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METAI 50-ji

I KRISLAI
D-ro Du Bois žygris.
Padarė, kaip kiti.
Pries reakciją.
Jurgis Janušonis-Jamison

— Rašo R. Mizara —
Įžymusis amerikietis moks

lininkas, švietėjas, kovotojas, 
^filosofijos daktaras w. E. B. 
Mbubois įstojo į JAV Komu

nistų partiją.
Jis tai padarė, peržengęs 

90 metų amžiaus slenkstį.
—j Kapitalizmas nebegalės 

reformuotis, — pareiškė jis 
laiške, prisiųstame tos parti
jos generaliniam sekretoriui 
Gus Hali. — Kapitalizmas per 
daug svanaudiška santvarka, 
todėl ji negali visiems žmo
nėms suteikti gerbūvio.

Į komunistinį judėjimą A- 
merikos intelektualai ateina 
visokiais keliais, tik ne tuo 
pačiu amžiumi. Vieni stoja 
tan judėjiman jauni, kiti jau 
sulaukę senatvės.

Pav., įžymusis rašytojas 
Theodore Dreiser į JAV Ko
munistų partiją įstojo būda
mas apie 70 metų.

O rašytojas Sinclair Lewis 
jau po to, kai tapo Nobelio 
laureatas, pasakė maždaug 
taip:

— Jei man reikėtų pradėti 
gyvenimą iš naujo, tai aš sto- 

. <iiau į komunistų partiją ir 
^•^aukČiau J°n kitus žmones— 

būčiau organizatorius.
' Rašytojas ' Jack Londonas 

buvo Amerikos Socialistų par
tijos narys, < bet prieš savo 
mirtį iš jos išstojo dėl to, kad 
ji jam atrodė per daug de
šini. Komunistų partijos tuo
met dar nebuvo.

Matote, kaip tūli didieji A- 
merikos • intelektualai žiūri į 
gyvenimą, į ateitį!

D-ras Dubois įstojo į parti
ją, prieš kurią šiandien re
akcija atkišo iešmą. Taigi 
įstojimui laiką jis pasirinko 
ypatingą, atkreipusį į save vi
so pasaulio akis.

Komunistų partijos pirmi
ninkė Elizabeth Gurley Flynn 
visą savo subrendusį gyveni
mą paaukojo kovai už darbo 
žmonių interesus.

Dar 1909 metais Spokane 
mieste, Washingtono valstijo
je, jaunutė, ji sakė kalbą ir 
ten buvo areštuota už tai, kad 
gynė laisvę susirinkti, laisvę 

1 kalbėti.
Tik neseniai Elizabetha grį- 

, žo iš Tarybų Sąjungos. Mask
vos universiteto studentai ir 
profesoriai, kuriems ji sakė 
kalbą, ragino Elizabethą da
bar negrįžti į JAV, nes bus 
įkišta į kalėjimą. Bet ji atsi
sakė patarimų klausyti. Jos 
žodžiais:

—Aš esu amerikietė ir my
liu savo gimtąją šalį, — ir esu 
įsitikinusi, jog čia yra milijonai 
žmonių; jie taip pat kaip ir aš 
sukrėsti pabaisomis, kurias at
nešė McCarrano įstatymas.

Elizabeth Gurley Flynn grį
žo į JAV ir po kelionės stojo 
žmonių laisvių gynybon.

Kaip skaitytojas mato, šian
dien šioje kolumnoje pa
rašiau gerokai apie komunis
tus. Bet tai neišvengiama: 
stambioji spauda kasdien ir 
kasdien pilna straipsnių ir ži
nių apie juos.

Viso pasaulio spauda apie 
JAV Komunistų partijos kovą 
prieš reakciją palankiai rašo 
hr rašys, 

i --- —
Francūzijos intelektualai ra

gina prezidentą Kenedį nevyk
dyti McCarrano įstatymo gy
venimam

Adžiubejaus interviu su 
prezidentu J. Kenedžiu

Iš Jungtiniai Tautų 
i samblėjos sesijos

Studentai kovoja už taiką 
ir prieš atominius ginklus į

Maskva. — “Izvestija”, 
Tarybų Sąjungos valdžios 
organas, išspausdino prezi
dento Kenedžio ir Aleksėj 
Adžiubejaus, “Izvestijos” 
redaktoriaus, pasitar i m o 
turinį. Pasitarimas įvyko 
Washingtone ir tai buvo 
apsikeitimas abiejų šalių 
nusistatymu: kas reikalin
ga daryti pašalinimui nesu- 
susipratimų ir sutvirtini
mui taikaus sugyvenimo. Jų 
pasitarime buvo iškelti se
kami klausimai:

(1) Kenedis sakė, kad pa
saulyje nebūtų nesusiprati
mų, jeigu TSRS nesisteng
tų sukomunistinti kitas ša
lis. Adžiubėjus sakė, kad 
TSRS nesiekia eksportuoti 
revoliuciją į kapitalistines 
šalis, bet lai ir kapitalisti
nės šalys atsisako nuo eks
portavimo kontrrevoliuci- 
jos į kitas šalis.

(2) Prezidentas sakė, kad 
Rytų Europoje būk val
džios nėra žmonių išrink
tos. Adžiubėjus sakė, kad 
tas priklauso nuo asmens, 
kaip jis žiūri į rinkimus. 
Adžiubėjus supranta, kad 
ten patys žmonės išsirinko 
savo valdžias, bet Ameriko
je yra žmonių, kurie tas

TSRS siūlo sulaikyti visus 
atominių ginklų bandymus
Maskva. — Išvakarėse

atsidarymo konferencijos 
Genevoje Tarybų Sąjunga 
paskelbė savo poziciją ir 
pateikė sutarties projektą.

Tarybų Sąjunga pareiš
kia, kad ginklai pasiekė to
kį laipsnį, jog jų vartoji
mas į kėlės minutes gali su
naikinti ne tik didelius 
miestus, bet ištisas šalis. 
Tarybų Sąjunga sako, kad 
žmonijos išsigelbėjimas yra 
tik pilname nusiginklavime 
—panaikinime visų ginklų 
ir taikiame sugyvenime.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad bandymas susitarti 
atominių ginklų kontrolia
vimui tuo laiku, kada kiti 
ginklai tobulinasi ir gami
nami, tai nėra kelias išgel-

Tą patį prezidentui pataria 
ir įžymusis amerikietis moks
lininkas Harold C. Urey. Jis 
sako:

—Prezidentas Jeffersonas 
atsisakė gyveniman vykdyti 
“Alien and Sedition aktus,” 
tai jūs, ponas prezidente, pa
darykite taip su šiuo įstaty
mu...

Lapkričio 26 d. miręs Jurgis 
Janušonis-Jamison buvo ilga
metis mūsų laikraščio bend
radarbis, veikėjas. Jis ilgai 
sirgo. Bet ir sirgdamas, lap
kričio 12 d., “Laisvės” koncer
te sakė:

— Rašau savo atsiminimus... 
šiandien, draugas Jurgi, 

apie Tave kiti rašo...
Ilsėkis ramiai!
O Tau, drauge Janušoniene, 

ir Tau, Mildreda, liūdesio va
landoje—stiprybės!. . 

liaudies valdžias laiko ‘‘už
kartomis”, tuo pat kartu, 
kada jie Amerikoje dikta
torių valdžias, pavyzdžiui, 
Trujillų Dominikos respub
likoje, laikė “žmonių išrink
tomis”.

(3) Pasitarime paaiškė- 
kad galimas susitarimas 
vakarinio Berlyno klausi
me. Kenedis išreiškė mintį, 
kad Vakarinio Berlyno su
sisiekimą su Vakarų Vokie
tija galėtų kontroliuoti 
tarptautinės jėgos, o vaka
riniame Berlyne Anglija, 
Francūzija ir Jungt. Vals
tijos paliktų neskaitlingas 
karo jėgas.

(4) pasitarime išaiškėjo, 
kad einant prie mažinimo 
nesusipratimų, mažin i m o 
karo pavojų, siekiant nusi
ginklavimo, yra galima, 
kad NATO ir Varšuvos Ap
sigynimo Sąjunga pasirašy
tų nekariavimo sutartį.

Prezidento Kenedžio pa
sitarimas su Adžiūbėjumi 
buvo svarbus, atviras, aiš
kus vienos ir antros šalies 
pozicijų pareiškimas. Atro
do, kad jis pasitarnaus pa
šalinimui nesusipratimų ir 
ves prie karo pavojaus su
mažinimo.

bėjimui žmonių nuo sun
kios karo naštos, rūpesčių 
ir karo pavojaus.

Tarybų Sąjunga siunčia 
delegaciją į Genevą tartis 
kontroliavimui atom i n i ų 
ginglų bandymų, nes tiki, 
kad susitarimas būtų pra
džia generalinio nusigink
lavimo.

Tarybų Sąjunga reikalau
ja, kad Genevos konferen
cijoje dalyvautų ir Francū
zija greta Anglijos, Jungti
nių Valstijų, Tarybų Są
jungos, nes Francūzija taip 
pat turi pasigaminus atomi
nių bombų ir yra NATO są
jungoje. Kiekvienam yra 
aišku, kad negali būti susi
tarimo, kuomet JAV ir An
glija tariasi, o tuo pat kar
tu jų karinės sąjungos na
rys — Francūzija daro ato
minių ginklų bandymus.

Tarybų Sąjunga pateikia 
sutarties projektą, kurį pri
ėmus, Anglija, Francūzija, 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga turėtų susi
laikyti nuo atominių ginklų 
bandymų, kaip atmosferoje, 
jūrų vandenyje, taip ir po
žemyje.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos pareiškimas ir 
pateiktas sutarties projek
tas iššaukė susidomėjimo. 
TSRS reikalauja uždrausti 
visokius atominių ginklų 
bandymus, o tuo kartu 
Jungtinės Valstijos ruošia
si prie naujų išbandymų po
žemyje.

J

—Jungtinių Tautų Asamb
lėja 97 balsais nutarė su
daryti komisiją iš 17-kos 
narių, kuri tyrinės kodėl J. 
T. rezoliucija panaikinimui 
kolonializmo nėra vykdoma 
gyveniman. Nuo balsavimų 
susilaikė Anglija, Francūzi
ja ir Ispanija, kurios turi 
kolonijų, o Portugalija ne
dalyvavo posėdyje. Yra su
prantama, kad rezoliucija 
pirmoje vietoje nukreipta 
prieš Portugaliją, kuri Af
rikoje laiko pavergus mil
žiniškas šalis — Angolą, 
Mozambiką ir turi koloni
jų dar ir kitose Žemės daly
se.

Švedija kreipėsi į Asam
blėją, kad ji veiktų sulai-

Mokslininkas ragina Kenedį 
nevykinti McCarrano akto
New Yorkas. — JAV ko

munistų partijos vadovybė 
pranešė JAV Justice depar
tamentui, kad ji nesiregis- 
truos, nes McCarrano įsta
tymas yra priešingas JAV 
Konstitucijai.

, Tuo kartu r žymiausias 
mokslininkas, atominės 
energijos specialistas, lai
mėtojas Nobelio dovanos 
Harold C; Urey pasiuntė 
prezidentui Kenedžiui laiš
ką; kuriame ragina, kad 
nebūtų vartojamas Mc Car- 
rano įstatymas, nes tai bū
tų paneigimas Jungtinių 
Valstijų žmonių žodžio ir 
susijungimo laisvės.

Mokslininkas Urey cituo
ja buvusio prezidento Tru- 
mano pare i š k i m ą, kad 
“mes, amerikiečiai, neturi
me bijotis idėjų ir žodžio 
laisvės”.

Vėliausios žinios
Washing tonas. — Spau

dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
jeigu pagerės tarptautiniai 
santykiai, tai JAV rezervis
tai už metų laiko bus pa
leisti iš karinės tarnybos.

Kairas. — Nasseris sako, 
kad Francūzijoje buvo su
darytas suokalbis jį nužu
dyti. Egipte areštavo kelis 
nužiūrimus francūzus.

Roma. — Italijos civili
nių lėktuvų kompanijos ne
pasitenkinę, kad Jungtinės 
Valstijos nesutiko, idant 
italų lėktuvai skrajotų į 
Los Angeles.

Helsinkis. — Antitarybi
niai elementai, priešakyje 
su dešiniųjų socialistų vadu 
Tanneriu, labai nepasiten
kinę Kekkoneno pareiški
mu.

Tokio. —Buvo jaučiamas 
Žemės drebėjimas Kyushu 
provincijoje. |

kymui atominių ginklų ga- = 
minimo ir bandymų, nes į 
juo daugiau jų gaminama, I 
tuo darosi didesnis sunaiki
nančio karo pavojus. Švedi
jos atstovas sakė: “Didžio
sios valstybės prisigamino 
atominių ginklų, laiko pirš
tą ant aparato jų paleidi-; 
mui, ir bent koks aksiden- 
tas gali padegti atominį 
karą”.

Jungtinių Valstijų dele
gacija kėlė klausimą reika
le kosmoso užkariavimo j 
kontrolės. V. Zorinas,! 
TSRS delegacijos pirminin
kas, pareiškė, kad nebus 
efektyvės kontrolės kosmo
so užkariavime tol, kol ne
bus susitarta pilnam nusi
ginklavimui.

Kaip žinia, 1950 m. prezi-
dentas Trumanas vetavo 
McCarrano įstatymą.

Mokslininkas Urey ragi
na prezidentą Kenedį, kad 
jis suspenduotų verstiną 
reikalavimą Komu n i s t ų 
partijai užsiregistruoti, ir 
kad iš naujo Kongrese bū
tų persvarstytas tas įstaty
mas.

Mokslininkas Urey nuro
do, kad gyveniman vykdy
mas McCarrano įstatymo 
pastatytų į pavojų ne tik 
komunistus, bet ir daug ki
tų organizacijų narių, ku
rios priskaito mos prie 
“fronto organizacijų”.

Mokslininkas Urey ragi
na prrezidentą Kenedį pa
sekti Jeffersoną, kuris 1798 
m. suspendavo įstatymą, 
nukreiptą prieš mūsų šalies 
žmonių laisvę.

Santo Domingo. —Darbo 
žmonių bendrasis frontas 
iššaukė generalinį 'streiką 
ir reikalauja prezidentą 
Balaguerį pasitraukti. Ba- 
lagueris prigrūdo gatves 
tankų ir kareivių.

Munichas, Vakarų Vo
kietija. — Kada anglų ke
leivinis lėktuvas leidosi au
droje, jis nuslydo ir sužeidė 
19 žmonių.

....... .. II

Rio de Janeiro. — Brazi
lija išstojo prieš užsienio 
intervenciją į Dominikos 
respublikos reikalus.

Kabulas. — Pakistane 
persekioja paštų tautos 
žmones, kurie bando bėgti 
į Afganistaną.

Varšuva. — Lenkija pir
ko Kanadoje 300,000 tonų 
kviečių.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė reikalauja Angli
jos praplėsti prekybą.

New Yorkas. — Tūkstan- atominių bombų yra pai
čiai studentu demonstravo 
prie Jungtinių Tautų buvei
nės ir reikalavo uždrausti 
atominius ginklus. Jie ne
šiojo šimtus transparantų 
su užrašais: “Pasigailėkite 
mūsų — leiskite mums už
augti... Leiskite mums gy
venti... Mes norime pasau
lyje taikos, o ne pasaulio 
griuvėsių... Uždraus kite 
atominius ginklus”.

Studentai per Dr. Bun- 
che įteikė Jungtinėms Tau
toms 8,500 parašų, virš ku
rių yra Preiškimas: “Mes 
nenorime, kad jau būtume 
paskutinė žmonijos gent- 
kartė. Mes nenorime mirti, 
pirm gausime progą gy
venti. Mes norime užaugti 
ir gyventi. Mes norime, kad 
pasaulyje nesutikimai būtų 
išrišami žodžiais, o ne ato
minėmis bmbomis”.

Studentų demonstracijo
je kalbėjo du mokslininkai 
D r. Leonard Hamilton, abu 
iš Sloan-Kettering Institu
to. Dr. Laughlin sakė, kad 
sumanymai paversti New 
Yorko požeminių traukinių 
tunelius į slėptuves nuo

Dominikos liaudis prieš 
Balaguerio diktatūrą

Santo Domingo. — Domi
nikos prezidentas J. Bala- 
gueras imasi geležine ran
ka valdyti šalį. Gatvėmis 
zuja tankai ir šarvuoti au
tomobiliai. Balagueris už
draudė žmonių susirinki
mus ir didesnių grupių pa
sirodymus gatvėje tarp 6 
vai vakaro ir 6 vai. ryto.

Santo Domingo įlanko
je, apie trys mylios nuo 
kranto, stovi keli Jungtinių 
Valstijų karo laivai, jų tar
pe du lėktuvnešiai, kruze- 
ris ir naikintojai. Balague
ris patvarkė, kad valstybės 
iždo naudai fabrikantai 
atitrauktų po 5 procentus 
nuo darbininkų algų.

Darbo Federacija, stu
dentai ir kitos demokrati
nės Organizacijos reikalau-

Dėl T. Sąjungos ir 
Suomijos santykių

Helsinkis. — Po plataus 
pasitarimo Suomijos prezi
dento Kekkoneno ir TSRS 
premjero Chruščiovo išleis
tas bendras pareiškimas. 
Jame sakoma, kad yra ka
ro pavojus Europoje.

TSRS siūlė, kad abiejų 
šalių militarinių jėgų vadai 
tartųsi bendram veikimui 
Kekkonenas pareiškė, kad 
Suomija darys viską, idant 
karo pavojus mažėtų Skan
dinavijos srityje. Prie to ei
nant bus reikalauta, kad 
Suomijoje antitar y b i n i s 
veikimas būtų sulaikytas.

kyste (absurdas), nes net 
nedidelė atominė bomba ga-
lėtų pramušti viršų, užnuo
dyti tunelius ir juos pavers
ti į masines kapines. Jis sa
kė, kad ir Projektuojamos 
slėptuvės negalėtų žmones 
išgelbėti nuo atominių 
bombų. Tos slėptuvės tik 
tada pasitarnautų, jeigu 
atominė bomba nukristų ;už 
100 mylių nuo jų.

Panašią kalbą sakė ir 
Dr. L. Hamilton, išdėstyda? 
mas atominių bombų jėgos 
veiksmus. Kalbėtojai, kaip 
ir studentų obalsiai, reika
lavo taikos, o visus nesusi
pratimus spręsti susitarimo 
keliu, o ne karu.

Camden, N. J. — Jau 
baigtas įrengti pirmasis 
atominės jėgos prekybinis 
laivas “Savannah”. Jis yrą 
13,400 tonų įtalpos. Laivo 
Pastatymas ir įrengimas! 
atsiėjo $45,000,000. —y

Jakarta. —Atskrido trys 
Tarybų Sąjungos “TU-16” 
bombiniai lėktuvai, kuriuos 
Indonezija gavo. dovanų.";

ja laisvės ir grasina gene
raliniu streiku. Nepaisant 
draudimo, tai vienur, - tai 
kitur šimtais žmonės pasi
rodo gatvėse ir protestuoja 
prieš Balaguerio diktatūrą. 
Vienu kartu prie preziden
to Palociaus pasirodė apie 
4,000 studentų minia, kuri 
šaukė: “Išvijome diktatorių 
Trujillo, išvarysime ir Ba* 
laguerį!”

Ekstra
Cape Canaveral, Fla.; —- 

Lapkričio 29 d. JAV kari
nio orlaivyno specialistai 
iššovė j erdvę “Atlas” ra
ketą, kurioje buvo kapsulė 
su šimpanze - bez d ž i o n ė. 
Buvo planuojama: “Atlaa” 
apskris tris kartus aplinkui 
žemę ir tada kapsulė su 
bezdžionkaite bus nuleista 
į Atlanto vandenyną. ;;;

“Atlas” raketa skrido 
17,500 mylių greičiu aplin
kui žemę, apskrisdama ją 
per 89 minutes. Kapsulėje 
įrengimai rodė bezdžion- 
kaitės elgesį.

Laike antrojo skridimo 
aplinkui žemę įrengimai 
parodė, kad raketoje ir 
kapsulėje neviskas gerai. 
Tada buvo duotas signalas 
per radiją ir baigiantis ap- 
skridimui raketa paliuosa- 
vo kapsulę. JĮ su bezdžion
kaite nusileido 250 mylių į 
pietus nuo Bermudos. Ka
rinis laivas pagavo iš van
dens kapsulę. Sakoma, kad 
gyvūnas yra sveikas.
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Tegu pasisako ir Francūzija
LAPKRIČIO 28 DIENĄ Ženevoje atsinaujino kon

ferencija dėl uždraudimo atominių ginklų bandymo. 
Konferencijos išvakarėse Tarybų Sąjungos delegacija 
Jungtinėse Tautose pasiūlė, kad į konferencijos sudėtį 
būtinai turi įeiti ir Francūzija. Ji irgi jau moka atomi
nę bombą pasigaminti. Ji yra narė Vakarų militarinės 
sąjungos (NATO). Delegacija pareiškė: kai mes per tre
jus metus derėjomės Ženevoje, Francūzija vedė bandy
mus. Vadinasi, ji tobulino NATO karines jėgas.

Šitaip, aišku, nebegali būti. Nuo dabar atsakomybę 
turi imti ir Francūzija už bile kokius susitarimus. Tary
bų: Sąjunga, pareiškė delegacija, nebetoleruos senosios 
Padėties.

'• Tarybų Sąjungos reikalavimas aiškus ir logiškas. 
Arba visos valstybės, kurios turi atominius ginklus, su
silaikys nuo bandymų, arba visos bandymus laikys.

Ką į tai atsakys Jungtinės Valstijos ir Anglija, 
šiuos žodžius rašant dar neaišku. Jų delegacijos Jungti
nėse Tautose pareiškė tik tiek, kad pasiūlymai .būsią 
studijuojami. Francūzijos gi delegacija nė burnos neati
darė. Galimas daiktas, kad ji neprisidės prie derybų ir 
neims atsakomybės už jokius susitarimus. Jeigu taip at
sitiktų, tai iš Ženevos konferencijos niekas neišeitų.

Du geri žingsniai jau yra
ŠIUO TARPU Jungtinėse Tautose smarkiai disku- 

suojamas pilno ir visuotinio nusiginklavimo reikalas. 
Visi kalba už tokį nusiginklavimą. Visose diskusijose 
niekas neišdrįsta pakelti balsą už tęsimą ginklavimosi 
lenktynių. Tai puikus reiškinys.

Kai šitie žodžiai pasieks skaitytoją, gal nusiginkla
vimo klausimu Asamblėja jau bus priėmus ištisą rezo
liuciją. Galima džiaugtis, kad du geri žingsniai jau pa
daryti. Jau prieš keletą savaičių Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos susitarė dėl nusiginklavimo princi
po. Antruoju geru geron linkmėn žingsniu reikia' skai
tyti Jungtinių Tautų Asamblėjos nutarimą, kuriuo pa
vesta Jungtinėms Valstijoms ir Tarybų Sąjungai patiek
ti. Asamblėjai sąstatą komisijos, kurį išdirbs nusiginkla
vimo įvykdymui planus.

Kaip žinia, šiuo reikalu turime dvi nuomones. Vie
na nori, kad pūsimo ji nusiginklavimo komisija, kaip ir 
senoji, susidėtų tik iš Vakarų ir Rytų, tai iš kapitalisti
nio ir socialistinio pasaulio atstovų. Senoji komisija su
sidėjo iš dešimties narių—po Penkis iš Rytų ir Vakarų. 
. ' Dabar Tarybų Sąjungos yra pasiūlyta, kad komisi
ją sudarytų trys grupės—Rytai, Vakarai ir neutrališ- 
kosios šalys. Pastarųjų irgi negalima ignoruoti. Jos su
daro gerą dalį visos žmonijos. Jos apima keletą desėtkų 
valstybių. Tuo būdu ir jos turi turėti lygti balsą bile ko
kiose derybose dėl nusiginklavimo.

■ Be to, žinoma, -į tokią komisiją turi būti įtraukta 
skaitlingoji Kinija. Be Kinijos dalyvavimo ir pritarimo, 
visiems aišku, joks nusiginklavimas neįmanomas.
— • Visi dabar laukia Jungtinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos pasiūlymo dėl minėtos komisijos sąstato. Neten
ka nė kalbėti, jog susitarimo pasiekti nebus lengva. Vi
siems aišku buvo, su kokiu atkaklumu Amerika priešin
sis'įsileidimui Kinijos. Bet sveikas protas ir diplomatinė 
išmintis turėtų paimti viršų. Tik tokia komisija, kuri tik
rai atstovaus pasaulinę situaciją, tegalės duoti Pasauliui 
racionalų ir praktišką planą dėl pilno ir visuotinio nu
siginklavimo.

Daugelis Jungtinių Vals
tijų žmonių labai lengvabū
diškai vaizduojasi naują pa
saulinį karą. Jie mano, kad 
ir tokiam kare mes išlik
sime bombų nepaliesti, kaip 
išlikome per pirmesnius ka
rus.

Panašiai, matyt, galvoja 
ir mūsų kaimynai kanadie
čiai. Jie irgi sapnuoja apie 
išlikimą nepaliestais. Apie 
tai skaitome kanadiečių 
“Liaudies balse.” Laikraš
tis sako:

Kanadoj, kaip ir kitur Vaka
ruose, spaudoje dažnai pasiro
do pareiškimai, kad geriau ei
ti į karą, negu bent kiek nu
sileisti komunistams Berlyne. 
Visuomenes opinijos tyrinėto
jai skelbia, kad virš 40 pro
centų Kanados žmonių esą lin
kę eiti Į karą del Berlyno. Vi
sa tai rodo, kad Kanados žmo
nės yra pusėtinai sukurstyti. 
Tai viena. Kita, jie, matyti, 
mažai galvoja apie tai, kas at
sitiktų atsitikime karo. Jie, 
matyti, tebegalvoja apie tokį 
karą, koks buvo praėjusis, 
kuomet Kanadoje žydėjo di
džiausias gerlaikis.

Aną dieną Kanados vyriau
sybė pravedė taip vadinamus 
Tocsin B pratimus. Jie buvo 
pravesti patyrimu, kaip Kana
dos vyriausybė ir žmonės yra 
pasiruošę apsisaugoti nuo mir
ties atsitikime nuklinio karo. 
Per šią įsivaizduojamą ataką 
žuvo keli milijonai. Tokiame 
Toronte tik 350,000 žmonių li
ko nepaliestų iš pusantro mili
jono. Ką tas reiškia, galima 
lengvai suprasti. O visoj Ka
nadoj buvo tik 14 bombų nu
mesta. Kas dar pažymėtina, 
kad vyriausybė nekalba apie 
sulaikymą bent vienos bombos.

Pagalvokime, kaš 'atsitiktų, 
jęigu kiltų nuklinis kąrąs .pa
sauliniu mastu. Kas liktų pa
saulyje po tokio karo? O vis
gi yra, fnatyti, Nemažai žmo
nių, kurie, mano, kad būtų ge
riau eiti į tokį karą, negu kad 
padaryti nors kokias ’ nuolai
das Rytiniame Berlyne.

Tame ir nelaimė ne tik 
Kanados ir Jungtinių Vals
tijų žmonių, bet ir viso pa
saulio. Kitaip tarptautiniai 
reikalai eitų, jeigu šios dvi 
kapitalistinės šalys tvirtai 
vengtų naujo karo. Aišku, 
kad kai toks procentas žmo
nių sapnuoja apie naują ge
rovę naujo karo atveju, jų 
vyriausybės taip pat griež
tai nesiryžta kovoti prieš 
karo grėsmę.

Baisus melo šaltinis
■ IKI ŠIOL komercinėje spaudoje kasdien sklido 
į pasaulį žinios iš Pietinio Vietnamo sostinės, kad būk 
kaimyninėje Kambodžoje veikia Šiaurinio Vietnamo mi
litarinės bazės. Tos žinios užnuodijo visą atmosferą. Jo- 
anis pasiremdama mūsų vyriausybė stiprino ir skubino 
Pietinio Vietnamo vyriausybei militarinę ir visokią pa
ramą. Girdi, mes turime gelbėti ją nuo įsiveržėlių iš 
Kambodžos bazių.

Bet štai dabar N. Y. “Times” pasiunčia (taip labai 
pavėluotai!) savo korespondentą tas “žinias” patikrinti. 
Ir kas pasirodo? Pasirodo, kad Kambodžoje jokių tokių 
•militarpnių bazių nesiranda ir kad niekas iš jos P. Viet
namo neužpuldinėja.
- • Vadinasi, Pietinio Vietnamo sostinė yra paversta 
bjaurių provokacinių melų šaltiniu.

•» Tai kas, kad tie melai dabar iškelti aikštėn. Žala 
jau padaryta.

Tebesilieja kraujas 
r

VISOS KALBOS apie susitarimą tarp Francūzijos 
ir Alžyrijos vyriausybės baigti karą nieko nedavė. Kas
dien iš to nelaimingo krašto—iš Alžirijos-^tebeplaukia 
.pranešimai, kad ten žmonės tebekrinta, kad ten kraujas 
tebesilieja. Francūzija nė nemano pasitraukti iš Alžiri- 
jos. Alžirijos žmonės nė nesapnuoja apie pasidavimą be 
laimėjimo. . . .

SAKO, SULAUŽOMA 
AMERIKOS 
KONSTITUCIJA

Apie naujus persekioji
mus komunistų Amerikoje 
rašoma ir Tarybų Sąjungos 
spaudoje. Štai Maskvos 
“Pravda” atspausdino Alek
sandro Čakovskio straipsnį, 
kuriame parodoma, kaip A- 
merikoje reakcinės jėgos, 
pasiremdamos McCarrano 
įstatymu, žiauriai , žaloja 
šalies Konstituciją. Čakovš- 
kis sako:

“Dar niekad žodžiu “įsta
tymas” nebuvo vadinamas 
baisesnis neteisėtumas. Jis 
pavadintas Makarano (Mc- 
carran) senator i a u s nuo 
Ne vados valstijos pašėlusio 
reakcionieriaus vardu. Ma- 
karanas žinomas tuo, kad 
reikalavo paskelbti Jungti
nių Amerikos Valstijų tiks
lu Tarybų Sąjungos likvida
vimą.

Prieš septynerius metus, 
sakydamas vieną iš savo is
teriškų kalbų, jis apalpo ir 
mirė.

Bet nešvarus, gėdingas 
Makareno reikalas gyvena 
Jungtinėse Valstijose. Jei
gu “įstatymas,” turintis šį 
niekinamą vardą, įsigalios, 
įvyks kažkas negirdėta net
gi. šalyje,. Jkur įmonės... .ką- 

riami ir deginami tik už 
tai, kad jie juodos spalvos.

Jeigu amerikietis patrio- 
tas-komunistas tik vieną 
dieną praleis terminą užsi
registruoti,, jis bus nubaus
tas pabauda... deši m ties 
tūkstančių dolerių sumai ir 
įkalintas penkeriems me
tams. Už dviejų dienų pa
vėlavimą — dvidešimt tūks
tančių pabaudos ir dešimt 
metų kalėjimo. Už mėnesį 
—- šimtas penkiasde š i m t 
metų kalėjimo ir trys šim
tai tūkstančių pabaudos.

Šimtas penkiasdešimt me
tų! Amerikos teisėjai tiki 
pomirtiniu gyvenimu, todėl 
jie tikisi laikyti kalėjime 
taip pat ir žmogaus sielą, 
kai jau numarins jo kūną. 
Šimtas penkiasdešimt me
tu!., c*

Tai ne matematiniai fo
kusai. Tai ne: pramoginiai 
galvosūkiai iš “Įdomiosios 
aritmetikos.” Už tai, kad 
doras amerikietis, kurio pa
žiūros yra 'komunistinės, 
afsisakys pasiskelbti esąs 
“Tarybų Sąjungos agen
tas,” jį įgrūs į akmeninę 
dėžę, pavers jo šeimą elge
tomis ir netgi jo vaikai am
žinai liks skolingi “laisvę 
mylinčiai” Jungtinių Vals
tijų vyriausybei.

Dar niekuomet Šiaurės 
Amerikos buržuazinės de
mokratijos tipas nebuvo iš
kilęs žmonijai tokiu jėzuiti- 
niu, tokiu žiauriu variantu.

Jeigu komunistas neužsi
registruotų, jįJįgrūs į kalė
jimą remiantis Makareno 
įstatymu. Bet jeigu jis pa
siskelbs esąs ' komunistas, 
tai jį bus galima įkalinti 
remiantis 1940 metais pri
imtų Smitho įstatymu.

Katalikų 'bažnyčia - drau
džia pralieti kraują. Todėl 
inkvizitoriai degino savo 
aul<as ant laužų.

JAV Aukščiausiojo teis
mo narys Frankfurters tei
gia, kad Makareno įstaty
mas nepastato partijos “už 
įstatymų ribų,” o tik “re
guliuoja jos veiklą.”

Jis, matote, neuždraudžia 
kompartijos, — jis ir jo ko
legos tik “reguliuoja” jos 
veiklą. Jie nesikėsina į 
kompartijos narių gyvybę 
ir gerovę. Juk gyventi gali
ma ir kalėjime...”

LABAI PAVOJINGI 
SKAIČIAI

Didžiosios plieno pramo
nės darbininkų unijos 
(United Steelworkers of 
America) prezidentas David 
J. McDonald susirūpinusiai 
kalba apie Amerikos darbi
ninkų būklę. Paimdamas 
plieno darbininkus už pavy- 
dį, šis aukštas skaitlingos 
unijos pareigūnas sako:

“Milijonai tebevaikštinė
ja be darbo, b kiti tūkstan
čiai dirba tik dalį laiko. 
Prieš 1958 metus mūsų uni
ja turėjo 1,100,000 duokles 
mokančių narių. Dabar mes 
turime tik truputį virš 
905,000. Paprasčiausia arit
metika parodys, jog me§ tu
rime apie 300,000 bedar
bių.”

Ką gi tai parodo? Tai pa
rodo, jog per paskutinius 
trejus metus plieno darbi
ninkų unija, neteko daug 
narių.- Tai parodo, kad iš 
esamų unijos narių beveik 
visas vienas trečdalis vaikš
tinėja be darbo.

Bonna. —Chruščiovas sa
kė Vakarų Vokietijos am
basadoriui Kroliui, kad jei
gu bus bandoma ardyti Ber
lyne sieną, tąi TSRS jėgos 
tam pastos .tel'įą.,

Atominio mokslininko 
laiškas prez. Kenedžiui
Lapkričio 10 d. Harold C. 

Urey pasiuntė prezidentui 
Kenedžiui labai svarbų laiš
ką, kurio turinys labai daug 
ką pasako. Svarbu ir tas, 
kad laiško autorius yra 
garsus atominis mokslinin
kas ir Nobelio atžymėjimą 
laimėjęs.

Savo laiške dr. Urey ra
gina prez. Kenedį suspen
duoti valdžios reikalavimą 
Komunistų partijai užsire
gistruoti. Urey nurodo, kad 
toks valdžios reikalavimas 
pažeidžia civilines žmonių 
laisves, kurias laiduoja mū
sų krašto Konstitucija ir 
Teisių bilius. McCarrano 
aktas, pagal kurį komunis
tai verčiami registruotis, 
kaip tik ir paneigia konsti
tucines žmonių teises.

Urey toliau nurodo, kad 
1950 metais, kai McCarra
no bilius buvo Kongreso už- 
girtas, prez. T romanas jį 
vetuodamas pareiškė: “Mes 
neturime bijotis idėjų skel
bimo — mes turime bijo
tis jų užslopinimo.” Mc- 
Carano aktas kaip tik ir 
slopina žodžio laisvę ir lais
vę priklausyti tokiai orga
nizacijai, kokia piliečiui pa
tinka.

Laiške nurodoma, kad pa
našus aktas buvo Kongreso 
priimtas 1798 metais. Bet 
tuo metu prez. Jeffersonas 
pasmerkė tą aktą, ir Kon
greso dauguma jį panaiki
no. Dabar prez. Kenedis 
turėtų tą patį padaryti su 
McCarrano aktu.

Komunistų partijos vado
vybė pareiškė, kad ji nesi- 
registruos, bet kovos ųž to 
akto panaikinimą.

Kaip Kuba likviduoja 
beraštiškumą?

Nuostabios žinios mus pa
siekia iš revoliucinės Kubos. 
Arti 300,000 mokytojų, stu
dentų, milicininkų, karei
vių, vyrų ir moterų pasilei
do darban Kuboje likviduoti 
beraštiškumą, kitaip sa
kant, visus Kubos gyvento
jus padaryti, raštingais.

Sudarytas planas dar 
šiais 1961 metais tą darbą 
pravesti. Pasekmės nuosta
biai geros. Jauni, suaugę 
ir seneliai, nieko neverčia
mi, griebiasi mokytis skai
tyti ir rašyti. Jie supran
ta, kad išmokslinta liaudis 
galės geriau savo kraštą 
valdyti ir nuo priešų jį ap- 
ginti. Beraščių skaičius 
kasdien mažėja.

Melena del Sur miestas 
pralenkė visus kitus mies
tus, nes 2868 beraščiai, 
nuo 14 iki 100 metų am
žiaus, jau išmoko skaityti 
ir rašyti. Tarp jų buvo 
senelių, kurių 23 besimo
kydami mirė.

Kuba su šių metų pabai
ga bus vienatinė visoje A- 
merikoje šalis, likvidavusi 
beraštingumą. Tuo klausi
mu Kuba pralenks ir Jung
tines Valstijas, nes tam 
tikras JAV nuošimtis ne
moka skaityti ir rašyti.

•

Paragvajaus diktatorius 
žudo politinius kalinius
Lotynų Amerikos respub

likos Paragvajaus preziden
tas naudoja hitlerines prie
mones prieš opoziciją, ypač 
prieš pažangesnius žmones. 
Virš du tūkstančiai politi
nių ir darbo- unijų vadų 
randasi kalėjimuose ir kon
centracijos kempėse. Nema
žai jų ten sutiko mirti. Ka
liniai verčiami dirbti po 14 
ir 16 valandų į dieną. Jie 
prastai maitinami ir medi- 
kalįųės^ pagalbos^ negauna.

Jie prašo kitų kraštų pa
galbos, kad nors kiek pa
lengvinti jų gyvenimą.

Paragvajus teturi virš 
pusantro milijono gyvento
jų. Du tūkstančiai politi
nių kalinių tokiame maža
me krašte juk aiškiai paro
do, koks teroras ten vieš
patauja.

Kalėjime kank i n a m a s 
prof. Antonio Maidana ir 
daugelis kitų mokslininkų 
ir visuomenės veikėjų. Žy
mus valstiečių vadas Fran
cisco Gouto, karininkas Jo
se Prieto ir Atilano Arro
yo buvo ilgai kankinahii, vė
liau perkelti kiton vieton, 
kur jau nebesurandami: 
skaitomi žuvusiais.

Kadangi opozicija dikta
toriui Stroesneriui auga, tai 
ir politini’1 kalinių ir žuvu
siųjų skaičius didėja. Fa
šistinis teroras, tačiau, ne
pajėgia nuslopinti liaudies 
kovų už demokratines žmo
nių teises. Neužilgo ir dik
tatoriui Stroesneriui vei
kiausia teks pasiieškoti už
sienyje prieglaudos.

Kaip 13-ka italų lakūnų 
žuvo Konge

Lapkričio 8 d. buvo pa
skelbta šiurpulinga žinia, 
kad 13-ka italų lakūnų, 
kuriuos į Kongą pasiuntė 
Jungtinių Tautų administ
racija, buvo kongoliečių ka
reivių nužudyti. Jie žuvo 
Kindu miestelyje, K i v u 
provincijoje.

Buvo taipgi aiškinama, 
kad juos nužudė Kongo ka
reiviai, paklausę Gizengos 
kurstymų prieš baltuosius 
žmones. Antoine Gizenga 
yra pirmasis centra lines 

I Kongo valdžios vice-premje- 
| ras. Jis kerštu degąs prieš 
tuos, kurie nužudė jo san
draugą Lumumbą.

Vėliau pasirodė skirtin
gesnių žinių. Centralinės 
valdžios vidaus reikalų mi
nistras Ch. Gbenye, nuvy
kęs į Kivu provinciją ir ita
lų nužudymą ištyrinėjęs,

teigia, jog kongoliečiai ka
reiviai nebuvo informuot^ 
apie tai, kad atvyksta ita-y 
lai lakūnai Jungtinių Tau- ' 
tų reikalais. Taipgi tie la
kūnai neturėję reikalingų 
ženklų, kad jie Jungtinių 
Tautų administracijos čia 
atsiųsti. Kongoliečiai pa
manę tuos lakūnus esant 
belgų samdiniais, čia atvy
kusiais padėti Katangos 
p r o v i n c i j os prezidentui 
Tšiombei kariauti prieš 
centralinę Kongo armiją.

Centralinė Kongo val
džia dabar tvirtina, kad už 
13-kos italų lakūnų žuvimą 
vice-premjeras Gizenga vi
sai nekaltas. Tai buvęs ap
sileidimas pačios Jungtinių 
Tautų administracijos. Ty
rinėjimai ir toliau vedami.

Tarybų Sąjungos delega
cija Jungtinėse Tautose sa
ko, kad dėl nužudymo 13- 
kos italų lakūnų vietos gy
ventojai nekalti. Kalti esą 
užsienio imperialistai, pa- . 
laikanti K a t a n goję sav* * 
samdinius ir varinėjanti vi
sokias intrigas Kongo res
publikoje. Lumumba irgi 
buvo imperialistų samdinių 
nužudytas Katangos pro
vincijoje.

Izraelis nori daugiau 
girtuoklių

Izraelio vyriausybė nepa
tenkinta, kad jos žmonės, 
per mažai geria vyną iit 
kitus svaiginančius geri-- 
mus. Už tai vyriausybė ra
gina juos daugiau sunaudo
ti alkoholinių gėrimų.

Kapitalistinei vald ž i a i , 
mat, rūpi pirmoje vietoje 
biznis. Izraelio valdžia, kaip 
tokia, rūpinasi, kad alkoho
linių gėrimų pramonė ne- 
subankrūtuotų., O tai gali 

| atsitikti, jeigu neatsiras 
daugiau girtuoklių.

Visur.)vedama agitacijai 
prieš per didelį girtuoklia
vimą, o Izraelyje vedama 
agitacija už ‘ didesnį. gir
tuokliavimą. J, G.

WashKvgtonas. — Sulau
kęs 77 metų amžiaus mirė 
generolas E. Reyboldas.

LIETUVOS DELEGACIJA TARYBŲ SĄJUNGOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS XXII SUVAŽIAVIME

važiavime atstovavo Lietuvos komunistams: (iš kairės) J. 
Strelcovas—partijos Kauno rajono komiteto sekretorius, B. 
Kasperavičius — Biržų rajono “Raudonosios žvaigždės” kol
ūkio pirmininkas, V. Volkovas — Vilniaus “Žalgirio” fabriko 
meistras, V. Raščienė—Šiaulių “Elnio” odų-avalynės kombi
nato brigadininke, J. Paleckis—Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas, O. Varanauskaitė — Joniškio 
rajono “Bariūnų” kolūkio fermos vedėja, L. Lesauskienė — 
partijos Kovarsko rajono komiteto sekretorė, S. Jevgenje- 
vas—Klaipėdos ekspedicinės silkių gaudymo bazės laivo “An- 
garietis” kapitonas, L Andrejanovas — Trakų rajono Grigiškių 
popieriaus fabriko šaltkalvis, A. Lukaševičius—Pasvalio ra
jono Vykd. Komiteto pirmininkas A. Matulienė — Vilniaus 
skaitiklių fabriko reguliuotoja, F. Bieliauskas—partijos Vil
niaus miesto komiteto sekretorius,—Kremliuje, prie naujųjų 
Suvažiavimų rūmų, kur ir vyko šis istorinis komunistų foru
mas.

Šiuos rūmus statė 47 šalies Liaudies ūkio tarybos, tiekė
statybines medžiagas, apšvietimo armatūrą, baldus, įrengi
mus. R^mai buvo pastatyti per trumpą laiką—mažiau kaip 
per pusantrų metų. Prie statybos darbų prisidėjo ir Lietuvos 
statybininkai, baldų fabrikai pagamino gražius baldus. Di
džiulėje salėje, kur vyko suvažiavimas, telpa 6 tūkstančiai 
žmonių. Čia ir bus rengiami suvažiavimai, kongresai, operos 
ir baleto spektakliai ir koncertai, o taip pat bus demonst' 
ruojami kino filmai. Naujuosiuose rūmuose greta žiūrovų 
salės yra 2,500 žmonių priėmimų sale, erdvios fojė ir ku
luarai.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 1, 1961
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PALECKIS

> Kaip kinta Lietuvos žmonių požiūris ir supratimai
Stambusis Tarybų Sąjun

gos dienraštis “Izvestija” 
įdėjo Justo Paleckio, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninko, straipsnį “Žmogus— 
žmogui.” Jis įdomus tuo, 
kad jame Paleckis gyvais 
pavyzdžiais parodo, kaip 
naujoje socialistinėje san
tvarkoje Lietuvos žmonės 
persiauklėja, kaip kinta jų 
supratimai ir požiūris į vi
suomenines pareigas ir t.t. 
Kiek sutrumpinę čia minėtą 
straipsnį patiekiame mūsų 
skaitytojams.—Redakcija.

•
Mūsų gimtoji respublika 

— Tarybų L i e u t v a yra 
įspūding i a u s i a s didžiojo 
žmonių perauklėjimo pavyz
dys — pavyzdys, neatski
riamas nuo Tarybų val

džios. Iš tikrųjų, senoji lie
tuvių karta kažkada išban
dė visus kapitalizmo sunku
mus ir baisybes, atrodan
čias kitų respublikų tarybi
niams žmonėms be galo to
limais, neįsivaizduojamais 
dalykais. Beveik 45 metus 
turinti tarybinių pertvarky
mų istorija Pabaltijo tau
toms truko tik du labai tal
pius dešimtmečius. Ir šian
dien lietuviai kartu su visa 
tarybinių tautų šeima stato 
didingą komunizmo pastatą, 
ugdo visas tas aukštas, pui
kias, žmogiškas savybes, ku
rios partijos Programoje 
pavadintos moraliniu komu
nizmo kūrėjo kodeksu.

Daug padaryta formuo
jant naują žmogų, daug dar 
teks padai-yti. Tačiau netu
rintis pavyzdžio žmogaus 
pakilimas, kuris jaučiamas 
>as mus šiandieną — tik
riausias, ryškiausias komu

MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius
KELIĄ DAINAI...

Lietuvos muzikai ir muzi
kologai kelia klausimą to
bulo dainavimo. Jie nesi
tenkina vien geru dainos tu
riniu ar dainavimo viduti
niškumu; jie reikalauja ge
resnio dainos pateikimo, 
meniskesnio jos perdavimo. 
Su tuo susietas, žinoma, dai
nininko pajėgumas, jo bal
so potencialas, mokykla ir 
auklėjimas.

Šiuo klausimu spaudoje 
pasisakė jau net keli dainos 
meno specialistai. Vilniaus 
savaitraštyje “Litera t ū r a 
ir menas,” š. m. nr. 35, V. 
Mažeika savo straipsnyje 
“Talentas, mokykla, sce- 

ina” siūlo aktyviai ieškoti 
’jaunų balsingų dainininkų, 
siųsti juos mokytis, tobulin
tis, suteikti jiems deramas 
gyvenimo sąlygas, kad jie 
be jokių materialinių 
rūpesčių galėtų atsiduoti 
vien studijai, etc. Tarybinė
je santvarkoje, kur mokslas 
gaunamas nemokamai, jau
nam talentingam aspirantui 
lengviau siekti tobulybės 
horizontų, negu kapitalis
tinėje šalyje, kur moksleivis 
pirmiausia turi rūp i n t i s 
medžią giniais ištekliais: 
pragyvenimu ir užmokesčiu 
už mokslą.

Tuo klausimu minėtojo 
savaitraščio spalio 28 die
nos laidoje A. Mockus kal
ba apie dainavimo mokyklą. 
Savo straipsnyje “Daininin
kams gerą mokyklą” jis ra
šo apie aktualų dainininkų 
paruošimo klausimą. Jis 
sako, kad “tarp balsingo 
jaunuolio ir operos teatro 
stovi konservatorija, kuriai 
tenka pagrindinė atsakomy

nizmo pergalės artumo po
žymis.

Svečiai iš užsienio
Į “Šešupę”—lietuvių kol

ūkį, esantį netoli Kapsuko, 
atvažiavo pažangių lietuviš
kos kilmės amerikiečių de
legacija. Neslėpdami nuo
stabos ir susižavėjimo, žiū
rėjo žmonės, palikę šią žemę 
prieš 30-40 metų, į įpras
čiausias mums šiandieninio 
kaimo gyvenimo smulkme
nas. Tvirti namai, pakeitę 
tradicines trobeles; valstie
čių jaunuoliai ir merginos 
su studentiškomis kepurai
tėmis; hidroelektrinė ant 
upės; skardžiabalsė savi
veikla klube; nauja didžiu
lė karvidė — visa tai užjū
rio svečiams atrodė ne tik 
pakitimai, o esminis per
versmas.

“Šešupės” kolūkio pirmi
ninkas Juozas Miežlaiškis, 
dar nesenas žmogus, su 
aukso žvaigžde ant krūti
nės, karštai kalbėjo apie 
kaimo perspektyvas. Taip, 
tai bus jau ne kaimas—tik
ras agromiestas su daugia
bučiais namais, kelių šimtų 
vietų kultūros namais, am
bulatorija, parduotuvėmis. 
Svečius, išlaikiusius atmin- 
t y j e senosios Lietuvos — 
šiaudinių stogų krašto vaiz
dą, visa tai negalėjo nejau
dinti. Ir vis dėlto, kai aš 
paklausiau juos, kas delega
cijai padarė didžiausią 
įspūdį “Šešupės’ ’kolūkyje, 
jie pasakojo ne apie namus, 
ne apie apsirengimą, ne 
apie studentiškas kepurai
tes, kurių anksčiau nebuvo 
matyti kaime. Jie vienbal
siai atsakė:

—Labiausiai mus sužavė

bė už vokalistų paruošimą, 
jų dainavimo kokybę... kad 
jeigu dabartiniai operos so
listai turėtų geresnį paruo
šimą,—jie dainuotų žymiai 
geriau” ir pan. Reiškia — 
dainavime yra defekty. 
Straipsnio autorius kaltina 
mokyklą, “jei dainininko 
balsas viename registre 
skamba gerai, o kitame — 
ne.” O kad gerai paruošti 
dainininkus, “būtina turėti 
gerus dainavimo dėstytojų 
kadrus ir tinkamą daininin
kų paruošimo (sistemą.” Jis 
nurodo, jog būna atvejų, 
kai dainininkas nueina į ne
tobulą mokyklą su geru bal
su, o išeina—be balso. Pa
vyzdžiui jis pristato vieną 
balsingą d a i n i n inką, ku
riam buvo pranašauta 
puiki ausios perspektyvos, 
darbas Maskvos ar bent Le
ningrado operoje. Bet štai 
konservatoriją jis baigė, o 
nedainuoja net mūsų opero
je.”

Mes turime pakankamai 
pavyzdžių ir iš mūsų ame
rikiečių lietuvių gyevnimo 
bei lavybos: kai kurie, bai
gę dainavimo kursus Itali
joje, — grįžę dainavo pras
čiau, negu prieš išvažiavi
mą; kiti tokie “graduantai” 
(Jankienė, K r i a učiūnas), 
susipratę, v i s a i nustojo 
dainavę. Dainininkui vien 
balso nepakanka: jis 
turi žinoti dainavimo bei 
kvėpavimo techniką, 
išmokti skaityti gaidas, 
ištobulinti savo klausą 
bei dikciją ir įsigyti pagrin
dinį muzikinės teorijos su
pratimą. Be šių privalumų 
užvaldymo iš jo geras daini
ninkas neišeis. Ypatingai 
bloga, jei jo dikcija šlubuo

jo tarybinių lietuvių psicho
logija. Tai iš esmės nauja 
psichologija. Kiekvi e n a s 
jaučiasi esąs visko, kas yra 
aplink, šeimininkas.

Gimsta naujas žmogus
Tai labai tikslūs žodžiai. 

Paprastas žmogus, kuris 
amžiais jautėsi priklauso
mas nuo kažkokių rūsčių ir 
nenumaldomų jėgų, šian
dien rankose laiko savo li- 
k i m ą , planuoja kolūkio, 
miesto, visos respublikos ir 
šalies ateitį su tūkstantį 
kartų didesniu pasitikėji-! 
mu, negu kažkada skirstė 
negausius šeimos biudžeto 
litus ir centus.

Juk Miežlaiškis galėtų pa
pasakoti, kaip jo kaimo 
žmonės planavo derlių ne 
artėja nčiam rudeniui, o 
tam, kuris ateis po dešimt 
metų. Kaip karščiavosi jie, 
spręsdami, ar galės 19 7 1 
metais duoti pusantro šim
to centnerių mėsos 100 hek
tarų naudmenų, esant 40- 
50 kapeikų savikainai., ar 
nemaža 1,000 centnerių pie
no tam pačiam plotui, kaip 
gauti 30 centnerių grūdų iš 
hektaro.

Nuosavybės instin k t a s , 
kuris atrodė neišnykstantis, 
amžiais būdingas žmogui, 
praranda jėgą. Tame pačia
me “Šešupės” kolūkyje pa- 
prasta moteris Domicėlė 
Kasperavičienė paprašė 
primti į artelės bandą jos 
karvę. Jai daugiau nerei
kalinga nuosava karvė — 
tegu ji bus kolūkio. Visa, 
kas Domicėlei reikalinga, ji 
tikisi gauti ne iš savo sody
bos, o iš kolūkio, kurį ji da
bar laiko daug kartų dau
giau savu. Toli gražu ne

ja; gera dikcija, tai pusė 
dainavimo. Klausą kaip pei
liu rėžia tokia netobula tar
tis, kaip mergelė, bernelis 
ir pan. Tokie nedalavin- 
ti dainininkai kartais ne
žino net savo paties balso: 
kiek laiko dainavę vienu 
balsu, staiga ima dainuoti 
kitu. Yra net tokių, kurie 
mano galį dainuoti “visais 
balsais”: ima dainuoti par
tijas, ar dainas, ne jų bal
sui komponuotas. Tokia ak
robatika labai žaloja kad ir 
gerą balsą. O bandyk tokį 
“visažinantį” daini n i n k ą 
p a k r itikuoti, nurodyti jo 
klaidas, — jis nepasimokys, 
bet tuoj užsigaus ir tau at
rėš: jei nesi dainininkas ir 
negali geriau padainuoti, 
tai neturi teisės manęs kri
tikuoti. Bėda su tekiais ža
liukais!

A. Mockus teigia, jog “rei
kėtų pagalvoti, ar nepasiun- 
tus pasitobulinti ir dainavi
mo dėstytojų, ypač tų, ku
rie teikia vilčių tapti dai
navimo specialistais.” Jis 
mano, jog galima laikinai 
pakviesti patyrusių dėstyto
jų ir iš kitur (iš užsienių). 
Straipsnio autorius mano, 
kad ir “kai kuriuos savo 
mokyklos metodus reikia 
rimtai peržiūrėti.” šiuo at
veju su A. Mockum sutin
ka ir kitas muzikologas, V. 
K a v o 1 i ū n as,, kuris savo 
straipsnyje “Vidutinišku
mas dainos mene nepatenki
na” (“Lit. ir menas,” spa
lio 28 d.) sako: “Mano gi
liu įsitikinimu mes nepelny
tai ignoruojame italų dai
navimo mokyklos principus 
bei ilgaamžį' jos patyrimą.”

Visai teisinga rekomenda
cija! Italų t. v. “bei canto” 

visi taip galvoja, bet rytoj 
taip galvos visi.

Bedugne tarp praeities 
ir dabarties

Aš kalbėjausi su užjūrio 
svečiais, dar ir dar kartą 
grįždamas prie minties apie 
tą bedugnę, kuri skiria pra
eities ir dabarties gyvenimo 
dėsnius. Amerikos lietuviai 
paklausė, kur dingo tradi
ciniai šiame kraštui vien
kiemiai, kodėl taip daug 
valstiečių čia persikėlė į kol
ūkines gyvenvietes? Ir čia 
jie nejučiomis palietė pa
grindinį klausimą, duodantį 
raktą suprasti nuostabiam 
valstietiškos psichikos per
siauklėjimui, kuris būdin
gas paskutinies i e m s me
tams. Burržuazinėje Lietu
voje buvo atkakliai kuriami 
vienkiemiai, ir tai buvo ne 
tik ūkinė, bet ir politinė 
priemonė.

Vienkiemiai — tai vals
tietiškos vienatvės salelės, 
jų gyventojas kovoja už sa
ve ir prieš yisus pagal prin
cipą : žmogus žmogui—vil
kas. Tačiau laikai pasikei
tė, ir pirmas naujo, kilnaus 
principo “žmogus žmogui— 
draugas, bičiulis ir brolis” 
pergalės požymis Lietuvoje 
pasireiškė būtent tuo, kad 
valstiečiai pradėjo bodėtis 
uždaro vienkiemių gyveni
mo, juos traukė žmonės, 
kolūkis, didelis kaimas. Tas 
persikėlimas buvo svarbus 
lietuvių valstiečio žingsnis 
iš praeities į ateitį. Patys 
kolūkiečiai su pasididžiavi
mu apie tai man pasakojo 
ir naujojoje Karolio Požė
los vardo artelėje Kėdainių 
rajone, ir busimųjų agro- 
miestų “Pergalė,” n e.t o 1 iJ . •

sistema, kurioje diafragma 
vaidina žymų vaidmenį, yra 
kur kas pranašesnė už pran
cūzų sistemą, vart o j a m ą 
Lietuvoje ir visoje .Tarybų 
Sąjungoje. Pas t a r u o j u 
(prancūzų) metodu lavina
mas dainininkas dainuoda
mas neatidaro pakankamai 
burnos, neišsižioja: jis dai
nuoja išsišiepęs, pro dantis, 
gomuriniu balsu. Dėl to jo 
balsas kaip reikiant ne
skamba, išeina spiegiantis, 
metališkas.

Rusai turi puikių instru
mentalistų (smuikini n k ų , 
pianistų, čelistų), dramos 
artistų-aktorių, baletmeiste
rių bei šokėjų,, kompozito
rių, orkestrantų, dirigentų, 
simfonistų, choristų ir šiaip 
grupinių išpildytojų, bet jie 
negali pasigirti solistų vo
kalistų (dainininkų) gausu
mu ar jų pranašumu. Ita
lai šiuo požiūriu juos pra
lenkia. Tai vis skirtingos 
dainavimo sistemos rezulta
tai. Turėdami tai mintyje, 
nors nedrąsiai ir pavėluo
tai, Lietuvos dainos meist- 
tai siūlo “rimtai peržiūrė
ti” savo mokymo metodus, 
eiti prie “bei canto” siste
mos. Tai sveikintinas žings
nis pirmyn!

Š. m. lapkričio pradžio
je Niujorko Metropolitan 
Opera House teatre svar
biausią operoje “Aida” par
tiją dainavo žinoma T. Ru
sijos vokaliste Galina Va- 
silevska. Po debiuto ji bu
vo smarkiai kriti k u o t a , 
daugiausia ne dėl jos balso, 
bet dėl netobulos dainavimo 
technikos. Čia, neabejoti
nai, kalta mokykla, kuri ją 
paruošė.

V. Kavoliūnas apgailes
tauja, kad Lietuvoje “dau
guma dėstytojų muzikos 
technikumuose ir Konser
vatorijoje dirba neturėdami 

Klaipėdos, ir “Raudonoji 
vėliava”—M-eškučiuose, ne
toli Šiaulių, pirmosiose gat
vėse.
Naujas požiūris į pareigas

Visuomeninės par eigos 
jausmas pasiekė milijonus 
eilinių žmonių ir tapo jiems 
įprastu. Man papasakojo 
apie nusipelniusią statybi
ninkę V. Plavihskienę. Ši 
pagyvenusi moteris, trijų 
vaikų motina, atsiradus rei
kalui, savanoriškai paliko 
miestą ir išvyko dirbti į kol
ūkį, kuriam labai reikėjo 
jos profesijos žmonių. Ne 
dėl naudos sau, o dėl nepa
žįstamų 'žmonių gerovės ji 
sutiko iš pagrindų pakeisti 
savo gyvenimą.

žmonės galvoja apie savo 
draugus, artimus, ir toli
mus, ieško būdų padaryti 
jiems gera. Vilniaus depo 
komunistas Viktoras Kise
liovas geležinkelio gyvenvie
tėje subūrė nagingų žmonių 
brigadą, pradėjusią nemo
kamai kaimynams remon
tuoti elektros prietaisus, ra
dijo imtuvus, televizorius. 
Žmogus panoro džiuginti 
žmones. Juk tai natūralu.

Seniausias Lietuvos me
nininkas, TSRS liau dies 
dailininkas A. Žmuidzina
vičius be atlyginimo atidavė 
labai turtingą paveikslų ko
lekciją visuomenei. Ir tai 
visiškai natūralu. Geležin
kelininkai, besimokantys va
karinėje mokykloje, surengė 
namų pamokas sunkiai su
sirgusiam bendramoksliui. 
Nors mokyti jį teko po dar
bo, tuo laiku, kai patiems 
reikėjo ruošti namų uždavi
nius, — niekas neatsisakė 
papildomo apkrovimo.

žmogus — šeimininkas
Neseniai mes Lietuvos 

TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiume gavome laiš

nei didesnio pedagog i n i o 
stažo, nei dainavimo prak
tikos.” Tai bloga. Tačiau 
jis nemano, kad dainavimo 
pedagogas turi tuo patim 
kartu būti ir geras daini
ninkas. Ne kiekvienas mo
kytojas gali dainuoti, kaip 
ir ne kiekvienas daininin
kas gali kitus mokyti; tai 
skirtingi menai ir gabumai.

ITALIJOS VARDO 
KILMĖ

Šiemet Italija mini šim- 
tametinę sukaktį nuo nepri
klausomos valstybės susikū
rimo. Italų tauta yra ro
manų kilmės, tačiau, antro- 
pologiška prasme, ji nėra 
vienalytė tauta, bet keletos 
tautų konglamoratas. Šiau
rinės Italijos gyventojai yra 
aukštesni, šviesiaplaukiai, 
siauraburniai, gi pietinės 
dalies — žemesni, storesnį, 
tamsiaodžiai, plačiaburniai. 
Jų ir kalba tarmiškai daug 
kuo skiriasi nuo romiečių ar 
milaniečių kalbos.

Romėniškoji Italija sie
jasi su Romos miesto kilimu 
(įkurtu penktajame amžiu
je prieš mūsų erą). Romos 
imperija kadaise buvo ga
lingiausia valstybė visame 
pasaulyje. Ji buvo paver
gusi ne tik veik visą Euro
pą, bet ir žymią Afrikos da
lį. Trečiojo Punų karo me
tu Roma sugriovė Kartagi
ną ( Šiaurės Afrikoje).

Šį kartą mums rūpi iš
aiškinti, iš kur kilo vardas 
Italija? Romos istoriją pa
liksime kitam kartui.

Kai Roma puolė Kartagi
ną, jai talkino daugelis ki
tų kaimyninių valstybėlių 
bei tautelių. Karą laimėjus, 
Romos talkininkai pareika
lavo sau pilnos pilietybės. 
Mat, Roma juos traktavo 
kaip žemesnės kategorijos 
pavaldinius, be jokių pilie- 

ką iš vienos merginos, ku
rią imtis plunksnos priver
tė pilietinis pasipiktinimas. 
Su širdgėla ji rašė apie tai, 
kad kolūkio pirmininkas ne
apgalvodamas kerta bran
gius medžius. Ji reikalavo 
skubių priemonių žaliajam 
draugui apginti. Ne, ši 
mergina neturėjo jokio ry
šio su miškininkystės įstai
gomis, ji netgi negyveno 
Vilkaviškio rajone, kur tai 
įvyko. Ji tik laikė negalimu 
dalyku susitaikyti su ne
tvarka. Puikios savybės, ku
rias įtvirtina moralinis ko
munizmo kūrėjų kodeksas,— 
tokių žmonių kraujuje.

Kai atsiranda reikalas 
padaryti gera, sąvoka “sve
tima” tampa abstrakčia. 
Plėšinių gyvenvietėje Rud- 
no, , Kaachstane, yra gat
vė, pavadinta lietuvių mer
gaitės Marytės vardu. Kokį 
žygdarbį ji įvykdė? Kodėl 
Kazachstane, kuris atskir
tas nuo jos gimtojo krašto 
keletu tūkstančių kilometrų, 
panoro įamžinti Marytės 
vardą? Jaunuolė Marytė 
Bižytė savanoriškai atvyko 
į nepažįstamą kraštą, ka
dangi jj ten buvo reikalin
ga [šaliai, kadangi ir ka
zachų žemę ji laikė tokia 
pat brangia, kaip Vilniaus 
arba Šiaulių. Ji dirbo kaip 
visi, dalijosi su plėšiniečiais 
sunkumais ir buvo nepaste
bima tol, kol gyvenimas pa
reikalavo iš jos žygdarbio. 
Ne, ji pati iš savęs jo parei
kalavo. Ji nesvarstydama 
puolė po automašina, norė
dama išgelbėti vaikus, sve
timus vaikus, kuriuos tą 
sekundę pamatė pirmą kar
tą. i Marytė žuvo, savo gy
venimo kaina užmokėjusi už 
dviejų mažylių išgelbėjimą.

Londonas. — W. Chur- 
chillas pasveiko.

7
čio teisių. Roma nesutiko 
šio teisingo reikalavimo pa
tenkinti. Tuomet tos vals
tybėlės sudarė Sąjungą ir 
90 m. prieš mūsų erą pa
skelbė Romai karą, istorijo
je vadinamą Socialiniu ka
ru. Sukilėliai Corfinium 
kaimą padarė savo centru 
ir pavadino jį—I talija. 
Nors romėnei, išžudę apie 
300,000 žmonių, sukilimą 
nuslopino, tačiau laikui ei
nant (po kelių desėtkų me
tų) vistik pilietybę tom tau
telėm davė. Per Romą pa
galiau ir visas tas geogra
finis pusiasalis įgavo Itali
jos vardą.

Corfiniumo vietoje dabar 
išsidėstęs kaimas Corfino, 
kurį dabartinė Italijos vy
riausybė ir visuomenė nori 
įamžinti, pastatydama ten 
atitinkamą paminklą. Cor
fino kaimas, su apie 2,000 
gyventojų, yra kalnuose 
(1,100 pėdų aukščiau jūros 
lygio), Arbūzo srityje, prie 
vieškelio Via Valeria, ei
nant rytų kryptim nuo Ro
mos link Adrijos jūros.

Kodėl tie antikiniai su
kilėliai savo sostinę pavadi
no Italija, niekas tiksliai 
negali pasakyti. Filologai 
įtaigoja, jog tai galėjo būti 
gimininga žodžiui Vitulus, 
lotynų kalboje reiškiančiu 
veršį. Tik kodėl Socialinio 
karo dalyviai galėjo pasi
rinkti veršį savo kovos her
bu—niekas nežino.

NIGERIJA LEGALIZAVO 
KOMUNISTŲ LEIDINIUS

Lagos. —Nigerijos prem
jeras A. T. Baleva legaliza
vo komunistų knygas ir 
žurnalus. Prieš šešeris me
tus buvo uždrausta platinti 
33 komunistinės knygos ir 
žurnalai.
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Naujos rūšies TSRS 
sparnuoti laivai

Tarybų Sąjungos techni
kai išbandė Juodojoje jūro
je sparnuotą laivą, kuris 
pavadintas “M i r” (Taika). 
Bandymai gerai pavyko. 
Laivas plaukė virš jūrinių 
bangų 45 mylių greičiu per 
valandą.

Inžinierius Borisas Buto
ma sako, kad šis laivas gali 
vežti apie 100 keliauninkų. 
Panašių laivų stato dau
giau, kurie veiks Juodojoj 
ir Kaspijos jūrose.

Inžinierius Butoma sako, 
kad jau prieš porą metų 
TSRS pasigamino panašių 
laivelių, kurie pasekmingai 
veikia upėse. Dabar stato
si laivą, kuris galės vežti 
apie 300 keliauninkų. Sibi
re jau plaukiuoja upėj-e lai
vas “Raketa,” kuris vienu 
kartu veža 150 keliauninkų.

Butoma sako, kad šie lai
vai greitesni už paprastus 
laivus, nes šios rūšies lai
vų varikliai yra ore, kaip 
lėktuvų propeleriai. Laivai 
gali plaukioti negiliomis 
upėmis, o jūroje keleiviai 
mažiau jaučia bangų supi
mą, nes laivai plaukia van
dens paviršiumi.

Keistieji ežerai
Keliautojus ir mokslinin

kus ne kartą stebino įvai
rūs žemės rutulio ežerai. 
Tarp jų savo keistumu iš
siskiria Naujosios Zelandi
jos ežeras Vanapitu. Jo plo
tis apie 5 kilometrai, gylis 
—400 metru. Ežero van
duo ramus kaip veidrodis 
ir švarus kaip krištolas. Bet 
staiga pasigirsta duslus 
ūžimas, ir vanduo ima kun
kuliuoti, po to pakyla į 
.viršų maždaug 10-15 cen
timetrų. Paskui staiga van
duo vėl nurimsta, kad at
sistojęs gali gėrėtis savo at
spindžiu vandenyje lyg 
veidrodyje. Ir tai kartoja
si kas 5 minutės. Moksli-r 
ninkai ilgai ieškojo paaiški
nimo šiems reiškin i a m s . 
Manoma, kad ežeras yra 
nuolatinių žemės drebėjimų 
centre.

Panašų reiškinį galima 
stebėti ir kitame, ne ma
žiau įdomiame ežere, kuris 
yra Pietų Vokietijoje. Jo 
gylis — tik 21 metras. Iš 
pirmo žvilgsnio jis niekuo 
neišsiskiria. Bet vietos gy
ventojai gerai žino, kaip 
ežero vanduo tai nuslūgsta, 
tai pakyla. Ir tai priklau
so nuo oro. Kai giedra ir 
šilta, ežero vanduo pastebim- 
mai pakyla, kai lyja — nUr 
slūgsta (lygiai kaip baro
metras).

Tarybų Sąjungoje yra 
įdomus ežeras Mogilnoje. 
Tai vienintelis ežeras pa
saulyje, kurio vanduo tarsi 
sudėtas iš sluoksnių. Jo 
pirmas sluoksnis visai gėlas. 
Antrajame sluoksnyje van
duo truputį sūresnis. Kuo 
giliau, vanduo darosi sūres
nis. Ketvirtas sluoksnis 
jau labai sūrus, jame daug 
mineralinių medžiagų. To
dėl kai kur pastebimos rau
donos dėmės. Jos paaiški
namos tuo, kad vandenyje 
yra raudonų bakterijų.

Dar įdomesnė ežero gyvū
nija. Viršuje gyvena pa
prasčiausios ežerų žuvys. 
Giliau jau yra tik kai ku
rie jūrų gyvūnai, o dugne 
nerasite jokios gyvybės.

St. Nazaire, Francuzija. 
—Naujas keleivinis laivas 
“La France” išplaukė pir
mu kartu į jūrą. Jis yra 
66,000 tonų įtalpos, 1,036 
pėdų ilgio.
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Mano atsiminimai iš 
visuomeniškos veiklos

Iš Lietuvos atvažiavau į 
Brooklyn, N. Y., pas Joną 
ir Kazį Kreivėnus, savo 
gimines. Tuo laiku Krei
vėnai gerai draugavo su 
Jukeliais, o Jukeliai buvo 
žinomi, kaip geri darbuoto
jai. Visi priklausė prie 
LSS 52 kuopos. Kas supra
to Jukelių nuoširdų veiki
mą darbo žmonių naudai, 
tai įvertino, bet religiniai 
fanatikai juos keikė, gąsdi
no, grarsino peklos kančio
mis. Pradžioje aš irgi ne
supratau pažangiečių veiki
mo ir man buvo keista.

Bet kuomet pradėjau nu
eiti į pažangiečių parengi
mus ir jų prakalbas, kurio
se dažnai kalbėjo Juozas 
Šukys, Juozas Jukelis, J. 
Šaltys ir kiti kalbėtojai, tai 
man dalykai paaiškėjo.

Prieš pat Pirmąjį pasau
linį karą iš Lietuvos atvy
ko K. Jukelytė, dabartinė, 
waterburiete. Mudvi susi
draugavome. Tada aš ge
riau pradėjau suprasti ir 
Jukelių veiklą ir jų rolę. 
Susidraugavome su Marce
le Jukeliene, dabartine 
Dambrauskiene, bostoniete. 
Tas draugavimas buvo nau
dingas, kuris mane ir atve
dė į teisingą kelią.

Už kiek laiko Klem-entina 
Jukelytė (Jankeliūni e n ė ) 
nusivedė inane j Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi
vienijimo 1 kuopos susirin
kimą. Aš tapau kuopos na
re. Susipažinau su Katrina 
Petrikiene ir kitomis mote
rimis veikėjomis. Tuo lai
ku veikė: Petrikiene, A. Ju
revičienė, Margareta Kava
liauskaitė, Račiūtė-Herman, 
vis tai buvo Brooklyn/*pfr- 
maeilės veikėjos. Neužilgo 
gavome daugiau žymių vei
kėjų—Eleną Jeskevičiūtę, J. 
Bondžinskaitę ir kitas.

Visos nuoširdžiai ir vie
ningai veikė. Laike susirin
kimų ir parengimų visos 
gražiai susitardavome. Ko
mitetas ir komisijos laikė
mės organizacios įstatų. 
Visos buvome pilnos energi
jos ir troškimo — veikti vi
suomenės labui. Ir dabar 
malonu prisiminti geras 
drauges, su kuriomis teko 
bendrai veikti. Beje, tais 
laikais buvo veiklios ir šios 
draugės: Nastutė Rim
kutė - Mačiukienė, Eva Ta- 
mulynaitė, E. Vilkaitė, A. 
Klimaitė, A. Rainienė, E. 
Bekampiene, K. Sinkevičiū
tė, pastaroji jau mirus. Jos 
visos daug ir energingai 
veikė kultūrinėje srityje.

Laba i dažnai rengdavome 
prakalbas. Kalbėdavo Leo
nas Prūseika, Antanas Bim
ba, Vincas Andrulis, Katri
na Petrikiene, J. Jukelis, 
Juozas Šukys ir kai kada 
Perkūnas. Bet Perkūnas 
jau sirgo po to, kai jį fa
natikai labai sumušė. Reng
davo prakalbas J r paskaitas 
politiniais ir šiaip gyvenimo 
kasdieniniais klausimais. 
Dažnai surengdavome pa
skaitų ir sveikatos klausi
mais. Ruošėme koncertus 
ir muzikalės programos va
karus. Daug suvaidinome 
teatralių veikalų. Skaitlin
gas buvo Aido choras. Ja
me turėjome gabių solistų, 
duetistų, kaip tai Konstan
cija Menkeliūnaitė (dabar
tinė Campa), F. Stankūnas 
ir daug kitų. Jaunimas bu
vo pasišventęs ir jo veiki
mas paliko gražią atmintį.

Demonstracijos
LMPS 1 kuopa veikė ir 

pagerinimui kasdienio, tuo- 
jautinio gyvenimo. Iškilo 
aukštos kainos ant maisto 

pa-

pa-

reikmenų. LMPS 1 kuopa 
suruošė demons t r a c i j a s 
prieš maisto brangumą. Ne
turiu užrašų, tai neatsime
nu metų, rodosi/ tai buvo 
1916 ar 1917 metais.

Demonstracijos gerai pa
vyko. Jos įvyko šeštadienį. 
Susirinkome į Tautišką na
mą. Pirmose eilėse buvo K. 
Petrikiene, A. Jurevičienė, 
Elzb. Bekampienė, K. Sinke
vičiūtė, E. Vitartienė ir aš.

Pradžioje manėme, kad 
bus neskaitlinga demonstra
cija, bet pradėjus maršuoti, 
vis daugiau ir daugiau mo
terų prisijungė. Demonst
racija baigėme skaitlingai. 
Sugrįžome į svetainę. Kal
bėjo K. Petrikiene, J. Be
kampis, J. Šukys. Nors bu
vome pavargę, bet jautėmės, 
kad atlikome gerą, naudin
gą darbą.

Mokėmės
1920 metais buvo suorga

nizuota mokyklėlė — moky
tis lietuvių kalbos ir rašy
bos ir geriau susipažin
ti su politine ekonomija. 
Lankėsi gražus būrelis. Mo
kyklėlė daug davė mums 
naudos, nes ne tik geriau 
pramokome lietuvių kalbos 
ir rašybos, bet plačiau susi
pažinome su pasauline 
dėtimį.

Veikla Pittsburghe
1922 metų pradžioje 

likau Brooklyną ir persikė
liau gyventi į plieno darbi
ninkų centrą — Pittsburgh, 
Pa. Atvykus radau skait
lingą būrelį draugų ir drau
gių veikėjų.

LMPS 21 kuopa gyvavo 
miesto dalyje Soho. Ji bu
vo skaitlinga ir turėjo 
darbščių narių, jų tarpe Jo
sef iną Navalinskienę, da
bartinę binghamtoni-etę, A. 
Jakubauskienę, (dabartinę 
Misevičienę, chicag i e t ę ) , 
Snyderienę, kuri dabar gy
vena St. Petersburg, Fla., 
M. Tuoskienę, dabar gyve
nančią Detroite, J. Grybie
nę (kuri dabar gyvena St. 
Petersburg, Fla.). Visos jos 
daug veikė ir atliko svarbių 
darbų.

North Side miesto dalyje 
veikė: H. Kairienė, Natali
ja Lenigan, B. Šimkienė, A. 
Mauragienė, H. Bagužienė, 
pastaroji jau mirus, Sa
dauskienė, M. Česnienė, A. 
Maceikienė, Kazeivienė, Ar
malienė, Viktorija Petru- 
tienė (jau mirus),, S. Or- 
manienė, Kauševiči-ene, S. 
Karsokienė. Vėliau iš jau
nesnių įsitraukė į veikimą 
S. Jablonskienė, S. Aglins- 
kienė, Marytė Ormanaitė, 
Barbora Ormanaitė, Mary
tė Česniūtė, A. Mauragiūtė, 
ir Elzbieta Norkute-Gasiū- 
nienė.

Elzb. Norkutė buvo labai 
maloni ir didelė meno mylė
toja. Ji buvo gražiai pra
sisiekus muzikoje, gabiai 
skambino pianinu. Tai buvo 
veikli, draugiška ir talen
tinga draugė. Jeigu mir
tis ją taip anksti nebūtų iš 
gyvųjų -eilių išplėšus, tai 
Norkutė - Gasiūnienė bū
tų daug pasiekusi. Veikli 
buvo visa Norkų šeima. Ga
biai vaidindavo Elzbietos 
brolis Arthuras. Jis yra 
muzikas, dabar gyvenąs Ka
lifornijoje, kur gyvena ir 
jo motina. Tėvas Petras 
Norkus neseniai ten mirė, 
sulaukęs gražaus amžiaus.

Tenka pasakyti, kad nors 
iš North Side miesto dalies 
jau daug lietuvių išvažiavo 
į kitus miestūs, bet dar ten 
ir abelnai Pittsburghe yra 
pasilikę veiklių lietuvių, ku

rie palaiko pažangiečių or
ganizacijas, darbuojasi 
spaudos naudai ir veikia pa
gal savo išgalę.

Pittsburgho apylinkės
Pittsburgho apylinkėje 

yra daug miestelių, kur se
niau buvo skaitlingos lietu
vių kolonijos, kur gyveno 
sunkaus darbo žmonės. Tų 
miestelių lietuviai' sudaro 
savo kolonijų veikimą, bet 
palaiko tamprius ryšius ir 
su centru—Pittsburghu.

Wilmerding miestel y j e 
veikė moterys ir vyrai. Ka
dangi Braddock miestelis 
netoli, tai dažniausiai veikė 
abiejų kolonijų pažangiečiai 
bendrai. , Ten buvo pavyz
dinga Levanavičių šeima, 
kuri daug dirbo. Buvę vei
kėjai K. Levanavičius, Pra
nas Vilkas irAntanina Be
niušienė yra jau mirę. Dar
bavosi W. Kairys., S. Iva
nauskas, Rojus Beniušis, 
Matakas, Svastikienė, Geo. 
Urbonas ir visa eįlė kitų. 
Turėjo lietuvių pažangiečių 
organizacijas, platino spau
dą, ruošė parengimus. Sta
sio Ivanausko pastangomis 
buvo suorganiuzota vaikų 
grupelė Ateities žiedas, bu
vo vaikų chorelis, ■ kuriam 
vadovavo Stasys Ivanaus
kas ir Kazimieriūtės. Kiek 
teko pastebėti iš spaudos, 
tai pažangiečiai ir dabar 
dar vis veikia.

New Kensington mieste
lyje buvo ir dar tebėra 
gerų veikėjų. K. Stašins
kas su žmona, P. Kriaučiū
nas, Paulina Žukienė, kuri 
turėjo gabumo ir vaidinime. 
Tuo laiku ten gyveno P. 
Martinkus su žmona. Buvo 
geri veikėjai J. ir A. Jasa- 
davičiai ir K. Šukys, bet šie 
trys jau mirę.

Carnegie kolonijoj gyve
na Jonas Gataveckas, ‘dabar 
jau senas amžiumi, bet jis 
ten per daugelį metų daug 
dirbo. Daug veikė Elzbie
ta Šurmaitienė. Gyvavo 
LMPS ir LLD kuopos. Mo
terys daug veikė. Daug 
darbavosi Juozas Čirvins- 
kas ir jo žmona, Arbačaus- 
kai. Čirvinskai ir Arba- 
čauskai jau mirę.

Washington© miestelyje 
tai daugiausia veikė Mari
jona J a n a v i č ienė, labai 
energinga ir veikli moteris. 
Gyvavo ten LMPS ir LLD 
kuopos. Janavičienei vado
vaujant, buvo rengiamos 
prakalbos.

Šioje apylinkėje yra 
minkštosios anglies kasyk
los. Žmonės sunkiai dirb
davo.

Courtney apylinkėje irgi 
buvo . minkštosios anglies 
kasyklos. Ten taipgi buvo 
geras būrys veiklių lietuvių. 
Gyvavo APLA ir LLD kuo
pos. Daug veikė Dominin
kas Lekavičius. Rengdavo 
prakalbas ir piknikus. Vai
dinimų ir koncertų ten ne
buvo galima surengti, nes 
nebuvo tinkamos svetainės. 
Greta su Lekavičiumi vei
kė abu Vaivadai,' Bugailie- 
nė, J. Dočis. . Kitų vardų 
jau nepamenu.

Treveskyn mažas mieste
lis, o ir ten buvo gražus bū
relis lietuvių moterų ir vy
rų, kurie darbavosi. Gyva
vo LLD, APLA kuopos. Ten 
veikė Ignas Savukaitis su 
žmona. Jie užlaikė valgomų 
daiktų krautuvėlę, turėjo 
gražius namus, tai pas juos 
namuose dažnai turėjo suei
gas ir darbininkiškam ju
dėjimui padarydavo pinigų. 
Man irgi ten teko kelis kar
tus dalyvauti jų į parengi
muose. Veikdavo abu Strel- 
čiūnai. Ir dabar, nors Strel- 
čiūnai yra nejauni, spaudoj 
mačiau, kad jie rūpinasi vi
suomeniškais reikalais.

Bridgeville mieste 1 y j e 

veikė ir veikia Uršulė Paich. 
Tada jos vaikučiai buvo ma
ži, Dabar užaugę. Spaudoj 
pastebėjau, kad visuomenės 
reikalais, išvien su motina, 
rūpinasi jos dukros ir žen
tai. Prie LDS priklauso jie 
visi ir net Uršulės anūkai. 
Kaip tai yra malonu prisi
minti jų praeitį ir džiaugtis 
darbais.

McKees Rocks, tai kaip 
ir Pittsburgho priemiestis. 
Toje apylinkėje yra sunki 
industrija, darbo žmonės 
sunkiai dirba. Buvo ir yra 
nemažai gerų veikėjų.

1922 m., kada aš į Pitts- 
burghą atvykau, McKees 
Rocks kolonijoje gerai gyva
vo LLD, APLA ir LMPS 
kuopos. Daug veikė J. Mi
liauskas, F. Rodgers, M. 
Paulauskas, A. Šerbinas, J. 
Mažeika, o moterų tarpe— 
K. Miliauskienė, Usonienė, 
Parčiauskienė, P. Paulaus
kienė, vėliau pradėjo veikti 
V. Šerbinienė, J. Purtikas 
ir visa eilė kitų.

Būdavo rengiamos pra
kalbos, įvairūs kitoki paren
gimai, buvo ir pora teatra
lių veikalų suvaidinta. Pa
rengimai duodavo pelno.

Tenka pasakyti, kad Pitts
burgho ir apylinkės progre
syviai lietuviai nemažai nu
veikė apšvietos ir kultūros 
reikalams. Kaip matosi 
spaudoje, tai ir dabar jie 
veikia. Matosi vardai nuo
širdžių draugų — J. Mažei
kos, J. Miliausko, F. Imbro 
ir kitų.

Atleis tie draugai ir drau
gės, jei kurių vardų nesu
minėjau. Linkiu visiems ir 
visoms sveikatos, noro ir 
energijos darbuotis ir to
liau. E. K. Sliekienė

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kuopos 

susirinkimo
Lapkričio 13 d. atsibuvo 

kuopos mėnesinis susirinki
mas. Narių, vyrų ir mote
rų dalyvavo nemažai. Džiu
ginantis raportas buvo tai, 
kad, moterų pasidarbavimu, 
atliktas išpardavimas su- 
rinktų daiktų ir padaryta 
keletas desėtkų dolerių pel
no. Tai - įnašas kultūri
niams reikalams Šiame su
sirinkime nutarta paaukoti 
$25 L. Prūseikos paminklo 
pastatymui. Vėliau žadėta 
daugiau paaukoti tam da
lykui.

Šis susirinkimas atliko 
balsavimus į Centro komite
tą. Kuopos .valdybos rinki
mas bus sekantį susirinki
mą, gruodžio 11 d. Visi na
riai dalyvaukite susirinki
me: 29 Endicott St., 7:30 
vai. vakare.

Moterų pagarbai pietūs
Lapkričio 21 d. L. S. ir D. 

Draugijos komitetas ir di
rektoriai atlaikė specialų 
susirinkimą pasitar i m u i, 
kad surengti pietus moterų, 
pagerbimui, kur vien vyrai 
atliks visus pietų darbus.

Draugijos moterų komite
to rūpesčiu per šiuos 1961 
metus buvo nemažai įvairių 
parengimų surengta su ge
romis pasekmėmis. Dėka tų 
pasekmių, pagražintos Dar
bininkų Klubo patalpos ir 
kiti pagerinimai, tai prie 
pabaigos šių metų vyrai pa- 
simojo suruošti joms pagar
bą.

Pietūs įvyks gruodžio 10 
d.į lval., 29 Ehdicott St. sa
lėje.

Be abejo, kiekvienam bus 
įdomu atsilankyti, papie
tauti ir patirti, kaip vyrai 
“gaspadinės” pavaišina.

Jau teko nugirsti, kad tai 
bus šauniausi pietūs. Bus 
dainų ir muzikos programa. 
Įžanga tik $1,75 asmeniui.

MIRUS KOVINGAM DRAUGUI
Šiandieną mums liūdna, kad mirė mūs draugas, 
Kuris dirbo, veikė su mumis bendrai;
Kuris buvo mielas ir sykiu kovingas, 
Tad mes visi liūdim, jo buvę draugai.
Gyvendams, jis nuolat darbavos, kovojo 
Už laisvę, gerovę vargdienių žmonių, 
Taigi, labai gaila, kad jam mirt pris’ėjo;
Mums ašaros veržias iš mūsų akių.
Jam mirus, jo liko gražus idealas:
Tai kad vis kovoti ir be atlaidos,
Pakol nebus laisvas kiekviens proletaras 
Visuose kraštuose, ant žemės visos.
Tad likę, mes pildykim jo idealą, — 
Kovokim, ne’pleiskim kovingų eilių, 
Kad naštą numesti godaus kapitalo 
Nuo vargstančios liaudies pūslėtų pečių.

Jonas Juška

GRAŽU IR NEGRAŽU
Labai gražu,
Kai draugai, už laisvę kovodami, 
Perlipa ir per didžiausią uolą, 
Bet negražu, 
Kurie eina, seka drebėdami, 
Ir tik už šiaudo užkliuvę parpuola.
Labai gražu,
Kai pulkai maršuoja dainuodami, 
Ir kai šūkis girdėtis už taiką, 
Bet negražu,
Kai tamsūnai trukdo, koliodami, 
Ir kai klykia lyg proto nesveiko. 
Labai gražu,
Kai varguolia, narsiai kovodami, 
Daug geresnį būvį iškovoja, 
Bet negražu, į
Kurie ir niekad nekovodami, 
O laimėjimus vistiek naudoja.

Jonas Juška
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Žinios iš Lietuvos
ŽUVININKAI AUGINA 

NUTRIJAS
ŠIAULIAI.—Rajono Vil- 

kurių žuvininkystės ūkio di
rektoriui A. Serapinui prieš 
keletą mėtų kilo mintis už
veisti tvenkiniuose’ nutri
jas. Šių žvėrelių labai bran
gūs kailiai. Be to, nutri
jos naudingos žuvims. Jos 
nugraužia šiurk š čd o s i o s 
vandens augmenijos šaknis 
ir išvalo tvenkinių dugną.

A. Serapinas parsivežė iš 
vieno Kaliningrado srities 
žvėrininkystės ūkio devynio
lika nutrijų patelių bei tris 
patinėlius ir paleido juos į 
tvenkinius.

Žvėreliai greitai prisitai
kė prie naujų sąlygų ir ta
po nuolatiniais Vilkurių gy
ventojais. Šiuo metu jų čia 
yra daugiau kaip šimtas. 
Ūkis jau pardavė pirmą
sias dešimtis nutrijų kailiu-

Artimiausiu metu nutri
jas numatoma auginti vi
daus vandenų eksploatacijos 
valdybos Šalčininkų ir Šilo- 
p a v i ž u p io žuvininkystes 
ūkiuose.

LIETUVIŲ GEOLOGO 
MONOGRAFIJA IŠ

LEISTA VARŠUVOJE
VILNIUS. — Geologijos- 

mineralogijos mokslų kan
didato Vytauto Gudelio mo
nografija apie paskutiniojo 
žemės geologinio vystymosi 
laikotarpį — kvarterinį pe
riodą Lietuvos teritorijoje 
išleista Lenkijos Liaudies 
Respublikos sostinėje. Vei
kalas paruoštas Tarptauti
nės kvarterinio' periodo aso
ciacijos kongreso, įvykusio 
Varšuvoje šių metų rugpiū- 
čio-rugsėjo mėnesį, organi
zaciniam komitetui prašant. 
Monografijoje pirmą kartą 
apibendrinti ledynmečio ir 
poledynmečio Lietuvoje ty
rinėjimo rezultatai.

Veikalas sukėlė gyvas dis
kusijas Varšuvos kongreso 
posėdžiuose, kadangi jame 
sprendžiami klausimai, lie
čiantys šio tarptautinio ge
ologų ir geografų forumo 
pagrindihes pro b'l e m a s.

įi

s

domisi šia knyga, kadangi 
Lenkų moksilninkai ypač 
joje lyginami duomenys, ku
riuos gavo tary b i n i a i ir 
Lenkijos geologai, tirdami 
Pabaltijo geologijos ir pale
ogeografijos problemas.

V. Gudelio monografija 
išleista lenkų, rusų ir ang
lu kalbomis.

KURORTE KURŠIŲ 
NERINGOJE

Nepakartojamo grožio 
šis kampelis. Vėjas pusto 
smėlio kopas, bangomis 
ošia gintarinė Baltijos pa
krantė. Pušelės, tarsi rūtų 
kilimai, nusidriekia kalvo
mis kalvelėmis. Prie pat 
marių prigludusi Nida — 
žvejų gyvenvietė, vienas iš 
miįsų respublikos kurortų. 
Keli tūkstančiai poilsiauto
jų šiemet ilšėjosi “Jūra
tės” “Žuvėdros” poilsio na
muose, o vis laukiama dar 
naujų pamainų. Daug eks
kursijų, turistinių grupių 
apsilanko Nidoje, susipažįs
ta su jos apylinkėmis, ke
liauja Lietuvos Sacharos 
smėlynais, aplanko vokiečių 
rašytojo Tomo Mano name
lį ir kt.

Gražėja ši mėgstama 
darbo žmonių poilsio vieta. 
Gyvenvietė pasipuošė as
faltuotomis gatvėmis, gėly
nais. Atidarytas didžiulis, 
gražus restoranas “Nerin
ga”. Numatoma pradėti 
naujo kino teatro statybą.

Neseniai kurorto gatvė
se pasirodė mašinos su už
rašais “Mosfilm”. Studijos 
kolektyvas pradėjo sukti 
dokumentinį filmą apie gin
tarinį Pabaltijį, jo gamtą, 
žmones, .jų darbus. Filmas 
bus demonstruojamas tarp
tautinėje parodoje Leipci
ge. Lietuvos kino studija 
kuria naują filmą “Suomi
nis vėjas”.

Nepamiršta Nidos ir res
publikos meniniai kolekty
vai. Keletą koncertų, besi
ruošdamas gastrolėms V a
karų Ukrainoje ir Moldavi- 
sj (įje, suruošė Vilniaus vals
tybinio pedagoginio institu
te akademinis choras, vado-

—Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 1, 1961

vaujamas kompozitoriaus 
A. Griauzdės. KoncertavĄ 
Klaipėdos liaudies operos' 
solistas F. Alšėnas, Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto pu
čiamųjų orkestras, Kauno 
Šilutės saviveiklininkai.

K. Puhnonas

Lietuvos muzikologo knyga
Leningrado leidykla “So- 

vietskij kompo'zitor” rusų 
kalba išleido J. Gaudrimo 
apybraižą “Muzikinė Tary
bų Lietuvos kultūra 1940- 
1960”.

Knygoje yra du skyriai: 
“Muzikinis gyvenimas” ir 
“Muzikinė kūryba”. Pirma
jame apžvelgiamas Tarybų 
Lietuvos dvidešimtine č i o 
muzikinis gyvenimas, o ant
rajame — 35 lietuvių kom
pozitorių kūryba.

Knyga gausiai iliustruo
ta: yra chorų, orkestrų ir 
visų 35 kompozitorių fot(M 
grafijos.

K. Kirsna

Lietuvoje, Raseinių mies
te, atidarytas kraštotyros 
muziejus, įkurtas vietos vi
suomenės jėgomis. Tai sep
tyniasdešimta didelė kultū
ros įstaiga, įsikūrusi savi
veiklos pagrindais respub
likoje. 

t

NAUJOS MOKYKLOS
VILNIUS.—Dešimt nau

jų mokyklų respublikos sta
tybininkai atidavė naudotis 
prieš prasidedant naujiems 
mokslo metams. Daugiau 
kaip 8 tūkstančiai mokslei
vių Šiauliuose, Palangoje, 
Birštone, Troškūnuose, Už
ventyje, Telšiuose ir kituo
se miestuose gavo gerai 
įrengtas mokyklas.

buvo numatyta, kad moks
leiviai turėtų sąlygas ne tik ’ 
gerai mokytis, bet ir įgytų 
darbo įgūdžius.- Vyresnių
jų klasių mokiniams naujo
se mokyklose yra gerai 
įrengti fizikos, chem i j o s , 
m a š i n inkystės kabinetai, 
metalo ir medžio apdirbimo 
dirbtuvės.

Metų pabaigoje numatyta 
atiduoti naudotis naujas 
mokyklas Ignalinoje, Salan
tuose, Joniškėlyje ir Kaišia
doryse, o taip pat mokymo 
korpusus Trakų ir Gelgau
diškiu mokykloms - inter
natams.

Pirmasis haujų mokslo 
metų dienomis 1,110 Klai
pėdos, Kauno ir Švenčionė
lių mokyklų-internatų auk
lėtinių apsigyveno naujuose 
bendrabučiuose. Tokius pat 
bendrabučius statybininkai 
dar šiemet baigs jrengtij 
Pasvalio, Šilutės, Telšių ir 
Naujosios Vilnios mokyk- 
loms-internatams. Čia ap** 
sigyvens apie du tūkstan
čius mokinių.

AGRESYVUS VANAGAS
KUPIŠKIS. —■ “Mūsų ry

tojaus^’ kolūkio kolūkietis 
Vladas Motiejūnas sėdėjo 
prie lango ir skaitė laikraš
tį. Staiga jis pamate, kaip 
kažkoks didžiulis paukštis 
įskrido į tvartą. Motiejū
nas nusitvėrė lazdą ir nu
skubėjo ten. Bet vos tik jis 
pribėgo prie tvarto, kai pro 
duris su didžiuliu triukšmu 
išpuolė’ nematyto dydžio va
nagas.

Vanagas klykdamas šoko 
ant kolūkiečio. To nesitikė
damas Motiejūnas suglumo 
ir atšoko. Tai dar labiau 
paskatino plėšrūną, ir jis 
atkalkiai ėmė veržtis pw 
žmogaus veido, akių. Tačiau 
kolūkietis lazda nubloškė 
vanagą, o po to ir visai pri
baigė.



Philadelphia, Pa

Septyni šimtai Western 
unijos darbininkų sulaikė 
darbą, kaltindami kompani
ją peržengime seniority tei
sių, imant iš lauko pusės 
žmones į geresnius darbus, 
kurie priklauso dirban
tiems kompanijoje. Kompa
nija sakė, kad ji neis į de
rybas.

Bet po dienos streiko 
kompanija sutiko tartis, ir 
metusieji darbą grįžo į dar-

Dabar kompanija traukia 
unijos lokalą į teismą, rei
kalaudama penkių šimtų 
tūkstančių dolerių atlygini
mo neva už tai, kad sulau
žė kontraktą.

Budd kompanija pasirašė 
sutartį su lokalu 92-ru, pa
keliant 12-ką centų valan
dai. Penki centai bus dabar, 
^kiti eis palaipsniui. Kom
panija turi dirbtuves ir ki
tuose miestuose. Dvi įmo
nės Philadelphijoje. Dirba 
automobiliamms ratus ir ki
tas dalis. Kontraktas pasi
baigė su spalio pirma.

I

' Buck apskrities Board of 
Assistance direktorių Par- 

. eigūnas sako: Raštinė pri
ims aplikacijas sulaukusių 
65-kių metų ar senesnių, 
kurių uždarbis mažiau pen
kiolikos šimtų dol. per me
tus, ir pasitraukusių iš dar
bo gavimui medikalės pa
galbos, einant valstijos nau
jų įstatymu, kuris bus ga
lioje nuo kitų metų sausio 
pirmos dienos.

Bet norintieji gauti medi- 
kalę pagalbą turės įrodyti 
savo santaupas, ir ar turi 
kokią nuosavybę.

^4'Ti ’ijų savaičių bėgyje 
Pennsylvanijos valstij oje 
medžiotojai nušovė 1815 
stirnų.

Važiuotės kompanija rei
kalauja iš tymsterių lokalo 
107 daugiau negu milijono 
ir pusės dolerių atlyginimo. 
Tas liečia ir tris lokalo par
eigūnus. Kompanija sako 
tiek turinti nuostolių dėl 
neteisėto streiko, paskelbto 
lapkričio 13 d.

National Labor Relations 
Board įsakė sulaikyti pikie- 
tą prie Marritt Motor Mo
tei įmonių. Lokalas 568 pi- 
kietuoja šią įstaigą nuo 
jos atidarymo (liepos mė
nesio). Lokalo valdyba sa
ko, pikietuoja todėl, kad lo
kalas neturi kontrakto.

Brooklynietis K. Briedis, 
pirmiau gyvenęs Philadel
phijoje, kuomet atvyksta su 

^Grybu' rodymui paveikslų, 
yra linksmas. Čia jis turi 
daug pažįstamų ir draugų. 
Philadelphiečiai irgi links
mi jį Pamatę.

Na, jeigu Jūs, drauge, 
turite tiek draugų, pažysta
mų, ir esate toks linksmas 
atsilankęs, tai būdamas 
pensi jonier i u s, grįžkite į 
Philadelphią gyventi. Phi- 
ladelph i e č i a m s veikėjų 
trūksta, o kolonija plati, 
dirva darbui tinkama!

Draugas Wm. 
praeityje gautus 
“Laisvės” vajuje 
savo kaimynams 
phiečiams. Šiais metais pa
skyrė draugui Žilinskui, 
gyvenančiam 30 mylių nuo 
Philadelphijos. Phil a d e 1- 
phijos vajininkams tenka 
dieniems atlaikyti savo po- 

" zicijas.

punktus 
skirdavo 
philadel-

Pilietis

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Detroit, Mich.
Leningrado Kirovo vardo 

baletas detroitiečiams labai 
patiko.

Nors praėjo gerokas lai
kas, kai 111 šokėjų apleido 
automobiliu miestą, vienok 
negaliu praleisti nepažymė
jęs.

Vyriausias iš šimto vie
nuolikos šokėjų buvo 25 me
tų amžiaus. Jaunuolius ve
žant į Fordo įmonę ir į Ro
tunda, važiavo “Free Press” 
politinis kolumnistas Judd 
Arnett ir juos klausinėjo. 
Reporterio akį patraukė 
odinis apvilkus, ir jis pa
klausė, ar jį atsivežė iš Ru
sijos.

Šokėja, pašiepdama, atsa
kė: “Ne, jis yra. ameriko
niško plastiko imitacija.”

Klausė, kaip maistas pa
tinka? Patraukdama 
čiais, atsakė: 
paprastas.”

Paklausus, 
joms padarė amerikietės 
moterys, atsakė: “Man daug 
geriau patinka paryžietės.” 

“Kaip jums patinka New 
Yorko miestas.”

“Atrodo labai nešvarus,” 
buvo atsakymas.

pe-
“ Normalus—

kokią įtekmę

Apskaičiavimas stubų
Detroito Cenzo Biuras pa

davė stubų skaičių. Suskai
tė kiekvieną stubą, jų yra 
553,198, bet tik 514,846 už
imtos, o 38,352 tuščios.

Baltieji esą užėmę 75 pro
centus stubų, juodieji — 25. 
Iš 8.5 nuošimčio radę 15% 
nepilnai įrengtos su “plumb
ing facilities.”

14,650 stubų yra apgriu
vusios, apleistos. V. Z.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS' 6 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 6 d.. Jis 
nebuvo skaitlingas daly
viais, ir draugės moterys 
vis tiek sudarė didelę di
džiumą. Linkiu dar dau
giau jums, draugės, energi
jos ir ryžto lankyti šios gar
bingos organizacijos susi
rinkimus ir stipriau įsi
jungti į jos socialį veikimą. 
Bandykime gauti naujų na
rių, atpildykime mirusiųjų 
vietas naujais. Naujų na
rių gavimas turėtų suinte
resuoti kiekvieną mūsų kuo
pos narį.

Finansų sekretorė prane
šė, kad su 20 diena spalio 
drg. J. Navailnskienė pa
sveiko ir atsisakė nuo pa
šalpos, tai buvo linksma 
girdėti, kad draugė sėkmin
gai išsveiko. Apart drg. 
K. Miceli, kuri jau kelios 
savaitės kai serga, dar pasi
daugino ligonių ir užsimal- 
davo pašalpai: K. Vaice
kauskienė, J. Kireilis ir A. 
Mačiukienė. Labai apgailes
taujame jus, draugai, kad 
jums reikia kovoti su nela
bąja liga. Linkime sėkmin
gai išsveikti ir linksmiems 
grįžti į namus.

Šiame susirinkime ir vėl 
kilo mintis, kad ruošti Lie
tuvos filmų rodymo vakarą. 
Draugai P. Jasilionienė, E. 
Tinkūnienė. ir K. Staniulis 
pasižadėjo pagelbėti. Bet 
pilnos, stiprios komisijos, 
kuri viską priruoštų, kas 
reikalinga tokio pobūdžio 
vakarui, kol kas dar nesusi
darė, o dviem ar trim as
menim tokį vakarą suruošti 
neįmanoma. Laukiame dau
giau talkos!

LDS 6 kuopos svarbus, 
priešmetinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gruodžio 
4 dieną, Lietuvių svetainė
je, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi kuopos nariai būtinai 
atsilankykite. Bus rinkimas 
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kuopos komiteto 1962 me
tams. Svarbu dalyvauti su
sirinkime, kur būna balsa
vimas, kad išrinktume tin
kamą komitetą, kuris tvar
kys kuopos reikalus 1926 
metais.

Yra dar keli nariai pasi
likę su mokesčių mokėji
mu. Patartina u ž b a i g ti 
šiuos metus gražiai. Visi 
užsimokėkime mokesčius iki 
1962 metų pradžios.

Onytė Weitus 
Finansų sekretorė

ir

Atlantic City, N. J.
Gaila draugų

Gaila, kad taip greitai 
netikėtai mirė Vincas Kaz
lauskas. Reiškiame didelę 
užuojautą Onai Kazlauskie
nei, sūnui, seseriai V. Vai
čiulienei ir broliui Jonui.

Labai gaila pirmiau mi
rusių mūsų giminių. Mirė 
mano sesuo Antosia Ku
činskaitė ir jos vyras Braš
kus, švegeris A. Grigas ir 
brooklynietis Beniulis.

Seniau mes važiuodavome 
į “Laisvės” pareng i m u s , 
nes ten susitikdavome su gi
minėmis ir pažįstamais. Pa- 
simatydavome, pasidžiaug
davome. Dabar jau daug 
jų yra išmirę.

Mes abu reiškiame užuo
jautą tiems, kurių artimi 
mirė., o sergantiems linki
me greitai pasveikti.

P. ir B. Nelesli

New Haven, Conn
Lapkričio 21 dieną įvyko 

LLD 32 kuopos susirinki
mas. Susirinkimą atidarė 
organizatorė Barbora Med
ley, ji ir buvo išrinkta su
sirinkimo vedėja.

Iš kuopos valdybos rapor
to paaiškėjo, kad veikimas 
buvo geras ir turėjome ge
rų pasekmių. Fin. raštinin
kė M. Valinčienė pranešė, 
kad ji darbuojasi “Vilnies” 
vajuje ir turi neblogų pa
sekmių.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 21 d. Tai bus me
tinis susirinkimas. Kuopa 
nutarė pavaišinti visus na
rius. Prašome visus ir vi
sas dalyvauti susirinkime.

G. Treat, 40 metų am
žiaus vyras, nuteistas nuo 
10 iki 20 metų kalėjimo už 
užpuolimą ant 8-ių metų 
mergaitės. Jis jau pirmiau 
buvo baustas už panašų pra
sikaltimą. Bet, matomai, ne- 
Pasimokė.

Mūsų miesto LDS nariai 
įdomauja: Kodėl tik Con
necticut valstijoje LDS kuo
pos rengė 30 metų sukak
ties paminėjimą, o kitų vals
tijų, net didmiesčių, kuo
pos neturėjo panašių paren
gimų?

LDS sukakties minėjimai 
įvyko Bridgeporte, New Ha- 
vene, Waterburyje ir visi 
buvo pasekmingi.

Profesorius W. F. Libby 
kritikavo tuos, kurie veda 
kampaniją už slėptuves nuo 
atominių bombų. Jis sako, 
kad slėptuvės negalėtų žmo
nes išgelbėti nuo atominių 
bombų, o jeigu‘kais ir išlik
tų gyvas, tai kaip jis galėtų 
gyventi, jeigu desėtkai mi
lijonų žmonių būtų užmuš
ta, viskas sugriauta ir su
ardyta? Profesorius sako, 
kad reikalingos ne slėptu
vės, bet protas, kad atsisa
kyti nuo atominių ir kitokių 
ginklų ir visi taikoje sugy
ventume. J. Kunca

Washingtonas. — Sulau
kės 74 metų amžiaus mirė 
generolas G. M. Barnes.

Naujųjų 
paskaitė 
Marytę

Cleveland, Ohio
Lapkričio 9 dieną įvyko 

C.L.M. klubo susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniš
kai. Nutarta surengti “šu- 
rum-burum” po 
metų. J. Werner 
gražias eiles apie 
Melnikaitę.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 14 d. Tai bus meti
nis susirinkimas, kuriame 
apsikeisime dovanėlėm i s, 
kaip ir kitais metais būda
vo daroma. Visos narės ra
ginamos dalyvauti. Papras
tai dovanos būna nemažes
nės $1 vertės, bet tai liuosa 
valia — niekas nares never
čia prie jų atsinešimo. Susi
rinkimas įvyks L.D.S. sve
tainėje.

Bristol, Conn.
Lapkričio 12 d. mirė Juo

zas Marchalonis, dagyvenęs 
iki 84 metų. Gimęs Lietuvo
je. Prieš 60 metų atvyko į 
šią šalį ir apsigyveno Bris- 
tole ir ten gyveno iki mir
ties. Buvo rimto būdo žmo
gus, mėgo gyventi ant vie
tos ir mokėjo sugyventi su 
visais.

Dirbo Wallace Barnes 
Division Associated Spring 
Corp. Apleido darbą ir išė
jo į pensininkus 1951 m. 
Vėliau buvo smarkiai para
lyžiaus užgautas, nors bu
vo pagijęs, bet nepilnai

Velionis priklausė Lietu
vių neprigulmingam klubui. 
Kol buvo sveikas, ilgus me
tus skaitė “Laisvę” ir ją 
rėmė, buvo pilnai susipra
tęs žmogus, bet kada susir
go, gyveno su dukterimi, 
vėliau duktė mirė ir jis tu
rėjo atsidurti pas priešingų 
minčių žmones, tai ir nusto
jo “Laisvę” skaitęs prieš 
savo norą.

Aš velionį seniai pažinau. 
Kada Waterbury turėdavo
me parengimą, Marchalonis 
atvykdavo ir atsiveždavo 
pilną automašiną draugų.

Ilsėkis, drauge, amžinai, 
lai būna tau ramu!

J. Strižauskas

Bostonas ir apylinkė 
Kas veikiama

Gruodžio 2 d., 6 vai. vak. 
turėsime, prakalbas, kurios 
įvyks 318 W. Broadway, 
So. Bostone. Turėsime sve
čių iš Washington, D. C.; 
dar gi tikimės turėti stve- 
čių ir iš toliau... Kalbamą 
pobūvį rengia LLD 2-ra 
kuopa, jos valdyba kviečia 
visus lietuvius ne tik iš 
Bostono, bet ir iš aplinki
nių miestų bei miestelių 
gausiai dalyvauti. Atvykite 
pavakarieniavę, nes valgyti 
pas mus negausite; atva
žiuokite prisirengę akty
viai klausimų bei diskusijų 10 vaį- ryto į ii vai. ryto.
laike dalyvauti, nes gal tik 
vieną svarbų kalbėtoją tu
rėsime, tai bus laiko disku
sijoms...

Gruodžio (Dec.) 10 d. 1 
vai. A.L.P. Klubas rengia 
metinį banketą, į kurį kvie
čiame ir iš toliau atvykti. 
Banketas bus su skaniu 
vMgiu bei gėrimu ir kitais 
pamarginimais; ruošiamas 
klubo svetainėje: 318 W. 
Broadway, So. Bostone.

Ligoniai
Norintieji mūsų ligonis 

aplankyti; atvykite į šio 
šeštadienio paskaitą; per 
draugus sužinosite, kur jie 
randasi: namie, ar ligoninė
je. Jau seniai serga E. Čei- 
kienė; Antanas Jankus po
ra savaičių atgal turėjo 
operaciją; L. Zelsonas, gir
dėjau, kad i irgi randasi li
gonių skaičiuje.

Worcester, Mass.
Maloniai, įdomiai praėjo 

popiete su viešnia
Lapkričio 5-tą Worceste- 

rio Aido Choras surengė 
šaunius pietus, su gražia 
koncertine programa, kad 
pasveikinus, pagerbus vieš
nią Konstanciją Menkeliū- 
naitę, atvykusią aplankyti 
pažangiečius Amerikos lie
tuvius. Tikrai jaukus buvo 
šis aidiečių parengimas. 
Viešnia gražiai kėlė ūpą su
sirinkusiems su ja pasima
tyti, jos dainų pasiklausyti.

Konstancijai pasirodžius, 
širdingai, šiltai ji buvo su
tikta, pasveikinta. Dviem 
atvejais K. Menkeliūnaitė 
gražiai sudainavo 7-nias 
dainas.

Prie viešnios, programo
je dalyvavo irgi dainos my
lėtojų gerbiami ir mylimi 
duetistai-solistai Ona Dir- 
velienė ir Jonas Sabaliaus
kas, taipgi ir Aido Choras, 
vadovybėje Jono Dirvelio. 
Pianu visiems talkininkavo 
Helen Janulytė-Smith.

Paačiavę aidiečiai Men- 
keliūnaitei, kad juos aplan
kė ir kad kiek ilgėliau juos 
prisimintų, įteikė’ kuklią 
dovanėlę. Kartu palinkėjo 
viešniai smagios kelionės 
laimingai pasiekti namus— 
dainų šalį Italiją.

Vaišių priruošime aidie- 
čiams padėjo M. Šiupėnie- 
nė, K. Sabaliauskienė ir P. 
Bakšienė. Širdingai ačiū 
talkininkėms ir atsilankiu
siems,

M. S.

PRANEŠIMAI

SU- 
vi-

BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos priešmetinis 
sirinkimas įvyks gruodžio 2 d. 
siems. žinomoj vietoj, 2219 W. Pratt
St., 2 vai. dieną. Visi nariai pri
valo dalyvauti, nes turėsime bal
suoti Centro komitetą. Taipgi turė
sime išrinkti kuopos valdybą 1962 
metams, ir 6-tos apksrities konfe
rencijos delegatai pateiks raportą 
šiame susirinkime. Svarbu visiems 
Kuopos sekretorius P.Paserskis.

BROCKTON, MASS.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Gruo- 
džio-Dec.) 7 d., 7-tą vai. vakare. 
Visi kuopos nariai malonėkite atsi
lankyti ir pasirūpinkite atsivesti 
naujų narių. Dabar galima j LDS 
įstoti be įstojimo mokesčio ir be 
daktaro egzaminavimo.

Gco. Shimaitis (93-94)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks 

gruodžio 7 d., 277—17th Avė. Vi
si kuopos nariai prašomi dalyvau
ti. Valdyba (93-94)

DETROIT, MICH.

Moterų Pažangaus klubo susirin
kimas įvyks gruodžio 3 d., Drau
gių salėje, 4097 Porter St., 1 vai. 
dieną.
susirinkime, 
reikalų.
1962 metams.
jų narių.
me užkandžių ir arbatėlės, 
nepamirškite, atsinešti po 
lę, nemažiau dolerio vertės, 
trauskas, sekr.

Narės, dalyvaukite šiame 
nes turime svarbių 

Rinksime naują valdybą 
Atsiveskite ir nau-

Po susirinkimo turėsi- 
Taipgi 

dovanė- 
N. As- 
(93-94)

LDS 21 kuopos susirinkimas įvyks 
4097 
nuo 
Da
rei-

gruodžio 3 d., Draugijų salėje, 
Porter St. Laikas pakeistas

lyvaukite susirinkime, svarbių 
kalų reikės aptarti, rinkti naują 
valdybą 1962 metams. N. Astraus
kas, sekr. (93-94)

BROCKTON, MASS.
Ekstra Pranešimas

ALDLD 6 kuopos rengiamas va
karas “Laisves” paramai yra nu
keltas iš gruodžio 2 d. į gruodžio 
9-tą dieną. Priežastis ta, kad So. 
Bostone Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas turės draugišką vakarą 
gruodžio 2 d. ir pas juos ‘dalyvaus 
svečias iš Lietuvos. Taigi “Lais
vės” skaitytojai jsitėmykite, k a d 
Montelloj "Laisvės” paramai vaka
ras įvyks Gruodžio - Dec. 9-tą d., 
7-tą vai. vakaro, Tautiško N a m o 
kambariuose, 8 Vine St. Bus ar
batos ir kitų skanumynų. Prašo
me visų įsitėmyti šią pakaitą ir 
kviečiame dalyvauti parengime.

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks 1144 N. 4th St., 
7:30 vakare. Išgirsime pranešimą 
apie lietuviškų filmų rodymo pasek
mes ir metinį kuopos valdybos ra
portą iŠ kuopos veiklos. #

Taipgi įvyks ir kuopds valdybos 
rinkimai sekamiems 1962 metams. 
Turime aptarti ir daugiau svarbių 
organizacijos, reikalų. Valdyba

... . (95-96)

Redakcijos Atsakymai
Kostui Stiklini. — Jūsų 

p r e n u merata sutvarkyta. 
Ji baigsis tik 1963 metais. 
Atsiprašome, kad jūsų ilgo 
straipsnio “Krokodilas” ne
panaudosime. Smulkmeniš
kas perteikimas to juokų- 
satyros žurnalo vieno nume
rio turinio mūsų skaityto
jams nelabai įdomus. La
bai ačiū už rašinėjimą.

Labai brangus yra 
apsiginklavimas

Newport News, Va. — 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno komandieriai jau per
ėmė naująjį lėktuvnešį 
“Enterprise”. Jie sako, kad 
tai galingiausias laivas vi
same pasaulyje, nes jis 
apait lėktuvų, dai tuii pa- savo Senos tėvynės, 

n,-. X 11 /] t t 4-^ T3 i n f'i Druošimus šaudyti “Polaris'' 
raketomis, kurios siekia už 
1,200 mylių..

Lėktuvnešis yra 86,000 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vladas Norkus
Mirę gruodžio 4 d., 1960 m.

Jau vieneri metai kai negailestingoji mirtis atėmė 
mano mylimą žmogų Vladą Norkų. Paliko mane 
dideliame liūdesyje. Per visą metelį, kiek sveikata' 
leido, lankiau jo kapelį.

Liūdi jo ir artimi giminės: sūnus Zenonas Walter, 
marti Gwen, duktė Frances, žentas Harold ir trys 
anūkėliai. Taipgi brolis Juozas ir šeima Lietuvoje. 
Mes visi su didėliu liūdesiu tariame: tegul būna 
jam lengva šaltoje žemelėje.

ANNA NORKIENĖ, žmona
Detroit, Mich.

So. Boston, Mass.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO

METINIS BANKETAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Gruodžio 10 December
Pradžia 1-mą Valandą Popiet 
318 Broadway, South Bostone

Kliubo gabios gaspadinės pagamins skanių 
valgių. Bus ir įsigerti. Todėl klubas 'kviečia 
ne tik bostoniečius, bet ir iš kitų kolonijų atsi
lankyti. Rengimo Komisija

PASIKLAUSKITE SAVĘS 
sekamų klausimų

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

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

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

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455

Greitu! Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai ISSIŲSIM

48 V* EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHONE: GRamcrcy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J.
PHONE: MArket 3-1968

979 S. BROAD STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: EXport 4-8085

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE. 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 1, 1961
M>( .. K I ■■ ■■ P I J ' Ihl (*,»■/ ■: J ! i j .-J,, ; ‘ ; !.’•

tonų įtalpos. Gali atlikti 
150,000 mylių be papildymo 
atominės energijos ir plau
kia apie 35 jūrines mylias 
per valandą. Jo pastatymui 
ir įrengimui išleista $450,- 
000, 000.

Denver, N. J.—Mi^ė Res
publikonų partijos New 
Jersey vadas John Roach.

Elizabeth, N. J

408

Filmai iš Tar. Lietuvos
Bus rodomi 

Sekmadienį, Gruodžio 3 d. 
3-čią vai. popiet

KLIUBO SALĖJE 
Court St., Elizabethport

Gerbiami lietuviai:
I kite pamatyti naujus

pribū- 
filmus 

šių fil
mų jūs daiLjiesat matę.

Filmus rodys Jonas Grybas
Rengia L.L.D. 54-ta kuopa



Gražiai palaidotas Jurgis 
Janušonis-Jamisonas

v
Pereitame “Laisvės” nu

mery buvo pranešta, kad 
Livingston, N. J., mirė il
gametis visuomenės veikė
jas Jurgis Janušonis-Jami
sonas. Jis mirė lapkričio 
26 d.

Velionis Jurgis ilgai sir
go, buvo paliestas paraly
žiaus, tad jo mirtis nebuvo 
netikėta. Gyveno jis su sa
vo žmona Ona, taipgi duk
terimi Mildreda Stenslerie- 
ne ir anūkais nuosavame 
name, bet jau dirbti men
kai ką galėjo, nors vaikščio
jo ir kalbėjo.

Paskutinį kartą velionį 
Jurgį buvau sutikęs meti
niame “Laisvės” koncerte 
lapkričio 12 d. Skundėsi, 
kad atmintis prastėja, jau 
daugelio žmonių, seniau 
matytų, nebegali pažinti.

Velionis buvo gimęs Šila- 
lio kaimelyje, netoli Lazdi
jų, 1890 metais. Tėvai že
mės teturėjo tik apie 5-6 
akrus, o vaikų buvo šeši. 
Laimė, tačiau, buvo ta, kad 
tėvas buvo dailidė, tai galė
davo duoną užsidirbti.
• Pats Jurgis iš pat mažų 
dienų sunkiai dirbo. Į JAV 
atvyko 1910 metais. Apsi
gyveno Newarke, N. J., ir 
čia visą laiką gyveno (Li- 
vingstono miestelis, beje, 
yra lyg Newarko priemies
tis). Dirbo siuvykloje. Įsi
jungė į pažangiąsias lietu
vių organizacijas: LLD, vė
liau LDS. Čia eidavo viso
kias pareigas. Newarke su
kūrė šeimos židinį. Abu su 
žmona mėgo dainą, tai pri
klausė Sietyno chorui, kol 
jis ten gyvavo.

Buvo ilgametis “Laisvės” 
bendradarbis, dažniausiai 
pasirašydavo J. A. Albino 
slapyvardžiu.

Savo dukrelę Mildą-Mild- 
red iš pat jaunų dienų lei
do mokytis muzikos. Ir 
šiandien Mildreda mūsų Ai
do choro mokytoja, veikli 
meno srityje, Lietuvių Me
no Sąjungos sekretorė. Vi
suomet linksma, visuomet 
draugiška.

Mildreda su aidiečių dai
nininkų grupe praėjusį sek
madienį buvo nuvykusi j 
Wilkes-Barre, Pa.,' duoti

< koncerto. Jai ten esant, tė
vas miršta.

—Nebežinojau, ką daryti, 
j už ko stvertis, — pasakoja
• draugė Janušonienė. Nega- 
i Įėjau susisiekti su Mildre-
• da. Pašaukiau vietos laido- 
’ tuvių direktorių ir pasa
kiau: rūpinkitės Jurgio lai
dotuvėmis.

Laidotuvėmis rūp i n o s i 
Hopping Funeral Home 

! įstaiga.
Pirmadienio vakarą žmo- 

, nių Jurgio šermenyse nebu
vo daug, nes dar mažai kas 

! apie mirtį sužinojo. Bet 
antradienį buvo daug. Nu
vyko į šermenis iš Niujor
ko daugelis aidiečių ir ne- 
aidiečių, velionio draugų ir 
pažįstamų.

Trečiadienį, lapkričio 29 
d., oras buvo puikus, saulė
tas, nors truputį šaltokas. 
Koplyčioje neilgą kalbą pa
sakė R. Mizara, pateikda
mas biografinių apie velio
nį duomenų. O kapinėse 
kalbėjo A. Bimba, nušvies
damas velionio visuomeni
nius darbus.

Lydėjo apie 20 mašinų, 
kiminų žmonių.

Palydovai buvo užkviesti 
į Janušonių namus užkan
džių.

Tegu ramiai ilsisi Jurgis 
Janušonis — veikėjas, mū
sų laikraščio bendradarbis, 
bičiulis, draugas!.. Ns.

•

Beje, tą pačią dieną, ry
te, Newarke įvyko ir kitos 
laidotuvės: palaidota Marė 
Žilinskienė, taipgi pažangi 
lietuvė. Velionės Žilinskie
nės laidotuvėmis rūpinosi 
Buyaus laidotuvių įstaiga.

: N.
---- ;--- 1------- -

JAPONAI BIZNIERIAI 
NEPASITENKINĘ

Tokio. — Japonijos biz
nieriai nepasitenkinę Jung
tinių Valstijų bandymais 
suvaržyti įvežimą iš Japo
nijos prekių. Japonai sako, 
kad 1960 metais iš Japoni
jos į JAV buvo įvežta $1,- 
148,600,000 vertės prekių, o 
iš JAV į Japoniją $1,330,- 
400,000 vertės. Reiškia, pre
kyba buvo pelninga JAV, o 
ne Japonijai.

MIRUS

Jurgiui Janušoniui-Jamisonui
liūdesio valandoje reiškiame gilią 
užuojautą jo žmonai Onai, dukrai 
Mildredai (LMSsekretorei), anūkams 

giminėms ir draugams.
Lietuvių Meno Sąjungos 

Valdyba

Liūdime netekę tauraus draugo ir veikėjo

Jurgio Janušonio-Jamison
mirusio šių 1961 metų lapkričio 26 d.

Livingston, N. J.

ir reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai
Onai, dukteriai Mildred Stensler, anūkams
Kenneth ir Jean ir visiems jo artimiesiems

R. Mizara M. Stakovas
S. Večkys V. Baltrušaitis
P. Venta Jul. Kalvaitis
J. Kairys S. Sasna
V. Čepulis A. Bimba
Pr. Buknys M. Grigas
V. Bunkienė J. Gužas
J. Rušinskas Sophie Petkus
J. Grybas P. šolomskas
J. Gasiūnas Wm. Malin
J. Weiss L. Kavaliauskaitė 

Gręsią laukinių gyvūnų 
išnykimo pavojus

Ką turi bendro milžiniš
kas vėžlys iš Galapagos sa
lų su Seilono drambliu ar 
Afrikos kalnų liūtu?

Konservacionistai iš 17 
tautų padarė pirmą at
sišaukimą fondui apsaugoti 
augmeniją ir povo j u je esan
čią laukinę gyvybę. Pasau
lio Laukinės Gyvybės Fon
das tikisi sukelti $1,500,- 
000.

Fondo viršininkai sako, 
jog šie pinigai gali apsau
goti rimtai gresiančioms 
veislėms augmenų, kuriomis 
laukiniai gyvūnai maitinasi.

Pinigai bus naudojami 
gelbėt finansiškai ilgo ter
mino konservacijos projek
tą ir studijavimą ekologi
jos, — žmogaus su gyvu
liais santykiavimų, priskai- 
tant ir gyvenimo aplinky
bes.

Azijos dvikupris verbliū- 
das kuris buvo rodomas 
Amerikos parodose jau iš- 
nvksta. Arabijos entilopa 
(oryx), Javon rhinoceris, 
Kashmiro stag ir markhorn, 
laukinė ožka taipgi arti iš
nykimo.

Nykštukas hippopotamus 
ir Cheet baigia išnykti Af
rikoje, Pacifiko albatros ir 
žemės įguina iš Galapagos 
salų jau yra pavojuje.

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose Kalifornijos condor ir 
B e r m u d a petrel greitai 
nyksta.

Konservacionistai „sako, 
kad 100 rūšių žinduolių ir 
lygus skaičius paukščių jau 
išnyko.

1924 m., pavyzdžiui, 2,- 
000,000 koala odų buvo iš
vežta iš Australijos ir vie
nais metais buvo nušauta 
600,000 koalų tik dėl spor
to. Šaudė/kad šaudyt..'Da
bar pasiliko tik keli pavyz
džiai, gyvenanti parke arti 
Sydney.

Keliaujantis karvelis ka
daise buvo labiausiai pa
prastas paukštis Šiaurės 
Amerikoje ir buvo skaito
mas tūkstančiais milijonų. 
1907 m. paskutinis laisvas 
karvelis buvo nušautas, o 
1914 m. ir paskutinis likęs 
gyvas mirė klėtkoje Cinci- 
natLzoo parke.

Wild Life Fondas parašė 
charterį ir planuoja gauti 
Jungtinių Tautu užtvirtini
mą. Charteris šaukia sau
goti laukinę gyvybę.

J. N.

KATĖ-AUKLĖ
Ši katė niekuo nesiskiria 

nuo kitų. Globoti geltonsna 
pius viščiukus ji pradėjo 
tada, kai neteko savo vaikų.

O buvo taip. Dėl kažko
kių priežasčių nugaišo ma
ži kačiukai. Katė ilgai jų 
ieškojo, visą laiką miauksė- 
jo, sulyso. Ir štai iš inkuba
toriaus į namus buvo par
nešti 3 viščiukai. Katė ma
žyliais nepaprastai susido
mėjo, pradėjo prie jų sėlin
ti. Artinantis prie viščiukų 
žmogui, ji juos akimirka 
apglėbė savo letenomis. Ir 
kaip bebūtų keista, katė 
viščiukų neišpiovė. P i r- 
miausia keturkojė atsargiai 
juos priglaudė prie savęs, o 
vėliau po vieną paukščiuką 
dantimis parsigabeno į bu
vusį kačiukų guolį.

Nuo to laiko ir prasidėjo 
neįprastas trijų viščiukų 
auginimas. Katė nuo savęs 
jų neatleisdavo nė per žing
snį, nešiojo viščiukus danty
se, prausė juos savo liežu
viu. Kartais ji atsiguldavo 
ant grindų ir pradėdavo vo
liotis, o viščiukai capsenda- 
vo savo snapukais jos pilvą, 
ausis, snukį.

Viščiukams paaugėj u s,

Jungt. Tautos išstojo prieš 
atominių ginklų vartojimą
Jungtinės Tautos,, N. Y. 

—Juntingųi Tautų Asamb
lėjos sesija priėmė dvi re
zoliucijas prieš atominius 
ginklus. Vieną rezoliuciją 
priėmė 55 balsais prie 44 
susilaikiusių nuo balsavi
mo, kad Afrika būtų pa
skelbta denuklizuotas kon
tinentas, tai yra, kad ten 
nebūtų laikomi ir bandomi 
atominiai ginklai.

Antrąją rezoliuciją priė
mė 55 balsais prieš 20, prieš 
26 susilaikiusių, kad atsiti
kime karo nebūtų vartoti 
atominiai ginklai, nes jų 
vartojimai, tai būtų sulau
žymas Jungtinių Tautų 
čarte rio.

Dėl antrosios rezoliucijos 
buvo karštų debatų. Jung
tinių Valstijų atstovas A. 
H. Deanas priešinosi ir sa
kė, kad tai tik “balsų eik
vojimas”, nes būk Tarybų. 
Sąjunga nesiskaitys su to
kiu nutarimu.

L. I. Mendelevičius, TSRS 
atstovas, jam atsakė,, kad 
tai yra iškraipymas Tary

Išprotėjęs antikomimistas 
išžudė visą šeimą

New Yorko apylinkę su
judino žiaurus išžudymas 
šeimos Mineoloje, L. I. Žvė
riškai išžudyta Gregovų 
šeima: Piotr, 38 metų am
žiaus; Veronika, jo žmona, 
35 metų; trys sūnūs — 
Piotr, 17 m.; Ronald, 15, ir 
Michail, 11 metų.

Visus juos rado subady
tus. Kiekvienas nužudytas 
turėjo nuo 20; iki 30 dūrimo 
žaizdų. Net ir jų šuo nužu
dytas ir gavęs 17 žaizdų.

P'olicija’ Surado ' skiepe 
francūzišką j durtuvą, ‘ku- 
riuomr šeima^ buVo išžudy
ta. 1

Policija ir* nužudytų arti
mi mano, kad piktadarystę 
atliko Mike Ivanovas, nužu
dytos Veronikos brolis, 38 
metų amžiaus. Mat, lapkri

Mulkiai ir mulkinyčia
Keletas Niujorko reakci

nių dipukų suarganizavo 
naują kompaniją, kuri ma
no leisti smetoniškai pro
pagandines’'knygas ir iš to 
pasipelnyti. Kokia bus ta 
jų leidžiama “literatūra”, 
kuri “padės sutraukyti da
bartinės vergijos pančius”, 
galima spręsti iš to, kokie 
žmonės yra pasišovę tą pro
pagandą vesti, kas ten gru
puojasi. Plokštelių rekla
moje jie va kaip begėdiš
kai meluoja? “Kada Jokū
bas Stukas 1960 pavasarį 
lankėsi okupuotoje Lietuvo
je, jis pasikvietė talkon 
Lietuvos operą, ir į juostą 
įraše gražių dainų ir lietu
viškų operų ištraukų”.

Kas žodis, tai melas. Stu
kas iš viso išbuvo Lietuvo
je tik porą dienų ir jokios 
“operos” jis ten pasikvietęs 
neturėjo; niekas jam jokių 
dainų neįdainavo. Jis tik 
parsivežė iš Lietuvos plokš
telių ir jas čia “nusirašęs” 
prisidirbo rekordų ir dabar 
juos pardavinėja. Tai baisi 
žulikystė ir apgavystė. Tei
singas ir sąžiningas žmo
gus to niekad nedaro. Melo 
pagalba tiė “naujieji švietė
jai” bando pasipinigauti. 
Jie nei gėdos, nei sąžinės, 
nei garbės neturi. Doleris 
tai jų dievas!

M.S.

auklė jiems, darėsi vis ma 
žiau reikalinga.

bų Sąjungos pozicijos. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
jau daug kartų Pareiškė, 
jog ji pasirengus pasirašyti 
atominių ginklų uždraudi
mo sutartį, jeigu tik sutiks 
tokią sutartį pasirašyti Va
karų valstybės.

A. H. Deanas sakė, kad 
Jungtinės Valstijos nesusi
laikys nuo atominių ginklų 
bandymų požemyje, nors 
Genevoje ir pasinaujins 
konferencija. Jis sakė, kad 
Jungtinių Valstijų atomi
nių ginklų bandymai at
mosferoje priklauso nuo 
prezidento Kenedžio: jeigu 
jis įsakys, tai jie bus daro
mi.

Tarybų Sąjungos delega
tas sakė, kad JAV kelia
mas triukšmas prieš buvu
sius TSRS atominių ginklų 
bandymus neturi pagrindo, 
nes atmosferoje JAV yra 
atlikę 157 atominių ginklų 
bandymus, Anglija — 22, ir 
Francūzija — 4, tai bend
rai Vakarai jau turėjo 183 
bandymus, o TSRS tik 86.

čio 13 d. jis pabėgo iš silp
napročių ligoninės, Islip,, 
L. I. Ligoninės Dr. C. J. 
Kennedy sako, kad Ivano
vas nebuvo skaitomas pa
vojingu bepročiu.

Policijos viršininkas S. 
Pinnell surinko žinias. Nu
žudytieji ir Ivanovas yra 
jugoslavai. Mike Ivanovas 
yra piktas komunistų prie
šas. Iš Jugoslavijos jis pa
bėgo, nes ten •aktyviai yęi- 
ke prieš komunistus ir jam 
grėsė bausmė. Pabėgo į 
Austriją, o iš ten į Francū- 
ziją. Iš pastarosios jį atsi
traukė Gregovų šeima. 
Ivanovas vedęs, jo žmona 
turi tris vaikus, bet Mike 
su žmona kartu negyveno. 
Dabar policija ieško Iva
novo.’

Aido choras
Visi aidiečiai prašomi at

vykti į pamoką šio penkta
dienio vakarą, gruodžio 
1-mą. Greta pamokos yra 
būtina tuojau aptarti ir kai 
kuriuos reikalus. —Valdyba

Susirinkimas
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 8-tą, 7:30 v. 
v., Laisvės salėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti, kad 
sėkmingai užbaigtume me
tus ir tinkamą valdybą iš
rinktume „būsimiems me
tams. Valdyba

NAUJI FILMAI Iš 
LIETUVOS

Sekmadienį, gruodžio 10, 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke, bus rodomi naujau
si filmai iš Lietuvos. Tai 
filmai, kurie dar niekur ne
rodyti.

Filmų demonstruotojas J. 
Grybas užtikrina., kad bus 
visiems svarbu juos pama
tyti. Svarbu bus matyti 
juos tiems, kurie dar netu
rėjo progos pamatyti Tary
bų Lietuvos gyvenimą.

LDS 13 kuopa kviečia vi
sus atsilankyti. Filmų rody
mas prasidės 3 vai. popiet.

Rengėjai

Sulaukęs 70 metų am
žiaus mirė kolumnistas 
John Coleman, seniau gy
venęs ir rašinėjęs Ohicago- 
je.
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FILMAI
THE HOUSE OF THE 

THREE GIRLS
Tai epizodas iš . Franz 

Shuberto gyvenimo apie jo 
nepavykusią meilę, kurią 
jis galėjo išreikšti tik muzi
koj.. Ypatingai šis gilus 
jausmas išreiškiamas tuo 
laiku sukurtoj jo seranadoj.

Filme matome ir Bethove
ną, kuriuo Shubertas buvo 
labai susižavėjęs. Jis lanko 
jo koncertus ir atkerta 
kiekvienam kritikui, kuris 
išdrįsta neigiamai išsireikš
ti apie Bethoveno muziką, j

Kaip žinoma, Bethovenas 
palaipsniui prarado klausą. 
Šis tragiškas momentas fil
me vaizduojamas Bethho- 
venui mokinant ir diriguo
jant “Fidelio” repeticijose.

Gi tuo pačiu laiku Shu
bertas kuria savo aštuntąją 
simfoniją. Išgirdęs šią skau
džią žinią apie Bethoveną— 
Praranda norą toliau kurti 
ir jo aštuntoji simfonija 
(kaip žinome) palieka ne
užbaigta.

Filmo užbaigoje matome 
Shubertą grojant bažnyčio
je vargonais “Avė Maria”, 
kuomet jo mylimoji eina su 
kitu — su jo geriausiu 
draugu, — prie altoriaus.

Šioje operetėje girdime 
melodingą Shuberto muzi
ką, tačiau, galima pasakyti, 
kad pačios temos perdavi
mas žiūrovui trupučiuką 
paviršutinis. Nepriver č i a 
susikaupti ir stengtis su
prasti šį jautrų muzikos ge
nijų.

Turint mintyje, kad šis 
filmas suktas Vakaru Vo
kietijoj, tuo labiau galima 
reikalauti vertingesnio ir 
stipresnio pastatymo apie 
savo tautos didį muziką — 
kompozitorių;

Filmas * spalvotas. Spalvos 
švelnios—nerėžia akį. Ypa
tingai gamtos vaizduose 
spalvos puikiai derinasi.

Šis filmas dabar rodomas 
teatre Casino, 86 St. arti 
3rd Ave., New Yorke.

Gera proga pasiklausyti 
švelnios Shuberto muzikos.

H. F.

Susipažinkite su Gyvenimu 
v

Leono Prūseikos • \
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikės Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.
* ■ . r

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
Gaunama “Laisvės” Knygyne

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

J
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

Grąžus ir didelis 
Taškento miestas J

Taškentas. Šis miestas 
1865 metais įėjo į Rusijos 
teritoriją. Tada buvo atsi
likęs nedidelis rytiečių mie
stas. Dabar Taškentas yra 
Uzbekų tarybinės respubli
kos sostinė. Tai naujas, 
virš 1,000,000 gyventojų di
delis ir gražus miestas.

Prie tarybinės santvar- 
kos Taškente buvo pastaty
ta ir įrengta virš 300 įvai
riausių fabrikų ir dirbtu
vių. Jų tarpe randasi milži
niški fabrikai, kurie gami
na tekstilės mašinas, žemių 
kastuvus, medvilnės suvaly- 
tojus ir kitokius gaminius.

Taškentas turi gražių pa
statų ir stadioną, kuriame' 
telpa 60,000 žmonių.

Po miestą pasidairius
Majoras Wagneris sako, 

kad reikia pirkti 1,000 naį^ 
jų vagonų požeminiams 
traukiniams, nes jų stoka. 
Kiekvieno vagono kaina 
$125,000, tai už tūkstantį 
reikės sumokėti $125,000,- 
000.

Antradienį buvo paleisti 
paskalai, kad puertorikie- 
čiai pagrobs New Yorke 
keturias radijo stotis /Ir 
New Jersey dvi, per kurias 
transliuos Kubos atstovo 
sakytą kalbą Jungtinėse* 
Tautose prieš JAV koloni
alizmą. Paskalai sukėlė ant 
kojų policiją, bet niekur tų 
bandymų nebuvo.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 5 d., 7:30 val.< vakarė,’ “Lais
vės" salėje, 102-02 Liberty Avė.. 
Ozone Parke. Visi nariai kviečv*» 
mL,dalyvauti. Bus rinkimai kūdros 
valdybos -- 1962 metams. Kurių 
duoklės neužmokėtos,1 T malonėkite 
ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (95-96)

OZONĘ PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadienį, gruodžio 6 d.,» 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty -Avė., Ozone 
Parke. Būtinai dalyvaukite Šiame 
susirinkime, nes turėsime išrinkti 
kuopos komitetą 1962 metams. Ku
rie dar esate skolingi už šiuos mė,- 
tus, ateikite ir užsimokėkite.

Prot. sekr. (95-96)




