesį.
Pukšėdamas ir skleisda

mas baltų garų kamuolius, 
traukinys sustojo Anykščių 
g e 1 e ž inkelio stotelėje. Iš 
sausakimšai prigrūstų va
gonų vokiečiai ir policinin
kai varėsi išvargintus ir 
išbadėjusius ta r y b i n i u s 
žmones.

Miesto centre buvusioje 
teismo salėje policininkai 
pradėjo skirstyti atvežtuo
sius. Bežiūrint į išbalusius, 
išvargusius vaikų veidelius, 
ne viena anykštietė braukė 
ašaras, užjaučiamai lingavo 
galvomis ir šnabždėjo:

—Tai kuo gi vaikučiai 
nusikalto?

Lyg replėmis suspaudė 
širdį ir Zofijai Sarakienei, 
kai kamputyje ji nužiūrė
jo susigūžusią, apsiašaroju
sią kokių 3 metukų mergy
tę. Kiti vaikai nors prie 
motinų glausdavosi, o ši 
mergytė buvo vieniša.

Greit Zofija nubėgo į na
mus — vyrui viską papa
sakojo. Tasai, pats 
žens augęs be tėvo, 
našlaitę priglausti, 
nūs Antanukas ir 
kas, pirmasis šešiolikmetis, 
o antrajam penkiolikti ėjo, 
motinos lydimi, su rogutė
mis skubėjo mergytės par
sivežti.

—Imkim, mama, imkim,- 
nekantravo jiedu, kai pa
matė besėdinčią nuošaly 
mergytę.

Taip Prano Sarakos šei
ma pasipildė dar vienu vai
ku. Suaugusios dukros An- 
cė. ir Genė, sūnūs Antanas 
ir Stasys pamilo našlaitę. Iš 
pradžių kalbinama, mergai
tė vis tylėdavo. Bet pra
ėjo gal pora savaičių — ir 
nuoširdus Sarakų rūpestis 
ją padrąsino. Džiaugsmas 
apimdavo Zofiją, girdint

Eksponatai kaltina
Ant Istorinio muziejaus 

vyresniojo mokslinio bend
radarbio A. Kasevi č i a u s 
stalo nosinė ir keli akmenu
kai. Nosinėje — ryškios 
kraujo dėmės. Tai keli iš 
nedaugelio eksponatų, ku
riais šiomis dienomis pa
pildyti muziejaus fondai. 
Jie pasakoja apie nežmoniš
kus buržuaziznių naciona
listų žiaurumus.

...Dzūkijos keliais muzie
jaus darbuotojai atvyko į 
Daugus. Miestelio centre— 
nedidelis, medinis namukas, 
prime nantis didžiulę pa
prastos lietuvių šeimos tra- 
gėdiją.

Nelengva buvo Vincei 
Rutkauskienei išauginti tris 
sūnus. Ne visada tekdavo 
sočiai pavalgyti. Ilgais žie
mos vakarais vyre s n y s i s 
Vincas pasakojo mamai 
apie šalį, kurioje nėra en
gėjų ir engiamųjų.

1940 metų birželį viršum 
Daugų suplevėsavo raudo
nos vėliavos. Naujas gyve
nimas atsivėrė paprastiems 
darbo žmonėms. Bet neil
gam. Jau pirmomis karo 
dienomis Rutkauskų šeimą 
ištiko smūgis. Nuo buržu
azinių nacionalistų rankų 
netoli Alytaus, miške, žuvo 
jaunesnysis sūnus Vladas, 
vienas pirmųjų Daugų kom
jaunuolių. Vincas ir Kos
tas, nors ir sunkiai gyven
dami, nepalūžo fašistinės 
okupacijos metais, visomis 
išgalėmis jie prisidėjo prie 
bendros kovos prieš fašiz
mą. O, išlaisvinus kraštą, 
broliai pirmieji peržengė 
milicijos skyriaus slenkstį, 
tapo liaudies gynėjais.

Bet neilgai truko Rut
kauskų motinos džiaugsmas 
ir šį kartą. Nuo sužvėrė
jusių budelių rankų netru- 

įkus žuvo ir . Vincas. Ilgai 
sekė banditai ir vienintelį 
maitintoją, nepalauž i a m ą 
tarybinį patriotą Kostą 
Rutkauską. Pagaliau jie nu- mažytės čiauškėjimą, 
taikė progą, kai jis vienas 
grįžo į namus. Šiurpas ima, 
kaU girdi pasakojant apie 
didvyrišką komjaun u o 1 i o! , . . P„. A X - _.J ,... v . ro audrai, apie mergytę su- 

I žinojo jos teta. Atvykusi 
pas Sarakienę, ji papasako
jo apie Nastutės tėvų liki
mą: tėvas Josifas fronte 
žuvo, o motina, gyvenusi 
kaime ties Velikije Lūki, 
buvo tarybinių partizanų 
ryšininkė. Už tai sužvėrėję 
vokiškieji fašistai motiną 
nukankino.

Nastutė turi antrą moti
ną—Zofiją Sarakienę. Dau
gelis anykštėnų su pagar
ba žiūrėdavo į Zofiją, kai 
ši už rankutės miesto gat
vėmis vedžiodavosi gelton
plaukę Nastutę. Ir į mo
kyklą motina mergytę paly
dėdavo., vis geresnį rūbelį 
jai nupirkdavo. Ir brolis 
Antanas niekad Nastutės 
neužmiršdavo. Būdavo, gau
na atlyginimą, atneša mo
tinai pinigus ir porina:

—Suknelę Nastutei nu
pirk... Naujus batelius pa
rūpink.

Ir motina perka, rūpi
nasi.

Nepastebimai pr a b ė g o 
Nastutei vaikystė. Baigusi 
septynmetę mokyklą, dirbti 
pradėjo.

Ar vasarą kaitra, ar ru
denį, nešdami įkyrų lietų, 
ūkauja žvarbūs vėjai, ar 
skruostus spigina žiemos 
šalčiai—kas rytą plentu dvi
račio pedalus Nastutė Šarli- 
jovaitė, Anykščių ryšių 
kontoros laiškanešė. J a i 
už pečių — didžiulis krep
šys, standžiai prikištas ko
respondencijos ir laiškų.

Dažnai Nastutė pastebi—

ji įteikia laišką nuo sūnaus, 
tarnaujančio Tary b i n ė j e 
Armijoje. Rašo vaikai, be- 
s t u d ijuojantieji techniku
muose ar aukštosiose mo
kyklose. Todėl daugelis,- ; 
kaip brangaus svečio, lau-”' 
kia Nastutės. Ir kur ji be
užsuktų, visur atneša su sa
vim šviesą ir džiaugsmą. 
Šią kuklią, iš pažiūros tylią - 
merginą pamilo žmonės.

Merginai jau dvidešimt- . 
vieneri metai. Ji vienmetė 
su Tarybų Lietuva, pakilu
sia ir klestinčia naujam gy- 
venimui. Nastutė turi kil
nios ir jautrios širdies tė
vus lietuvius. Ji neliko naš- *’ 
laitė. S. Vinciūnas

iš ma- 
sutiko 
O sū- 

Stasiu-

Gražiai augo Nastutė. Tik 
nieko ji apie savo tėvus ne

žinojo. Vėliau, praūžus ka-

tikrąją vertę, iš ne-., 
pasikorė.
duomenys sako, kad;: 
nusipirko deimantą'

Iš brangakmenių 
istorijos

Kiekvienas didelis brang
akmenis turi savo istoriją. 
Pavyzdžiui, deimantą “Re- ‘ 
gentą”, arba vadinamąjį 
“Pitą”, XVII amžiaus pra-7 
džioje belaisvis surado vie-*’ 
name Indijos rūdyne.’ Nore-r: 
damas nuo prižiūrėtojų pa
slėpti radinį, indas persipio- ; 
vė koją ir deimantą paslėpė 
gilioje žaizdoje. Paskui jis 
patikėjo šią paslaptį vie
nam jūrininkui, prašyda
mas padėti pabėgti. Jūri
ninkas sutiko, bet laive jis'' 
atėmė iš belaisvio brangak
menį ir įmetė buvusį jo sa
vininką į jūrą. Uuoste 
žmogžudys pardavė dei
mantą už menką kainą tū
lam Pitui, o vėliau, sužino-, 
jęs jo 
vilties

Kiti 
Pitas
Indijoje, o paskui jį parda
vė. vienam Francūzijos her-... 
cogui. Juvelyrų komisija-, 
įvertino šį briliantą 12 mil.,, 
frankų. 1792 m. “Regentas?., 
buvo pavogtas. Tačiau vie
nas vagių gaujos dalyvis 
pranešė vyriausybei, kur 
jis paslėptas.

Kurį laiką garsusis brili- * 
antas “Regentas” puošė 
Napoleono I špagos ranke
ną.

TSRS šalyje saugomi dei
mantai “Šachas” ir “Orlo
vas”.

Deimantas “Orlovas” tu
ri du pavadinimus —“Ams-::* 
terdamo deimantas” ir “La- 
zarevo deimantas” Jis buvo 
surastasXVII amž. pradžio- ■ 
je Indijoje. Pagal savo šva- • 
rūmą ir svorį (194.8 kara
to) “Orlovas” yra pats ver
tingiausias deimantas, su- 
rastas Indijos žemėje. Jo • 
forma panaši į aukštą rožę.. 
Padavimas sako, kad šis 
nuostabus deimantas kaž-.. 
kada buvo “švent.” statulos 
akimi. Tada jį vadino “De- . 
rianuru” — “šviesos jūra”. 
Kita stabo akimi buvo bri-*į 
liantas “Koinuras” —“švie
sos kalnas”. Pasta rasis 
brangakmenis laikomas se- ’■ 
niausiu deimantu.

1737 m. Indijos sostinę 
Deli ėmė valdyti Šachas • 
Nadiras. “Derianuras” ir 
“Koinuras” sužibėjo šacho 
soste. Vėliau brangakmenių 
kelias išsiskyrė, kiekvieną 
jų ištiko savo likimas. Yra 
manoma, kad deimantą , 
“Orlovą iš Nadir o pagrobė*’, 
jo kareivis. Vėliau per eilę 
asmenų šis brangakmenis 
pateko pas kažkokį kauka
zietį, kuris pirklio Lazarevo 
pavedimu išvežė deimantą 
iš Indijos, paslėpęs jį žaiz
doje. Grafas Orlovas 1773’ 
m. nupirko minėtąjį dei*' 
mantą Amsterdame ir pa- 
dovonojo jį Jekaterinai II. ‘

mirtp Sužvėrėję buržuazi
niai pakalikai badė Kostą 
durtuvais, žvėriškai kanki
no. O kad šis negalėtų rėk
ti, burną užkimšo jo paties 
nosine su akmenukais. Jį 
motina surado netoli miš
kelio. Neatgavęs sąmonės, 
Kostas mirė.

Kaip brangią relikviją 
specialioje dėžutėje laikė 
motina nosinę ir akmenė
lius, kuriais buvo užkimšta 
sūnaus burna. Nenorėjo ji 
skirtis su daiktais, kurie 
primindavo didvyrišką sū
naus mirtį.

—Su jais niekad nesiskir
čiau, — kalbėjo ji muzie
jaus darbuotojams. — Juos 
atiduodu tiktai todėl, kad 
tikiuosi, jog eksponuojami 
muziejuje jie -nuolat pri
mins darbo žmonėms apie 
buržuazzinįų nacional i s t ų 
žvėriškumus.

O štai kitas, tik šiomis 
rienomis atrastas kaimietiš
kas stalas, kuris į Kauną 
atkeliavo iš Simno apylin
kių Kovagalių kaimo. Prie 
šio stalo 1949 metų rugsė
jo kolūkio pirmininkas Al
fonsas Makauskas. Klastin
gai, kaip žvėris, prie namo 
atrėpliojo lietuvių tautos iš
gama A. Ivanauskas. Išsi
traukęs revolverį, jis kelis 
kartus šovė pirmininkui į 
nugarą. Kulka, pervėrus! 
karšto lietuvių patrioto šir
dį, atsimušė į stalą, rikoše- 

______ tu sužeidė ir valdybos narį 
Bangkokas. — Nutrūkus ^.ran^ Velepolską. Tarybi- 

diplomatiniams ryšiams v01'?.anaį Y?“
tarp Kambodžos ir Thai-( ^au išaiškino žudiką, ir jis 
lando uždarytas susisieki- Savo P^gal nuopelnus, 
mas išilgai 500 mylių sieną. i K. Vaičius

Vertingas senovės 
radinys

Pietų Būgo basei- 
ne pavasarį įtūžusios upės 
per karščius beveik išsenka. 
Šią vasarą moksleivis V. 
Cuchrij, eidamas upeliūkš
čio Suchoj Tašlyk krantu, 
išplovos dugne pamatė bliz
gančius daiktus. Atkasęs

niais, žiedų, kalavijų ranke- 
nų, grandinių ir kitų pa
puošalų. Vien tik auksinių 
daiktų svoris siekė tris kilo
gramus.

Apie savo radinį V. Cuch- 
rij pranešė Kirovogrado 
srities kraštotyros muzie
jui. Atvykę Ukrainos Moks
lų akademijos archeologai 
pranešė, kad moksleivis ap
tiko VII amžiaus rytų sla
vų genčių vadų laidojimo 
vietą. Papildomų kasinėji
mų metu rasta dar daug 
daiktų.

Moksleivio radinys turi 
didelę mokslinę vertę

ĮVYKO SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Roma. — Čionai įvyko 
socialistų Internacio n a 1 o 
kongresas. Socialistai sakė
si, kad būk jų partijos turi 
pasaulyje 11 milijonų na
rių ir laike balsavimų gau
na apie 70 milijonų balsų.

kuri įeina į NATO, o kitaip 
—darbo liaudis, pažangioji 
inteligentija, šių dienų gari
baldiečiai. V. Sūnus 3 p.-Laisvė (liberty)- Antrad., spalio (Oct) 31, 19«i:



NUTARIMAI, PASIMO JIM AI IR ŽYGIAI 
I NAUJA ATEITĮ LIETUVOJE

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad rugsėjo mėne
sio pabaigoje Vilniuje įvyko 
Tarybų Lietuvos Komunis
tų Partijos XIII suvažiavi
mas. Tik šiomis dienomis 
gavome suvažiavimo nuta
rimus. Jie priimti rugsėjo 
29 d. ir tilpo Vilniaus “Tie
soje” spalio 15 d. Manome, 
kad mūsų skaitytojai norės 
su tais nutarimais susipa
žinti, nes iš jų matome, ko
kiems darbams, kokiems žy
giams mojasi jųjų senosios 
tėvynės vadovybė socialisti
niame kelyje į naują ateitį.

Suprantama, čia pateikia
me nutarimus tik labai, la
bai sugliaustoje formoje.

Pramonė, statyba, 
transportas

1. Visokeriopai kelti vi
sas pramonės, statybos ir 
transporto šakas, remiantis 
tolesne technikos pažanga 
ir mobilizuojant darbo žmo
nes pirma laiko įvykdyti 
septynmečio planą.

2. Pakelti organizacinio- 
techninio vadovavimo pra
monei lygį. Liaudies ūkio 
taryba, ministerijos ir ži
nybos, partinės ir profsą
junginės organizacijos savo 
veikloje pagrindinį dėmesį 
turi skirti techniniam ga
mybos tobulinimui., organi
zaciniam darbui betarpiškai 
įmonėse užtikrinti, kad jos 
įvykdytų visus valstybinio 
plano rodiklius ir užduotis 
tiekiant produkciją.

3. Suvažiavimas reikalau
ja^ kad partinės, ūkinės ir 
profsąjunginės organizaci
jos sustiprintų darbą ekono
miniams rodikliams page
rinti visose liaudies ūkio 
grandyse.

I

4. Įpareigoti Ministrų 
Tarybą, Liaudies ūkio tary
bą, ministerijas ir žinybas, 
partijos miestų ir rajonų 
komitetus pakelti gamybos

'organizavimo ir kultūros ly
gį pramonės įmonėse ir sta
tybose, padidinti gamyklų ir 
fabrikų vadovų atsakomy
bę už išleidžiamos produk- 
ei jos kokybę ir jos patva
rumą.

5. Pagerinti planavimą, 
užtikrinti, kad gamybos, 
statybos, naujos technikos 
įvedimui ir finansavi
mui planai būtų griežtai 
tarpusavyje derinami, pa
kelti ekonominio darbo lygį, 
atidžiai kontroliuoti, kaip 
vykdomi visi valsty b i n i o 
plano rodikliai.

6. Patikslinti gamybinių 
jėgų išdėstymo planą, už
tikrinti tolesnį specializavi- 
mo išvystymą pramonėje 
bei gamyboje.

7. Sparčiau didinti ener
getikos pajėgumus ir pa
spartinti elektros tiekimo 
linijų statybą. 1964 me
tais iš esmės baigti elektri
fikuoti kolūkius ir tarybi
nius ūkius.

8. Labai svarbiu užda
viniu laikyti spartesnį che
mijos pramonės vystymą.

9. Pagerinti lengvosios, 
maisto ir vietinės pramonės 
įmonių darbą, išplėsti pla
taus vartojimo prekių ir 
maisto produktų asortimen
tą ir pagerinti jų kokybę.

10. Gerinti vadovavima 
Statybai, sustiprinti orga
nizacinį darbą ir geriau 
kontroliuoti.

11. Žymiai pagerinti au
totransporto techninę būklę 
ir jo panaudojimą.

12. Padidinti kultūrinės- 
buitinės paskirties prekių 
gamybą, pakelti gyventojų 
buitinio aptarnavimo lygį.

Užtikrinti tolesnį Lietuvos 
žemės ūkio kilimą

1. Toliau gerinti vado
vavimą žemės ūkiui. Su
telkti " partinių, tarybinių 
organų, kolūkių ir tarybi
nių ūkių darbuotojų jėgas 
į tai, kad sėkmingai būtų 
įgyvendinami TSKP CK 
sausio Plenumo (1961 me
tų) iškelti uždaviniai —' 
sparčiai pakelti visas že
mės ūkio šakas.

2. Respublikos žemės ūkis 
turi vystytis tokiais tem
pais, kad septynmečio pa- 
pabaigoje grūdų būtų pa
gaminama ne mažiau kaip 
1,640,000 tonų, mėsos — 
265,000 tonų, pieno — 2,- 
400,000, kiaušinių — 550,- 
000,000 linų pluošto — 
27,000 tonų, cukrinių run
kelių — 883,000 tonų, bul
vių — 3,400,000 tonų. Ar
timiausiais metais žymiai 
padidinti gyvulininky s t ė s 
ir augalininkystės produk
cijos pardavimą valstybei.

3. Imtis priemonių že
mėms geriau panaudoti, pa
sėlių plotų struktūrai to
liau gerinti ir grūdinių bei 
grūdinių - ankštinių kultū
rų pasėliams plėsti.

4. Užtikrinti tolesnį gy
vulių skaičiaus didėjimą ir 
jų produktyvumo kėlimą. 
Pagerinti veterinarinį gy- 
vulyninkystės aptarnavimą.

5. Toliau didinti darbo 
našumą ir mažinti žemės 
ūkio produkcijos savikainą, 
nepaliaujamai didinant 
bendrąją -produkciją, me
chanizuojant ir elektrifikuo
jant žemes ūkio gamybą.

6. Daugiau dėmesio skir
ti kolūkių bei tarybinių 
ūkių gamybos ir darbo or
ganizavimo pag e r i n i m o 
klausimams, didinti gamybos 
s u v i suomeninimo laipsnį, 
tobulinti darbo normavimą, 
užtikrinti perėjimą prie ga
rantuoto mėnesinio mokėji
mo už darbą kolūkiuose.

. 7. Užtikrinti, kad nuo
lat augtų visuo meninis, 
kolūkių ūkis. Artimiausiu 
metu galutinai įveikti eko
nomiškai silpnų kolūkių ir 
tarybinių ūkių atsilikimą. 
Stiprinti kolūkius gabiais 
v a d o v ais ir specialistais. 
Užtikrinti, kad toliau būtų 
vystoma kolūkinė demokra
tija ir vadovavimo kolūkių 
reikalams kolektyvumo 
principai.

8. Plačiau vystyti staty
bą kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose.

9. Žymiai pagerinti miš
kų ūkio tvarkymą respubli
koje, išplėsti darbus miškų 
plotams padidinti. Imtis 
priemonių sodininkystei to
liau vystyti.

10. Užtikrinti, kad kiek
vienas kolūkis ir tarybinis 
ūkis laiku užbaigtų šių me
tų žemės ūkio darbus.

Už tolesnį darbo, žmonių 
gerovės kėlimą

1. Nuolat rūpintis gyven
tojų materialinės gerovės 
kėlimu, darbo buities sąlygų 
gerinimu. Artimiausiu me
tu pagerinti komunalinių, 
buitinio aptarnavimo įstai
gų darbą. Padidinti vaikų 
ikimokyklinių įstaigų skai
čių.

2. Toliau vystyti valsty
binę ir kooperatinę preky
bą, didinti prekių apyvartą 
ir stiprinti mater i a 1i n ę - 
techninę bazę. Užtikrinti, 
kad toliau būtų gerinamas 
ir plečiamas visuomeninis 
maitinimas pramonės įmo
nėse, tarybiniuose . ūkiuose 
ir mokymo įstaigose.

3. Žymiai pagerinti gy
dymo įstaigų darbą, kaimo

ligonines ir medicinos punk
tus visiškai patenkinti spe
cialistais. Sutelkti medici
nos darbuotojų dėmesį j 
problemas, susijusias su su
sirgimų įspėjimu. Kovoti 
u ž gyventojų sanitarinės 
kultūros pakėlimą.
Nuolat tobulinti ir gerinti 

organizacinį darbą
1. Atkakliai gerinti par

tinį - organizacinį darbą, 
nuolat tobulinti vadovavimo 
ūkiui formas ir metodus. 
N e n u k rypstamai laikytis 
lenininių partinio gyvenimo 
normų ir vadovavimo prin
cipų. Užtikrinti, kad į par
tinius organus daugiau bū
tų priimama dirbti naujų, 
jaunų jėgų.

2. Imtis priemonių trū
kumams pašalinti ir kadrų 
parinkimui, paskirst y m u i 
bei auklėjimūi toliau gerin
ti. Drąsiau kelti išaugusius 
jaunus kadrus, ypač iš spe
cialistų tarpo. Sutvarkyti 
liaudies ūkio specialistų pa
ruošimą, kad artimiausiais 
metais būtų įveiktas esamas 
didelis atitrū k i m a s tarp 
specialistų pareikalavimo ir 
jų esamo skaičiaus. Padi
dinti reiklumą kad rams, 
skiepyti jiems sąžiningumą 
ir teisingumą, didelę atsa
komybę už pavestą darbą, 
n e s i t a ikstymą su trūku
mais, karjerizmu ir biuro
kratizmu., žiūrėti, kad jie 
kuo griežčiausiai laikytųsi 
p a rt i n ė s ir valstybinės 
drausmės, auklėti juos in
terna cionalizmo ir nesu
griaunamos TSRS tautų 
draugystės dvasia.

3. Nuolht rūpintis pirmi
nių partinių organizacijų 
stiprinimu ir jų praktinio 
darbo gerinimu. Didinti 
partjos narių vaidmenį ir 
atšakomybę, kad kiekvienas 
komunistas visu savo elge
siu gamyboje, visuomeni
niame ir asmeniniame gy
venime rodytų kilnius kovos 
už komunistinių santykių 
vystymą ir stiprinimą pa
vyzdžius, laikytųsi komu
nistinės moralės principų ir 
normų. Ypatingą dėmesį 
skirti jaunų komunistų auk
lėjimui, jų mokslui ir idėji
niam užgrūdinimui.

4. Žymiai pagerinti Ta
rybų darbą, tobulinti ir ne
nukrypstamai laikytis soci
alistinės demokratijos prin
cipų.

5. Rimtai pagerinti prof
sąjungų (darbo unijų) dar
bą.

6. Pakelti vadovavimo 
komunistiniam jaunimui ly
gį, nukreipti komjaunimo 
organizacijų darbą į tai, 
kad jaunimas būtų aktyviai 
įjungiamas į komunistinę 
statybą.

7. Užtikrinti, kad būtų 
griežtai laikomasi socialisti
nio teisėtumo ir teisėtvar
kos, labiau kovoti prieš nu
sikalstamumą.

8. Sistemingai stiprinti 
respublikos darbo žmonių 
ryšius su Tarybinės Armi
jos kariais, padėti kari
niams komisarams jų dar
be. Auklėti darbo žmones 
nuolat būti pasirengusiais 
ginti socialistinę t ė v y n ę, 
kelti politinį liaudies budru
mą.

Ideologinio darbo 
uždaviniai

1. Auklėti visus darbo 
žmones, kad jie būtų idėjiš
ki ir atsidavę komunizmui., 
k o m u n i stiškai žiūrėtų j 
darbą ir visuomeninį ūkį; 
visiškai įveikti buržuazinių 
pažiūrų ir papročių atgyve
nas, visapusiškai, harmonin

gai vystyti asmenybę, su
kurti dvasinės kultūros tur
tus.

2. Partinės organizacijos 
politinį darbą dirbti taip, 
kad jis pasiektų kiekvieną 
tarybinį' žmogų. Pagerin
ti marksistinį - lenininį in
teligentijos mokymą. Pa
gerinti politinį darbą mote
rų tarpe, nuolat rūpintis jų 
darbo ir buities sąlygų ge
rinimu, drąsiau kelti mote
ris į vadovaujantį darbą. 
Pagerinti darbą su propa
gandistais, lektoriais, agita
toriais. Geriau vadovauti 
kultūros švietimo įstai
goms.

Negailestingai kovoti 
prieš visa, kas trukdo to
liau stiprėti tarybinių tau
tų draugystei ir joms suar
tėti: ryžtingai kovoti prieš 
bet kokius buržuazinio na
cionalizmo, nacionalinio ri
botumo ir izoliuotumo pasi
reiškimus ir likučius.

3. Visiškai įveikti praei
ties atgyvenas. Masinį-po- 
litinį darbą sutelkti į tai, 
kad galutinai būtų išgy
vendintos privačiasavinin- 
kiškos tendencijos, veltėdys- 
t ė , vagystė, spekuliacija, 
girtavimas.

Ypatingą dėmesį skirti 
mokslinės - ateistinės pro
pagandos stiprinimui, kovai 
prieš religinius prietarus.

4. Geriau vadovauti laik
raščiams ir žurnalams, kel
ti jų vaidmenį sprendžiant 
komunistinės statybos užda
vinius.

5. Kuoplačiau panaudoti 
internacionaliniam darbo 
žmonių auklėjimui visas 
idėjinio poveikio priemo
nes.

6. Imtis ryžtingų prie
monių bendrojo lavinimo, 
vidurinių specialų jų, vaka
rinių mokyklų ir mokyklų 
internatų tinklui toliau 
plėsti. Surastiipapildomų lė
šų mokyklų ir vaikų įstaigų 
statybai. Visokeriopai rem
ti ir vystyti įmonių ir kol
ūkių iniciatyvą statant mo
kyklas visuomeniniais pa
grindais. Ypač atkreipti 
dėmesį į būtinumą gerinti 
moksleivių ir studentų po
litinio auklėjimo darbą, 
formuoti juose marksistinę- 
lenininę pasaulėžiūrą.

7. Toliau gerinti Mokslų 
akademijos ir visų respub
likos mokslinio tyrimo įstai
gų mokslinį darbą.

8. Suvažiavimas ragina 
Tarybų Lietuvos rašytojus, 
dailininkus, kompozitorius, 
teatro ir kino darbuotojus 
ir toliau pagrindinį dėme
sį savo kūrybiniame darbe 
skirti šiuolaikinio tarybinio 
žmogaus — aktyvaus komu
nizmo statytojo — atvaizda
vimui. Suvažiavimas kvie
čia visus dar aktyviau įsi
jungti į kovą už komuniz
mo pastatymą, savo kūri
niais auklėti komunistinės 
visuomenės žmogų, formuo
ti jo- naują moralę, skiepyti 
ir stiprinti jame komunis
tinės buities principus.

“MAMA, KELKIS!”
Vaikas kažką susapnavo 

arba jam pasidarė karšta. 
Žiūrėk, jis jau ir. nusiklojęs. 
O čia dar atviras langelis, 
vaikui lengva peršalti. Ir 
štai į “sargybą” stojo auto
matas. Kai tik vaikas nusi
meta apklotą, tuojau pat 
pasigirsta tylus skambutis: 
“Mama, kelkis, užklok!” 
Motina pataiso antklodę, ir 
mažylis toliau ramiai mie
ga.

Tokie automatizuoti lop
šiai neseniai pasirodė Niu
jorko parduotuvėse.

Balfoo. •— Panamos, kana
lu praplaukė daug laivų su 
Kubos cukrumi į Kiniją ir 
Tarybų Sąjungą.

Sveikatos patarimai 
pagyvenusiems

Pagyvenusio žmogaus or
ganizmas esti silpnesnis. 
Visa medžiagų apykaita ne
be tokia veikli. Pats pagrin
dinis dalykas tai viduriai ir 
kiti vidaus organai. Vidu
riai nebevirškina kaip rei
kiant. Todėl pasirinkite ati
tinkamą dietą. Daugelis pa
gyvenusių žmonių jau iš pa
tyrimo žino, kokie valgiai 
netinka. Tūli gauna ir 
alergiją — tam tikrą jaut
rumą tam ar kitam valgiui. 
Tai jie ir vengia tokių pa
tiekalų — ir gerai daro.

Bendrai imant, pagyve
nęs žmogus geriau nevartok 
gyvulinių riebalų, taukų, la
šinių, lajaus,, riebios mėsos 
bei padažų, net ir sviesto, 
grietinės ir ledų, kiaušinio 
trynių, žuvies riebalų. Gy
vuliniai riebalai turi daug 
cholesterolio, kuris gadina 
arterijas, padaro ateroskle
rozę. Ilgainiui į riebalų su
minkštintas arterijų plėves 
susidaro kalcio druskų 
(kalkių), ir arterijos daro
si kietos — arteriosklerozė. 
Kraujospūdis eina didyn, 
sunkiau esti širdžiai krau
ją varinėti. O ir pati šir
dis, jos raumenys kenčia 
nuo panašių neg e r u m ų . 
Vainikinės (karūninės) ar
terijos pradeda užsikimšti 
gyvulinių riebalų smulkiais 
lašeliais. Tai trombozė ir 
infarktas.

Užsikimšimo vietoj šir
dies raumuo pasidaro labai 
silpnas. Ligoniui reikia, ta
da pagulėt ir ilsėtis keletą 
savaičių.

Vadinas, gyvulinių rieba
lų nevartok. Vartok auga
linį aliejų:'saulėgrąžų alie
jų, kanapių, sėmenų (lino), 
riešutų aliejų, .kuku r ū z ų 
aliejų. Geriausias yra ma- 
zola — kukurūzų aliejus— 
“not hydrogenated,” šaltu 
procesu gaminamas. Tos 
mazolos aliejaus nugerk kas 
rytą, baigdamas pusryčius, 
gerą burnelę, gal du valgo
mus šaukštus, tai ir gana

visai dienai. Vietoj to gali 
vartoti mazolą su daržovė
mis, su salotomis, su lapais 
kelis kartus per dieną, kad 
suvartotum du valg omus 
šaukštus.

Pat savaime augalinis 
aliejus, ypač mazola, atitai
so arterijų patižimą, nuva
lo gyvulinius riebalus iš 
arterijų, ir tada esti geres
nė kraujo apytaka, mažiau 
esti arterijų užsikimšimo 
pavojaus. Tai svarbus fak
tas. Vartodamas mazolą, 
galėsi geriau ir ilgiau vaikš
čioti, netaip greit nuvarg- 
si, negausi kojose ir kitur 
traukučių — mėšlungiškų 
spazmų. Viduriuose ma
žiau bus dujų — skrandžio 
ir žarnyno dujų. Lengviau 
atsiraugėsi ( o tai labai 
naudinga), lengviau dujos 
išeidinės per apačią. Leng
viau bus ir širdžiai.

Baltyminuį, valgių (pro
teinų) vartok gausiai: tau 
tinka virta liesa mėsa (ge
riau nei kepta), kietai virto 
kiaušinio baltymas, virta 
liesa žuvis, pienas, rūgęs 
pienas, kefiras, lietuviškas 
sūris (be grietinės), varškė 
be grietinėlės, visokios dar
žovės, vaisiai, uogos, riešu
tai, žirniai, lęšiai, pupos, 
grikiai, — tik juos kram
tyk gerai.. Pienės (cicoria, 
latuga) labai naudinga dar
žovė. Paprastos pienės, jų 
visur pilna, jas vadina pikt
žolėmis neišmanėliai — ir 
jų nevalgo, girdi, kad kar
čios... O jos tik - truputį 
kars^eJia.1 ’Tr tas geras kar
tumėlis gerai .veikia vidu
rius, mažina rūgimą ir du
jas. Nuplauk gerai pienes 
ir šveisk bet kada. Vidu
rinius stabarus gerai pirš
tais nubraukyti ir išmesti, 
tai lengviau bus kramtyti. 
Duonos, cukraus galima. 
Bet geriau nerūkyk ir ne
gerk alkoholinių nuodų, jei 
tau mielas gyvenimas.

J. J. Kaškaitis, M. D.
Vilnius

Tchninio redaktoriaus žodis
“Laisvėje” (spal. 6 d.) iš

spausdinome A. Žirgulio 
straipsnį apie tai, kas yra, 
ką dirba, knygų redakto
riai Lietuvoje. Dabar 
spausdiname K. Dagio 
straipsnelį apie tai, ką dir
ba, kokias pareigas turi at
likti techninis1 redaktorius. 
Kaip ans, taip ir šis straips
nis paimtas iš žurnalo 
“Naujos knygos.”—Red.)

•

9 metai... 421 leidinys... v

■ Dažnai klausiama, kokį 
darbą atlieka techninis re
daktorius, išleidžiant bet 
kokį leidinį. Trumpai at
sakyti į šį klausimą neleng
va, nes techniškas leidinio 
paruošimas poligrafiniam 
darbui yra sudėtingas.

Pats pagrindinis procesas 
techninio redaktoriaus dar
be yra rankraščio, paruoši
mas rinkti. Rankraštį pa
ruošia autorius ar vertėjas, 
suredaguoja leidyklos lite
ratūrinis redaktorius. Prie 
suredaguoto rankraščio pri
dedama kartu ir leidinio 
a p i p a v idalinimo grafinė 
medžiaga bei iliustracijos, 
kurių vieta rankr a š t y j> e 
taip pat turi būti nurodyta. 
Jeigu leidinys sudėtingas ir 
gausiai iliustruotas, tai pri
dedamas dailininko meni
nis maketas, kuriuo techni
nis redaktorius turi vado
vautis. Paruoštas spaudai 
rankraštis su lydraščiu per- 

Gamybos skyriaus vedė
jas, patikrinęs rankraščio 
ir grafinės medžiagos ko
kybę, nusprendžia, kokiu 
poligrafiniu būdu bus atlie
kamas darbas, ir perduoda 
techniniam redaktoriui vyk
dyti.

Pirmasis techninio redak
toriaus darbo procesas — 
gerai susipažinti su rank
raščiu, jo turiniu, apipavi
dalinimo grafine medžiaga 
bei iliustracijomis ir make
tu.

Žinodamas leidinio pa- 
(skirtį bei literatūrinio re
daktoriaus ir dailininko nu
rodymus, techninis redak
torius gerai apgalvoji visas 
darbo detales ir pažymi 
rankraštyje, kokiu šriftu 
bus renkamas leidinio teks
tas bei antraštės, kokie bus 
tarpai, atstumai, rinkinio 
plotis bei puslapių aukštis 
ir daug kitų smulkesnių de
talių, jei leidinys sudėtin
gas.

Be to, užpildoma tam tik
ra specifikacija, kurioje 
smulkiai nurodomi visi po
ligrafiniai procesai,, auto
rius, leidinio pavadinimas, 
spaudos lankai, tiražas ir 
kitos smulkesnės žinios, ku
riomis poligrafijos įmonė- 
spaustuvė ir vadovaujasi.

’Antrasis procesas, gavus 
atspaustą pirmąją korektū
rą (skiltinę arba laužinį), 
—patikrinti teksto surinki

duodamas leidyklos gamy
bos skyriui.

mą bei laužinio kokybę. Jei
gu trūkumų nėra, tekstai 
perduodamas korė k t ū r o sL 
skyriui koreguoti. Korek
torius, perskaitęs ir ištaisęs 
rinkėjo padarytas klaidas, 
perduoda korektūrą litera
tūriniam redaktoriui.

Redaktoriui peržiūrėjus, 
tekstas vėl grąžinamas tech
niniam redaktoriui galuti
nai peržiūrėti. Jeigu žiū
rima skiltinė, tai techninis 
redaktorius nurodo, kaip 
turi būti laužoma, o jeigu 
laužinys, tai galutinai su
tvarko leidinio apimtį — 
spaudos, autorinių ir leidy
binių lankų skaičių, apskai
čiuoja leidinio kainą ir su
daro metriką.

Taip paruoštas leidinys 
grąžinamas į spaustuvę nu
rodytoms klaidoms ištaisyti 
ir padaryti geriems atspau
dams, kurie siunčiami lei
dyklai patikrinti.

Trečias procesas—korely 
toriaus bei literatūrinio re
daktoriaus galutinis tikri
nimas ir pasirašymas spau
dai (korektoriaus, literatū
rinio redaktoriaus ir vyr. 
redaktoriaus parašai). Ga
vęs patikrą su visais para
šais, techn. redaktorius dar 
kartą gerai peržiūri patik
ros laužinį ir atiduoda 
spaustuvei spausdinti.

Toliau techniniam redak
toriui lieka patikrinti lan
kus ir, gavus signalinį eg
zempliorių, peržiūrėti kny
gos įrišimo bei poligrafinio 
darbo kokybę. Jeigu trūku
mų nėra, techninis redakto
rius pasirašo signalinį- eg
zempliorių ir siunčia litera
tūriniam redaktoriui. J ei
gų yra klaidų, dedamas 
klaidų a t i t a i symas, per
spausdinamas lankas ar ke
letas puslapių.

Pasirašytas egzempliorių 
perduodamas spaustuvei, ir 
darbas baigtas.

Techninio redaktor i a u s 
darbo krūvis nemažas. Per 
9 darbo metus Grožinės li
teratūros leidykloje man te
ko techniškai suredaguoti 
421 knygą. Kai kurios tų 
knygų buvo sudėtingos, 
pvz., 1959 ir 1960 metų 
“Literatūros ir n^eno met
raščiai,” M. K. Čiurlionio 
“Apie muziką ir dailę,” J. 
Lingio “Lietuvių liaudies 
šokiai,” A. Liobytės “Šimto 
zuikių piemuo,” E. Mieže
laičio “Zuikis-puikis,” A. 
Čekuolio “Tylos takais” ir 
kt.

Būna techninio redakto
riaus darbe ir kitokių sun
kumų. Blogiausia, kai gau
ni rankraštį nekomplektiš- 
kai paruoštą, pvz., be grafi
nės medžiagos arba trūks
ta kai kurių literatūrini# 
redaktoriaus nurodymų 
(tokių atvejų dažnai pa£ 
sitaiko) ir ypač, kai tenka 
šturmuoti. Bet visais atve
jais mes kovojame dėl tech
niškos bei poligrafikos lei
dinių kokybės, ir ji kas kar
tą gerėja.

K. DAGYS
Valst. grožinės literatūros 

leidyklos techninis redaktorius

Kaučiukiniai plentai
Iki šiol sauskelių dangai, 

paprastai, buvo naudojami 
betonas, asfaltas, akmuo, 
smėlis. Tačiau pastaruoju 
metu pasiūlyta naudoti ke
lių dangai taip pat kaučiu
ką. Laboratoriniai bandy
mai davė teigiamų rezulta
tų. Pasirodo, kad kaučiuko 
ir bitumo mišinys yra labai 
atsparus kintamoms tempe
ratūroms, netrūkinėja ir iš
laiko pastovius matmenis* 
geriau už normalųjį asfal
tą. |
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Laiškas iš Tarybų Lietuvos 
/ Raseinių rajono

(Specialiai “Laisvei”
Tarybų Lietuvoj šiemet, 

kaip ir Niujorke (apie ką 
mes sužinojome iš laikraš
čių) gražus, šiltas, saulėtas 
ruduo. “Auksinis mūsų ru
denėlis“ dainuoja poetai, 
dainuoja jaunimas, moki
niai. Visoje Lietuvoje jau 
zvimbia kuliamosios, keliais 
ir plentais lekia mašinos, 
pilnos dovanų—grūdų, dar
žovių, vaisių. O lekia jos į 
sandėlius, į prekyvi e t e s . 
Valstiečiai veža savo gėry
bes į miestą, o iš ten par
siveš darbininku dovanu — 
žemės ūkio technikos, rei
kalingų padargų, namų 
apyvokos reikmenų.

Sekmadieniais tais pačiais 
keliais skuba mašinos, pil
nos šventiškai pasipuošusių 
žmonių, pilnos kolūkinio se- 
flfimo ir jaunimo. Reikalas 
tas, kad dabar, pagal jau 
tvirtai įsigalinčią tradiciją, 
kiekvienais metais įvairiuo
se Tarybų Lietuvos rajo
nuose vyksta derliaus šven
tės. Tokių švenčių metu 
pasidžiaugiame pasiektais 
laimmėjimais, pauliavoja- 
ma, paplanuojami ateities 
darbai.

Vienoje tokioje šventėje 
neseniai ir man teko daly
vauti. Būdamas senu “Lais
vės“ draugu ir bendrada- 
biu Lietuvoje, noriu su skai
tytojais pasidalinti savo 
įspūdžiais ir papas a k o t i 
apie tai, kas įvyko viename 
rajone.

Mokykla biedniesiems
—Koks čia fabrikas? — 

klausė praeivis vietinių gy
ventojų, rodydamas j ato
kiau nuo Raseinių miesto 

<qntro, ant kalniuko tūnan
tį triaukštį cementinį pa
statą.

—Ė, vyre, neatspėjai. Čia 
visos Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių vaikams gim
nazija, — atsakydavo to
kiam raseiniškis.

Žmogus, gerai ir iš arčiau 
įsižiūrėjęs, pasteb ė d a v o , 
kad tą “fabriką“ juosia 
aukšta tvora, ant jos specia
liai įtaisytose būdelėse sto
vi sargybiniai su šautuvais.

Tokį pokalbį galėjai iš
girsti maždaug prieš 25 me
tus. Jame daug sarkazmo, 
tačiau nemaža ir rūsčios 
tiesos, bylojančios apie bur
žuazinio periodo tikrovę.

Pavadino tada tą pasta
tą labai lakoniškai ir kuk
liai—RAN—Raseinių areš
to namai. O skirtas jis bu
vo visam pažangiam Lietu
vos jaunimui, kuris, nepa
kęsdamas fašistinio teroro, 
aktyviai įsijungė į kovą už 
Lietuvos darbo žmonių lais
vę. Dažniausiai vien už 
priklausymą smetonininkų 
u ž d r a u stoms organizaci
joms, už tautininkų ir ku
nigų draudžiamos literatū
ros bei spaudos skaitymą ir 
platinimą Kariuomenės teis
mas, Apeliaciniai rūmai ir 
kitos buržuazinio teisėtumo 
instancijos nuteigdavo jau
nuolius 4, 8 10-čiai ir dau
giau metų kalėjimo ir sura
kintus geležiniais pančiais 
suveždavo čia iš visos Lie
tuvos.

Jų mokytojas — Hitleris
Pradžioje politkal i n i u s 

laikydavo sename, bendro 
tipo kalėjime. Tačiau ple
čiantis revoliuciniam judėji
mui ir vis žiauriau sau- 
Čiant fašistiniam terorui, 
wanašių “įstaigų” pradėjo 

l^fokoti. Smetoniniams va
deivoms, aklai sekant hitle
rinės Voiketijos pavyzdžiu, 
norėjosi kuo žiauriau susi
doroti su revoliuciniu jauni

mu. Iš Hitlerio Vokietijos 
ir buvo parvežtas naujo, 
moderniško, vienučių siste
mos kalėjimo projektas, pa
gal kurį Raseiniuose pačių 
kalinių rankomis statytas 
išdygo šis “fabrikas—gim
nazija.“ Vienučių sistema 
fašistai siekė izoliuoti jau- 
n i m ą , neleisti politkali
niams mokytis, bendrauti 
tarpusavyje, bandė trukdy
ti užsigrūdinti revoliucinėje 
dvasioje.

—Štai jums išsvajotasis 
rojus, — tyčiojosi tais lai
kais iš jaunuolių, norėjusių 
sukurti šiandieninį gyveni
mą buvęs anų laikų sadis
tinių polinkių kalėjimo val
dininkas Adomas Bugenis.

—Tokių kalėjimų m e s 
pristatysime Lietuvoje tiek, 
kiek reikės, o jus visus nu- 
tildysime amžinai, supūdy- 
sime, užkankinsime, — pla
navo fašistas Lietuvos jau
nimui ateitį, tačiau jis, kaip 
ir daugelis jo vienminčių, 
skaudžiai apsiriko. Prista
tyti naujų kalėjimų tokie 
bugeniai nebeįstengė.

Ne visi velniai juodi
Ne visi kalėjimo sargai 

ir prižiūrėtojai buvo tokie 
sadistai. Tiesa., žiaurumu 
ir politkalinių kankinimu 
pasižymėjo prižiūr ė t o j a i 
Šnolis, Laurinaitis ir kiti. 
Buvo ir provokatorių, tokių 
kaip žemaūgis storulis Ke
ras, kuris tarnavo ir žvalgy
bai, ir apsimesdavo padedąs 
politkaliniams. Tačiau toks 
Raseinių kalėjimo prižiūrė
tojas kaip P. Laucaitis tik
rai buvo žmogiškas, supra
to, kad fašistai, kankinda
mi niekuo nekaltus jaunuo
lius, yra neteisūs, ir todėl, 
kiek galėdamas, padėdavo 
politkal i n i a m s antifašis
tams.. Raseinių miesto ko
munistai S. Filipavičius, P. 
Palubeckis, M. Golobrads- 
kis ir kiti organizavo ra- 
seiniečių paramą politkali
niams, palaikė su jais nuo
latinius ryšius, o tokie pri
žiūrėtojai kaip P. Laucai
tis jiems padėdavo.

Nauji laikai
Prieš 17 metų dabartinių 

Raseinių vietoje buvo beli
kę vien karo degėsiai ir tik 
kur - ne - kur išlikęs vienas 
kitas didesnis pastatas. Iš
liko sveikas ir šis buvęs toks 
“moderniškas“ ir visoje 
Lietuvoje garsus kalėjimas, 
tikriau sakant, tas pastatas. 
Naujajai Lietuvai reikia ne 
kalėjimų, o mokyklų. Ir 
todėl jau eilė metų kaip šio 
pastato, žymiai pertaisyto 
ir pritaikyto gyvenimui, sie
nose įsikūrė žemės ūkio me
chanizacijos mokykla Nr. 
10. Ir dabar čia, kaip anais 
priespaudos laikais, pilna 
jaunimo, tačiau jaunuoliai 
nežvangina geležiniais pan
čiais, o sėdi prie vadovėlių 
ir atlieka'gamybinę prakti
ką. Ateiną jie čia savo no
ru, dažniausiai baigę 7-8 
vidurinės mokyklos klases 
ir ruošiasi tapti elektro
monteriais, brigadininkais, 
traktorininkais, šoferiais.

Per visą mokymosi lai
ką šioje mokykloje mokinys 
gauna nemokamai bendra
butį, darbo rūbus ir maistą, 
nekalbant jau apie tai, kad 
mokslas šioje mokykloje, 
kaip ir visur Tarybų Lie
tuvoje, yra nemok amas. 
Baigęs šią mokyklą jaunuo
lis įsigyja nemokamai spe
cialybę visam gyvenimui ir 
jau apleidęs mokyklos suo
lą gali skaitytis, kad jį jau 
pastatė ant kojų.

Beveik pusantro tūkstan
čio tokių specialistų su dip
lomais rankose jau apleido 
šias sienas ir išsiskirstė po 
daugelio rajonų kolūkius. 
Jie, kaip ir 1940 metais 
a m n e s t uoti politkaliniai, 
tuojau pat įsijungia į nau
dingą visuomenei veiklą ir 
savo darbu stiprina socialis
tinės Tėvynės galią ir šlovę. 
Mechanizacijos mokinių tar
pe, kaip ir buvusių politka
linių sudėtyje, be lietuvių— 
įvairių tautybių jaunuoliai.

Naujų žmonių veidas
Mokyklos direktorius V. 

Diržys man plačiau papasa
kojo apie geriausius mo
kyklos mokinius. Tai elek
tromonteris Jurgis Miški
nis ir traktorininkas Jonas 
Adomaitis. Abu jie kolūkie
čių vaikai, abu labai gerai 
mokosi, dalyvauja chore, 
dramos ratelyje, politiškai 
stipriai “pasikaustę“ vyru
kai. Tokių kaip šie, yra 
ir daugiau tiek lietuvių, 
tiek kitų tautybių jau
nuolių tarpe. Visi jie su
gyvena draugiškai, vieni 
kitiems padeda, nes visi tu
ri tą patį tikslą: būti kuo 
naudingesniais savo socia
listinei Tėvynei.

Tautų draugystė giliai 
įleido šaknis Tarybų Lietu
vos g y v e n i m a n. Šūkis 
“Žmogus žmogui — drau
gas, bičiulis, brolis“ — turi 
realų pagrindą, patvirtintą 
tūkstančiais gražiausių pa
vyzdžių prisimenant praei
ties kovas, tūkstančius to
kių pavyzdžių Taiybų Lie
tuvos gyvenime galima ras
ti ir šiandien.

Juozas CJilivickas

KRISLAI
A ■ .i-

Tąsa iš 1-mo pusi.)
Jau seniai nebėra jokia pa

slaptis, kad praėjusią vasarą 
Lietuvoje viešėjo kunigų 
“Draugo” korespond e n t ė ir 
bendradarbė Salomėja Narke- 
liūnaitė.. Su pranešimu iš Lie
tuvos ir jos pačios Lietuvoje 
suktu filmu ji jau pasirodė 
Kanadoje. Taip pat jau pa
sirodė ir Chicagoje. Visur 
daug žmonių susirinkę jos pa
siklausyti.

Kiek suprantame iš kores
pondencijų, ji nei pranešime, 
nei filme savo senosios tėvynės 
neplūsta, neniekina.

Bet štai kas daugeliui ne
aišku : Nejaugi Narkeliūnaitė 
nieko neparašė apie savo įspū
džius ir patyrimus Tarybų Lie
tuvoje ?

O gal parašė, bet “Draugas” 
neįdėjo, netalpino? Įdomus 
klausimas, ar ne?.. ' \

Dabar jau visiems aišku, 
kad anais metais Bostone bu
vo susidaręs komitetas rinkti 
aukas nupirkimui Petro Rim
šos “Lietuvos artojo.” Taip 
pat aišku, kad aukos buvo 
renkamos.'Irgi aišku, kad už 
savo kūrinį įžymusis dailinin
kas prieš mirtį nebuvo gavęs 
nė vieno dolerio.

Tai kur tos surinktos aukos? 
Kur dingo tas komitetas ?

Lawrence, Mass.
Paveikslai

Šeštadienį, lapkričio 4 d., 
Maple Parke, bus rodomi iš 
Lietuvos slydomi paveiks
lai, kuriuos Lietuvoje nu
traukė turistai. Pradžia 2 
vai. popiet. Įėjimas nemo
kamas.

Paveikslai bus spalvoti, 
slankicjami (ne filmai), la
bai įdomūs. Matysite gražių 
vaizdų..

S. Penkauskas
Pataisa. “Laisvėje“ No. 

84 S. Penkausko aprašyme 
sidabrinių vedybų pokylio. 
Ten pasakyta, kad pokylis 
buvo surengtas B. ir S. Šlei- 
viams, o turėjo būti—B. ir 
S. Šlekiams.

Atsiprašome.—Redakcija

Worcester, Mass.
“Zaporožietis už 

Dunojaus pavyko
Neabejoju, kad iš svečių, 

kurie matė šį spektaklį spa
lio 22 d., 29 Endicott St. 
svetainėje, jį aprašys. Man 
tik norisi išreikšti savo 
džiaugsmą, kad tiek daug 
publikos susirinko. Priva
žiavo iš daugelio miestų, 
net iš gan tolimų lietuvių 
kolonijų. Buvo pilna sve
tainė.

0 tas Aido Choras, vado
vaujamas Mildred Stens- 
ler, iš Brooklyno, taip pui
kiai suvaidino “Zaporožie
tis už Dunojaus, kad geriau 
negalima.

Visi trys aktai puikiai 
pavyko ir gausiais aplodis
mentais buvo lydimi iš žiū
rovų pusės. Pasibaigus vai
dinimui griausmingi aplo
dismentai ilgai tęsėsi. Gi 
kada atidengė estrados už
dangą, pasirodė Aido cho
ras, tai publika labai ilgai 
plojo. Choro vadovė suei
liavo chorą ir dar kartą su
dainavo vieną gražią dai
ną.

Po vaidinimo buvo už
kandžiai, kuriuos paruošė 
vietos Aido choriečiai ir 
mūsų darbščios gaspadinės. 
Smagus buvo abiejų chorų 
narių ir daugeliui dalyvių v ,
susitikimas ir pasikalbėji-; džiauti jį dažyti ištiestą, 
m as.

Apie 7 vai. vakaro brook- P. Žibarto vardo pliušo-šil- 
lyniškis Aido choras lei
dosi į kelionę — grįžo į sa
vo miestą.

Mūšy Jonas Juška 
labai susirūpinęs

Per d. Vinco Kazlausko 
laidotuves susitikau Joną 
Jušką ir plačiai su juomi 
pasikalbėjau. Radau jį labai 
susirūpinusį. Staigi Vinco 
mirtis jam ne tik asmeniš
kas smūgis kaip velionio 
geram draugui, bet taipgi 
smūgis jo pasimojimui šie
met pastatyti - suvaidinti 
veikalą “Dėdė parvažiavo“. 
Pasirodo, kad mūsų Jonas 
jau senokai turėjo sumobi
lizavęs aktorius ir jau atli
kinėjo su jais praktikas. 
Vincas Kazlauskas buvo 
pasiėmęs vieną iš svarbiau
sių rolių ir žodžius jau bu
vo beveik visiškai išmokęs.

Jonas man sako: Per pas
kutines praktikas Vincas 
prisiminė, kad jam gal tek
sią išeiti tūlam laikui į li
goninę. Bet, girdi, nesirū
pinkite, praktikas laikykite 
ir be manęs, aš veikalą pa
siimsiu su savimi į ligoninę 
ir baigsiu mokytis žodžius. 
Kaip greitai pasveiksiu ir 
sugrįšiu, visi bendrai imsi
mės už darbo kuo gražiau
sia “Dėdė atvažiavo” suvai
dinti. Na, o dabar, štai, mū
sų Vinco nebeturime gyvų
jų tarpe!

Aišku, dabar Jonui teks 
surasti kitą aktorių velio
nio Kazlausko vieton. Tai 
nebūsiąs lengvas darbas.

Beje, veikale rolę turi ir 
draugė Ona Kazlauskienė. 
Tikimasi, kad nors Vinco

Newarko ir apylinkes 
lietuviams

Lapkričio (Nov.) 5 d., 2-rą valandą, Rusų Klubo 
salėje, kampas 18 St. ir 17 Avė., bus rodomi nauji iš 
Lietuvos gauti filmai “Lietuvos filmininkų pradžia dar
bo“, “9-tas Fortas“, “Lietuvos Pionierius“, ir “Lauki
mas Naujų Metų“ Lietuvoj. Rodys Jonas Grybas iš 
Ozone Park, N. Y.

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai atsilan
kyti. O taipgi kvieskite ir kitų tautų žmones atsilanky
ti, nes filmai yra labai įdomūs.

Rengia L.D.S. 8-ta. kp.

mirtis jai baisus smūgis, 
bet ji, kaip susipratus mo
teris, pergyvenusi didžiojo 
liūdesio valandas, bus tokia 
pat veikli meno dirvoje, 
kaip buvo iki šiol.

Drg. Juška sako, kad bus 
dedamos pastangos iš jo 
pusės pasimotą žygį atlik
ti. Nei vieta, nei diena pa
statymui dar nenuskirtos. 
Kai nuskirs dieną ir vietą, 
apie tai būsią pranešta 
“Laisvėje“.

Mes linkime Jonui savo 
užmojį pasiekti. Lauksime 
jo vadovaujamo veikalo 
“Dėdės atvažiavimo” pasi
rodymo scenoje.

Dar ir tas svarbu: Šis 
veikalas turi tiktai penkis 
aktorius. Todėl būsią gali- gelis svečių iš užsienio.
ma jį nesunkiai suvaidinti 
ir kitose kolonijose, kurio
se tik bus veikėjų bei orga
nizacijų pageidaujama.

Rep.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ĮDOMIOS NAUJOVES
KAUNAS. — “Apvijos“ 

gamyklos kolektyvas pra
džiugins visus naujais lai
mėjimais įdomiomis naujo
vėmis.

Netrukus pro gamyklos 
vartus iškeliaus įdomus 
įrenginys. Tai pirmoji šaly
je šilko dažymo mašina, lei-

Pirmoji mašina bus įrengta 

ko kombinate.
Kita siunta iškeliaus į Pa

nevėžį. Tai specialūs mar
ginimo stalai. Klaipėdos 
“Gulbėje“ galima pamatyti 
įmonėje pagamintus kliriia- 
tizatorius. Jais audimo sky
riuje palaikomas vienodas 
drėgmės laipsnis.

Pradžiugins apvi j iečiai ir 
LTSR Tekstilės pramonės

Apie Globe Travel 
Service, Inc.

Globe Travel Service, 
Inc., ir Globe Parcel Ser
vice, Inc., pradėjo savo biz
nį li932 metais. Abidvi šios 
firmos padeda žmonėms, 
turintiems giminių Tarybų 
Sąjungoje, pasiųsti jiems 
dovanų. Globe Parcel Ser
vise, Ine., susitarė su Ta
rybų Sąjunga dėl pundelių 
siuntimo. Įstaiga turi teisę 
siųsti dovanų pundelius į 
Tarybų Sąjungą. Pundeliai 
apdrausti insurance kom
panijose.

Kas metai ši įstaiga pa
siunčia į Tarybų Sąjungą 
nuo 500 iki 75,000 siuntinių. 
Už tuos pundelius, kurie žū
tų kelyje, insurance kompa
nija siuntėjui apmoka.

Globe Parcel Service ne
turėjo ir neturi jokių nesu
sipratimų su Tarybų Są
jungos vyriausybe bei jos 
pareigūnais.

Sulyg JAV reikalavimais, 
Globe Parcel Service, Ine., 
yra įsiregistravusi pas Jus
ticijos departamentą, ir ji 
reguliariai du kartus per 
metus praneša jam apie sa
vo veiklą. Taip sako šios 
įstaigos prez. Maurice Rif
kin.

mokslinio - tyrimo instituto 
mokslininkus. Jiems gami
namas specialus laboratori
nis prietaisas, leidžiantis 
dažyti sintetinius pluoštus 
po spaudimu ir aukšta"tem
peratūra.

O ateinančiais metais 
įmonėje rikiuotei! stos nau
jas cechas. Jame bus gami
nami kurpaliai, pakulnei 
avalynės fabrikams.

LEIDINIAI APIE 
KURORTUS

KAUNAS. — Druskinin
kai—vienas didžiausių res
publikos kurortų, veikiančių 
apksritus metus. Jį aplanko 
ne tiktai Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės, bet ir dau-

Šiomis dienomis K. Požė
los vardo spaustuvėje baig
tas spausdinti lietuvių ir 
rusų kalbomis A. Medonio 
paruoštas leidinys —“Drus
kininkai.“ Jame supažindi
nama su kurorto istorija, 
pasakojama apie Tarybų 
gydyklas, poilsio n a m u s , 
kultūrines įstaigas. Nuo
traukose gražūs Druskinin
kų gamtovaizdžiai, pamink
las Marytei Melnikaitei.

Lietuvių ir rusų kalbo
mis taip pat baigtas spaus
dinti V. Kirsnio leidinys— 
“Birštonas.“

Teigiamas įvertinimas
KAUNAS.—Neseniai ša

lies knygynuose pasi rodė

Babskio ir A. U 1 j a n o v o 
knyga “Širdies elektrosti- 
muliacija.“ Autoriai pla
čiai nagrinėja elektrostimu- 
liacijcs problemą, pasakoja 
apie tarybinių ir užsienio 
mokslininkų laimėjimus šio- 
jie srityje.

Leidinyje smulkiai apra
šomas ir teigiamai įvertina
mas kauniečių chirurgo J. 
Brėdikio ir P. , Kazakevi
čiaus sukurtas mažagabari- 
tinis - elektrostimuliatorius, 
kuris neseniai buvo demons
truojamas Leningrado Grei
tosios pagalbos stoties dar
buotojams.

Kauniečių straipsnį apie 
jų sukurtą elektrostimulia- 
torių. išspausdino ir žurna
las “Vestnik chirurgai.”

WATERBURY, CONN.

Jonas Jakubonis

Mirė spalio 6 d., 1961. Palaidotas spalio 10 dienų 
Lietuvių kapinėse.

Reiškiame širdingą užuojautą jo broliui Vincui 
Jakuboniui ir dviem seserims Lietuvoje ir jo 

draugams, gyvenantiems Shenandoah, Pa.

J. Zalenekas
J. ir M. Strižauskai
Kl. Jankeliūnienė
J. J. Ynamaitis
V. Koralius
B. Martinionis v

WORCESTER, MASS.-PRANEŠIMAS
Pranešimas Worcesterio ir apylinkės dainos mylėto

jams. Sekmadienį, Lapkričio-November 5 d., 1-mą vai. 
dieną, Aido Choras rengia pietus pavaišinimui viešnios 

. Konstancijos Menkeliūnaitės. Ji dabar lankosi Amerikoj.
Mes atsimename Konstancijos veiklą, dainavimą su 

mumis pirm išvykstant į Italiją. Mums bus malonu su 
jąja pasimatyti. Todėl Aido Choras kviečia visus atsi
lankyti ir pasveikinti mūsų mielą viešnią, taipgi pasi
klausyti jos gražių dainų.

Apart Menkeliūnaitės dainuos Ona Dirvelienė su Jonu 
Sabaliausku duetus ir dainuos pats Aido Choras.

Pakylis bus Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott Street.

Sklb

Rep. 5 p.--Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct) 31, 1961

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai; L. D. 
P. Kliubo, LDS 33 kuopos ir LLD 
54 kuopos. Įvyks sekmadienį, Lap- 
kriČiOrNov. 5 d., pradžia 2-rą vai. 
popiet, salėje 408 Court St. Pir
ma bus kuopų susirinkimai.

Viši nariai ateikite, nes bus svar
būs susirinkimai. LLD bus balsavi
mas centro komiteto 1962 ir 1963 
metams. A. S. (86-87)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos visų narių susi

rinkimas įvyks trečiadienį, lapkri
čio 8 d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje. Šiame susirinkime turėsime 
atlikti LLD centro komiteto bal
savimus, todėl reikalinga visiems 
nariamus dalyvauti susirinkime.

Kuopos valdyba (86-87)

BROCKTON, MASS.
LLD mėnesinis susirinkimas įvyks 

pirmadienį, Lapkričio-Nov. 6 dieną, 
pradžia 7:30 vakare, Liet. Tautiško 
namo kambariuose, 8 Vine St., Mon
tello, Mass.

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

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkričio 1 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė. Prašome 
narius būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime, nes turėsime svarbių rei
kalų apsvarstyti kuopos gerovei. Pa
sižiūrėkite į mokesčių knygele, gal 
reikės užsimokėti duokles. Prot. 
sekretorius. (85-86)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
jvyks pirmadienį, spalio 30 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė. Visi direktoriai kvie
čiami dalyvauti. Valdyba (85-86)

BALTIMORE, MD.
BUS RODOMI PAVEIKSLAI 

Iš LIETUVOS

“Tarybų Lietuva“, 
“Nemuno žiotys“ ir

“černiakovskio Kolūkis“
Sekmadienyje 

Lapkričio-November 19 d.
Pradžia 2-rą vai. popiet

FINŲ SVETAINĖJE 
Ponca St., Baltimore, Md.

ĮŽANGA DYKAI
Kelrodis: Važiuokite Nr. 20 
busu iki 4900 Eastern Ave., iš
lipkite ant Ponca St. ir eikite 
į pietų pusę du blokus.

Kviečia LLD 25 kp.

703

Dr. J. ir K. Stanislovaičiai
V. Krasnitskas
J. ir M. Svinkūnai
M. Vosylius
K. Denesevičia
1. Ablažicnė



Iškilmingos buvo 
laidotuvės

Praėjusį penktadienį su- 
pylėme dar vieną kapą, iš
kilmingai palaidodami mū
sų mylimą draugą Vincą 
Kazlauską. Didžiulis būrys 
draugų bei draugių, devintą 
valandą ryto iš Šalinsko 
šermeninės išlydėjome jo 
palaikus į Long Island Na
tional Veteran’s Cemetery. 
Ten labai gražioje vietoje, 
kur jau ilsis tūkstančiai 
Amerikos buvusių karių-ve- 
teranų, paguldėme ir mūsų 
Vinca.

Kaip buvusiam vetera
nui, paskutinį jam patarna
vimą, suteikė uniformuoti 
kareiviai, karstą padėdami 
ant duobės ir tris kar
tus šešiais šautuvais iššau
dami į orą. Paskui vienas 
kareivis priėjo prie velionio 
našlės Onos Kazlauskienės 
ir jai įteikė darniai suvy
niotą Amerikos vėliavą.

A. Bimba tarė paskutinio 
a t s i s v e i k inimo žodžius, 
reikšdamas giliausią užuo
jautą didžiam liūdesyje 
esantiems velionio Vinco 
žmonai, sūnui, marčiai ir 
visai jų šeimai. Taip trum
pos ceremonijos ten ir bai
gėsi.

Sugrįžę iš kapiniu paly
dovai buvo pakviesti į rū
pestingai paruoštus pietus.

Ilgai mūsų visų atminty
je pasiliks šios iškilmingos 
laidotuvės. Niekados iš mū
sų atminties neišdils mūsų 
mielas draugas, kurį pali
kome amžinam poilsiui tose 
gražiose kapinėse. Rep.

Susituokė
Spalio mėn. 19 d. susituo

kė Juozas Kairys su Nele 
Kanopiene (aubudu buvo

Spalio 28 d. “Laisvės” 
salėje abudu Kairiai suruo
šė pažmonį, į kurį sukvie
tė gimines ir artimus bi
čiulius. Pažmonys buvo 
smagus, vaišingas. Svečiai 
linkėjo abiem n a u j a v e - 
džiam: laimingo šeimyniš
ko gyvenimo. Buvo padai
nuota, smagiai pasilinks
minta.

Juozas Kairys — ilgame
tis veikėjas Niujorko lietu
vių organizacijose. Per il
gus metus jis buvo Jurgio 
Draugijos pirmininkas. (Ši 
draugija, kaip ir kitos pa
našios lietuvių draugijos, 
sumažėjus narių skaičiui, 
jau mirė.) Juozas veikia ir 
LDS ir kitose organizacijo
se.

Nelė Kanopienė — puiki, 
darbšti mūsų organizacijų 
rengiamose pramogose vir
tuvių gaspadinė.

Abudu Kairiai — malo
nūs, draugiški žmonės. Nuo 
savęs linkiu, kad jiedu ir 
ateityje nepamirštų darbuo
tis visuomeninėje dirvoje.

Jiedu gyvena Brooklyne, 
Williamsburgc rajone. N.

Gražus ir įvairus buvo 
Laisvės statulos 

pagerbimas i
Praėjusį sekmadienį Niu

jorke buvo suruoštas iškil
mingas Laisvės statulos 75 ■ 
metų sukakties atžymėji- 
mas. Rengė Komitetas Sve- 
turgimiams Ginti: Progra
ma susidėjo iš dainų, šokių 
ir prakalbų. Pirmininkavo 
Komiteto sekretorius Mar
tin Young.

Pirmiausia scenoje pasi
rodė mūsų šaunusis Aido 
choras, vadovaujamas jo 
mokytojos Mildred Stens
ler, ir sudainavo Amerikos 
himną “Star Spangled Ban
ner”.

Ryšium su paminėjimu 
statulos sukakties apie re
akcijos kėsinimąsi Ameri
kos žmonėms atimti demo
kratines teises labai išsa
miai kalbėjo prof. Petty- 
bone Smith ir jaunas advo
katas Ira Golobin. Jie nu
rodė, kaip panaudojimas 
McCarrano Akto, Smith 
Akto, Internal Security 
Akto prieš Komunistų par
tiją pastato į pavojų visų 
amerikiečių teises. Todėl 
kova už tų įstatymų pašali
nimą ir gynimą komunistų 
teisių savo mintį reikšti tu
ri būti reikalas visų ameri
kiečių.

Labai gražią meninę pro
gramos dalį išpildė mūsų 
Aido choras. Ukrainiečių 
choras ir Ukrainiečių šo
kėjų grupė. Taipgi labai 
gražiai pašoko vienas ku
bietis artistas.

Publikos prisirinko apy
pilnė svetainė, bet galėjo 
būti daugiau. Gal nepapras
tai gražus oras paskatino 
daug pažangių žmonių į gi
rias ir parkus išvažinėti. 
Tačiau šį kartą parengime 
lietuvių dalyvavo labai gra
ži grupė. Už tai juos tenka 
pagirti. Beje, 'buvo renka
mos aukos Komiteto darbo 
tęsimui. Čia lietuviai, kiek 
teko nugirsti, irgi labai 
gražiai pasirodė. Rep.

TRIMS ASMENIMS 
$903,000

1959 m. vasario 3 d. prie 
LaGuardia orlaukio susi
daužė American Airlines 
“Electra” lėktuvas. Dabar 
Brooklyn Supreme Court 
priteisė, kad kom p a nija 
sumokėtų $450,000 E. Gott- 
liebui, kuriam sulaužė ko
jas; $425,000 C. Mainiconei, 
kurios vyras žuvo nelaimė
je ir $28,000 S. Kemach, ku
riai sukrėtė smegenis.

Kur ty galvy galvos?
-y’’ r

Niujorko mieste turime 
net keturias miesto kolegi
jas. Tai didžiulės aukšto
sios mokyklos. Jas lanko 
tūkstančiai jaunų vyrų ir 
moterų.

Jas valdo ir joms vado
vauja taryba, kurią suda
ro kolegijų viršytos.

Ir štai šita taryba šiomis 
dienomis padarė svarbų nu
tarimą. Ji nutarė, kad nuo 
dabar būtų draudžiama bile 
kurioje miesto kolegijoje 
studentams kviesti kalbėto
jais komunistus. Iki šiol to
kio uždraudimo nebuvo. 
Studentams būdavo duoda
ma laisvė pasirinkti kalbė
tojus, kuriuos jie norėti] 
išgirsti. Kartais pasitaiky
davo, kad kai kurios stu
dentų grupės pasikviesda
vo ir komunistus jiems iš
dėstyti savo nuomonę apie 
svieto reikalus.

Ka tuo uždraudimu ko
legijų galvos tikisi pasiek
ti? Nejaugi jie įsivaizduo
ja, kad neleisdami studen
tams susipažinti su komu
nizmo idėjomis, jie sulai
kys jaunus žmones nuo- sie
kimo pagilinti savo žinoji
mo ta tema, apie kurią tiek 
kalbama ir rašoma?

Tai reiškia kolegijų virši
ninkų nepasitikėjimą Ame
rikos jaunais žmonėmis. 
Tai yra atėmimas tiems 
žmonėms teisės ir laisvės 
susipažinti su tuo judėji
mu, kurio idėjomis jau gy
vena apie ketvirtadalis vi
sos žmonijos.

'Kolegijų galvų nutari
mas prieš akademinę lais
ve neturi jokio pateisinimo. 
Yra kvailas nutarimas.

United Air Lines kompa-i 
nija kreipėsi į valdžią, kad. 
leistų pakelti 7 procentus 
ant keliauninkų bilietų.

Pieno išvežiotojo 
streikas

Pereitąją savaitę sustrei
kavo sunkvežimių vairuoto
jai - pieno pristatytojai į 
miesto krautuves ir gyve
nimo namus. Pradžioje bu
vo manyta, kad streikas 
greitai pasibaigs. Bet įvyko 
kitaip. Pasirodo, kad kom
panijos, kurios darosi biznį 
iš pieno, gerai pasiruošė. 
Ne tik pieno perdirbimo 
(peršildymo) fabrikuose jo 
buvo gausus rezervas, bet 
daugelis maisto krautuvių, 
net mėsinių, apsčiai pieno

turėjo šaldytuvuose. Todėl 
streikas užsitęsė. Savaitės 
pabaigoje jau jis apėmė 
plotą, kur gyvena 10 milijo
nu žmonių.

Savaitės pabaigoje strei
kavo apie 15,000 vairuoto iii. 
Jie yra organizuoti i in
ternational Brotherhood of 
Teamsters uniją, priklau
so kokiai dešimčiai lokalu.

Kaip žinia, šiai uni jai va
dovauja James Hoffa, prieš 
kurį jau kelinti metai ko
mercinėje spaudoje vedama 
kampanija. Dabar pasiro
dė. kad' AFL-CIO atidaro 
kelis savo ofisus “dėl išve
žiotųjų” ir ragina vairuo

tojus palikti I. B. tymste- 
rių uniją.

Vairuotojų unija reika
lauja pakelti algas po $8 
per savaitę. Kompanijos su
tinka pakelti po $2.50 tiems 
vairuotojams, kurie turi 
$100.50 savaitinę alga, ir 
tiems pieninių darbinin
kams, kurių alga yra iki 
$125.

1---------------------
Autobusas užmušė Kena 

Weinshall, 25 metų mote
rį ir trejų metų jos dukrą. 
Nelaimė įvyko ant Broad
way ir 106th St., kada mer
gaite pabėgo po autobusu, 
o motina puolė ją gelbėti.

Lietuvos ir Latvijos 
filmy “ “ festivalis’!^ 
LLD 185 kp. filmų festi

valis įvyks šį šeštadienį, 
lapkričio (Nov.) 4 d. Kultū
riniam centre, 102 St. ir 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 7-tą valandą 
vakare. Latvių filmininkas 
Teo Krum rodys naujausi 

I filmą Latvijos “Dainų šven- 
’ te”, pagamintą 1960 metais.
J. Grybas rodys lietuviškus 
filmus, kurien čion nebuvo 
rodyti. Kviečiame lietuvių 
visuomenę skaitlingai atsi
lankyti. Koresp.

‘Laisves’ Koncertas
Rengia Laisves Bendrovė —įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 12 NOVEMBER
Įvairi programa, kurią atliks grupes ir paskiri asmenys—solistai:

So. Brooklyne streikavo 
250 laivakrovių prieš Inter-1 
national Terminal Opera
ting Ko. Streikavo dėl dar
bo sąlygų. Už kelių, valan
dų kompanija išpildė darb. 
reikalavimus.

Konstancija Mcnkeliūnaitė- Campa, Dramat. Sopraną

lĮfc-

... ?■?/"...

Estelle Bogden, Lyriškas Sopranas

'/Ay

iš Chicagos

MIRUS

Vincui Kazlauskui
Reiškiame giliausią užuojautą liūdesyje likusiems 

jo žmonai Onai, sūnui Vincui, marčiai 
Katrinai, anūkams ir draugams:

V. ir K. Kartonai
F. D. Mažiliai
F. Varaška
F. Vaitkai
M. ir M. Jakščiai
M. Kreivėnienė
J. Anskienė
P. Galionas
O. Cibulskienė
B. ir K. Briedžiai
A. ir D. Veličkai
J. ir O. Meškiai
K. ir I. Levanai

Simon
K rungi i one 
ir E. Liepai

ir S. Vinikaičiai 
ir M. Kalvaičiai 
ir VV. Keršuliai

N. Zajankauskas

/VS

M.
M.
M.

ir O. Kalvaičiai 
ir M. Purvėnai

J.
J.
J.
O. ir S. Titaniai
O. ir M. Dobiniai
J. ir N. Kairiai
V. Lisajienė
J. ir V. Danilevičiai 

ir N. Skublickai 
ir H. Feiferiai 
ir O. Baltrušaičiai

V. šibeikienė
I. Gailiūnas
A. černevičienė
A. Malk
A. Balčiūnas
P. ir U. Bieliauskai
J. ir K. Rušinskai

MIRUS

R.

Mano geram draugui ir kolegai

Vincui Kazlauskui
reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 

šeimai ir draugams.
—Rudolfas ir May Baranikai
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ELENA BRAZAUSKIENĖ
lyriškas sopranas

Rušinskicnė
Aido Choro Moterų Kvartetas

Nellie Ventienė, Nastė Buknienė, Ona Čepulienė, Koste

Mildred Stensler
Aido Choro ir Motoru 

Kvarteto Mokytoja

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
baritonas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Ukrainiečiai Šokėjai -

Ona Dirveliene
Sopranas

“Dnipro Dancers” -- Liaudies Šokiai 
Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Wilma Hollis

Vietinis Aido Choras Vadovybėj Mildred Stensler
Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn

Kaip matote iš aukščiau padavimų, koncertas b us labai įdomus. Būtinai ateikite jį išgirsti ir pama-4 

tyti, nes negreit turėsite progos kito tokio koncerto susilaukti, nes čia dalyvauja programoje žvaigždės 
iš Chicagos ir Italijos. PRASIDĖS 3-čią VALANDĄ POPIET * ĮŽANGA $1.50 ASMENIUI 
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