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KRISLAI
Dar daug kas galima. 
“Laisvės” koncertas. 
Kam dar laukti? 
Pavojingo žygio pradžia. 
Mūsų studentai netylės. 
Gerai, kad susitarė. 
Giriasi ir verkia.

• 4 — Rašo A. Bimba —

Mūsų pažangiosios spaudos 
vajus jau daug ką pasakė. Jau 
turime gražių davinių, jog 
“Laisvė.” “Vilnis” ir “Liaudies 
balsas” dar gali gauti naujų 
skaitytojų. Yra lietuvių, ku
rie, pasiekti ir pakalbinti, 
laikraščius užsirašo.

Tas pats su mūsų didžio
sios Lietuvių Literatūros Drau
gijos reikalais. Yra kuopų, 
kurios gauna naujų narių. Tik 
reikia pasidarbuoti, pasisteng
ti.

Nepamirškite “Laisvės” me
tinio koncerto, kuris įvyks at
einantį sekmadienį, lapkričio 
12 dieną. Tai bus vienas iš 
įvairiausių ir gražiausių kon
certų visoje mūsų laikraščio 
istorijoje. Be kitų labai aukš
to meninio lygio talentų, šia
me koncerte turėsime dvi įžy
mias dainininkes iš labai toli 
- Kastanciją Menkeliūnaitę iš 
Italijos ?ir Estelę Bogden iš 
Chicagos.
^abai prašome mūsų laisvie- 

' iš New Jersey, Pennsylva- 
nijos ir Connecticut valstijų į 
šį koncertą atvykti skaitlingai. 
Malonu bus gražioje šventiš
koje nuotaikoje susitikti, deši
nę paspausti, vienu kitu žodžiu 
mintimis pasidalyti.

Mūsų šalies Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje atstovybė balsuo
sianti už tai, kad su 1970 me
tais visoje Afrikoje nebeliktų 
nė vienos kolonijos.

Bet Tarybų Sąjungos atsto
vybė siūlo, kad kolonializmas 
būtų baigtas ne tik Afrikoje, 
bet visur 1962 metais.

Kam dar laukti dešimts me
tų? Nėra jokio reikalo. Mū
sų vyriausybė turėtų balsuoti 
už Tarybų Sąjungos pasiūly
mą.

Amerikos Darbo Federaci
jos biurokratų nutarimas skal
dyti Tymsterių (sunkvežimių 
vairuotojų) uniją jau vykdo
mas. Cincinnati miesto pieno 
išvežiotojų lokalas su 1,700 
narių jau ištrauktas iš tymste- 
aių unijos.

Panašiai, matyt, bus daroma 
ir kituose miestuose. O iš to 
^ąudos turės tiktai samdytojai, 
tiktai kapitalistai.

/

Mes spėjome, kad taip bus. 
Mes sakėme, kad Niujorko ko
legijų studentai netylės. Jie 
sukels audrą prieš kolegijų va
dų pasimojimą atimti jiems 
žodžio ir susirinkimų teisę.

Tos audros pradžia jau pa
sirodė. Šimtais ir tūksančiais 
studentai renkasi ir protestuo
ja prieš uždraudimą komunis
tų vadui B. Davisui kalbėti 
studentų susirinkimuose.

Praėjusį ketvirtadieni tokio 
protesto mitinge dalyvavo 7,- 
000 studentų. Jie reikalavo 
uždraudimą atšaukti.

Studentų vadovybė gerai 
darbuojasi. Kalbama apie boi- 
kotavimą mokyklų, kol tasai 
uždraudimas nebus atšauktas.

Gražu ir tas, kad studen
tams toje drąsioje kovoje už 
akademinę laisvę padeda A- 
ryierikinė civilinių laisvių są

junga, daug pažangių profeso
rių ir visuomenininkų.

Mokyklų vadovybė irgi
Tąsa 5-tame pusi.

su-

Moterys reikalauja drausti 
visus atominius ginklus

Apsiginklavimo varžytinės 
ir dideli gamintojų pelnai

Washingtonas. —Lapkri- 
1 čio 1 d. visose. Jungtinėse 
Valstijose buvo moterų są
jūdis už taiką ir panaikini
mą atominių ginklų. Jos iš
stojo su obalsiu: “Strike 
for Peace” (Streikas už tai
ką). Jos pareiškė s

“Mes streikuojame prieš 
mirti, žudynes ir naikini
mą. Mes streikuojame už 
gyvenimą, laisvę ir laimin-

Moterys reikalauja, kad 
tuojau veiktų Jungtinės 
Tautos ir pravestų gyveni- 
man sekamą programą:

(1) Visos šalys turi su
tikti su uždraudimu atomi
niu ginklų bandymų.

(2) Tuojau pradėti pasi
tarimus įvedimui kontrolės 
nevartojimo atominių gink-

Atominiai bandymai 
ir Indijos policija

New Delhi. — Indijos vy
riausybė išreiškė didelį ne
pasitenkinimą, kad Jungti
nėse Valstijose valdininkai 
ir spauda iškraipė Indijos 
nusistatymą prieš atominiu 
bumbų bandymus. JAV 
buvo perstatoma, būk Indi
ja išstojus tik prieš TSRS 
bandymus.

V. K. Krishna Menon, In
dijos gynybos ministras, 
sako, kad JAV spauda už
tylėjo tą, kad Indija yra 
prieš visus atominius ban
dymus, kad už bandymus ji yra už nusiginklavimą ir 
lygiai atsakomingomis lai- visų atominių aginklų pa
ko ir Jungtines Valstijas.

Prasidėjo mūšiai už 
Kongo čielybę

Leopoldville. — Centrali- 
nės Kongo vyriausybės ar
mija maršuoja Katangos 
provincijoje, kad tą provin
ciją prijungus prie bendros 
Kongo respublikos. Vyriau
sybės jėgoms vadovauja 
generolas J. Mobutu.

Kitos Kongo provincijos 
jau apsivienijo, o parla
mento nariai išrinko cent- 
ralinę respublikos valdžią. 
Bet Katanoks provincijoje 
pasiskelbė prezidentu M. 
Tshombe ir, belgų palaiko
mas, nenori jungtis su 
centraline vyriausybe. Sa
koma, kad centralinės vy
riausybės daliniai eina pir
myn ir liaudis juos sveiki
na.

KINAI APIE KARĄ 
IR AGRESORIUS

Pekinas. — Kinijoje buvo 
minima 7-ių metų sukaktis 
Alžyro liaudies sukilimo už 
nepriklausomybę. Laikraš
čiai ir kalbėtojai sakė, kad 
kinai gelbės alžyriečiams ir 
visomis jėgomis kovos 
prieš imperialistų agresi
jas.

44-j i revoliucijos sukaktis
(Redakcinis)

LAPKRIČIO 7 DIENĄ sueina lygiai 44 metai, kai i 
Rusijos imperijos liaudis, vadovaujama Bolševikų par - i 
tijos su Leninu priešakyje, nuvertė buržuazijos viešpa- i 
tavimą ir paėmė gyvenimo vairą į savo rankas. Tai i 
buvo įvykis, kuris supurtė visą pasaulį. Tai buvo darbo 1 
žmogaus žygis, kurio atgarsiai ir šiandien tebėra giliau-! 
šiai jaučiami visuose pasaulio kampuose.

Visos pranašystės, kad liaudis neatsilaikys ir nepa
jėgs savo gyvenimą vairuoti tapo išblaškytos visais ke
turiais vėjais. Šalis, kuri prieš 11917 m. lapkr. 7 d. revo
liuciją buvo viena iš labiausia atsilikusių kraštų, šian- > 

i dien jau labai rimtai konkuruoja savo technika, savo 
i mokslu, savo pramone su pačia pažangiausia kapitalis- 
i tine šalimi, ir žada ją netolimoje ateityje pralenkti.

Dėka tos socialistinės revoliucijos šiandien jau tu- Į 
tvarkos reikalus. rime visą ketvirtadalį žmonijos po socializmo vėliava. Iš-'

Tokie buvo moterų obal- tisi kraštai, ištisos tautos, milijonai ir milijonai žmonių | 
šiai. Žinoma, moterų išsto-i po socializmo vėliava kuria sau ikrai laisvą, tikrai švie-i 
jimai buvo tokie, kokia bu-, su rytojų.
vo jų vadovybė. Progresy- 
vės moterys laikėsi šių 
obalsių, bet reakcinės judė-' 
jima kreipė Vakarų impe
rialistų naudai, prieš soci
alistines šalis.

(3) Tuojau pradėti pasi-;
tarimus dėl plataus nusi
ginklavimo visame pasauly-' 
j e. i

(4) Pinigai, kurie dabar i 
skiriami karo pasiruošimui, 
tuojau turi būti paskirti 
taikos reikalams.

(5) Jungtinės Tautos; j 
turi veikti, kad būtų sulai- ‘ . 
kyta prie karo kurstanti 
propaganda.

(6) Sutvirtinti Jungtines 
Tautas, kad jos galėtų pa
laikyti pasaulyje taikoj ir

Jis sako, kad . Jungtinės j 
Valstijos nenutraukiamai; 
daro atominius bandymus j 
požemyje, apie tai pasaulį i 
neinformuodamas, gi tie 
bandymai yra pavojingi, 
kaip ir TSRS ore daromi.

Menon sako, kad Ta- 22-asis suvažiavimas išrin- 
i ko skaitlingą Centro komi
tetą. Į komitetą išrinkta 
175 veikėjai, o pavaduoto
jais — 155.

Į Centro komitetą išrink
ta ne vien politiniai veikė
jai, bet ir'iš artistų, rašyto
jų, mokslininkų, diploma
tų, darbininkų ir žemės 
ūkio veikėjų. Nemažai iš
rinkta veikėjų ir iš gyny
bos srities.

Sąjunga ruošdamasi 
bandymų pasaulį in-

rybų 
prie 
formavo, tai daug geriau, 
negu ii tą būtų dariusi 
slaptai.

Indijos pozicija buvo ir

naikinimą.

BERLYNE MAŽĖJA 
NESUSIPRATIMAI

Berlynas. — Vakarinio 
Berlyno policininkai reika
laus iš Tarybų Sąjungos ci
vilinių, kad jie parodytų 
savo dukumentus, k a d a 
vyks į vakarinį Berlyną.

Jeigu TSRS piliečiai ro
dys dokumentus, tai tada 
Jungtinės Valstijos sutiks, 
kad ir jų civiliniai rodytų 
savo dokumentus Rytų Vo
kietijos sargams, kai jie. 
vyks į rytinį Berlyną.

JAPONIJOS PIRKLIAI 
NEPASIDUODA

Tokio. — Jungtinių Vals
tijų sekretoriai tarėsi su 
Japonijos kabineto nariais 
ir pirkliais prekybos reika
lais. Japonai nesutinka: pri
imti JAV sąlygas. Jie sako, 
kad 1960 metais japonai 
pirko Jungtinėse Valstijo
se $900,000.000 prekių ver
tės daugiau, negu jie JAV 
pardavė.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė ir spauda sako, 
kad jeigu Jungtinės Vals
tijos siųs savo armijos dali
nius į Pietų Vietnamą, tai 
pietrytų Azijoje bus karas.

Bet tai nereiškia, kad visi sunkumai ir pavojai jau 
i yra praėję, šiandien visa tarptautinė padangė yra ap-J 
siniaukus juodu debesiu. Kaip niekad pirmiau šiandien , 
gyvename visų didžiausio, visų baisiausio karo grėsmę., 
Žmogaus protas ir rankos pasigamino pabūklą, kuris | 
gali jį patį sunaikinti. Vienintelis užtikrinimas, kad tas i 
baisus pabūklas nenusileis ant žmonijos galvos yra ta .

i taikos jėga, kurią sudaro socialistinis pasaulis ir kapi- Į 
i talistinio pasaulio liaudis, kuri karo nenori. Prie jos i 
prisiskaito ir Amerikos liaudis. Ji nenori karo. Ji trokš
ta taikos. Ji nori taikoje sugyventi su visais žmonėmis i 
visame pasaulyje. j

TSRS KP bus 
plati vadovybė

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos

Vėliausios žinios
I

Londonas. — Anglijoje 
jaučiamas nepasiten k i ni- 
mas, kad Jungtinės Valsti
jos militarines jėgas siuntė 
prie Berlyno padalinimo 
sienos. Anglai diplomatai 
visas laikas rodo dukumen- 
tus, kada jie vyksta į rytinį 
Berlyną, ir nesusipratimų 
nėra. Tą pat daro ir JAV 
diplomatai, kada jie važiuo
ja traukiniais.

Maskva. — Spaudoje ir 
susirinkimuose diskus u o- 
jama — kaip įgyvendinti 
naują Komunistų partijos 
programą.

Rio de Janeiro.—Per pen
kias dienas labai lijo. Po
tvyniuose prigėrė 11 žmo
nių. Tūkstančius gyvenimo 
namų apsėmė vanduo.

Roma. — Sukako 80 mė
tų popiežiui Jonui XXIII.

Falmouth, Mass. — Mirė 
admirolas Ed. Smith.

Vokiečiai bėga iš 
vakarinio Berlyno

Berlynas. — Vakarų Ber
lyno viršininkai pripažino, 
kad gyventojų ūpas puola 
ir jie bėga į Vakarų Vokie
tiją. Nuo rugpjūčio 13 d., 
kada rytinis Berlynas atsi
skyrė, tai iš vakarinio Ber
lyno kasdien išbėga po 
1,700 žmonių.

Stoka darbininkų. B e- į 
veik 500,000 gyventojų su-Į 
daro žmonės virš 65 metų 
amžiaus.

Sako, kad vokiečių ūpas 
nupuolė ypatingai po to, 
kada rytiniame Berlyne pa
sirodė TSRS tankai.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas sakė, kad 
tarptautinių reikalų sušvel
nėjimas priklausys nuo Va
karų valstybių: ar jos tik
rai norės sutvarkyti vaka
rinio Berlyno reikalus su
sitarimo keliu.

Praga. — Čekoslovakijos 
teismas pasiuntė į kalėjimą 
du austrus ir tris čekus už 
šnipavimą užsienio valsty
bei.

Kairasi — Sirija sutiko 
apsikeisti kariais su Jung
tine Arabų Respublika. Ji 
atiduos 960 karių Egiptui, 
o iš Egipto gaus 780 sirų 
karių.

Bangkokas. — Burmos 
vyriausybė atmetė Thailan- 
do pasiūlymą nutraukti ry
šius su Kambodža.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžios armija pra
dėjo partizanų puolimą.

New Yorkas. — Brookly-1 
no laivų statykloje laivynui 
perdavė naują 60,000 tonų 
įtalpos lėktuvnešį “Constel
lation”, kurio pastatymui. 
ir įrengimui išleista apie: 
300 milijonų dolerių. Ko-| 
mercinė spauda rašo dar už 
didesni apsiginklavimą, už j 
gaminimą daugiau tokių I 
karo laivų, kanuolių, rake
tų ir kitokių ginklų.

Kuomet pasaulyje įtemp-- 
ta atmosfera, milijonai mo
tinu, tėvu, broliu ir seserų iC r v ’ C v j

negali ramiai miegoti, ku
rių artimi yra karo tarny-; 
boję, tai tuo laiku spauda' 
ruošia visuomenę ne prie! 
taikaus sugyv e n i m o, iš-1 
sprendimo tarptau t i n i ų i 
skirtumų per derybas, bet 
prie dar didesnio apsigink
lavimo ir karo katastrofos, j

Iš Washingtono praneša, i 
kad JAV šių metu deficitas

Iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijos

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—V. Zorinas, Tarybų Są
jungos delegacijos pirmi
ninkas, ir A. Stevensonas, 
Jungt. Valstijų delegacijos 
pirmininkas, jau prieš ke- 
ias savaites susitarė, kad 

generalinio sekreto r i a u s 
vietą užimtų U Thanas, 
Burmos delegacijos pirmi
ninkas. Bet nesutikimai il
gai tęsėsi dėl to, kiek turi 
būti jo pavaduotojų — sek
retorių.

Dabar jau prieita prie iš
vados, kad jų bus šeši. Jie

ŠARVUOTIS JAU TIK 
“SHOWBOAT”

Netoli nuo New Yorko 
vienoje įlankoje stovėjo, 
tarp kitų karo laivų, šar
vuotis “North Carolina.” 
Jis dalyvavo Antrajame pa
sauliniame kare; tai buvo 
galinga jūrų tvirtuma.

Bet šarvuočiai jau atgy
veno savo gadynę. Dabar 
jį keturi laiveliai nuvilko į 
Wilmington, N. C., kur jis 
bus paverstas tik į “Show
boat.”

GINČIJASI BUVĘ JAV 
PREZIDENTAI

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Eisenhoweris 
smarkiai užsipuolė prezi
dento Kenedžio administra
ciją, kad ji “nemoka kovo
ti prieš komunizmą”.

Buvęs prezidentas Tru- 
manas pareiškė: “Generolo 
Eisenhowerio valdžia “mo
kėjo” kovoti, bet už tai Ku
boje, tik 90 mylių nuo JAV, 
komunistai įsigalėjo”.

Naha, Okinawa. — Po 
Mafuni kalnu surasta 200 
japonų karių lavonų. Jie 
laike karo nusižudė prieša
kyje su generolais Fijioka 
ir Šato.

sieks nuo 7 iki 13 bilijonų 
dolerių. Mūsų valstybinių 
įplaukų didesnė pusė eina 
apsiginklavimui. Iš to turi 
didelių pelnų tie, kurie 
ginklus gamina.

K. S. Smith praneša, kad 
Bethlehem Steel Korpora
cija per tris mėnesius (lie
pos-rugsėjo) ture j o be
veik $34,000,000 gryno pel
no.

B. Crane praneša, kad 
lėktuvų gamintojų ir gazo
lino kompanijų pelnai labai 
pakilo. Daugiau gaminama 
lėktuvų, daugiau yra jų 
praktikavimų, daugiau rei
kia gazolino ir didesni tur
čių pelnai.

Bet apsiginklavimo var
žybų sunki našta gula ant 
visų žmonių, o ypatingai 
ant liaudies, kaip mūsų ša
lyje, taip ir kitose.

bus: nuo Jungtinių Valsti
jų, Tarybų Sąjungos. Va
karų Europos, Rytų Euro
pos, Lotynų šalių ir Afri- 
rikos. Kadangi Burma ran
dasi Azijoje, tai sekretoria
tą sudarys septyni žmonės 
iš visų pasaulio dalių.

Indija ir eilė kitų neutra- 
liškų šalių pateikė rezoliu
ciją, kad tuojau uždraus
ti atominių ginklų bandy
mą. Už rezoliuciją balsavo 
72 šalių atstovai, prieš —21, 
o 8 šalių delegatų nesirado 
laike balsavimų.

GENEROLAS TĘS 
PROPAGANDĄ

Washingtonas. — Prieš 
kiek laiko JAV vyriausybė 
atstatė iš komandos gene
rolą Ed. Walkerį, kuris Va
karų Vokietijoje komanda
vo 24-tai divizijai. Pavarė 
už tai, kad jis skleidė kraš- 

I tutinę antikomunistinę pro- 
' pagandą. Dabar generolas 
pasitraukė iš karinės tar
nybos ir užsiims skleidimu 
antikomunizmo.

BAIGĖSI STREIKAS 
PRIEŠ CHRYSLER KO.
Detroitas. — Chrysler 

korporacija pasirašė trijų 
metų kontraktą su United 
Automobile Workers unija. 
Ji susitaikė tokiomis sąly
gomis, kaip pirmiau Gene
ral Motors, Fordo ir kitos 
kompanijos. Chrysler kon
traktas liečia 60,000 darbi
ninku, v

Rio de Janeiro. —Pirmą
jį didelį laivą pasistatė pati 
Brazilija. Jis turi 10,500 to
nų įtalpos.

Washingtonas. — Penta
gone karininkai labai nepa
sitenkinę generolo A. Van 
Fleet paskelbta kritika.
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Kinijos pasarga Amerikai
TOS VISOS KALBOS apie pasiuntimą Amerikos 

armijos į Pietinį Vietnamą, kuris randasi 'Kinijos pašo
nėje, turėtų baigtis. Jokių kalbų neturėtų būti apie jo
kios armijos siuntimą iš Amerikos į tą tolimą Azijos 
kraštą.

Šiomis dienomis Kinija padarė rimtą pasargą, į ku
rią turėtų būti mūsų valdžios atkreipta didžiausio dė
mesio. Kaip diena aišku, kad Kinija nestovėtų rankas 
susidėjusi, jeigu Amerikos ginkluotos jėgos pasirodytų 
Pietiniame Vietname.

Kas tada? Tada mes turėtume antrąją Korėją. O 
tik paskutiniai reakciniai bepročiai šiandien norėtų mū
sų kraštą įvelti į tokią nepateisinamą kruviną avan
tiūrą. Mes nenorime tikėti, kad Kenedis pakartotų bai
sią Trumano istoriją ir paklausytų balšų, kurie ragina 
jį pasiųsti armiją į Pietinį Vietnamą.

Tik didelis pavojus privertė
TARYBŲ SĄJUNGOS nota Suomijai yra labai 

rimtas dokumentas. Iš jo sužinome pavojų, kurį tarybinė 
vyriausybė numato iš naujai moderniškais ginklais ap
ginkluotos Vakarų Vokietijos. Jame taip pat nurodoma, 
kad Skandinavijos kraštai—Švedija, Danija, Norvegija 
—yra įtraukiamos į NATO pasiruošimus karui. Kerštu 
persunktas vokiečių militarizmas sudaro greitą ir baisų 
pavojų ne tik Tarybų Sąjungai, ne tik visam socialisti
niam pasauliui, bet ir Suomijai, ir kitiems kraštams, ku
rie buvo hitlerinių gaujų nusiaubti antrąjame pasauli
niame kare. Tuo būdu Suomija šaukiama, pagal vei
kiančią apsigynimo sutartį, pradėti pasitarimus bendro 
apsigynimo sustiprinimui.

Dar daugiau: Iš tos notos daugiau sužinome ir apie 
priežastį, kodėl Tarybų Sąjunga atnaujino atominių 
ginklų bandymus. Tik didžiausias pavojus privertė ją 
daryti tąjį žygį. Taip vadinama “pasaulio opinija” apie 
tuos bandymus yra vienas dalykas, o savo krašto apsau
gojimas nuo kasdien didėjančio pavojaus iš atgimusio 
vokiečių militarizmo puses, yra visiškai kitas dalykas.

Juk labai daug visus pamokė Antrojo pasaulinio 
karo istorija. Tarybų žemė nebuvo tinkamai paruošta 
užpuolimui atmušti. Rezultatas: keliomis pirmomis karo 
savaitėmis Hitlerio armijos nusidavė beveik iki Mask
vos!

Argi rimta ir patriotine krašto vadovybė, matyda
ma tų pačių vokiečių ir to paties militarizmo atgijimą, 
gali ramiai leisti kruvinajai istorijai pasikartoti?

—Negalime leisti ir neleisime—visam pasauliui sa
ko tarybinė vyriausybė.
... Kaip tasai jos žygis pasiteisins šių pavojingų laikų 

istorijoje, tik ateities kartos galės pasakyti.

Kalbant apie atominių ginklų bandymus, tenka 
galvoje turėti ir tą faktą, jog su visais savo bandymais 
iki šiol Tarybų Sąjunga dar gal nė pusės tiek jų nėra 
prayedus, kiek yra pravedusios Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francūzija. Reikia turėti mintyje ir tai, jog 
šiandien pat Francūzija ir Jungtinės Valstijos veda 
bandymus (francūzai ore, o amerikiečiai po žeme). Nie
kas nė nežino, kiek tų bandymų įvyksta.

Dar reikėtų pridėti vienas lapas ir iš istorijos. Tai 
buvo 1958 metų kovo 31 diena, kai Tarybų Sąjunga vie
nui viena sulaikė atominių ginklų bandymus ir atsišau
kė į Anglijos ir Amerikos vyriausybes, kad ir jos pana
šiai pasielgtų. Bet kas atsitiko? Anglija ir Jungtinės 
Valstijos nepriėmė Tarybų Sąjungos pasiūlymo. Mūsų 
prezidenas Eisenhoweris tik rugpjūčio 22 dieną padarė 
pareiškimą, kad Jungtinės Valstijos bandymus baigs tik 
su spalio 31 diena, kai visos jau paruoštos bombos bus 
išsprogdintos. Ir per tą septynių mėnesių laikotarpį — 
nuo kovo 31 d. iki spalio 31 dienos, kai Tarybų Sąjun
ga nebeišsprogdino nei ore, nei po žeme nė vienos ato
minės bombos—Jungtinės Valstijos, apskaičiuojama, 
išsprogdino labai daug bombų (oficialiai buvo paskelb
ta 18 bombų, bet paskui buvo pripažinta, kad jų buvo 
daug daugiau).

Pridėjus dar ir tą faktą, kad Francūzija nebuvo su
laikius atominių ginklų bandymo nei per vieną dieną, 
dar aiškiau pasidaro, kodėl tarybinė vyriausybė buvusi 
priversta patobulinti savo atominius ginklus naujais 
bandymais. . '

Naujas judėjimas Meksikoje
. SVARBIOS IR INTERESINGOS žinios ateina iš 

•Meksikos. Skelbiama, kad ten susiorganizavo naujas ju
dėjimas po vardu “Tautinio išsilaisvinimo judėjimas”. 
Jo priešakyje stovi įžymus kovotojas Alonso Aguilar. 
Naujojo judėjimo šaknys leidžiamos į plačiausias darbo 
žmonių mases.

Tautinio išsilaisvinimo judėjimas esąs labai pana
šus į Kubos darbo liaudies judėjimą, kuris baigėsi sėk
minga revoliucija. Meksikiečių judėjimas ęsąs taip pat 
pagrįndiniai už Meksikos išląisvinimą iš Jungtinių Vals
tijų monopolistinio kapitalo nasrų. Kaip Kuboje, kaip

LIETUVOS
KOMUNISTŲ ŽODIS 
XXII SUVAŽIAVIME

Jau gavome Vilniaus 
“Tiesą” (spalio 24 dienos), 
kurioje telpa Tarybų Lietu
vos Komunistų Partijos 
pirmojo sekretoriaus Anta
no Sniečkaus kalba, pasa
kyta Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partiojs XXII su
važiavime. Kalba neilga, 
bet labai brandi. Pirmoje 
savo kalbos dalyje Snieč
kus trumpai apibūdino Lie
tuvos tarybiniais metais 
pasiektus laimėjimus. O tie 
laimėjimai tikrai dideli, tik
rai įspūdingi. Sako Snieč
kus :

Per tuos metus Lietuva iš 
atsilikusios ir agrarinės šalies 
virto išsivysčiusia industrine- 
kolūkine respublika, čia pa
sireiškė tarybinės santvarkos 
jėga ir gyvybingumas, broliš
ka rusų ir kitų mūsų šalies 
tautų pagalba. Tarybų Lietu
vos pramonės gamyba beveik 
12 kartų viršijo prieškarinių 
1940 metų lygį. Stiprėja res
publikos energetikos bazė. 
Pirma laiko atiduota eksploa
tuoti K a u n o hidroelektrinė, 
sėkmingai statoma galinga 
Lietuvos šiluminė elektrinė. 
Pirmaisiais septynmečio me
tais bendrosios produkcijos 
gamybos apimtis padidėjo'be
veik 44 procentais, t. y. be
veik du kartus daugiau, negu 
buvo numatyta kontroliniais 
skaičiais. Jau šiais metais pra
monė pasieks gamybos lygį, 
numatytą ’septynmečio planu
1963 metais. Lietuva dabar 
gamina turbinas, laivus, že
mės ūkio mašinas, tiksliąsias 
stakles, suvirinimo aparatus, 
elektronines skaičiavimo ma
šinas ir daug kitų sudėtingų 
įrengimų. • ;

Per ateinančius 20 metų Ta
rybų Lietuvoje numatoma pa
didinti pramonės produkcijos 
gamybą devynis kartus. Tuo 
būdu 1980 metais mūsų pra
monė per keturias dienas pa
gamins tiek produkcijos, kiek 
ji pagamino per visus 1940 
metus. (Plojimai.) 1980 me
tais elektros, energijos gamy
ba palyginti su 1960 metais 
padidės maždaug 17 kartų.
1964 metais visi mūsų kolū
kiai ir tarybiniai ūkiai bus 
prijungti prie vals t y b i n i ų 
elektros tinklų, žinoma, būtų 
gera įvykdyti šią svarbią prie
monę ir trumpesniu laiku.

Respublika pasiekė didelius 
laimėjimus ir kultūrinėje sta
tyboje. Nugrimzdo amžiny
bėn liaudies masių tamsumas 
ir užguitumas — šis sunkus 
buržuazinės praeities paliki
mas. Tarybų valdžia atvėrė 
darbo žmonėms kelią į moks
lą, į šviesą. Kasmet į darbinin
kų klasės ir kolūkinės valstie
tijos eiles įsilieja vis nauji 
baigusio vidurinę mokyklą 
jaunimo būriai. Aukštosiose 
mokyklose ' ir technikumuose 
ifi o k o s i beveik penkis kar
tus daugiau jaunimo, negu 
1940 metais. Dabar mūsų 
respublikoje kiekviena šeima 
nuolat naudojasi knygomis iš 
viešųjų bibliotekų, gauna laik
raščius ir žurnalus.

Kaip žinia, šiame suvažia
vime buvo plačiai diskusuo- 
jamas klausimas apie paša
linimą iš tarybinio gyveni
mo asmenybės kulto liku
čių. Apie tai savo kalboje 
prisiminė ir A. Sniečkus. 
Jis sakė:

Draugai! Mes, suvažiavimo 
delegatai nuo Lietuvos parti
nės organizacijos, visiškai pri
tariame partijos Centro Komi
teto priemonėms atkurti ir to
liau vystyti leninines partinio 
gyvenimo normas ir palaikome 
šias priemones. Mes visi, o 
ypač tie iš mūsų, kurie anais 
metais dirbo vadovaujantį 
darbą, gerai atsimename, ko
kia sunki našta partijai buvo

visose kitose Lotynų Amerikos šalyse, taip Meksikoje 
beveik visi didieji turtai, beveik visa pramonė randasi 
kietose Amerikos monopolistinio kapitalo rankose. Iš jų 
savo kraštą išplėšti siekiąs ir Tautinio išsilaisvinimo ju
dėjimas. ....... ' ; .',f ■' ...

Asmenybės kulto laikotar
piu susidarydavo rimtų sun
kumų ir mūsų respublikoje, 
kurioje Tarybų valdžia buvo 
įkurta palyginti neseniai. 
Vykstant klasių kovai tais me
tais, kai lietuvių tauta turėjo 
palaužti hitlerinių okupantų 
sudarytų ir Amerikos bei An
glijos žvalgybų remiamų bur
žuazinių nacionalistinių gaujų 
pasipriešinimą, socialis t i n i o 
teisėtumo pažeidimas padarė 
nemaža žalos. Neteisėtai elg
damiesi su nekaltais žmonė
mis, Berijos tipo avantiūristai 
mėgino sukompromituoti Ta
rybų valdžios politiką, sunki
no kovą prieš išdavikus ir 
kartais duodavo galimybę iš
vengti atsakomybės tikriesiems 
liaudies ir socializmo priešams. 
Teisėtumo pažeidimai sudary
davo didelių sunkumų mūsų 
darbe telkiant darbo žmonių 
mases apie partiją ir Tarybų 
valdžią. Partija atkūrė socia
listinį teisėtumą, ir tai turėjo 
didžiulę teigiamą reikšmę mū
sų respublikai. Pasmerkusio 
asmenybės kultą XX suvažia
vime nutarimai nukreipė par
tines organizacijas kovai prieš 
lenininių normų pažeidimą 
partijos gyvenime.

Likvidavus asmenybės kultą, 
pasidarė lengviau alsuoti. 
Žmonės visuose darbuose ėmė 
dirbti pasitikėdami, žinodami, 
kad jie gali drąsiai dirbti, į 
siekti, kurti su nauda bend
ram komunizmo reikalui. Pa
kanka palyginti mūsų kadrų 
darbą, visuomeninių organi
zacijų, mokslo ir kultūros 
įstaigų, kūrybinių s ą j u n g ų 
veikla su tuo, kas buvo anks- 
čiau, kad pamatytume, kokių j 
didžiulių pakitimų įvyko mū
sų gyvenime. Visur verda kū
rybinė žmonių iniciatyva, jie 
randa vis didesnių galimybių' 
ekonomikai ir kultūrai toliau I 
vystyti. Visa tąi užtikrino tei
singa mūsų partijos, jos leni
ninio Centro Komiteto politi
ka.

■Garbingame kelyje į ko
munistinę ateitį lietuvių 
tauta, sakė Sniečkus, susi- i 
laukia puikios paramos ir 
kitų tarybinių tautų:

I .. ■>.

Lietuvių tauta iš savo prak
tiško patyrimo įsitikino, kad 
draugystė su didžiąja rusų 
tauta, su visomis mūsų šalies 
tautomis yra tolesnio spar
taus jos ekonomikos ir kultū
ros vystymosi laidas. Lietuvių 
tauta ir toliau nepaliaujamai 
stiprins šią brolišką draugys
tę. Išplėstinė kpmunizmo sta
tyba. reiškia naują nacionali
nių santykių vystymosi mūsų 
šalyje etapą — tolesnio socia
listinių nacijų suartėjimo, jų 
savitarpio pagarbos ir drau
gystės stiprėjimo, jų visiškos 
vienybės pasiekimo etapą.

Vystant visos šalies ekono
miką, didelę reikšmę turi są
junginių respublikų teisių iš
plėtimas. Bet niekam neturi 
būti leista naudotis šiomis tei
sėmis kenkiant bendriems vals
tybės interesams, pataikau
jant vietininkiškoms tendenci
joms. Tarybų Sąjungai tenka 
pagrindinė atsakomybė už ko
munizmo likimą. Kaip tik to
dėl bendri valstybės interesai 
turi būti aukščiau už viską. 
Kaip tik taip: pieš turime auk
lėti mūsų kadrus. ((Plojimai.)

Savo kalboje Sniečkus 
prisiminė ir apie tuos, ku
rie dar vis tebesapnuoja 
apie sugrąžinimą Lietuvon 

. buržuazijos viešpatavimo ir 
apie ištraukimą Lietuvos iš 
tarybinių tautų šeimos.

Užsienyje dar neišnyko to
kie politiniai veikėjai, —- sakė 
Sniečkus, — kurie dieną nak
tį svajoja, kaip grąžinti Pa
baltijo ir kitų tarybinių res
publikų tautas į kapitalizmo 
jungą. Jie kasmet rengia va
dinamąsias “pavergtųjų nacijų 
savaites.” Lietuvių tautą jie 
taip pat priskiria prie šių “pa
vergtųjų? Jiems—imperialis

tams — nepatinka, kad Lietu
va ir kitos Pabaltijo respubli
kos išsivadavo iš imperializ
mo viešpatavimo, liovėsi buvu-Į 
sios kapitalistinės Europos už- Į 
kampiais. Imperialistai šėlsta, 
kad Pabaltijis tapo tvirta ir 
neatskiriama Tarybų Sąjungos 
dalimi, žinoma, jiems taip pat 
negali patikti, kad Lietuvos 
darbo žmonės paėmė likimą į 
savo rankas, ir Lietuva jau ne
bėra pėstininkas jų imperia
listiniame žaidime.

Ne, ponai, — sakome mes 
įvairių “savaičių” organizato- ' 
riams užjūryje, — ne mes, o 
kapitalistinių šalių tautos vis 
dar tebėra imperializmo pa
vergtos. Mums, tarybiniams 
žmonėms, dėl šių “savaičių” 
nei šilta nei šalta. Duok, die- | 
ve, kad pati amerikiečių tau
ta būtų tokia laisva, kaip mes, 
lietuviai, Tarybų Sąjungoje!

Baigdamas savo istorinę 
kalbą Tarybų Lietuvos KP 
pirmasis sekr e t o r i u s pa
reiškė :

Šiandien mums atsiveria di
dingos perspektyvos. Mes dirb
sime dvigubai ir trigubai ge
riau, kad dar greičiau priar
tėtų ta valanda, kada mes su
kursime visuomenę, apie kurią 
svajojo geriausieji žmonijos 
protai ir kurios vėliavoje bus 
įrašytas šūkis: “Iš kiekvieno 
—pagal sugebėjimus, kiekvie
nam—pagal poreikius.”

Mes visi gerai suprantame, 
kad komunizmas pats savaime 
neateis. Už jį reikia kovoti, 
jam reikia skirti visas jėgas ir 
sugebėjimus. Tarybų Lietu
vos darbo žmonės įneš savo 
svarią dalį į tą didelę komu
nistinę taurę, apie kurią čia 
gerai pasakė draugas N. 
Chruščiovas ir nuo kurios pri
pildymo priklauso gausumo 
mūsų šalyje sudarymas.

Iš laiškų
♦

“Laisvės” redakcija gavo 
laišką nuo Kazimiero Pra
nevičiaus (Pranevitz), ku
riame jis tarp kitko rašo:

Atsišaukiu į “Laisvės” 
skaitytojus prašydamas iš
gelbėti mane. Aš neturiu 
vaikų, Gyvenu netoli Eas
ton, Pa., mane paėmė iš 
namų ir išvežė į ligoninę. 
Čia laiko uždarę. Rašiau 
laišką savo pažįstamiems į 
Bethlehem, Pa. Negavau 
atsakymo. Maitina prastai. 
Sudžiūvau, kaip lapas, sve
riu tik 93 svarus. Labai 
nuobodu, kad negaliu nė ap
sakyti...

Gyvenau gerai, turėjau 
pinigų ir namelį. Abudu 
dirbome... Daktarai sako, 
kad jeigu draugai atvažiuo
tų, tai jie mane galėtų pa
siimti į namus. Apie mane 
gerai žino Leonas Tilvikas, 
eastonietis. Prašau pagal
bos.

Kazimieras Pračievitz 
Tarranes State 
Hospital 
Tarranes, Pa. .

(Netoli nuo Greensburg, Pa.)

DRG. A. BIMBAI
Gerbiamas Drauge:

Su šiuo laišku mano tiks
las yra gauti informacijų 
apie ALDLD. “Vilnyje,” 
kolumnoje “Kasdien,” S. J. 
Jokubka rašė, kad yra vietos 
prigulėti ALDLD. Bet ne
pasakė, kiek yra mokama 
“randos” už vietą į metus. 
Jei būtų pasakytos sąlygos 
ir kiek dabar reikia mokėti, 
gal būčiau prisiuntęs ir mo
kestį.

Ačiū už žurnalą “Šviesą,” 
kurį siuntinėjote taip ilgai. 
Prisipažinsiu, kad apie tre
jus metus mažai ką galėjau 
skaityti. Skaičiau tik laik
raščių 'antraštes. “Vilnį” 
buvau sustojęs skaitęs. Nė
ra išrokavimo imti dieninį 
laikraštį, jei negalima skai
tyti.

Atominiai nuodai buvo

Lietuvos autorių raštai 
anglų kalba

Maskvoje išeidinėja žur-
nalas “Tarybinė literatū
ra”, leidžiamas keliomis 
kalbomis, pav., anglų, vo
kiečių, lenkų, ispanų. Ang
liškai žurnalas vadinasi 
Soviet Literature.

l9-asis žurnalo numeris 
beveik visas paaukotas Ta
rybų Lietuvos rašytojų raš
tams.

Neduosiu išsamesnės šito 
“Soviet Literature” nume
rio apžvalgos, o tik sumesiu 
jo turinį, kad skaitytojas 
turėtų nuovoką, kas telpa. 
Turinys (paduodu anglų 
kalba) toks:

Editorial — redakcinis 
straipsnis, trumpai liečiąs 
Tarybų Lietuvos literatūrą 
ir dailę.

Justas, Paleckis: “On the 
Sunny side of the World”— 
straipsnyje trumpai atžy
mimi Lietuvos pasiekimai 
ekonomikoje ir kultūroje.

Juozas Baltušis: “Song 
in the Background”—žiups
niai įspūdžių iš rašytojo 
kelionės po Lietuvą. Anglų 
kalbon vertė Eve Manning.

Petras Cvirka: “Seeds of 
Brotherhood” — novelė 
apie tautų draugystės jaus
mą liaudyje. Vertė Vladi
mir Talmy.

Antanas Vienuolis: “The 
Secret of Plateliai Lake” 

■—pasakojimas apie Platelių 
ežero paslaptis. Vertė Na
talia Lukoshkova.

Jonas Šimkus: “T h e 
Brave Heart”—novelė. Ver
tė Natalia Lukoshkova.

Jonas Avyžius: “Old 
Age” — apsakymas. Vertė 
Natalia Lukoshkova.

Mykolas Sluckis: “Sto
ries of Childhood”—“Glow, 
Little Spark!” ir “Father” 
—novelės. Vertė Eve Man
ning.

Visų rašytojų išspausdin
tos ir fotonuotraukos.

Dovydas Judelevič i u s: 
“Old and New Generations 
of Poets” — lietuvių poetų 
kūrybos trumpa apžvalga.

Salomėja Nėris: “Sing, 
My Heart”—eilėraštis.Ver
tė Margaret Wettlin.

Teofilis Tilvytis: “Spring
time in Vilnius” — eilėraš
tis. Vertė Irina Zheleznova.

Antan as Venclova: 
“With You...” — eilėraštis. 
Vertė Tom Botting.

Eduardas Mieželait i s : 
“Path of Stars” — eilėraš
tis. Vertė Margaret Wett
lin.

Kostas Korsakas: “The 
Literature of Soviet Li
thuania” — bendra Lietu
vos rašytojų kūrybos ap
žvalga. Vertė Ralph Par
ker.

PROFILES: Mykolas 
Sluckis rašo apie Ievą Si

skaudžiai užgavę mano akis. 
Viskas atrodė,, kaip Alege- 
nės kalnų miglos. Skersai 
gatvės sunkiai buvo galima 
pažinti draugą. Dabar jau 
gerai pasitaisė. Tad prade
du dairytis., kas dedasi pa
saulyje ir ką veikia drau
gai.

Po akių bėdos, sekė pa
ralyžius. Tas apsunkino 
kalbėjimą. Buvau manęs 
apie važiavimą į Lietuvą,, 
bet tas prietykis pastojo 
kelią. Turiu užmiršti toli
mas keliones, išėmus vieną...

Atleisk, kad eikvoju Tavo 
laiką ir drumsčiu ramų gy
venimą.

Pasilieku su draugiškais 
linkėjimais.

J. A. Dambrauskas 
Springfield, Ohio.
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monaitytę, Jonas Lankutis 
—apie Vincą Mykolaitį-Pu
tiną, Vytautas Kubilius — 
apie liaudies poetą Teofilį 
Tilvytį, Vytautas Galinis— 
apie Antaną Venclovą.

Sergei Ivanov: “Inter
view with Eduardas Mieže
laitis” — poetas, be kitko, 
pasakojo Ivanovui ir apie 
savo vizitą JAV, susitikimą 
su tūlais amerikiniais poe
tais ir rašytojais, ir tt.

Mikhail Zinovyev:“Inter
view with Aleksandras Gu
daitis - Guzevičius” — ra
šytojas pasakoja apie savo 
praeitį ir kūrybą Tarybų 
Lietuvoje.

Janina Markuliu: “Youth 
is a Wonderful Season” — 
straipsnis apie Tarybų Lie
tuvos teatrą.

Alexei Gastev: “The Ai£y 
of the Tenacious”—straips- 
rfls apie Tarybų Lietuvos 
dailę ir dailininkus.

Sergei Sergeyev: “A Po
et of the documentary 
Film” — straipsnis apie 
Viktorą Starošą, atsižymė
jusį filmininką, kronikinių 
filmų gamintoją.

Stasys Budrys: “Notes 
on Lithuanian Sculpture” 
— apie kai kuriuos Lietu
vos skulptorius ir jų kūry
bą.

Sergei Larin: “Vilnius 
Meetings” — rašytojas pa-' 
sakoj a apie savo vizitą Lie
tuvos sostinėje, apie susiti
kimus su rašytojais ir ki
tais kultūros darbuotojais. •

Žurnale pasirodo su savo 
darbais ir eilė Tarybų Lie
tuvos dailininkų - grafikų: 
P. Rauduvė, Vytautas Va
lius, V. Kalinauskas, Birutė 
Žilytė, Antanas Kučas, V$W 
tautas Jurkūnas, Domicėlė 
Tarabildienė, Leonas La- 
gauskas, Albina Makūnai
tė; Algirdo Steponavičiaus 
peizažas iš Lietuvos.

Taigi, žurnale telpa ne 
tik pačių Lietuvos rašytojų 
kūrybos; telpa ir rusų 
plunksnos darbininkų 
straipsnių apie Tarybų Lie
tuvos rašytojus, meną ir, 
menininkus, dailę ir daili
ninkus.

Visa tai plačiai supažin
dina kitas tautas su Lietu
vos rašytojais. Turime ne
pamiršti, kad, kaip minė
jau, šis žurnalas išeina ke
liomis kalbomis! Jis plačiai 
paplitęs po visą pasaulį.

M:an rūpi, kad šis “Soviet 
Literature” (9-asis) nume
ris pasiektų kiek galint dau
giau Amerikoje augusio 
lietuvių jaunimo, kuris lie
tuviškai neskaito. j

Kaip ir kur žurnalą gau
ti? Žinau, kad Niujorke jis

I pardudamas Four Conti
nent Book Corporation, 
156 Fifth Ave., New York 
10, N. Y. Washingtone: 
Victor Kamkin, Inc., Book
store, ir Cross World Books
and Periodicals knygyne, 
Chicago je.

Lietuviškam pažangiam, 
teisingam žodžiui — groži
nės literatūros ir publicis
tiniam žodžiui — dar vis 
sunku įeiti į anglišką spau
dą. Todėl mes džiaugiamės, 
kad šis žurnalas, plačiai pa
sklidęs po visą pasaulį, pa
aukojo savo puslapius su
pažindinimui daugelio tau
tų su Lietuvos tarybinių ra
šytojų ir poetų kūryba!

R. Mizara

Recife, Brazilija. — Susi
daužė braziliečių keleivines 
lėktuvas. Nelaimėje žųvb^ 
49 žmonės ir 13 buvo su
žeista.

p



MIKROMEGAS

/Žiūrint pro mano akinius
Seksualinis romanas

Pernai Niujorke išleista
rų vergija JAV-se prasidėjo 
1619 m.,, kai pirmas vergų

Irvingo Wallace novelė “The laivas atplaukė iš Afrikos į
Jamestowną, Virginią.

Pat pradžioje — keli žo- 
Šį 

pusiasalio bažnytkaimį įkū
rė pirmieji Anglijos ko
lonistai 1607 metų pavasa
rį. Eventualiai jis tapo vi
sos trylikos kolonijų sosti
ne, kai šį kraštą valdė Ang
lijos karalius Čarlzas II. O 
kai karaliaus paskirtas gu-

Chapman Report,” taria- 
mai nagrinėjanti mūsų ... . . T
krašto moterų lytinio gy- dziai aPle J^estownu. 
venimo aistras. Novelė 
gana įdomi, nors ir tu
ri nemaža blankių, nuo
bodžių momentų, kurie ken
kia normaliam kūrinio vys
tymosi tempui. Ir be aiški
nimo aišku, jog autorius
operuoja intimiuoju moterų , c . , % . , sF . L. , /1 bernatorius kolonistus pergyvenimu jų santykiuose su 
vyrais.

Romano herojus, d-ras G. 
Čapmanas, įžymus vienos 
Vakarų kolegijos biologas, 
panoro ištirti ištekėjusių A- 
merikos moterų “paslaptis” 
ir jomis pasirėmęs sudaryti 
statistikos duomenis, kad 
‘{išvadavus moteris iš jų 
žinios,” kad padarius jų 
gyvenimą “linksmesniu 
laimingesnių.” O kad 
pasiekus, dr. čapmanas su
daro kelių kvalifikuotų vy
rų komisiją, kuri važinėja 
po visas J. A. Valstijas ir 
anklausinėja s u v i r š tris 
tūkstančius moterų, savano
riai prisistačiusiu tokiai 
ekspozicijai. ~ Sudaroma iš
sami standartinė anketa.

ne-

ir 
tai

daug apkaustė nesąžiningų 
mokesčių našta, šie, vado
vaujant avantiūristui Na
thaniel Baconui, sukilo ir 
1676 metų rudenį jį visiškai 
sugriovė. Miestelis buvo at
statytas tik 1693 m. ir pa
vadintas Williamsburgu.

Amerikon vergai buvo ve
žami daugiausia iš šiauri
nės Afrikos, Jorubi ir Ašan- 
ti kilčių. Buvo jų ir iš Va
karinių Indijų salyno. Čia 
jų buvo atvežta ir parduo
ta keli šimtai tūkstančių, 
kol 1808 m. jų įvežimas bu
vo užginta. Vergija panai- 

* kinta šiaurinėje J A V - jų 
dalyje anksčiau, negu pieti
nėje; Massac husetts ir 
Pennsylvania valstijos ją 

. Pietuose gi 
vergija panaikinta tik Civi
linio Karo metu —1861-65

daug didesnis, negu 
pro autobuso langą, 
pastatyta net trys 
Visas busimojo pa-

oaiiu ucvi x vxcvx imv ciiuvcucu v hoa

pastatoma tarp klausinėtojo uzSy^e m*
ir klausinėjamosios sulanks
toma pervtara ir moteris 
atlieka viso gyvenimo išpa-įm-pi - Amerikos cenzo 
zintj. Kone visi klausimai!^ (1790 m) negrų čia 

Ibuvo 757,208, sudarančių 
119.3%, t. y. beveik penk
tąją dalį, visų gyventojų. 
Tačiau baltųjų skaičius, pa
gal proporcinį gyventojų 
skaičių, kilo smarkiau, ne
gu juodųjų. Baltųjų gretas 
didino imigracija, o negrų 
tik natūralusis priauglis. 
Be to, dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų ir medikalinės pa
galbos stokos, labai daug 
negrų kūdikių mirė, ir mirš
ta, nesulaukę vienų metų 
amžiaus. Pav., 19 10 m.

Kone visi klausimai 
yra pikantiški, nereikšmin
gi, taikomi daugiau vyrų 
smalsumui tenkinti, jų aist
roms kelti, negu mokslinei 
statistikai kurti. Komerci
alizmas ir sensualizmas sta
tomas į aukščiausią planą.

Apklausinėjimai einadau- 
vW.cfiausia buržuazinių moterų 

klubuose. Tos kategorijos 
moterys, aišku, turi pakan
kamai pinigų ir laisvo lai
ko, dauguma pasiekusi 
aukšnį ar vidutinį mokslo 
lygį, jos kultūringos ir pil
nos sofistinių (kartais iš
kreiptų) idėjų. Jos lanko te
atrus, muziejus, dailės pa
rodas, ištaigius banketus, 
kabaretus ir šiaip puošnias 
pramogas. Jos trokšta ma
tyti save veidrodyje. Jos su
sitinka su tokiais pat pra
mogų ieškančiais vyrais 
(play boys), kuriems mote
ris yra tik biologinė būti
nybė ar anatominė paslau
ga. Visai natūralu, jog to
kio nerūpestingo gyvenimo 
sąlygose progų pagundai ir 
nuodėmei visuomet apstu. 
Apie pusė tokių moterų tu
ri intimius santykius su 
svetimais vyrais.

Taigi ir statistika, rem
ta tos klasės moterų gyveni

mu, negali būti reprezenta
tyvi, ji negali atstovauti vi
sos Amerikos mot e r i m s . 
Mūsų krašto darbininkės 
moterys, kurių yra didelė 
dauguma, neturi nei laiko, 
nei pinigų tokioms pramo
goms, todėl ir nuodėmiauti 
ar ištvirkauti joms mažiau 
progų. Jos ar tai dirba 
dirbtuvėse, arba namuose 
užimtos ritualine kambarių 
apyvoka bei vaikų auklėji
mu. Jų ir lytinio gyvenimo 
statistika būtų suvis kito
kia.

Be to, lytinės aistros, ne
liečiant nimfonijos, tai dar 
ne visa meilė ar laimė, bet 
tik dalis jos. Daugelis žmo
nių lytiniu požiūriu yra pil
nai patenkinti, bet jie nėra 
laimingi. Būna ir diamet
raliai priešingų atvejų. Ne 
t’isi žmonės sukirpti vieno 

^modelio pavyzdžiu.
Iš negrų gyvenimo

NEGRAS — iš lotynų k. 
žodžio “niger,” juodas. Neg-

Praeitais metais
. valstijoje

Šiame pastate galės 
sutilpti visi vilniečiai
VILNIUS. — Keleiviui, 

važiuodami autobusu pro 
Vilkpėdėje įsikūrusią Vil
niaus televizijos mazgų ga
myklą ir pamatę ties ja iš
tisą gelžbetoninių kolonų 
mišką, su nuostaba klausi
nėja vienas kitą, kas ten 
bus?

Bet išlipkime iš autobuso 
ir prieikime arčiau. Kolonų 
miškas 
atrodo 
Jų čia 
šimtai,
stato plotas užima net du 
su puse hektaro. Jeigu šia
me pastate surengtume mi
tingą ar susirinkimą, jame 
tilptų visi mūsų respubli
kos sostinės gyventojai. O 
jei šis pastatas būtų spor
to halė, jame galima būtų 
įrengti net tris futbolo aikš
tes !
Tačiau nepaprastas ne tik 

šio korpuso - milžino dydis, 
bet ir jo konstrukcija. Ant 
atraminių kolonų statybi
ninkai jau kloja 18 metrų 
dydžio sijas ir dengia sto
gą. Šiluminei stogo izoliaci
jai naudoiama nauja staty-

Keliais klausimais

iš

negrų JAV-se buvo 9,827,- lligentija, eina į šiaurę, kur 
763, sudarančių tik 10.7%,! jie turi daugiau teisių.
(dešimtąją dali) visų gy-1 Švietimo srityje Ameri- 
ventojų. Nuo 1900 iki 1910 kos negrai smarkiai pasi
ni. baltųjų priauglis buvo'stūmė pirmyn. Šiuo metu 
20.9%, o negrų tik 11.2%. i yra apie 80 išimtinai neg- 
Einant 1950 metų cenzo da-l rams skirtų kolegijų bei 
viniais,. JAV-se tuomet bu-1 universitetų. Neseniai mu- 
vo 151,325,798 žmonės, o'su Darbo departamento 
1960 metais jau 179,323,-! sekretoriaus A. J. Goldber- 
175, kurių,1 buvo 18,871,381 i go išsiųstas atstovas aplan- 
negrų. Sandras prieauglis; kė 20 pietuose esančių ko- 
šalies per: 10 metų pakilo'1 
18.5%. Negrai dabar su
daro mūsų krašte 9.4% gy
ventojų. Kai kas baimijasi, 
jog kada nors visi Ameri
kos žmones bus juodi. Ta
čiau cenzo duomenys rodo, 
jog negrų proporcija mažė
ja, o ne didėja (nuo 19.3% 
nupuolė iki 9.4%).

Kai buvo panaikinta ver
gija ir negrai galėjo lais
vai kilnotis iš vietos į vie
tą, vienu tarpu (1870-1880 
m.) dideli negrų būriai bė- 
go iš pietinių valstijų (dau
giausia iš Texas, Mississip
pi ir Louisiana valstijų) į 
šiaurę. Tik į vieną Kansas 
valstiją jų atbėgo suvirš 
40,000. Daug jų atvyko į 
Missouri ir Indiana valsti
jas. Jie buvo neraštingi, ne
mokėjo jokių amatų ir ne
turėjo “cento prie dūšios.” 
Jie neaps a komai skurdo, 
buvo nesąžiningai išnaudo
jami, didelis jų skaičius sir
go ir mirė. Pirmoji negrų 
konvencija 1879 m. gegužės 
mėn. Nashville, Tenn., iškė
lė vargingą jų padėtį ir iš
dėstė būtinuosius reikalavi
mus. Iki 1870 m. negrai ne
turėjo jokių mokyklų.

Didžiausias negrų skai
čius buvo feodaliniuose pie
tuose. Į pramoninę šiaurę 
jie ėjo nesparčiai. Mat,

šiaurei reikėjo daugiau la
vintų technikų bei amati
ninkų, o juodajam darbui, 
sunkiajai pramonei (anglies 
kasyklom, plieno liejyklom, 
uostų bei cukraus pramo
nei) atvykdavo pakankamai 
žaliukų (“grinorių”) iš Ita
lijos, Rusijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Ukrainos ir kitų ša
lių. Negrai buvo laikomi 
žemesnės kategorijos darbi
ninkais. Jei kas juos ir 
samdė, tai tik už mažesnį 
atlyginimą. Be to, negrams 
geriau tiko ir šiltesnis pie
tų klimatas.

Šiuo metu didžiausias 
negrų susikoncentravi m a s 
yra Niujorko valstijoje, o 
ypatingai N. Y. mieste, ku
riame yra 1,087,931 negras, 
sudarant 14% miesto gy
ventojų,
jų buvo N. 
1,417,511, kai prieš dešimtį 
metų jų ten buvo tik 499,- 
320. Taigi jų skaičius pa
kilo 918,191. Mažiausias 
negrų skaičius yra Vermont 
valst. — 519. Prieš dešimtį 
metų ten jų buvo tik 76. 
Daugiau kaip milijoną neg
rų turi (be Niujorko) binė medžiaga — keramzi- 
G-eorgia, Illinois, Louisiana, tas. Ji pasižymi geromis 
North Carolina ir Texas, izolicinėmis savybėmis, 
valstijos. Kitos vietovės tu- lengvumu. Korpuso sienos 
ri jų po mažiau, ypatingai, bus statomos iš gelžbetoni- 
šiaurinės ir šiaurvakarines 
valstijos. Aliaskoje jų yra 
6,771, o Hawaju salose 4,- 
943. North • Dakotoje tik 
777 negrai. Didžiausia neg
rų proporcija yra Washing- 
tono mieste — 53.9%. Wa- 
shingtonas turi 763,956 gy
ventojus, tarp kurių yra 
411,737 negrų.

Nors 1954 m. mūsų Aukš
čiausiasis Teismas oficialiai 
segregaciją, ir panaikino, 
bet ji yra užsilikusi, ir lai
kosi, daugiau kaip 30-tyje 
valstijų, ypatingai dar gana 
stipri pietuose. Nepakęsda- 
mi diskriminacijos, kai ku
rie negrai, ypatingai inte-

legijų, kuriose mokosi su- 
virš 17,000 studentų. Jis 
bandė sudominti negrus 
abiturientus (graduat e s ) 
valdiniais darbais. Juos no
rėtų prisitraukti Darbo, 
Justicijos, Šalpos, Sveikatos 
ir Švietimo departamentai. 
Jie gali dirbti statistikos, 
analizės, ekonomikos, tech
nikos ir kitokius darbus, 
kur mokama iš pat pradžios 
$4,335 metams; vėliau už
dirbama daugiau. Pietuose 
negrų mokytojų yra net 
perdaug, todėl norima juos 
įtraukti į kitas tarnybines 
sritis.

Amerikos negrai yra ko
vingi ir organizuoti. Jie 
reikalauja pilnos lygybes 
politinėje, ekono minėje, 
švietimo ir bendrai visuo
meninėse srityse. Jie neno
ri būti niekinami ir diskre
dituojami.

nių plokščių. Taigi visas pa
statas bus iš surenkamojo 
gežlbetonio. Mūrininkams 
čia nėra kas veikti.

Naujasis korpusas nėra 
skirtas kuriam nors vie
nam ar keliems televizijos 
mazgų gamyklos cechams. 
Beveik visa imonė bus po 
vienu stogu. Čia galima bus 
organizuoti gamybą pagal 
paskutinį technikos žodį. 
Bus įrengtos pusautomati- 
nės linijos, įdiegtos įvairios 
technologijos naujovės. Tai 
leis įmonei padidinti savo 
gaminių asortimentą nuo 8 
pavadinimų iki 30-40. Nau
jų gaminių tarpe svarbiau
sią vietą užims normali
zuoti transformatoriai tele
vizoriams ir radijo imtu
vams.

Gamykla persikels į nau
jas patalpas iki 1964 metų, 
jau 1965 metais ji išleis 
keturis kartus daugiau pro
dukcijos, negu dabar. Vil
niaus televizijos mazgų ga
mykla taps viena didžiau
sių šio profilio įmonių Ta
rybų Sąjungoje.

A. Aškinis

Hitlerinė okupacija. 
Kaip turistai žiūri? 
Kultūrinis baras. 
Vergiškas darbas. 
Grįžta Vengrijon. 
Apgavingasv būdas. 
Kodėl priešingi Kubai, 
čeverykų pramonėje.

Šiais metais Vilniuje
leistoje knygoje “Hitlerinė 
okupacija Lietuvoje’’ randa- i 
me sekamų davinių:

Okupuotoje Lietuvoje hit
lerininkai išžudė apie 700,- 
000 įvairių tautybių žmo
nių; į Vokietiją prievarta 
išvežė apie 80,000 žmonių, 
kurių retas kuris grįžo; 
apiplėšė ir sugriovė 80 tūks
tančių įvairių pastatų, su
naikino beveik visas įmo
nes; nusavino 72,000 vals
tiečių, kurie buvo iš tarybų 
valdžios gavę žemės; iš
skerdė ar Vokietijon išvarė: 
virš i 
jų: 490,000 žemės hektarų 
paliko nedirbamu; susprog
dino 51 tiltą; sudaužė 4,500 
vagonų, 183 garvežius; su
ardė 376 kilometrus gele
žinkelio linijų; sunaikino 
visą transportaciją.

Karas paliko Lietuvą 
griuvėsiuose. Hitlerininkai 
ir jiems padėję lietuviai na
cionalistai neapkainuojamą 
žalą Lietuvai padarė.

Karui pasibaigus visur 
siautė banditizmas, naiki
nąs tai, kas po karo buvo 
atsteigta.

Tokiose sąlygose karo 
žaizdas užgydyti, Lietuvą iš 
griuvėsių prikelti — tai ne 
vienerių ar dešimties metų 
darbas. Tačiau, praėjus 15 
metų, Lietuva atsikėlė iš 
griuvėsių daug gražesnė, 
pažangesnė, kultūringesnė.

Vandentiekis raganosiams
Kenijos draustiniuose, kur 

gyvena drambliai, liūtai ir 
raganosiai, nutarta įrengti 
pastariesiems gy v ū n a m s 
vandentiekį. Tai daroma 
ne vien raganosių komfor
tui — sausringais metais 
išdžiūvus draus t i n i u o s e 
vandens telkiniams, ragano
siai dažnai žūva nuo troš
kulio.

Atbulai išsireikšta
“Laisvės” numery 85 drg. 

J.D.S., recenzuodamas kny
gą “Spalių aidai,” jaudina
si:

“Kada skaitai tą romaną, 
tai net galva svaigsta nuo 
tokio komunistų kankini
mo... Rodos, net neįtikėti
na, kad žmogus galėtų pa
kelti tokius baisius kankini
mus.”

Bet štai kokią iš to iš
vadą drg. J. D. S. padaro:

“Skaitant ‘Spalių aidus,’ 
rodos viskas nublanksta 
prieš mūsų čia veiksmus, 
kuriuos mums čia prisiėjo 
pakelti.”

Jei drg. J.D.S. šį sakinį 
rašė rimtai apgalvojęs, tai 
jis tarybinių kankinių pa
siaukojimą šiurkščiai įžei
džia, sakydamas, kad jų 
veiksmai ir pasiaukojimas 
“nublanksta prieš mūsų čia 
veiksmus.” Nekantrus

Koks skirtumas tarp žai
bo ir elektros? — klausė 
mokytojas.

Vaikas atsakė: Už žaibą 
nereikia sąskaitų mokėti.

Cleveland, Ohio 
K. Menkeliūnaites 

koncertas
Nežiūrint, kad per eilę 

! metų jos nematėme, šios ša- 
| lies pažangioji visuomenė 
i jos neužmiršo, ką liudija 
gausūs 
mai i 
certus.

Kiek tai liečia mūsų my
limą dainininkę, tai kaip ji 

' buvo pirmaeilė dainininkė, 
; taip ir yra ir po šiai dienai.

Michigano valstija, kaip j Keleto.met^ Pasitraukimas 
rašo laikraštis “Worker,” i nuo kK‘k Ve
nera laisva nuo vergiško'8“1"0 K* dainavimo ly- 
darbo salvei) 'S10- J1 sudainavo mums

i,- — i Metą arijų iš operų italų, . Šta1.158,750 keliaujančių ■ rusu jr ]jetUVių kalbomis, 
taipgi keletą liaudies daine
lių.

Prie programos atlikimo 
į prisidėjo ir vietos Meno cho- 
; ras vadovybėj J. Krasnicko.

Gyvena lūšnynuose. Jų s Nežiūrint, kad choras po 
vaikams nėra galimybės vasarinių atostogų turėjo 

įtik porą pamokų, bet gana 
Tuo pačiu sykiu Michiga-! puikiai pasirodė.

no valstija turi virš 300,000 Mūsų solistas S. Kuzmic- 
bedarbių. kas sudainavo keletą daine-

-:- ,lių. Jis visuomet publiką
Tūlas pabėgėlis iš Veng- gražiai nuteikia. O Menke- 

rijos, kur jis pirmiau buvo liūnaitės su Krasnicku dai- 
komercinio lėktuvo vairuo-! navimas irgi žavėjo publi- 
tojas, apsigyveno Monroe, ■ ką. Kadangi publikoje ra- 
Mich. , dosi ir mūsų vietinė muzi-

Jam buvo žadėta įvairių, kos mylėtoja Aldona De 
darbų, bet tie pažadai nie-įVetsko, tai visai netikėtai 
kais nuėjo. Paskiausias pa- buvo pakviesta mums pa
žadėjimas: labdarybės įstai
ga sutiko jam duoti kas mė
nesį po $13,70, iki jis susi
ras darbą.

Bet darbo nėra, bedarbių 
nemažai. Tai dabar nusivy- , koncerto programa buvo tu- 
lęs jis pareiškė, kad jis grįž- į rininga ir graži. Publika' 
ta Vengrijon, k,ur yra vi--buvo pilnai patenkinta, ir 
siems užtikrintas darbas, j pageidavo daugiau tokių 

-:- 'koncertų rengti ateityje.
Buenos Aires laikraštis Peržvelgiant K. Menkeliū- 

“Democracia” rašo, kad naitės praeiti ir jos dabar- 
Jungtinių Valstijų Central tinius polinkius, prisimena 
Inteligence Agency tvirtini
mas, būk Kubos premjeras tilpęs jo vėliausio eilių rin-

Aukštosiose mokyklose J 
šiuo metu mokosi 26,500' 
studentų.

Kiek dabar laikraščių, ' - 
žurnalų, knygų spausdina-1t 
ma, tai negalima su smeto-' 
niniais laikais ir palyginti. ' 
Mažai rasi šiandien žmonių, 
kurie nesinaudotų spauda, 
nelankytų kultūrnių klubų, 
nesinaudotų abelnu kultūri
niu gyvenimu.

darbininkų, dirbančių dau
giausia prie laukų derliaus 
nuėmimo, dirba po 12 va
landų į dieną ir jie į metus ■ 
padaro maždaug po $900.

iu tu vunictiiuii lovaiv , , , , , , .
dviejų milijonų galvi-i mokyklas lankyti.

Per pastaruosius trejetą 
metų apie 300 amerikiečių 
lietuvių turistų aplankė Lie
tuvą. Dauguma jų savo 
įspūdžius perdavė spaudai, 
lietuvių sueigoms ir asmeni
niams pasikalbėjimams. Jie 
džiaugiasi ir didžiuojasi tuo, 
ką Lietuvoje matė. Jie ten 
matė didžiulę pažangą; taip
gi matė paveldėtąjį atsiliki
mą ir trūkumus. Tą viską 
jie pastebėjo Lietuvos parei
gūnams.

Tačiau atsirado keletas ir 
tokių turistų, kurie jokios 
pažangos ten nematę, tik at
silikimą ir trūkumus įžiūrė
ję. Atrodo., jie pažangai bu
vo visai akli; tik atsikrapš
tė akis tada, kai nuvyko į 
atsilikusius užkampius. Na, 
tai ir šaukia, kad Lietuvoje 
“nieko gero nebėra.”

Lietuva visada buvo ūkiš
kai, pramoniniai ir kultū
riniai atsilikęs kraštas. Tai 
dėka carų, buržujų ir hit
lerininkų, kurie devynis 
kailius nuo Lietuvos darbo 
žmonių plėšė, jų turtu tu
ko, o Lietuvą paliko “dievo 
valiai.”

Tik dabar Lietuva atsi
stojo ant savo kojų. Tik da
bar jinai šalina atsilikimą. 
Tai turėtų kiekvienas žinoti. 
Kas to nežino, tas nieko 
apie Lietuvą nežino.

Kultūriniame bare dabar
tinė Lietuva daro daugiau 
pažangos negu ekonominia
me gyvenime. Štai davi
niai:

Dabar Lietuvoje yra apie 
4 2,000 baigusių aukštąjį 
mokslą žmonių. O prie Sme
tonos buvo tik 6,400 ir ne 
visiems tiems buvo darbui 
vietos.

Nuo karo pabaigos iki šiol 
Lietuvos mokyklos išleido 
38,500 įvairių specialistų. 
Agronomų ir kitų ūkio spe
cialistų padidėjo net septy
nis kartus.

jt

publikos atsilanky- 
jai rengiamus kon--

dainuoti, ir nežiūrint, kad 
ji tam nebuvo pasiruošus, 
prašymą labai gražiai pa-, 
tenkino.

Trumpai sakant, visa

man Seno Vinco eilėraštis,

Castro ruošiąs militarinę 
intervenciją į Arge ntiną, 
yra neteisingas ir apgaulin
gas tvirtinimas.

Tai patvirtina ir Argenti- 
nos užsienio ministerija, 
kad Junt. Valst. žvalybos 
tvirtinimas yra apgavingas.

Atrodo, kad mūsų vyriau
sybės įstaiga viską daro, kad 
Argentiną ir kitas Lotynų 
respublikas s u p i u dyti su 
Kuba.

Jungt. 
tvirtina, 
priešinga 
jai ir nacionalizacijai, 
tik priešinga dabartinei jos 
valdžiai, kadangi premjeras 
Castro “yra komunistas.”

Buvęs Meksikos preziden
tas Lazaro Cardenas tokiam 
Amerikos valdžios aiškini
mui netiki. Cardenas kal
ba iš patyrimo, nes kai jis 
būdamas Meksikos prezi
dentu nusitarė nacionalizuo
ti aliejaus pramonę, tai su
sitiko iš Amerikos valdžios 
didelį pasipriešinimą.

Amerikos finans i n i a m 
trustui Fidel Castro nepri
imtinas svarbiausia todėl, 
kad jo vadovaujama Kubos 
valdžia nacionalizavo Ame
rikos didžturčių nuosavybes 
ir užkirto Kubos darbo žmo
nių išnaudojimą.

Valstijų valdžia 
kad jinai nėra 
Kubos revoliuci- 

Ji

1952 metais į Jungtines 
Valstijas buvo atvežta šeši 
milijonai kitose šalyse ga
mintų porų batelių, tuo pa
čiu sykiu penki milijonai 
porų Amerikoje gamintų 
batelių buvo išvežta užsie
nin. Tai vienu milijonu po
rų daugiau įvežta, negu iš
vežta.

Bet 1960 metais įvežta 
Amerikon svetimų šalių ba
telių net 133 milijonai, kuo
met išvežta tik pusketvirto 
milijono porų.

Avalynės darbininkų uni-

kinio viršelyje:
Iš tavęs, liaudie, esu kiJęs 
Suaugęs siela ir širdim, 
Dėkoju tiems, kurie dalijas 
Šio rinkinėlio išeitim.
Kaip daug tie keli parink

ti žodžiai pasako. Jie tinka 
tinka ne tik tų žodžių auto
riui, bet ir mūsų daininin
kei K. Menkeliūnaitei. Juk 
ji pilna to žodžio prasme ir 
yra suaugusi su pažangiąja 
liaudimi siela ir širdimi. Tą 
mes girdime iš jos lūpų, tą 
liudija ir jos veido išraiška, 
pasiilgimas visų tų progreso 
keliu žygiuojančių žmonių.

Mes galime jai tik palin? 
keti daug daug laimės jos 
gyvenime, ir kad po kiek 
laiko mus ir vėl aplankytų 
bent pasiviešėti.

Lapkričio 11 dieną vieti
nė L L D 190 kuopa rengia 
vakarienę klubo svetainėje. 
Pradžia 6-tą vai. Kviečiami 
visi kuopos nariai ir paša
liečiai dalyvauti. Smulkiau 
apie tai praneš patys rengė
jai.

Lapkričio 25 dieną įvyks 
svarbus tos pačios 190-tos 
kuopos susirinkimas. Jam‘e 
bus pravesti C. Komiteto 
balsavimai ir išrinkimas 
kuopos valdybos sekantiems 
metams. Jis bus kaip meti
nis susirinkimas, todėl jis 
bus ir su vaišėmis. Visi 
kuopos nariai ir svečiai iš 
kitų kuopų kviečiami atsi
lankyti. Pradžia 6 vai. va
kare. J. Žebrys /;

ja todėl nusiskundžia, kad 
toks didelis svetimose šaly
se gamintų batelių kiekio 
įvežimas padidina nedarbą 
avalynės pramonėje. Ap
skaičiuojama, kad apie 50,- 
000 batelių gamintojų šiuo 
metu yra bedarbių eilėse.

3 p.--Laisve (Liberty)—An tr., lapkričio (Nov.) 7, 1961



Jurgis žebrys'(Žebrauskas)'

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
(Tąsa)

Kiek vėliau teko daly
vauti vienoje kitoje rajonų 
konferencijoje. Tuomet te
ko susipažinti su tolimes
nių vietų veikėjais, kaip 
tai: su Kubilių kaimo Jo
nu L i u d ž i u m ir Juozu 
Puskunigiu, broliu Prano 
Puskunigio, buvusio L S S 
sekretoriaus, su Valių kai
mo Antanu Tumosa, Nor- 
vaišių kaimo Jonu Puste- 
ninku, Jonu Sabu ir Justi
nu Lukšiu, kuris vėliau gy
veno New Britain, Conn.; 
su Meištų kaimo Juozu 
Stelmoku, Miknaičių kaimo 
Jonu Andriušiu, Liepalotų 
kaimo Stiklių šeima ir su 
daugeliu kitų. Su poetu K. 
Stikliumi teko porą kartų 
susitikti, nes tuo laiku jis 
gyveno Rygoje. Bet su 
Ona Stikliūte - Vikšriene, 
kuri vėliau gyveno Chica- 
goje, savu laiku daug ra
šiusia ‘‘Moterų balse” ir ki
tuose laikraščiuose, teko 
daugelyje konferencijų da
lyvauti. Tikrenybėje, dau
giausia tų konferencijų ir 
būdavo laikoma jų namuo
se.

P. Prapuoleniui pasi
traukus iš Suvalkijos orga
nizatoriaus pareigų, jo vie
tą užėmė P. Puskunigis. 
Nežiūrint, kad P. Puskuni
gis buvo irgi artimas Nau
miesčio gyventojas, tačiau 
Paprūsės rajonuose daug 
veikimo neparodė. Gal jis 
savo veikimą koncentravo 
kur tolimesnėse apylinkėse. 
Jam išvykus į Jungtines 
Amerikos Valstijas, jo vie
tą užėmė Rapolas Rasikas, 
po slapyvardžiu Baltukas, 
apie kurį buvo plačiai ra
šyta jo brolio Antano “Vil
niaus Tiesoje” (Nr. 184, 
1960 m. rugs. 6 d.). Tai 
buvo nepavaduojamas or
ganizatorius, o kartu ir ma
no nuolatinis svečias. Per 
jį man pavyko užmegsti ry
šius ir su Andrium Ver- 
byla (apie kurį 'mini ir L. 
Prūseika savo atsiminimų 
knygoje). Verbyla gyveno 
Marijampolėje, jo užsiėmi
mas — literatūros platini
mas. Jo rūpesčiu buvo visą 
Suvalkiją aprūpinti slapta 
literatūra, o ta literatūra, 
kaip žinoma, tais laikais 
buvo spausdinama Vokieti
joje. Todėl Verbyla su tais 
reikalais dažnai vykdavo į 
Vokietiją, ten reikiamas 
knygeles supirkdavo, supa
kuodavo į tam tikrus ne
šulius po 75-80 svarų ir 
pristatydavo pas man arti
miausią kaimyną Vokietijos 
pusėje, o mano rūpesčiu bu
vo, kaip arti rubežiaus gy
venančio, tuos pakelius per
nešti per rubežių, o kitas 
partijietis, Selemonas Už- 
drevis, juos nuveždavo į 
tam tikrą Verbylos nurody
tą vietą. Kiek tų knygų iš 
viso buvo pernešta, tai su
dėjus, būtų geras kiekis. 
Todėl mums paprūsiniams 
jų visuomet tekdavo dau
giau negu spėdavome per
skaityti.

Vieną kartą dienos laiku 
užeina A. Verbyla ir sako 
turįs pristatęs mažą pakelį, 
kuris esąs jam labai reika
lingas, ar negalėčiau jam jį 
pernešti. Tuoj, nieko nelau
kęs, nuėjau būk kitokiais 
reikalais į parubežį, kad 
pamatyti, koks stovi karei
vis ties mūsų lauku (visas 
mūsų lauko galas prieina 
prie Širvintos upelio, kuris 
skiria musnuo Vokietijos), 
radau kareivį', kuris jau 
pirmiau buvo praleidęs. Pa
sakiau, jog noriu parsineš
ti tik mažą sau pakelį. Su
tiko, liepė eiti ir parsineš

ti. Kareivis paėjo kiek to
liau, o aš su tuo pakeliu 
sau lendu per kviečius. Tik 
išgirdau, kad jis jau užbė
gęs man už akių ir liepia 
sustoti. Metęs viską, pra
dėjau bėgti ratu aplink jį, 
nes vienintelis būdas iš
trūkti dienos laiku, tai pa
bėgti į Vokietiją. Iš karto 
maniau, gal koks kitas ka
reivis užėjo, tai jis turi ne
va vytis, bet į mane ne
šaus. Bet taip nebuvo. Kuo
met iškeliu galvą iš kvie
čių pamatyti, kur jis, kad 
ant jo neužbėgčiau, tai jis 
j mane šauna. Kada išbė
gau iš kviečių ir buvova tik 
už apie 100 žingsnių vienas 
nuo kito, pataikė man į 
kairės rankos smilių pirštą. 
Išbridęs į Vokietijos pusę 
pajutau, kad mano pirštas 
nutirpęs. Žiūriu, kad per
šautas. Džiaugiuosi, kad 
pavyko pabėgti ir kad tik 
tiek mane sužeidė. Čia ga
lėjo būti daug liūdnesnės 
pasekmės.

Pabuvęs keletą dienų Vo
kietijoje, sugrįžau, bet na
mie bijojau būti, kol nesu
žinojau, kad kareivis manęs 
neišdavė. Sakė, jog nepa
žinęs, kas tą pakelį nešė. 
Jeigu būtų išdavęs, tai tuo
met būčiau turėjęs iš Lietu
vos nešdintis, nes tame pa
kelyje buvo rusų kalba at
sišaukimai į kareivius.

Kartą abu su S. Uždrei- 
viu tais pačiais kontraban
dos reikalais nuvykova į 
Marijampolę pas Verbylą. 
Buvo sekmadienis. Žmo
nėms po pamaldų išėjus -iš 
bažnyčios, netolimoje gat
vėje įvyko susišaudymas. 
Mudu stoviva ant šaligat
vio ir tėmyjava žmones, pul
kais bėgančius į susišaudy
mo vietą. Staiga pribėga 
prie mudviejų keletas, ma
tomai, miesto vaikėzų ir 
pradeda mudu įtarti, būk 
turiva ką nors bendro su 
tuo į\rykiu. Nelaukdami nė 
mudviejų pasiaiškinimo, šo
ko mudu apmušti. Vienas 
siekėsi man užduoti per vei
dą ir numušė man kepurę. 
Taip palikęs tą sceną ir ke
purę parbėgau- pas Verby
la.’ Netrukus parėjo ir Se
lemonas. Vėliau teko pa
tirti, jog buvo nušautas vie
tiniams gerai žinomas šni
pas. Verbyla netrukus man 
parūpino kitą kepurę, ir tą 
patį vakarą, pasiėmę karet- 
ką, išvažiuodavova namo.

šventos Onos atlaidai 
Alvite

į šiuos atlaidus kasmet 
suplaukdavo didelės minios 
žmonių. Vieni su šv. Onai 
pažadais sveikatos prašyti, 
kiti su šiaip biznio reika
lais, treti su visokiomis 
spekulacijomis. K. Stiklius 
nemažai gražių eilių apie 
šiuos atlaidus yra parašęs. 
R. Rasikas ir J. Liudžius 
nusitarė ten nuvykti ir pa
skleisti lapelius. Gerą dar
bą atlikę, grįždami norėjo 
sustoti pas mane. Pradė
jus temti, kad persitikrinus, 
ar geru keliu jie pas mane 
eina, sustojo pas mūsų kai
myną Pečiulį pasiklausti 
kelio. Jis kokiais tai su- 
timais, vieton parodyti ke
lią pas mane, juos pasiuntė 
į kitą vietą, kuri plačiai už
siima pervedimu žmonių 
per rubežių. Juodu beklai
džiodami užėjo ant kareivių 
ir buvo paimti kaip norėję 
slapta pereiti rubežių. Juo- 
dviejų laimė, kad pas juodu 
nieko įtartino nerado, o mo
kėdami rusų kalbą, išsiaiš
kino, kur juodu buvo ir kur 
eidami paklydo. Tai p-er

naktį palaikę kardone palei
do. Ryte atėję pas mane 
apie visą tą įvykį papasa
kojo.

Šitas kaimyno pasielgi
mas, sužiniai klaidingo ke
lio nurodymas, mane erzino, 
ir neiškentęs parašiau ži
nutę į “Lietuvos ūkininką,” 
pasmerkiančią jį už tokį ne
gražų “patarnavimą.”

Tai buvo mano pirmas 
bandymas rašyti į laikraš
tį. Bet netrukus prisiėjo 
rašyti ir kitą žinutę apie tą 
patį kaimyną. Jis turėjo 
berną, kuris mėgdavo pa
gerti. Buvo spėjama, kad 
jis, eidamas iš bažnyčios, 
turėjo kur ant įšalusios že
mės pagulėti, ir parėjęs 
ūmai apsirgo plaučių užde
gimu. Jis beldėsi į duris ir 
langus, šaukėsi pagalbos, 
bet gaspadorius neatsiliepė 
— neįsileido ir nesuteikė 
jam jokios pagalbos, o ryte 
rado sėdintį lovoje negyvą. 
Man rodėsi, jog toks šeimi
ninko elgesys buvo vertas 
pasmerkimo. “L. Ūkininkas” 
abi žinias talpino. Vėliau 
šį tą esu rašęs į “Skardą” 
ir “Žariją,” tų laikų pažan
giuosius laikraščius.

1905 metų sąjūdžiai
Kaip kitų miestų, taip ir 

Naumiesčio caro valdžios 
viršininkai pasijuto esą be
jėgiai. Žmonės ką norėjo, 
tai darė, policija nieko ne
kliudė. Visų pirmiausia vi
si viršininkai, kurie patik
rindavo pasus perėjimui į 
Vokietiją, nuo tamožnės pa
sitraukė. Žmonės pulkais 
traukė į Širvintą (tai yra 
miestelis tik perėjus per 
tiltą Vokietijos pusėje). 
Vieną sekmadienį buvo ren
giamos prakalbos. Prakal
bų rengimo komisija, su Pi
jumi Grigaičiu priešakyje, 
nuėjo pas pralotą Oleką su 
reikalavimu, kad tą sekma
dienį duotų kunigą, kuris 
bažnyčioje pasakytų svietiš
ką pamokslą-prakalbą. Pra
lotas tam reikalui paskyrė 
kunigą Rusecką. Kun. Ru- 
seckas pasakė puikią tam 
momentui pritaikytą kalbą, 
kas susirinkusius parapijo
nus labai sudomino. O baig
damas savo kalbą kunigas 
dar priminė, kad išėję iš 
bažnyčios išgirstų daugiau 
tokių kalbų, kurios gal aiš
kiau nušvies tuos klausi
mus. Žmonės, visa neaiškia 
padėtimi susijaudinę, sku
bėjo iš bažnyčios ir su žin
geidumu dairėsi ir laukė ko 
tokio nepaprasto.

Kad išvengti bet kokių pro
vokacijų, Partijos komitetas 
pareikalavo, kad bent vie
nas žymus valdžios žmogus 
būtų prie kalbėtojų jiems 
kalbant. Tam reikalui bu
vo prisiųstas načalniko pa
galbininkas. Vienoje pusė
je rinkos (turgavietės) kal
bėjo Petras Prapuolenis. Jis 
pasakė labai karštą tam 
momentui pritaikytą kalbą. 
Klausytojams, nepripratu- 
siems prie tokių aštrių iš
sireiškimų prieš caro val
džią, atrodė, jog, baigus 
kalbą, tie šalia stovintys 
valdžios žmonės kalbėtoją 
sudoros. Bet taip neįvyko.

. Baigus jam kalbą, visa 
žmonių minia patraukė ki
ton rinkos pusėn, kur buvo 
paruoštas pastolis kitam 
kalbėtojui — Pijui Grigai
čiui. Grigaičio kalba buvo 
žymiai švelnesnė, negu Pra
puolenio. Tačiau vistiek jis 
pasakė,, jog jau atėjo laikas 
darbo žmonėms imti val
džios vairą į savo rankas. 
Bet praėjus virš 50 metų 
nuo to laiko, kuoinet jau ar-

Geras tėvų pavyzdys 
gelbsti teisingam 
vaiky auginimui

Dauguma tėvų geidžia, 
kad jų vaikai būtų padorūs 
ir pilname jausmų saugu
me; taip pat nori, kad jie 
gerbtų savo bendrus žmo
nes, prietelius.

To pasiekimui nėra nu
statytos formulės, bet pa
prastas tėvų protas, tinka
ma vadovybė veda prie ge
rų rezultatų.

Dr. Maurice E. Linden 
iš Philadelphijos siūlo ke
lis patarimus, kaip gelbėti 
vaikų normališkam išvysty
mui. Jie turi būti, sako 
jis, prirengiami prie nepa
prastų įvykių, priskaitant 
operacijas., gimimą broliuko 
ir sesutės, persikraustymo 
į kitą gyvenvietę, ilgos ke
lionės, vakacijų.

Paprastai kūd i k y s t ė s 
problemai turi būti atsakin
gi abu tėvai. Vaikai netu
ri būti paliekami vienai mo
tinai ar siunčiami šeimos 
daktarui, ministeriui, mo
kytojui ar socialiniam dar
buotojui. Disciplina yra 
svarbi, bet ji turi būti su
jungta su supratimu ir pro
tu. Imk vidurinį kelią, ku
ris bus saugiausias.

Jaunuoliai niekad neturi 
būti grasinami sužeidimu 
ar kūnišku užgavimu nu
baudimui. Šitie ir tūli kiti 
dalykai augina vaikuose be
reikalingą energiją, kuri iš
kraipo jų mintis, stabdo 
aiškų mąstymą ir mažina 
įtaką ateities pastovumui.

Komiškos knygos ir bai
minančios istorijos .dažnai 
yra kaltinamos už vaikų 
prasižengimus, bet jų vaid
muo mažesnis, negu pir
miau minėti faktoriai.

J. N.

Vinys--mįslė
Pirmojo amžiaus pabaigo

je romėnų legionai, apleis
dami vieną Britanijos rajo
ną ir nenorėdami priešui 
palikti didelių vinių atsar
gų, užkasė jas dėžėse į 3 
metrų gylį. Visiškai nese
niai toje vietoje buvo stato
mas didžiulis įrenginys ir 
tokiu būdu pavyko surasti 
minėtą sandėlį. Radinys 
sukėlė ypač didžiulį meta
lurgų susidomėjimą. Vinys, 
išgulėję žemėse beveik 2 
tūkstančius metų, išliko 
sveikutėlės., švarios, ant jų 
nėra nė vienos rūdžių dė
melės.

Kodėl vinių nepalietė ko
rozija? Speciali komisija, 
sudaryta iš įžymių anglų 
metalurgų bei kitų specia
listų, tyrė metalo sudėtį ir 
uolienas, kuriose vinys gu
lėjo. Nieko ypatingo arba 
naujo nebuvo nustatyta.

Yra žinomi dar keli pa
vyzdžiai, liudijantieji apie 
nepaprastą metalų atsparu
mą korozijai. Štai Deli 
mieste (Indija) jau 1600 
metų stovi 7 metrų aukščio 
obeliskas, bet ant jo nėra 
jokių rūdžių žymių. Toje 
pačioje Indijoje šauna į 
viršų dar vienas metalinis 
stulpas, pastatytas 321 m. 
Nors jis yra drėgno klimato 
zonoje, bet korozijai meta
las visiškai nepasiduoda.

Šią mįslę mokslui kol kas 
dar nepasisekė įminti.

ti pusė pasaulio darbo žmo
nių pasiėmė valstybinę ga
lią į savo rankas, Grigaitis 
dar vis kartoja, kad darbi
ninkų klasė tam dar nepri
brendus. Pasirodo, kur link 
tas žmogus “nuprogresavo,” 

(Bus daugiau)

Pranas Kuraitis

Iš pirmojo Pietų Am erikos lietuvių 
jaunimo kultūros ir sporto suvažiavimo

(Specialiai “Laisvei”)
IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

Spalio 21 d. Montevidė j li
ję, didelio kultūrinio ir 
sportinio pakilimo sąlygo
mis., prasidėjo Pirmasis Pie
tų Amerikos Lietuvių Jau
nimo Suvažiavimas.

Erdvios Urugvajaus Lie
tuvių Centro, Sero Skyriaus 
salės — daugelio istorinių 
įvykių kolonijos gyvenime 
liudininkės — šiandien vėl 
nušvito ryškiomis spalvo
mis, transparentuose auksu 
žėri žodžiai: “Sveiki atvy
kę, Brangūs svečiai!” — 
“Visi trokštame taikos, 
draugystės ir laimės!” O 
scenos viršuje juosia Tary
bų Lietuvos, Urugvajaus, 
Argentinos ir Brazilijos vė
liavos.

Salėse susirinko labai 
daug gausaus lietuvių jau
nimo. Nuo jų jaunatviškų 
veidų, karštų žodžių, nera
mių širdžių senieji Urugva
jaus Lietuvių Centro pasta
tai tarsi atjaunėjo. Jaunes
niais pasijuto dalyvaujan
tieji Suvažiavime seni vei
kėjai, aktyvistai, darbinin
kų kovų veteranai, spaudos 
darbuotojai ir rėmėjai. Sve
čių tarpe buvo ir Tarybų 
Sąjungos atstovybės vado
vai, akredituoti Urugvaju
je-

Viešpatauja pakili nuotai
ka. Juk šis Suvažiavimas 
vyksta pirmu kartu Pietų 
Amerikoje,! kuris priims 
Lietuvių Jaunimo bazės su
kūrimo programą.

Dešimta valanda nakties, 
Suvažiavimo Rengėjų Ko
misijos vardu drg. Leonas 
Abračinskas skelbia Pimąją 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Kultūros ir Sporto 
Suvažiavimą atidarytą.

Su dideliu pakilimu dele
gatams ir svečiams audrin
gai plojant, visi atsistoja ir 
išklauso Tarybų Lietuvos 
Urugvajaus, Argent i n o s , 
Brazilijos himnus.

Pradeda veikti filmų apa
ratai ir tuo tarpu drg. Ab
račinskas perstato Suvažia
vimui delegacijas iš Brazi
lijos ir iš Argentinos' (iš 
San Paulio, Buenos Aires 
ir Rosarijo miestų).

Tribūnoj pasirodo Urug
vajaus Lietuvių Jaunimo 
Pirmininkas drg. Algirdas 
Vitkauskas, kuris trumpais 
ir labai aškiais bruožais pa
daro pranešimą užkviesda- 
mas į darbą visą Pietų A- 
merikos lietuvių jaunimą, 
kad kartu su senaisiais sa
vo tėvais, ir išvien su visais 
tais, kurie kovojo už geres
nį būvį ir pakėlė ant savo 
pečių emigranto sunkumus, 
kurie sukūrė Urugvajaus 
Lietuvių Centrą ir įsigijo 
dvi n u o s a v ias patalpas, 
įsteigė ir išlaiko laikraštį 
“Darbą,” kuris šiandien 
taip pat švenčia savo 26-ių 
metų sukaktį ir Radijo pus
valandį.

Su pritarimu buvo sutik
tas pranešimas apie tai, jog 
gauta visa eilė sveikinimų 
telegramomis iš Tarybų 
Lietuvos., Šiaurės Amerikos, 
Kanados, Argentinos, Bra
zilijos ir Urugvajaus Jau
nimo Suvažiavimui. Abra
činskas perskaitė telegra
mas iš Tarybų Lietuvos nuo 
Universiteto Studentų Ko
lektyvų ir Lietuvos TSR 
Jaunimo Organizacijų Ko
miteto, ir nuo P. Rotomskio. 
Kiekviena buvo payldėta su 
audringais plojimais.

Plačią kalbą, delegatų 
šiltai sutiktą, Suvažiavime

pasakė Renė Diktoraitė nuo 
Urugvajaus jaunuolių, kuri, 
tarp kitko, pabrėžė:

— Mūsų • tėvų kova bu
vo nelengva, bet nėra pa
saulyje kilnesnio tikslo, kaip 
kovoti už socialinės nelygy
bės, visų priespaudos ir iš
naudojimo formų panaiki
nimą, už karo grėsmės lik
vidavimą, už šviesią žmoni
jos ateitį.

Ji užbaigė šiais žodžiais:
—Mes, Urugvajaus jau

nimas, didžiuojamės tuo, 
kad ir mums teks garbė 
tęsti tą mūsų tėvų kovą. 
Pasižadam Suvažia v i m u i 
visas savo jėgas, visą savo 
sukauptą patyrimą skirti 
kilniam progreso pastatymo 
reikalui. Drauge su visu 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Jaunimu kovosime už isto
rinių Pirmojo PALJK ir Su
važiavimo nutarimų įvykdy
mą, dalyvausime mobilizuo- 
j a n t jaunimą programai 
įgyvendinti, auklėjant soci
alistinio internacionalizmo 
dvasia.

Ilgai trunkančiais ploji
mais delegatai ir svečiai su
tiko d-gės K. Petrikienės iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų sveikinimą Suvažiavi
mui, kurį perskaitė Abra
činskas.

Po to Suvažiavimas iš
klausė “Darbo” redakcinės 
kolegijos nario ir administ
ratoriaus drg. Br. Šabrins- 
ko platų ir išsamų praneši
mą, kuriame pabrėžė tai, 
kaxį ‘‘Darbo” gyvavimo me
tai: ' Urugvajuje yra darbi
ninkų judėjimo istorija ir 
aštriausių kovų metai. Per 
savo 26 metus laikraštis 
“Darbas” daug ko matė. 
Prieš jį ne kartą kėsinosi 

i reakcionieriai. “Darbo” re
daktoriai buvo persekiojami 
ir net kelis kartus lietuviš
kieji buržuaziniai naciona
listai su dvasininkais ban
dė jį likviduoti. Nepaisant 
to, “Darbas” įveikė visus 
sunkumus, skynėsi sau ke
lią pirmyn, ir toliau atsto
vaus ir gins liaudies inte
resus. Be atvangos jis ir 
ateity kovos už Urugvajaus 
darbo žmonių laisvę, demo
kratiją, gerovę. “Darbas” 
nepasigailės jėgų įvairių 
pažangos priešų, visokių 
Tarybinės Tėvynės šmeiži
kų. Mes kovojame ir toliau 
kovosime, pasakė drg. Šab- 
rinskas, kad pasaulyje 
nebekiltų karai, kad skir
tingų politinių santvarkų 
valstybės rastų bendrą kal
bą, kad pasaulio tautos bro
liškai gyventų.

Suvažiavimas sutiko aud
ringais plojimais sveikini
mus nuo “Laisvės,” “Vil
nies” ir Kanados “Liaudies 
Balso,” prisiųstus Jaunimo 
Suvažiavimui ir laikraščiui 
“Darbui.”

Žodis suteikiamas Brazili
jos ir Argentinos Delegaci
joms, kurios karštai ir bro
liškai sveikino Suvažiavimo 
delegatus ir jų asmenyje 
šauniąją lietuvių darbinin
kų pažangiąją klasę, laik
raščio “Darbo” personalą ir 
visus Urugvajaus Lietuvių 
Centro narius.

Brazilijos lietuviai pri
siuntė do v a n ą atminčiai 
“Darbui,” kurią įteikė vie
na iš delegačių redaktorei 
d-gei Renei Diktoraitei.

Kalba Urugvajaus Lietu
vių Centro Pirmininkas drg. 
Petras Sadauskas. Sveikina 
laikraštį “Darbą” ir Pirmą
jį PALJK ir Suvažiavi

mo delegatus, linkėdamas 
kad busimieji darbuotojai 
skirtų visą savo energiją, 
visas savo jėgas siekimui 
tapti vertais Tarybų Lietu
vos liaudies sūnumis ir duk
romis, aktyviais UL Centro 
nariais ir progresyvaus ju
dėjimo statytojais.

Ilgai trunkančiais ploji
mais delegatai sutiko Urug
vajaus slavų ir armėnų bro
liškus sveikinimus Jaunimo 
Suvažiavimui ir laikraščiui 
“Darbui,” kuriuos perskaitė 
Abračinskas.

Uždarydamas kalbas ir 
sveikinimus Suvaži avi m o 
atidaryme, drg. Jonas Čap
likas, buvęs ilgametis Pir
mininkas UL Centro, Sero 
Skyriaus, palinkėjo visam 
Pietų Amerikos Jaunimui 
monolitiškos vie n y b ė s ir 
tvirtos ištikimybės Tarybų 
Lietuvai.

Šiuo ir pasibaigė vakari
nis 21 d. spalio Suvažia
vimo atidarymo posėdis.

KONCERTINĖ DALIS
Atliko Urugvajaus Lietu

vių Centro Sero Skyriaus 
mažieji artistai, Brazilijos 
jaunimas sudainavo keletą 
dainų, padeklamavo lietu
viškus eilėraščius ir pagro
jo solo pianu ir akordeonu. 
Argentinos jaunimas, iš Ro- 
sarijos miesto, sušoko kele
tą baletinių šokių.

Urugvajaus Lietuvių 
Centro choras ir baletas pa
statė operetę' “Čigonai” po 
vadovybe kompozitoriaus ir 
dirigento drg., Vlado Svilai- 
nio. Žiūrovai nuoširdžiai 
plojo visiems vaidinimo da
lyviams. t

Vėliau tęsėsi linksmus 
Jaunimo šokiai, grojant 
Uruvajaus Lietuvių Centro 
Jaunimo orkestrui. 
Montevidėjus, 22 d. Spalio, 1961 m.

(Bus dauiau)

Paukščiai ir saulė
Kaip orientuojasi paukš

čiai? Kaip jie randa kelią į 
tas šalis, kur žiemoja? Ilgą 
laiką tai buvo mįslė. Bet 
štai ne taip seniai gauti 
nauji duomenys rodo, kad 
kelrodžiu paukščiams tar
nauja saulė. Tai įrodė ang
lų zoologo D. Metjuzo ir vo
kiečiu mokslininko G. Kra- 
mero tyrimai.

Buvo atliktas toks bandy
mas. Paukščius kelioms die
noms įleido į laboratorijos 
salę, kurioje saulę pakeitė 
stipri elektros lempa. Iš 
pradžių ji judėjo ta pačiaj 
orbita kaip ir saulė virš la-^ 
boratorijos stogo, paskui gi 
jos judėjimo tvarka —> 
“aušra” ir “nusileidimas” 
buvo pakeisti.

Po to, kai paukščiai pri
prato prie naujos “saulės” 
judėjimo tvarkos, juos išve
žė toli už laboratorijos ribų 
ir paleido. Paukščiai nu
skrido atgal, bet pasuko to
kio geograf inio pun k t o 
kryptimi, kur saulės judėji
mo orbita ir laikas atitiko 
laboratorijos “saulės” pri-, 
prastai judėjimo tvarkai ir 
laikui.

Suklaidinti paukščiai ieš
kojo namų netikru “adre
su”, kurį mechaniškai už
fiksavo jų smegenys.

Panašių bandymų buvo 
atlikta ir daugiau. Aišku, 
tai dar nėra galutinis įro
dymas. Pavyzdžiui, neaiš
ku. kaip į saulę gali orient 
tuotis paukščiai, keųtą ek^ , 
vatorių. Tačiau reikia tikė
ti, kad tolesni bandymai iš
spręs šią mįslę.

4 p.-Lsisv© (Liberty)— Antr., lapkričio- (Nov»£ 7, 1961 
s .



Kova su vėžio
VILNIUS. — TSKP Pro- 

gramos projekte daug dė
mesio skiriama tarybiniam 
mokslui vystyti. Komunis
tų partija numato sutelkti 
visas kūrybines ir materia
lines jėgas tam, kad būtų 
nugalėta visa eilė dar iki 
šiol palyginti sunkiai gydo
mų susirgimų. Vienas iš 
tokių susirgimų, keliančių 
didelį susirūpinimą, yra vė
žio liga. Išmokti įspėti ir 
nugalėti vėžio ligą — šis!lgaiįma7 
partijos nurodymas dabar | Naujų gydymo priemo- 
visų onkologų dėmesio cent- j nįų, metodų kūrimas yra iš 
re- i esmės eksperimentą torių
Vėžys kaip mirties šaltinis | r a n k o se. Eksperimentinė 

i onkologija taip pat pajėges- 
Ne paslaptis, kad dėl vė-jnė spręsti ir tokius svar- 

žio miršta dar palyginti ] blausius onkologijos klausi- 
daug žmonių ir pačiame j mus> Rajp vėžio etiologijos, 
darbingame amžiuje. Ofi- ■ patogenezės ir kt. Tokiu 
cialiai paskelbtais statisti- būdu, mokslinių ieškojimų 

. v . . i srityje eksperimentinei on
kologijai, nemažinant klini
kiniams tyrimams priklau
sančios reikšmės, reiktų su
teikti platų kelią.

Nauji keliai
Pasirenkant eksperimen

tinės onkologijos darbų te
matiką, mūsų nuo m o n e , 
tikslingiausia būtų dau
giausia ir toliau vystyti bei 
plėsti eksperimentinės che- 
mioterapijos tyrimus. Ma
nome, kad neverta įrodinėti 
šios kiypties aktua 1 u m o . 
Nors cheminių preparatų 
kūrimo ir tyrimo platesni 
darbai tiek mūsų šalyje, 
tiek ir užsienyje, pradėti vi
sai neseniai, po karo, ta
čiau šioje srityje jau yra 
akivaizdžių pasiekimų. Eilė 
cheminių prep a r a t ų sėk
mingai taikomi klinikose 
gydant kai kuriuos pikty
binius susirgimus.

Tam tikrą patyrimą 
priešnavikinių prepa ratų 
sintezės darbe turi ir mūsų 
respublikos moksliniai dar
buotojai. Tačiau jų būrys 
kol kas dar aiškiai nepa
kankamas. Manytume, kad, 
stiprinant Onkologijos 

Pasirinkta in- mokslinio tyrimo instituto

Senieji kovos būdai
Klasikinės vėžio ir kitų 

piktybinių susirgimų gydy
mo priemonės, kaip chirur
gija 
mas, 
savo

ir spindulinis gydy- 
galima sakyti, priėjo 
galimybių ribas. Kli- 
darbuotojams telieka 

tikra, ribota galimybėtam 
tobulinti vien pasiūlytus 
gydymo metodus jau vien 
todėl, kad eksperimentuoti 
klinikoje su žmonėmis ne-

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA

niais duomenimis 1956 me
tais dėl piktybinių susirgi- 

mių kiekvienam 100,000 gy
ventojų Belgijoje buvo 
208.6 mirties atvejo, Ang
lijoje ir Velse—207.6, Švei
carijoje — 190.9, Norvegi
joje — 160, JAV — 147.9 

• TSRS — 113.7. Visame pa
saulyje kasmet vėžiu serga 
apie 5 milijonus žmonių. 
Kaip matome, Tarybų Są
jungoje mirtingumo procen
tas yra mažiausias palygin
ti su kapitalistinėmis šali
mis.

Bet tai, žinoma, jokiu bū
du negali mūsų patenkinti. 
Todėl ne atsitiktinai vėžio 
problema šiandien yra vie
na iš pirmųjų medicinos 
problemų. Didelė atsako
mybė už šios problemos ga
lutinį išsprendimą tenka vi
soms įstaigoms ir asme
nims, dirbantiems šioje sri-

Netikėta staigmena 
Lietuvių kolonijoje

Įvyks puikus koncertas 
ir vaidinimas, kurį rengia 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Korporacija. Šis gražus 
meninis parengimas įvyks 
sekmadienį, lapkr. (Nov.) 
26 dieną, 206 Parrish St., 
Wilkes-Barre, Pa. (Tautiš
kos bažnyčios svetainėje). 
Svetainė bus atdara nuo 2 
valandos po pietų.

Muzikalė programa, tai 
yra, dainos ir vaidinimas, 
prasidės 4 valandą.

Į koncertą įžanga bus $1, 
o prie įžangos bus ir durų 
dovana.

Taip pat bus labai gerų 
valgių už prieinamą kainą 
ir visokių gėrimų. Bus ga
lima pasivaišinti, linksmai 
ir draugiškai laiką praleis
ti.. Beje, vakarienę bus ga
lima gauti apie 6 vai. va
kare.

Viršminėto koncerto pro
gramą išpildys Brooklyno, 
N. Y., choristų didelė gru
pė, vodovystėje chorvedės 
Mildred Stensler.

Brooklyno Aido choras 
yra plačiai žinomas. Jam 
vadovauja Mildred Stens
ler. Jis ne tik puikiai dai
nuoja, bet ir operetes ir ki
tus veikalus artistiškai su-

vaidina. Čia nedalyvaus vi
sas choras, bet bus rinkti
niai dainų ir vaidybos mė
gėjai: kvartetai, duetai, so
listai ir vaidintojai, kurių 
gražiomis dainomis ir vai
dyba galėsime gėrėtis ir ža
vėtis.

Taigi, kaip matote, už 
vieno dolerio įžangos bilie
tą gausite dvasinio pasiten
kinimo ir paremsite Lietu
vių Laisvų Kapinių Korpo
raciją, kuriai finansinė pa
rama labai reikalinga.

Dar reikia priminti, kad 
viršminėtos kapinės yra la
bai gerose ir teisingose ran
kose, nes valdyboje yra dar 
jauni žmonės, amerikoniš
ki lietuviai. Valdyba yra: 
Vincas Grigaitis, preziden
tas; Aldona Grigaitienė 
protokolų sekretere, o Al
bina Mack, tai yra O. Kru- 
tulienės duktė, finansų sek
retorė. Taigi prašome ne
praleisti tokios puikios pro
gos. Dalyvaukite visos apy
linkės lietuviai! Kviečiame 
iš arti ir toli. Gi iš toli at
vykusioms, jeigu nebus pa
togu nakties laiku grįžti 
namo, tai tiems čia gausi
me nakvynes.

Visus nuoširdžiai kviečia 
Kapinių Komitetas.

Bingbamton, N. Y.
Padėkos žodis

Sunkiai sirgau, rugsėjo 
21 d. man padarė operaciją. 
Dažnai galvojau, kad gal 
jau baigsis gyvenimas. Bet 

i ligą padėjo nugalėti drau
gių ir draugų užuojauta. 
Kai tik Čekanauskas prane
šė apie tai “Laisvėje”, pra-

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

sirūpinusi. Ji jau kalba apie] 
persvarstymą viso reikalo.

Iš Lietuvos
AKTORIŲ NAMŲ 

ATIDARYMAS
Vilnius. —Spalio 8 d. Vil

niuje buvo atidaryti Lietu-Visiems džiugu, kad Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Sąjun- vos TSR teatro draugijos, 
ga susitarė dėl naujo Jungti- Aktorių namai
nių Tautų sekretoriaus. Juo 
yra burmietis, gabus, gudrus 
diplomatas U Thant. Jis pa

Pažymėti 
šio įvykio čia atvyko dide
lis būrys respublikos artis-

siskyre šešis pagalbininkus ir I tų, kultūros ir meno dar-
. v. , ... . « •• 'I J* V • * V T * Jdejo ateiti užuojautos. Nie- pasižadėjo su jais tartis visais buotojų, 

kados nemaniau, kad turiu didžiaisiais tos pasaulinės or- Tarybų Lietuvos teatrų bei 
tiek daug draugųjį* drau- gamzacijos reikalais. broliškųjų respublikų.
o-in Matomai mnnn veikla Ką gl tai Parodo? Tai Pa'gm. Mato ai,, mano vei la rod kad galima susitarti ir Draugijos prezidiumo 
ir darbavimąsis Laisvei’ Drieiti bendru išvad„ Tiktai mcnnhMnc

svečių iš kitų

prieiti bendrų išvadų. Tiktai 
reikia blaivaus proto ir “šal
to” kraujo, šiuo klausimu abi

1 pusės pasielgė išmintingai.
Panašiu susitarimo keliu tu- 

taupydama Į retų būti spren d ž i a m i visi 
vardus i Jungtinių Tautų klausimai.

I Vienos kurios pusės laikinas 
laimėjimas kitos pusės sąskai-

? Mokslinis tyrinėjimas

Šiuo metu vėžio proble
mą respublikoje sprendžia 
1957 metais įsteigtas Onko
logijos mokslinio tyrimo in
stitutas. Institutas atlieka 
platų mokslinį ir organiza
cinį darbą.
stituto mokslinio tyrimo, priešnavikinių prep a r a t ų 
darbo kryptis yra viena ak- ] sjntezės laboratoriją, tuo 
tualiausių šiuolaikinėje on- ] pačįu metu į šį darbą reik- 
kologijoje. Tiek eksperi-Uų plačiau įtraukti ir kitas 
mentiniai, tiek ir kliniki- ] mokslo įstaigas. Šios sri- 
niai instituto skyriai, įįes specialistai, kaip aka- 
sprendžia bendrą vėžio ir c|emikas A. Purenąs, chemi- 
kitų piktybinių susirgimų! jos mokslų kandidatas J. 
kompleksinio gydymo prob- Degutis, dirba Kauno Poli- 
lemą. - I technikos institute. Priešvė-

Pagrindinis dėmesys krei- žinių preparatų sinteze, 
piamas naujų priešnaviki- mūsų nuomone, turėtų do- 
nių cheminių preparatų kū-'mėtis LTSR Mokslų akade- 
rimui ir jų bandymui. Ei-]mijos Chemijos ir cheminės 
nant šia kryptimi, jau pa-1 technologijos instituto orga- 
siekta kai kurių laimėjimų, ninės chemijos sektorius. 
Du pirmieji instituto moks-! Dalis jo darbuotojų galėtų 

alininkų sukurti preparatai j dirbti ir šia tematika. To- 
"tiriami instituto klinikose.; kio darbo pavyzdžių turime 
Pastaruoju metu institutui kitose respublikose. Pavyz- 

4/hrmą kartą pavyko sukurti džiui, TSRS Mokslų akade- 
originalų preparatą, kuris mijos Elementoorgan i n i ų 
šimtu procentų išgydo kai .junginių instituto (direkto- 
kuriuos laboratorinių gyvu-]riuš akademikas A. Nesme 
lių eksperimentinius pikty- i janovas) fluoro chemijos 
binius navikus. Dabar šis Į laboratorija, vadovaujama 
preparatas bando mas to-' akademiko J. Knunianco, be 
liau.

1957 m. įkurta Respubli
kinė cnkologų mokslinė 
draugija dar labiau pagyvi
no mokslinę veiklą, kurioje 
dalyvauja visos respublikos 
onkologai ir kai kurių kitų 
specialybių specialistai.

Plečiant mokslinį onkolo
ginį darbą respublikoje, 
ypatingą dėmesį mūsų nuo
mone, reikėtų skirti ekspe
rimentinės onkologijos vys
tymui. Eksperimentinė on
kologija ateityje turėtų už
imti vyrau j a n č i ą padėtį 
Respublikoje. Jau dabar aiš- 

4Au, kad klinikiniai moksli
niai vėžio tyrimo darbai, 

v ypač pagrindinėse onkologi
jos kryptyse, turi ribotas

Worcester, Mass.
Pianistas Van Cliburn 

populiarus
Čia rudeniniu laiku tradi

ciniai yra vykinamas muzi
kinis festivalis. Šiemet jis 
vyko per šešias dienas — 
spalio 23-Ž8 dd. Praeityje 
būdavo tik penkias dienas.

Detroito simfoninis orkes
tras kasdien dalyvavo pro
gramose, taip pat vietinis 
sudėtinis choras su apie 
pusantro šimto dainininkų. 
Apart įvairių profesionalų i 
solistų skirtingomis dieno
mis spalio 27 d. buvo pia
nistas Van Cliburn, kuris 
pagarsėjo, kai anais metais 
Maskvoje už skambinimą 
piano gavo nemažą piniginę 
dovaną nuo Sovietų. Wor- 
cesterio auditorija, talpi
nanti virš 3,000 publikos, 
toli gražu nesutalpino no
rinčių jį pamatyti ir išgirs
ti. Įžangos tikietų negali
ma buvo gauti, nepaisant, 
kad jie buvo po $5. Nema
žai žmonių tą dieną prie 
įžangos tikietų langelio dis- 
kusavo, kad prasčiokui nie
kad nėra galimybės ką nors 
įdomaus matyti. Tikietai 
tai dienai buvo išparduoti 
per laiškus prieš kelias sa
vaites iš anksto.

Pasibaigus festiva 1 i u i, 
“The Evening Gazette” kri
tikas John F. Kyes sako: 
Van Cliburn makes history 

the festival.” D. J.

Waterbury, Conn.
LLD susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio ~19 
d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
klube, 103 Green St., įvyks 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 
mas. 
kalu. 
LLD 
rius.
kite. Atsįveskįte ir naujų 
narių į Draugiją.

Kp. Valdyba

28 kuopos susirinki- 
Bus labai svarbių rei- 
Tarpe kitų rinksime 
Centro komiteto na 

Visi ir visos dalyvau-

d.,

u 
at

pagrindinės tematikos sėk
mingai dirba ir priešvėžinių 
preparatų sintezės srityje. 
Šios laboratorijos susinte
tintus pr e p a r a t u s tiria 
stambiausi Tarybų Sąjun
gos onkologijos institutai. 
Dalis šių preparatų buvo 
tiriama ir mūsų respubli
kos Onkologijos institute.

Vykdant TSKP Progra
mos projekte iškeltus užda
vinius, respublikos onkolo- 
gai nepagailės jėgų ir pa
st a n g ų visiškai pergalei 
prieš vėžio ligą priartinti.

S. KEBLAS 
Medicinos mokslų kandidatu,s, 
Onkologijos mokslinio tyrimo 
instituto eksperimentines 
terapijos skyriaus vedėjas

(Iš “Tiesos”)

EASTON, PA.
Minėjo sukaktį

Stasys Matonis (Martin) 
ir jo žmona paminėjo savo 
auksinį jubiliejų—50 metų 
ženybinio gyvenimo sukak
tį. Jie apsivedė 1911 m. spa
lio 28 d.

Abu gimę Lietuvoje. Pro
gresyviai žmones, “Lais
vės” skaitytojai. Sukakties 
minėjimui suruošė gražų 
pokylį ir susikvietė savo 
draugus. Ir sukakties lai
ku nepamiršo spaudos—pa
aukojo “L” reikalams $5.

Stasys gimęs 1891 me
tais, Matonienė, buvusi Ve- 
loniūtė, gimus 1893 metais.

Linkiu jiems abiem daug 
sveikatos ir laimingai su
laukti deimantinio jubilie
jaus.

Waterbury, Conn.
“Laisvės” vajus

Sekmadienį, spalio 29
su P. Boku sėdome į auto
mašiną ir išvykome aplan
kyti lietuvius ūkininkus, 
“Laisvės” skaitytojus.

Pirmiausiai sustoj ome 
pas Prekauskus, Woodbu- 
ryje. Prekauskienė pavaiši
no su kavuke. Pasikalbėjo
me, -jie pasimokėjo prenu
meratą už laikraštį.

Antras sustojimas buvo 
pas D. Kidulą, Bethleheme. 
Draugas nusiskundė, kad 
vienam nuobodu gyventi, 
nes jo žmona prieš dvejus 
metus mirė. Jis amžiuje 
nejaunas, bet taip stiprus 
ir dvasioje tvirtas. Pasimo
kėjo už “Laisvę” ir atsi
sveikindamas kvietė ir at
einančiais metais atvykti ir 
laikraštį atnaujinti. ,

Trečias apsistojimas 
vo pas Smitus, ten 
Bethleheme. Smihas
senas ūkininkas ir taip pat 
“L” skaitytojas. Ūkyje ver
čiasi gerai, nes turi patyri
mo. Jis irgi atsinaujino 
“Laisvės” prenumeratą.

Norėjome dar apsilanky
ti pas W. Dūdą, bet jau 
buvo vėlu—temo, tai paliko 
kitam kartui.

M. Strižauskienė

bu- 
pat 
yra

E. Kalinis

Aš, Stulgaitiene Pranė, ieškau sa
vo giminių: Domicėlės Babonienės 
ir Marijonos Antanavičienės.

Juozas Stulgaitis (“Laisvės” skai
tytojas), ieškau Stulgaičio Pranciš
kaus. Visi trys asmenys gyveno 
Worcester, Mass. Jei gyvi esate, 
prašome atsiliepti. Stulgaitiene Pra
ne, Ariogalos rajonas, "Raud. žvaigž
dės” kolūkis, M a n k ū n ų kaimas, 
Lithuania, USSR.

pirmininkas, respubli k o s 
nusipelnęs artistas J. Ka
valiauskas perkerpa raudo- . 
ną juostą, ir pirmieji sve
čiai — Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirminiko pavaduo
tojas J. Baltušis, respubli
kos kultūros ministras J.

IŠ Pietinio Vietnamo grįžta] Banaitis, partijos Vilniaus 
nuo F. P. i generolas Taylor. Ką jis pa-1 miesto komiteto ^sekreto-

i rius P. Griškevičius ir kiti 
— įžengia į nedidelę, bet 
jaukią aktorių namų salę.

J. Kavaliauskas savo kal
boje padėkojo partijai ir 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bei už puikią dovaną ir už
tikrino, jog respublikos te
atrų darbuotojai dės visas 
pastangas, kad kuo grei
čiau būtų įvykdyti uždavi
niai, kuriuos partija ir vy
riausybė iškėlė kultūros ir 
meno darbuotojams išplės
tinės komunizmo statybos 
laikotarpiu.

Džiugaus įvykio proga 
respublikos teatrų darbuo
tojus pasveikino broliškųjų 
respublikų atstovai. — Vi
sos Rusijos teatro draugi
jos tarybos prezidiumo at
sakingasis sekretorius D. 
Deismoras, 
TSR. teatro draugijos pre- 

Juk tai, aišku, bjaurus, pik-; zidiumo atsakingasis sekre-

ir “Vilniai” laike vajų—su
rišo mane su plačia lietuvių 
visuomene.

Laikraštyje 
vietą negalių visų 
suminėti, kas reiškė užuo-; . . -
jauta, nes jų buvo per pu- 'almej!maa J „r’ 1 , . ... ta nieko nereiškia,sę šimto. Apart vietinių, į 
gavau suraminimo laiškus j 
ir atvirlaiškius ~ 
Walantu iš Philadelphijos, 
J. ir E. Sliekų, iš Miami; 
Mrs. Van Berger, iš New 
Yorko; 
iš Brooklyno ir nuo dauge
lio kitų.

Daug pasidarbavo A. Že
maitienė, 
E. čekanauskienė 
Maldaikienė pačios 
damos ir nuo kitų gauda-! keliūnaites, kunigų “Draugo”] 
mos dovanų. Apart 
nimo ir kitokios pagalbos 
jos man padarė “surprizą”, I

Ką jis pa-I miesto komiteto 
tars prezidentui, dar nežinia, j 

Tuo tarpu iš P. Vietnamo 
pranešimuose vieną dieną re
akcinė valdžia giriasi dideliais

B. ir W. Keršuhų laimėjimais prieš partizanus ir
i komunistus, o kitą dieną per 
j ašaras prašo Amerikos gink
luotos paramos išgelbėjimui 
savo kudašiaus nuo tų pačių

K. Juozapaitienė, partizanų ir komunistų.
ir A. ‘-------
atiko-' Negirdėjau Salomėjos Nar-|

snrami-1 korespondentės, pra neši m o į 
i apie Lietuvą, kurią ji pereitą' 

’] vasarą aplankė. Taip pat ne- > 
, ] mačiau jos ten nutrauktų ir, 

kada grįžusiai iš ligoninės parvežtų filmų. Tik tiek apie i 
tai žinau, kiek pasiskaičiau iįteikė $100 pinigais paden-

gimui lėšų, kurių labai daug laikraščiuose, 
susidarė.

Didelis dėkui visoms
draugėms, draugams ir pa-1 vienas piktas provokatorius! 
žįstamiems už suraminimą,! tame sugedusiame laikraštyje' 
UŽ įvairias dovanas. ! nueina taip toli, jog drįsta tai j

J K Nelcsh i mel’ginai primesti parsidavimą | 
i už kelionės lėšas į Lietuvą.] 

Serga 'Girdi, sakoma, kad jai kelionė]
' buvo Lietuvos valdžios apmo
kėta i

Bet ją labai piktai puola1 
“Draugas” ir “Naujienos” —' 

j ypač menševikų “Naujienos.” 
1 v;,.,piktas provokatorius!

Baltarus i j o s
Antanas Navalinskas ne- 

sveikuoja ir yra po dakta
ro priežiūra.

iKatrinai Klikunaitei-Mi- 
chelle padarė operaciją, da
bar jau randasi ,namie.

N. Mačiukienė 
operaciją ant akies.

Visi ligoniai yra 
kuopos nariai.

Mrs. Saladūnienė 
skaudžią operaciją, 
piovė koją. A. Klimas vis] 
dar nėra pilnai susveikęs. I 
E. Čekanauskienės anūkas 
Richardas buvo susilaužęs komitetas rengia vakarėlį. !>risimin- 
ranką, bet jau pasveiko ir į^os. b 
eina į mokyklą. Visiems lin-! dicott st.
kiu greitai pasveikti. [Pradžia 6 vai. vakare.

Svečiai
J. ir A. žemaičių dukra; j 

E. Van Berger svečiavosi 
pas tėvus porą savaičių, o 
dabar jau grįžo į New Yor- 
ką. R. Sadauskas ir žmona 
svečiavosi Kanadoje. Pas 
Luzinus buvo atvykus Igno 
sesuo J. Žukienė iš Long 
Islando. Malonu buvo susi
tikti ir pasikalbėti su sve
čiais.

Josephine Nelesh

tas melas. Tai purvina pro
vokacija.

Ir kuo šita lietuvaitė jiems 
taip nusidėjo? Tik tuo, ma
tyt, kad jinai, sugrįžus iš sa-

> ant jos
I spiaudyti taip, kaip spjaudo] 

LDS 6 j menševikai.

turėjo vo tėvynės, atsisako

jai nu-]

Česlovas Kalenda
Neramieji

Nors saulės mums nestinga, 
Nors žemė ir žieduos, — 
žvaigždžių šviesa mįslinga 
Ramybės vis neduos.
Į melsvą erdvę kilsim
Ir skrisim kuo toliau,
Kol visko neištirsim
Anksčiau arba vėliau...

Nublanks prieš mokslo 
šviesą

Didžiausia paslaptis...’
Ir lauks rankas ištiesus 
Laiminga ateitis.
Nors saulės mumsnestnga, 
Nors žemė ir žieduos, — 
žvaigždžių šviesa mįslinga 
Ramybės mums neduos.

“Pionierius”

Rawalpindis. — Pakista
no delegacija išvyko į Af
ganistaną .— nori atsteigti 
diplomatinius ryšius.
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PRANEŠIMAI 
I 

WORCESTER, MASS.

šeštadienj, Lapkričio-Nov. 11, Ve
teranų dienoje, LSD moterų veiklos 

ti įvykusią taiką ir siekti pastovios , 
; Bus Lietuvių salėje, 29 En- • 

Bus vaišės ir muzika. I 
(87-88) ,

torius P. Levašovas, Estijos 
TSR teatro draugijos at
stovas, Akademinio Kingi- 
sepo vardo dramos teatro 
režisierius L. Kalmetas, 
svečiai iš respublikos peri
ferijos teatrų. Buvo per
skaitytos gausios sveikini
mo telegramos nuo teatrų 
kolektyvų ir atskirų asme
nų. 

c

Po iškilmingos dalies Ak
toriaus namų scenoje įvyko 
pirmasis koncertas, kurio 
programą atliko Vilniaus 

I meno meistrai.

I BROOKLYN, N. Y.

i LDS 1-os kuopos susirinkimas i
! įvyks antradienį, lapkričio 7 d., Į y-* ą -r Tl/TT^
.7:30 vai. vakare, “Laisvės“ .salėje, UAL/1 IIVILfJLvJD, 1'11 A
I 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.
: Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku- BUS RODOMI PAVEIKSLAI
! rių duoklės neužmokėtos, malonė-' LIETUVOS
j kito ateiti ir užsimokėti, kad ne- i
i susispenduotumėt. Valdyba (87-88) i “Tarybą Lietuva”

“Nemuno žiotys” ir
“černiakovskio Kolūkis”

Sekmadienyje
Lapkričio-November 19 d.

Pradžia 2-rą vai. popiet
FINŲ SVETAINĖJE

i 703 Ponca St., Baltimore, Md. 
Valdyba

ĮŽANGA DYKAI
WORCESTER, MASS. __ , .... ... KT OAi Kelrodis: Važiuokite Nr. 20

-11 1k,uo!’os, f“siripkim1as j busu iki 4900 Eastern Ave., iš- 
įvyks lapkričio 13 d., 7:30 vai. vak., i
29 Endicott St. Kivečiame narius ! lipkite aut Ponca St. 11’ eikite 
būtinai dalyvauti, nes bus rinkimai- ] j .)ietu pusę du blokus, 
balsavimai Centro valdybos, taipgi
turime ir kitų reikalų aptarimui.] Kviečia LLD 25 kp.
Jaskevičius, org. (88-89) i------  ----

sU: BALTIMORE, MD

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Lapkričio-November 10-tą d., Veng- i 
rų klubo patalpose, 1148 N. 4th St. į 
(šalia buvusio Rusų klubo), prasi-] 
dės 7:30 vai. vakare. Reikės iš
rinkti kelis darbininkus Lietuvos 
filmų rodymo vakarui, lapkričio 18 
d., 7 vai. vak., Lietuvių Republikonų j 
klube, 2530 N. 4th St. Turėsime ir ] 
daugiau svarbių reikalų aptarti.

Norwood, Mass.
LLD 9-ta kuopa rengia šaunius pietus sekmadienį, 

Lapkričio-November 26 d., 1-mą vai. popiet, Lietuvių 
Bendrovės salėje, 13 George Avė.

šis banketas yra rengiamas mūsų pažangios spau
dos — “Laisvės” ir “Liaudies balso” — paramai.

Kviečiame visus, vietinius ir iš apylinkės kolonijų, 
atsilankyti. Užtikriname, visi būsite pilnai paten
kinti, nes mūsų gaspadinės moka pagaminti skanius 
pietus, kad visi būtų patenkinti. Prie skanių pietų 
bus įvairių skanėsių, šiltos kavutės ir alučio.

Rengimo komisija

5 p.»Laisve (Liberty)— Antr., lapkričio (Nov.) 7, 1961
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BALSUOKITE!
šiandien, lapkričio 7 die

ną, Niujorko piliečiai rinks 
miesto valdžią — majorą 
ir kitus valdininkus.

Patariame visiems lietu
viams JAV piliečiams, ku
rie esate užsiregistravę: 
balsuokite! Atlikite savo 
pilietiškas pareigas!

Patariame balsuoti už 
tuos kandidatus, kurie via 
sūdė t i BROTHERHOOD 
PARTY sąraše.

fabrikantai ir valdžia labai 
susirūpino užsienio prekyba

Iš Aido choro veiklos
Mes aidinčiai rūpestingai 

rengiamės “Laisvės” kon-

aidiečiai pasitiko mūsų Jo- spėkas ir dainuoja chore, 
na su taurele ir užkan- c Bravo, Onute!

Gal mums ir nemalonu 
yra girdėti, kad mus kas

Smegenų” suvažiavimas 
tinkamu 

vaistu”. Išrinko kelis ko- 
ir

paruoš pasiūlymus kitam 
suvažiavimui.

New Yorkas. — Per tris 
dienas Manhattane 
svarbi konferencija, kurios 
dienotvarkyje buvo: Kaip! mitetus, kurie tyrinės 
prekybai atsilaikyti prieš! 
augančią kompeticiją Euro
poje ir Lotynų Amerikoje.

Dalyvavo virš 2,000 ban
kininkų, pramonininkų, ap- 
draudos kompanijų vedėjų, 
stambių prekybininkų ir 
virš 400 JAV vyriausybės 
žmonių, mokslininkų, užsie
nio diplomatų ir užsienio 
biznierių.

Reikalas labai rimtas. 
Vakarų Vokietijos indust
rija atsigavo ir jos prekės 
žymiai padaugėjo Lotynų 
Amerikoje. Tolimuose Ry
tuose Japonija smarkiai 
veržiasi į rinkas. Į Japoniją 
tartis išvyko net penki JAV 
kabineto sekretoriai: vals
tybės, prekybos, darbo, vi
daus ir agrikultūros. Eu
ropoje Jungtinių Valstijų > 
biznieriai susidūrė su dvie- 
mis prekybos sąjungomis, 
The Common Market, kurią 
sudaro šešios valstybės: 
Vakarų Vokietija, Francu - 
zija, Hollandija, Belgija ir 
Luksemburgags, ir The Eu-1 
ropean Free Market Ass’n, 
kurią sudaro septynios val
stybės su Anglija priešaky
je.

Naujai susiorganiza v tį
sios valstybės Afrikoje ir 
Azijoje vysto savo gamybą, 
veda prekybą su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis socialis
tinėmis šalimis. JAV pre
kių rinkos siaurėja.

Jungtinės Valstijos turi 
galingą industriją, jos kiek- 
vieneriais metais į užsie
nius turi išvežti daug pre
kių. Jų pareikalavimą dar 
mažina ir pačių JAV kapi
talistai, kurie, ieškodami 
žaliadaikčių ir piges n i ų 1 
darbininkų, steigia užsie
nyje fabrikus ir ten gami- 

JAV užsienio 
prekybai kenkia ir varžy
mas jos su socialistinėmis 
šalimis.

Fabrikantai ir bankinin
kai siūlė pakelti muitą ant 
užsienio prekių, įvežamu į 
Jungtines Valstijas. Bet 
tam prieštaravo JAV vy
riausybės žmonės priešaky- 

atgauti sveikatą ir sustip- • je su George W. Bali, vals-

Galvokite apie 
jubiliejinį koncertą

Labai prašome visus lais- 
viečius darbuotis, kad jubi
liejinis “Laisves” koncertas 
būtų sėkmingas visais at
žvilgiais.

Koncertas įvyks lapkri
čio 12 d., Schwaben salėje, 
Brooklyne (žiūrėkite skel
bimą).

Ruoškitės dalyvauti pa
tys, taipgi raginkite kitus, 
kad atvyktų į koncertą.

Programa bus šauni, gra
ži!

LDS 3-čios apskrities 
kuopų dėmesiui

Jau buvo rašyta “Tie
sėje”, kad LDS 3-čios Apsk. 
konferencija įvyks šio mė
nesio 26, sekmadienyje, lie
tuvių kliube, 402 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Ši Apskritis apima New 
Jersey miestelių ir Brook- 
lyno kuopas. Kiekvieno kuo
pa privalo atsiųsti delega
tus į konferenciją. Jei ku
rios kuopos jau neturės su
sirinkime', tai bile kuris iš 
valdybos galės atstovaut sa
vo kuopą, arba valdyba ga
li įgalioti bile narį ar na
rius būti delegatais. Konfe
rencija prasidės 10 v. ryto.

—A'pskr. Sekr.

J. Barkus sveiksta
Prieš keletą savaičių Jo- na prekes, 

nas Barkus pergyv e n o 
akies operaciją. Jis tikisi, 
kad sveikata gerėja. Ligo
ninės daktaras kartą į sa
vaitę tikrina sveikimo eigą.

Barkus jau būna namie, 
293 Hooper St, Apt. 34, 
Brooklyne. •

Linkiu jam greit pilnai
J . • * 1 1. * _  '

rėti.

Jungtinės Tautas, N. Y. 
r-Ši organizacija turi 1,200 
apmokamų tarnautojų.

tęsėsi dar nesurado

tybės sekretoriaus pava
duotoju, nes pakėlus muitą 
galima susilaukti nesma
gumo su karinių sąjungų 
nariais, kaip; NATO, ŠRA
TO ir kitais'.^'

Kaip jaunimas žiūri į 
niuklinį karą

Čia paduodu turinį lape
lio, kuriuos skleidė jauni
mas, masiniai pikietuoda- 
mas Civil Defense Head
quarters, 55th St. ir Lexing
ton Ave., New Yorke, lap
kričio 4—tą:

Fallout Shelters (slėptu
vės) nėra apsauga nuo 
bombų. Jos neapsaugos nuo 
sprogimų efekto nei nuo 
ugnies. Miestas, kaip New 
Yorkas, žūtų atsitikime 
niuklinio karo, ar slėptuvės . 
bus ai’ nebus.

Slėptuvės gali tapti jūsų 
kapais arba krematorija. i 

Paprastieji bombardavi
mai Antrajame pasaulinia-| 
me kare parodė įtikinančiai 
tai, kas atsitiktų dabar, 
kuomet bomba turi daug 
stipresnę jėgą už naudotą- i 
ją anam kare.

Ar laisvė išliks niuklinia- 
me kare? Visuotinis karas, 
paliečia visus žmones. Tre
čiojo pasaulinio karo “vete
ranai” bevelytų patys būti 
mirusiais, negu likti radio- 
aktyvėje d y kūmo j e be 
maisto, be vandens, vaistu... z ’c
Ir kas beliks iš “laisvės”, 
už kurią ketiname kariauti 
kare, kuriame būtų viskas 
sugriauta, visuomenė su
naikinta?

Vienintelis tikras apsigy
nimas yra taika!

Prisirengimas karui ne
garantuoja išlikimo Jungti
nėms Valstijoms nei visai 
žmonijai Užtikrintas apsi
gynimas prieš niuklinį karą 
negalimas. Dabartinė civili
niu apsigynimo programa 
gali tapti žiauria apgaule.

Jaunimas kviečia visus 
protestuoti prieš mintį, kad 
suvarymas į urvus apsau
gos žmoniją.

Mes tikimės, kad vienin
telis keliąs išlikimui, tai su
sitarimas corn didžiųjų val
stybių nusiginkluoti ir gy
venti taikoje.

Pasirašo: National and 
New York Student Coun
cils for a Sane Nuclear Po
licy, 17 E. 45th St, New 
York.

madienį. O kad. duoti ką 
naujo, tai prisieina mokin
tis su viršlaikiu. Užtikrinu, 
kad Aldas skambės su nau
jom dainom, būkite...

Per keletą savaičių bu
vo išvykęs su filmais mūsų 
Aido choro pirmininkas J. 
Grybas. Ir kaip sužinojo 
apie jo grįžimą, ant greitų
jų suruošė jam sutiktuves. 
Keršulių sukaktuvės, tai

zausko gimtadienis, vėl su 
taure už jo gimtadienį. O 
draugė Vinikaitienė su gar
džiu skystimėliu už savo 
naujagimės anūkės sveika
ta, c

Buvo malonu susitikti 
aidiečių pamokose su mūsų 
Onute Kazlauskiene. Iš ne
tikėtos jos Vinco mirties

smūgio, ji vėl.atgauna savo

Mirus L.M.S. Centro komiteto nariui

Vincui Kazlauskui
reiškiame širdingą užuojautą šioje liūdesio valandoje 

jo žmonai, sūnui, giminėms ir visiems draugams.

Vincas buvo veiklus komiteto narys per eilę metu.

Lietuvių Meno Sąjungos

Centro Komitetas

SUSIRINKIMAS Už TAIKĄ IR DRAUGIŠKUMĄ 
SEKMADIENIO VAKARE, LAPKR. 12 NOV., 7:30 

CARNEGIE HALL 
GEN. HUGH R. HESTER — DR. JEROME DAVIS 

MISS NATALIE DERU JINSKY 
(Koncerto Pianistė) 

ATSTOVAS NUO USSR AMBASADOS 
ROCKWELL KENT, Vakaro Vedėjas 

* * * 
Apvaikščiojimas Lapkričio mėnesio sukakčių: 

Įsteigimas Sovietinės Respublikos (1917)
Įsteigimas Diplomatinių Santykių U.S..A — U.S.S.R. (1933) 

ĮŽANGA $1.00 
NATIONAL COUNCIL AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr, lapkričio (Nov.) 7, 1961

Lapelį Gavęs

Po miestą pasidairius
New Yorkas — Karo lai

vų statyba perdavė laivynui 
didžiausį lėktuvnešį “Con
stellation,” kurio pastaty
mui išleista apie 300 milijo
nų dolerių.

New Yorkas.—Jos pačios 
kambariuose rado negyvą 
K. Benedict, 77 metų, am
žiaus, kuri dėl turto bylinė
josi su giminaite Gamble 
Benedict.

Brooklyne, Coney Island 
srityje, randasi dideli pa
statai Marine & Aviation | 
departamento. Jų pastaty-j 
mui vyriausybė išleido: 
$200,000,000. Dabar jie' 
nėra pilnai vartojami., tai | 
daromi planai dalį jų išnuo
moti laivų kompanijoms.

Teisėjas Ed. J. Chapman 
nuteisė Irwiną Suallį, soci
alistą, pasimokėti $10 bau
dos už tvarkos paneigimą. 
Sualis pikietavo TSRS dele
gacijos į Jungtines Tautas 
patalpas ir kėlė triukšmą.

tai jau nieko negali pada
ryti. Mūsų Tadas Kaškiau- 
čius išvyksta į saulėtą Flo
ridą, kur bandys praleisti 
koki laika ir įgauti dau- 
giau spėkų veiklai. Mes lin
kime Tadui linksmai ir 
laimingai pailsėti ir pasi
grožėti Floridos saulute ir 
jos gamtišku grožiu.

Atitaisome klaidą
Lapkričio 3 d. korespow- 

dencijoj iš choro veiklos vie
noje vietoje išleista pora 
eilučių, ir tuo būdu išeina 
nei šis, nei tas. Turi skam
bėti: “Taipgi mes reiškia
me didelį padėkos žodį mū
sų solistams-artistams Au
gustinui Iešmantai, Nellie 
Ventkmei, Elenai Brazaus
kienei, Alekui Veličkai už 
jų įdėtas pastangas” ir t.t.

Aido Choro KorespP tą.— Red.

‘Laisves’ Koncertas
Rengia Laisvės Bendrovė —Įvyks Sekmadienį

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

ChicagosKonstancija Menkeliūnaitė- Campa, Dramat. Sopranas

Jos
Estelle Bogden, Lyriškas Sopranas

Dainuos Solus ir Priedo Duos Keletą Duetų

Ručinskienė
Mildred Stensler
Aido Choro ir Motoru 4-

Kvarteto Mokytoja

ELENA BRAZAUSKIENĖ

lyriškas sopranas

Aido Choro Moterų Kvartetas
Nellie Ventienė, Našlė Buknlenė, Ona Čepulienė, Uostė

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 bus labai įdomus. Būtinai ateikite jį išgirsti ir pama
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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