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KRISLAI
Jau galvokime.
Žmogžudys kunigo sutanoje. 
Kur poteriams ne vieta. 
“Mišiaunas” alutis.
Ieško durnių
Menševikiška nesąmonė 
Mūsų linkėjimai

— Rašo A Bimba —

Nė nepastebėsime, kaip šie 
metai baigsis Jau pradėkime 
galvoti apie 1962 metus. Rei
kia, kad juos pradėtume gra
žiai, energingai.

Visuomet turėkime galvoje 
laikraščio reikalus. Iš anks
to rūpestingai ruoškimės prie 
“Laisvės” bendrovės suvažia
vimo. Administracija praneša, 
kad suvažiavimas įvyks vasa
rio 4 d., sekmadienį, toje pa
čioje vietoje, kur pernai įvy
ko — Manhattane, American- 
Russian centro salėje.

Mums turi labai rūpėti ir 
mūsų didžiosios Lietuvių Li
teratūros Draugijos reikalai, 
žiūrėkime, kad nė vienas na
rys neišsibrauktų iš draugijos 
dėl duoklių nepasimokėjimo.

Visi dar, be abejo, prisime- 
natė istorijas apie prelatą K. 
Olšauskį. Dabar perskaičiau 
beveik trijų šimtų puslapių 
knygą apie tą baisų sutvėri
mą.

Prelatas Olšauskis buvo 
< ^žmogžudys kunigo sutanoje. 

'Savo laiku ir pas mus buvo 
rašyta, ka!ip Lietuvoje teismas 
surado Olšauskį kaltu pa
smaugime savo meilužės Sta
sės Ustjanauskienės.

* Savo knygoje “Prelatas Ol
šauskis” autorius J. Kauneckis 
turi sudėjęs apie tai visus fak
tus, padavęs visą istoriją. 
Pradėjęs knygą skaityti iš 
rankų nebegali išleisti.

Štai dar pora įdomių isto- 
rijukių apie dvasininkus. Apie 
vieną pasakoja čikagietis Ka
zys Ūkelis. Jis buvęs Lietuvo
je. Buvęs savo kaime Var
tuose. Jo namiškiai norėję jį 
gerai pavaišinti skaniu lietu
višku alučiu. Suskatę jo ieš
koti. Išvaikštinėję visą Bar
tininkų miestelį, bet alus bu
vęs jau visas “išgertas.” Stai
ga jiems kilus auksinė min
tis kreiptis pas Bartininkų 
kleboną. Ir “laimė” — kle
bonas jiems “užfundinęs” net 
20 buteliukų!

Kita istorija liečia Veng
rijos kardinolą Mindszenty, tą 

n didįjį fašistinių teroristų glo
botoją, kuris jau nuo 19 5 6 
metų gyvena “pasislėpęs” 
Jungtinių Valstijų ambasado
je Budapešte. Vengrijos ko
munistinė valdžia jau sutin
kanti šitą sutanuotą politikie
rių atiduoti amžinom Dėdės 
Šamo globon. Tegu pasiima, 
parsigabena į Washingtoną ir 
džiaugiasi dar vienu dideliu 
“laimėjimu.”

Mūsų prezidentas Kenedis 
galvojąs apie šitą Vengrijos 
valdžios propoziciją.

Reikia nuoširdžiai ir karš- 
' tai pasveikinti mūsų Ilgosios 

salos dfevynias šeimas. Jos sa
ko, kad vertimas viešosiose 
mokyklose vaikų kalbėti pote
rius prieštarauja šalies kon
stitucijai.

Už poterių kalbėjimo įvedi
mą jie patraukė teisman Švie
timo tarybą. Byla atsidūrė 
Aukščiausiajame teisme.

Poteriai turi eiti laukan iš 
mokyklų. Kas nori melsti, te
gu eina į bažnyčią. Mokyk

la yra vieta ne poteriams kal
bėti, bet šviesos, žinojimo, 
mokslo ieškoti.

Į ką pavirs mokyklos, jei
gu jose vietoje gramatikos,

{Tąsa 6-tam pusi.)

Komunistų “tyrinėjimai 
kenksmingi” sako Warrenas

Kuboje kuriama 
liaudiška partija

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas svarstė Roberto 
Sheltono apeliaciją. Jis dir
bo “The New York Times” 
redakcijoj. 1955 metais Se
nato Vidaus Saugumo ko
mitetas pasišaukė jį ir rei
kalavo atsakyti: ar jis pri
klauso Komunistų partijo
je. Shelton pavartojo JAV 
Konstitucijos Pirmąjį pa
taisymą ir neatsakė. Už ne- 
atsakymą jį nuteisė šešiems 
mėnesiams kalėjimo ir pa- 
simokėti $500 pinigais. Jis 
kreipėsi į aukštesnius teis
mus ir dabar jo byla pasie
kė šį teismą.

Sheltcno advokatas Jo
seph L. Rauh sakė, kad ko
mitetai, kurie pasišaukia 
žmones, klausinėja juos, 
kaltina komunizme, tai pa

Tymsterių unija vienysis su 
kitomis darbo unijomis

Miami Beach, Fla. — 
Tymsterių (International. 
Brotherhood of Teamsters) 
unijos Pildančioji Taryba 
laikė posėdį. Unijos prezi
dentas James R. Hoffa ra
portavo, kad tymsteriai im
sis plataus organizavimo 
neorganizuotų darbininkų į 
unijas.

Jis sakė, kad greitoje at
eityje į tymsterių uniją 
įstos Laundry, Dry Clean
ing and Dye House Wor
kers unija, kurią prieš ke
turis metus iš AFL-CIO 
viršininkai pašalino. Sako
ma, kad ta unija turi 60,- 
000 narių.

Sausio mėnesį, Clevelan-

“Izvestija” apie JAV 
užsienio politiką

Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija” pilnai išspausdi
no savo redaktoriaus A. L 
Adžiubėjaus . interviu su 
JAV prezidentu Kenedžiu. 
Po to už kelių dienų “Izves- 
tijoje” buvo atsiliepimas dėl 
to interviu.

“Izvestija” rašo, kad pre
zidentas Kenedis iškėlė ke
lis svarbius klausimus, prie 
kurių prieinama iš susitari
mo pusės. Bet tuo pat kar
tu “Izvestija” nurodo, kad 
pasiūlymas pavesti tarptau
tinei kontrolei Vakarų su
sisiekimą su vakariniu Ber
lynu yra nepriimtinas.

KENEDIS ĮSTEIGĖ 
ŠALTOJO KARO MEDALĮ

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis įsteigė Šal
tojo karo medalį. Bet kam 
jis bus duodamas ir už “ko
kį pasižymėjimą”, tai dar 
tikrai nenustatyta. Mano
ma, kad medalį gaus ir mi
litarinių jėgų nariai, kurie 
laikomi vakariniame Berly
ne.

neigia JAV žmonių laisvę 
—“komitetų elgesys pana
šus į policininko, kuris su
laikytų žmogų gatvėje ir 
kratytų jo kišenes”, sakė 
advokatas.

Teisėjas Frankfurter i s 
argumentavo, kad kongre
siniai komitetas, “saugumo 
dėlei”, turi tam teisę. Tada 
Aukščiausio Teismo pirmi
ninkas Earl Warrenas pa
reiškė:

“Ar jūs manote,— klausė 
teisėjas Warrenas, — kad 
jeigu šiais laikais, kada 
mes esame taip apsėsti ko
munizmo baimes, užkluptų 
žmogų gatvėje ir jo klaus
tų: “Ar esi komunistas?”, 
ir jis atsakytų; “Nesu”, ar 
tas jam ..nepakenktų? .Ar 
tok jo atsakymas išgelbėtų 
jį visuomenės akyse?” 

de, įvyks konferencija Ba
kery & Confectionery. uni
jos, kuri taip pat turi virš 
60,000 narių. 1957 metais 
AFL-CIO viršininkai ir šią 
uniją pašalino. Hioffa sakė, 
kad jis veda derybas su 
unijos vadais ir pasitiki, 
kad ir ši unija įstos į tyms
terių uniją.

Tymsterių unija yra vie
na iš skaitlingiausių unijų 
mūsų šalyje. Ji turi virš 
1,700,000 narių. Prieš kelis 
metus AFL-CIO vadai ją 
pašalino iš bendros unijų 
sąungos. Prieš unijos prezi
dentą Hoffą buvo daroma 
daugybė kaltinimų, bet jie 
nebuvo faktais paremti.

Reikalaus daugiau 
pinigų ginklams

Washingtonas. — Penta
gonas, Jungtinių Valstijų 
militarinių jėgų centras, 
reikalaus, kad sekamiems 
metams būtų skiriama $51,- 
000,000,000 apsiginklavimo 
reikalams. į

Armijos, laivyno ir mari- 
ninkų generolai sako, kad 
reikia militarinių jėgų 
skaičių didinti, taipgi ga
minti naujų ginklų, nes 
yra ištobulintų geresnių, 
kaip dabartiniai.

DISKUSAVO APIEI JAV 
UŽSIENIO PREKYBĄ 
Washingtonas; —- Valsty

bės sekretorius Dean Rus
kas paskelbė, kad spalio 25 
d. slaptai buvo diskusuota 
Jungtinių Vastijų prekybos 
reikalai su Tarybų Sąjunga 
ir kitomis socialistinėmis 
šalimis.

Buvo tokių, kurie siūlė— 
nutraukti prekybą su 
TSRS pasiremiant Berlyno 
krizės reikalais.1 Ruskas sa
ko, kad tai būtų daugiau 
žalos JAV, negu ' Tarybų 
Sąjungai.

Havana. — Proga sukak
ties penkerių metų nuo Ku
bos1 liaudies pradžios revo
liucijos prieš Batistos dik
tatūrą kalbėjo Fidelis Cast
ro. Jis sakė: “Tarp sočia-' 
lizmo ir imperializmo vidu
rio kelio nėra... Aš esu I 
marksistas ir pasirenku i 
kelią į socializmą... Kitokio 
kelio nėra ir Kubos liau
džiai, jeigu mes norime i 
būti laisvi”.

Kastro sakė, kad Kuboje, 
bus organizuojama Apvie-

J. Valstijos lavina 
daugybę ‘partizaną”

Bad Teoiz, Vakarų Vo
kietija. — Čionai Jungtinės 
Valstijos lavina 1,200 sa
vanorių “partizanų”, kurie 
reikalui esant bus nuleisti į 
“priešo užnugarį”. Parti
zanams vadovauja pulki
ninkas S. Matesenas. Visi 
partizanai yra savanoriai, 
daugumoje kilę iš tų šalių, 
į kurias jie ruošiami nuleis
ti.

Vilsecke, netoli Čekoslo
vakijos sienos, yra lavina
ma antra grupė “partiza
nų”, kuriai vadovauja pul
kininkas Cai’lo White.

Vėliausios žimos
Washingtonas. — Fede

ralinis teisėjas M. F. Ma- 
Guire paskyrė vasario va
sario 1 dieną naujam teis
mui: ar JAV Komunistų 
partija turi registruotis. 
Komunistų partijos advo
katas J. J. Abtas sakė, kad 
partija eis net iki JAV 
Aukščiausiojo Teismo gin
dama demokratines laisves.

Hartford, Conn. — Bai
sus gaisras įvyko Hartfor
do ligoninėje, kurioje buvo 
800 sergančių. Nelaimėje 
sudegė 15 žmonių, kiti iš
gelbėti.

r-"—’.......   i ■«

Londonas. — Anglai ma
siniai pikietavo JAV ir An
glijos atominių bombų cent
rus. Valdžia areštavo 850 
žmonių.

Tel Avivas. — Izraelio 
teisėjai surado kaltu hitle
rininką Adolfą Eichmanną.

New Delhi. — Jeigu rei
kės, tai Indija vartos jėgą 
išvarymui portugalų iš Goa 
kolonijos.

Fort Lewis, Wash. —Au
ga nepasitenkinimas tarp 
pašauktų JAV atsarginių. 
Generolas W. R. Train ma
no, kad tai rezultatai mobi
lizacijos viršininkų klaidų.

Londonas. — Konge pasi
traukė Jungtinių Tautų jė
gų komandierius generolas 
C. C. O’Brienas, jo parei
gas perėmė anglų generolas 
Sean MCKeownas.

nyta Kubos socialistinė - re
voliucinė partija. Jos na
riais bus: darbininkai, stu
dentai, žemdirbiai, inteli
gentai ir maži biznieriai. 
Tai bus galinga Kubos liau
dies partija, kuri išreikš vi
sos liaudies valią ir ves Ku
bą demokratijos keliu į so
cialistinę valstybę.

Miami, F!a. —čionai ran
dasi apie 70,000 iš Kubos 
pabėgėlių.

Susitarė Laoso 
reikalais

Geneva. — Pagaliau 14- 
kos valstybių konferencijo
je Vakarai susitarė su 
Rytais ir Laoso frakcijo
mis baigti nesusipratimus. 
Susitarta, kad užsienio mi- 
litarinės jėgos bus ištrauk
tos iš Laoso, kad nei viena 
pusė ten nesteigs karinių 
bazių, gerbs Laoso nepri
klausomybę ir neutralitetą.

Laose bus sudaryta iš vi
sų trijų grupių koalicinė 
vyriausybė ir visų trijų 
grupių militarinės jėgos 
bus apvienytos į vieną ar
miją.

Manila. — Filipinų špatu 
da praneša, kad 7 metų 
amžiaus mergaitė ir viene- 
rių metų berniukas atkasė 
pereitojo karo japonų bom
bą. Jiems beknibinėjant, 
bomba sprogo ir abu vai
kus užmušė.

Santo Domingo. — Domi
nikos liaudis nepasiduoda: 
jau dvi savaitės, kai strei
kuoja ir reikalauja prezi
dentą Balegueri pasitrauk
ti.

Maskva. — Tarybų Są
junga įsakė uždaryti Alba
nijos atstovybę ir savo am
basadorių atšaukė iš Alba
nijos.

Londonas. —Eina girdai, 
kad jeigu Francūzija nesu
tiks tartis su TSRS vakari
nio Berlyno reikalais, tai 
tarsis tik Anglija ir Jung
tinės Valstijos.

Elizabethville. — Jungti
nių Tautų jėgos kovoje 
prieš Katangos jėgas ima 
viršų. J. Tautų lėktuvai 
atakavo katangiečių orlau- 
kį Kolwezyje ir sunaikino 
keturis lėktuvus.

Budapeštas. — Vengri
jos vyriausybė užkvietė U 
Thantą, Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių, į sve
čius.

Bal Harbour, Fla. — 
AFL-CIO unijų suvažiavi
me kalbėjo prezidentas Ke
nedis.

Tarybų Sąjunga daugiau 
gamins žmonėms reikmenų 
Maskva. —Tarybų Sąjun

gos Aukščiausioji Taryba 
išklausė vyriausybės pra
nešimus ir padarė nutari
mą — daugiau gaminti ci
viliniams žmonėms gyveni-
mo reikmenų.

Nustatyta metinės vals
tybės įplaukos 81,900 mili
jonu rublių, tai JAV pini
gais $90,909,000,009. Iš tos 
sumos beveik 34 procentai 
bus skiriama gamybai žmo
nėms kasdieniniu reikme
nų. Sunkiajai industrijai, 
kuri jau yra galinga, išleis 
tik 18 procentų iš valdiškų 
įplaukų.

Pakėlė išlaidas ir gyny
bos reikalams, kuriems ski
riama, amerikiniais pini
gais skaičiuojant, $14,874,- 
000,000, arba 16 ir pusė

Ginklų gamintojai akstiną 
prie didesnės ginkluotės

Washingtonas. — “Kon
greso komitetas tyrinėjo 
ginklų ir amunicijos ga
mintojų įtaką į apsiginkla
vimą”, rašo James McCart
ney. Pasirodo, kad jie da
ro didelį akstinimą prie ap
siginklavimo.

Iš kurių valstijų yra žy
mesni senatoriai ir kon- 
gresmanai, tai tose valsti
jose yra daugiau įsteigta 
ginklų ir amunicijos gami
nimo fabrikų. Iš Georgia 
valstijos yra Senato ir At
stovų Buto Gynybos komi
tetų pirmininkai, tai toje 
valstijoje randasi 19 didelių 
gynybos įmonių.

Pasirodo, kad 1,400 bvu- 
sių pulkininkų ir majorų,

“Kodėl mus laiko?” - 
klausia atsarginiai

Fort Dix, N. J.—Šioje ka
rių stovykloje yra 1,400 at
sarginių (rezervistų). Ne
mažai jų klausia: “Kodėl 
mus pašaukė ir čionai lai
ko?” Kai kurie iš jų yra 
tarnavę po dvejus metus 
armijoje, tai sako, kad “ne
teisinga juos vėl laikyti ar
mijoje, kuomet daug jau
nuolių nebuvo nei vienos 
dienos”.

Korespondentas kalbėjosi 
su stovykl o s komandie- 
riumi generolu R. H. Tuck- 
eriu. Generolas sakė, kad 
“zurzėjimų visada buvo, 
yra ir bus”. Bet komandie- 
riai jų nepaiso. “Tam yra 
disciplina ir net karo teis
mai”, pridėjo Tuckeris.

AKLAS, BET VOGĖ
Gary, Ind.— Polici j a 

areštavo John Knowlesą, 
36 metų amžiaus. Jis ak
las, bet rastas pirmos rū
šies vagiu. Vagystėje jam 
gelbėjo 13-kos metų berniu
kas ir šuo. Pakliuvo, kada 
jį ir šunį pamatė iš namo 
lendant pro langą.

procento TSRS įplaukų.
TSRS gynybos ministras 

sakė, kad šias įplaukas rei
kėjo padidinti, nes NATO 
labai paskubiai ginkluojasi 
ir vadai grasina pulti Tary
bų Sąjungą.

Jis sakė, kad TSRS gy
nybai skiria tik 16 ir puse 
procento savo įplaukų, kuo
met Jungtinės Valstijos 
ginkluotei skiria virš 52 
procentus įplaukų, 1961 me
tams JAV buvo paskirta 
$51,600,000,000.

Geneva. — Jeigu Jungti- 
tinės Valstijos nesusilaikys 
bandę atominius ginklus po
žemyje, tai TSRS vėl pa
naujins bandymus, sakė jos 
delegacijos pirmininkas1 S. 
Carapkinas.

taipgi 261 buvęs generolą^, 
dabar dirba viršininkais 
šimto kompanijų, kurios 
gamina ginklus ir amunici
ją. Ir tų fabrikų savininkai 
gavę 75 procentuns milita
rinių užsakymų. Kai kurios 
kompanijos beveik tik gy
nybai ir gamina. Taip 
Lockheed Aircraft Ko. 98 
procentus įplaukų turi iš 
gynybos įrankių gaminimo.

Dabartiniu laiku JAV 
apsiginklavimui išleidž i a 
apie 50 bilijonų dolerių. 
Dažnai ginklų ir amunici
jos gamintojai varžosi ir 
“pakiša koją” savo opo
nentams. Taip neseniai bu
vo sulaikyta “B-52” bom
bonešių gamyba.

j SAKO, KAD NEDARBAS 
■ ŽYMIAI SUMAŽĖJO

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas skel
bia, kad dabar mūsų šalyje 
yra 3,990,000 bedarbių, būk 
lapkričio mėnesį jų skai
čius sumažėjo 500,000. Bet 
numato, kad žiemis laiku 
nedarbas padidės.

TURĖS TRUMPINTI 
DARBO SAVAITĘ

Bal Harbour, Fla. — Čio
nai laikė posėdį AFL-CIO 
unijų vadai. Jie sakė, kad 
JAV vyriausybė turės su
trumpinti darbo savaitę ir 
darbininkams palikti tas 
pat algas, jeigu ji tikrai 
norės sumažinti nedarbą.-?.

P. VIETNAMAS PRAŠO 
Iš JAV 1,000 ŠUNŲ v

Saigonas. — Ngo Diemo 
vyriausybė kreipėsi į Jung
tines Valstijas, kad jai pri
siųstų 1,000 išlavintų šunų, 
kurie būtų vartojami prieš 
liaudies partizanus. Diemo 
militaristai sako, kad tokie 
šunes labai praktiškai buvo 
vartojami vokiečių hitleri
ninkų prieš liaudiškus par
tizanus.
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Prezidentas j fabrikantus
DAUGELIS AMERIKIEČIŲ buvo nustebinti pre

zidento Kenedžio pasirodymu Nacionalinio fabrikantų 
susivienijimo (National Association of Manufacturers) 
suvažiavime. Tai buvo tikrai retas atsistikimas. Papras
tai prezidentai vengdavo taip atvirai save sieti su pa
čiais stambiausiais pramoninės Amerikos karaliais. Iki 
šiol išimtis buvo tik prezidentas McKinley, kuris pana
šiai fabrikantų susivienijimo suvažiavime kalbėjo 1898 
metais. Per paskutinius šešiasdešimt metų su viršum 
nė vienas prezidentas nepasirodydavo fabrikantų suva
žiavimuose.

Prie to galima pridėti dar ir tai, kad prezidento 
prakalba fabrikantams buvo nepaprastai ilga—net po
ros valandų. Joje jis, aišku, aiškino jo vadovaujamos 
vyriausybės nusistatymų. Ramino ir drąsino fabrikan
tus nebijoti nei jo, nei jo vyriausybės politikos. Klydę 
tie, kurie manę, kad naujoji vyriausybė nedraugaus ir 
nekooperuos su didžiuoju kapitalu.

Prezidento didžiausia ambicija esanti sustiprinti 
Amerikos kapitalizmo pagrindus. Jis nori, kad kapita
las augtų, kad biznis augtų. Jis nori, kad Amerikos pre
kyba su užsieniu klestėtų, kad ji būtų “gyva” ir pelnin
ga. Reikia, girdi, prekybą plėsti ir plėsti. Reikia, kad 
Amerikos eksportai į užsienį toli gražu viršytų impor
tus iš užsienio. Tik toks “gudrus” biznis gali būti nau
dingas ir sėkmingas.

Deja, to paties tikslo juk siekia ir kitos kapitalisti
nės šalys su savo bizniu. Tam tiklui Europoje susikūrė 
“Common Market”. Net kelios kapitalistinės šalys biz- 
niškai susivienijo. Prisideda ir Anglija. Amerikai, sako 
prezidentas, reikia atlaikyti lenktynes! Tai nebus leng
va. Prezidentas paminėjo daug kitų problemų, su kurio
mis mūsų kapitalistinei ekonomikai prisieina grumtis.

Aišku, prezidentas nepamiršo fabrikantus pagąs
dinti komunizmo baubu. Girdi, mūsų kapitalizmas “tik
ra to žodžio prasme yra teisme”. Kamunizmas siekiąs 
jį apsupti ir sunaikinti. Atsilaikys jis, arba turės pasi
traukti iš kelio! Aišku, išgirdus tai, ne vienam kapita
listui kinkos sudrebėjo. '

Nesuprantama tik tas; kodėl prezidentas savo kal
boje neprisiminė apie plėtimą prekybos sų socialistiniu 
pasauliu. Kaip žinia, toji prekyba yra labai varžoma vi
sokiomis restrikcijomis. Be to, Amerikos prekyba su di
džiąją Kinija visai sunaikinta. Šitokia trumparegiška 
Amerikos kapitalizmo politika nepadeda net ir jam pa
čiam. Ji kenkia pasaulinei prekybai. Ji nepadeda taikos 
reikalui. Ji paremta baime ir kerštu. Laikas su ja atsi
sveikinti. Bet save ilgoje kalboje prezidentase pamiršo 
su ja atsisveikinti.

Ginklavimosi tragedija
' ANĄ DIENĄ mūsų prezidentas pasakė, kad Ameri

kos militarinės išlaidos 1962 metais bus kur kas dides
nes — didesnės net keliais bilijonais dolerių, negu yra 
šiais metais.

Šiomis dienomis Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios 
tarybos posėdžiui pranešta, kad ir Tarybų Sąjungos mi
litarinės išlaidos 1962 m. irgi bus kur kas didesnės.

Tai baisi tragedija. Vietoj mažinti militarinės iš
laidas, jos dar didinamos. Socialistinės šalys, matyt, jau
čiasi, kad Jungtinėms Valstijoms didinant militarinės 
jėgas, būtų beprotystė joms nedidinti savo apsiginkla
vimo.

Jau jėga sprendžia
‘ ATRODO, kad visos Jungtinių Tautų pastangos 

geruoju išspręsti Kongo problemą pasibaigė. Ją galima 
išspręsti tik ginklais., ir ginklai jau kalba tame nelai- 
mfingame krašte. Susikirtimai eina ir kraujas liejasi Ka- 
tangos provincijoje, kurios užsienio imperialistams 
parsidavę vadovai su Čiombe priešakyje tą provinciją 
nori atplėšti nuo Kongo. Maldavimai ir prašymai to ne
daryti nieko nedavė.

' Be turtingos Katangos provincijos ekonominiai 
Kongas neįmanomas. Jungtinės Tautos yra pasiryžu- 
sios net jėga nedaleisti Katangai atsiskirti. Prie šios iš
vados nebuvo prieita lengvabūdiškai, šis klausimas 
buvo ilgai svarstomas.

Aišku, jog toks klausimas nebūtų nė kilęs, jeigu 
prie Kongo nebūtų savo piktų rankų prikišę belgai ir 
kiti imperialistai. Ne patys kongoliečiai, o imperialistai 
sumanė Katangą atplėšti nuo Kongo. Tai visiems seniai 
aišku.

KINAI BUVO PIRMIEJI 
AMERIKOS ATRADĖJAI

' Tekinas. — Kinų laikraš
čiai rašo, kad kiniečiai pa
laikė ryšius su Amerika 
apie 1,000 metų pirmiau, 
negu Kolumbas ją atrado.
/Sis kinų teigimas turi

Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

rimto pamato, nes tarp 
Azijos ir Amerikos (Alas- 
kos) yra tik apie 50 mylių 
pločio Beringo sąsiauris. 
Mokslas teigia, kad ir pir
mieji Amerikos gyventojai 
(indėnai) atvyko iš Azijos 
tuo keliu.

Kas ką rašo ir sako
SVARBUS 
KONSTITUCINIŲ
LAISVIŲ KOMITETO 
PAREIŠKIMAS

Jau seniai Jungtinėse 
Valstijose gyvuoja ameriki
nis Konstituc i n ė m s lais
vėms ginti piliečių komite
tas. Jį sudaro, ir remia la
bai daug žymių visuomeni
ninkų ir veikėjų.

Matyti, šis komitetas yra 
rimtai susirūpinęs paskuti
niais užpuolimais ant Ko
munistų partijos. Jis krei
pėsi j valstybės prokurorą 
Robert Kenedį su patarimu 
panaikinti apk a 11 i n i m ą 
prieš Komunistų partiją. 
Komitetas taip pat ragina 
prokurorą darbuotis už vi
so to McCarran įstatymo 
atšaukimą.

“McCarran įstatymas,” 
sako komitetas, “yra negir
dėtas pasikės i n i m a s ant 
kiekvieno amerikiečio privi
legijos priklausyti tokiai 
partijai, kokią jis laisvai 
pasirenka. Šiandien pirmu 
kartu mūsų istorijoje poli
tinė partija pasodinta, re
gistracijos keliu, į nusidėjė
lio kėdę tik dėl to, kad ji 
neprisiima tų tikslų ir pro
gramos, kuriuos jai sufor
mulavo josios atkakliausi 
priešai.”

Komitetas nurodo, kad 
Komunistų partijos sutiki
mas registruotis būtų toly
gus tam, jeigu Demokratų 
partija būtų verčiama pri
imti McCarthy apibūdinimą 
New Deal ir Fair Deal 
“kaip dvidešimties metų iš
davystę.” Aukščiaus i o j o 
teismo narys Black savo pa
reiškime nurodė, kad “jei
gu bus pradėta politinėms 
partijoms ir politinėms gru
pėms atiminėti teisės, tai 
niekas negali pasakyti, kur 
bebus sustota.”

Kalbėdamas apie McCar
ran įstatymą, teisėjas Black 
toliau pasakė: “Mano ma
nymu, šitas įstatymas prie
šingas konstitucijai ma
žiausia dar trimis punktais 
be to, jog jis prieštarauja 
Penktojo pataisymo nuosta
tams.” Nes jis, šis įstaty
mas, pasmerkia, nuteisia ir 
nubaudžia organizacijas bei 
asmenis be jokios teisminės 
procedūros.

“Todėl mes manome,” sa
ko komitetas pabaigoje savo 
pareiškimo, “kad mes ne 
per daug tenorime iš vals
tybės prokuroro, kuomet 
mes jam patariame padėti 
žmonėms apginti savo kon
stitucines laisves, išmetant 
kaltinimus prieš Komunistų 
partiją ir prisidedant prie 
atšaukimo McCarrano įsta
tymo.”

Ir taip viena po kitos ci
vilinių laisvių ir demokra
tinių teisių gynimo organi
zacijos pakelia balsą prieš 
McCarran įstatymą ir prieš, 
juo pasiremiant, persekioji
mą politinių partijų ir gru
pių.

KODėL NE TEN 
TAIKOMA ENERGIJA, 
KUR REIKIA?

Chicagos dienraštis “Vil
nis” savo vedamajame “Bet 
jie nekliudomi” labai taik
liai pastebi:

McComb miestely, Missis- 
sippippi valstijoj, la u k i a n t 
^keliaujančių už laisvę” atvy? 
kimo, trys žurnalų reporteriai 
gaujos rasistų užpulti ir su
mušti. Kiek anksčiau atvykę 
protestui prieš segregaciją 
jauni žmonės buvo sumušti.

Tokia tai laisvė ir lygybė 
praktikuojama pietinėse vals
tijose, Jau eilė ipeti^ kaip tas 
kartdjama. Valstijų ir miestų 
valdžios nesiima bausti mu

šeikų. Federalė valdžia irgi 
“žiūri per pirštus.” Tie pikta
dariai nebaudžiami. Piktada
rystės čia yra politinės. Mu
šami kovotojai už laisvę ir ly
gybę, ir laikraščių atstovai, 
neprielankūs rasistams.

Federalė valdžia labai su
sirūpinus ir stropiai imasi per
sekioti Komunistų partiją, ku
rios ideologija nepatinka re
akcininkams, bet nerodo veik
lumo ir entuziazmo bausti tik
ruosius laisvės ir demokratijos 
priešus rasistus,

Reikia čia taipgi pastebėti, 
kad Mississippi valstijoj yra 
mažiausios vidutinės žmonių 
įeigos, ir kad žmonės išren
kami čia valdžios urėdams ir 
legislatyvėm pareigom mažu
ma balsų, nes negrams balsuo
ti neleidžiama. Nors negrų 
yra daug, teisių jie neturi. O 
kada jie to reikalauja, jie ar
šiai puolami. Puolami ir kitų 
valstijų žmonės, kurie geibi 
jiems kovoje už demokratines 
teises.

BIJO, “KAIP VELNIAS 
KRYŽIAUS”

Su giliausiu pasipiktini
mu Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” rašo apie 
tuos Amerikos lietuvius, 
kurie norėtų užmegsti ir 
palaikyti su Lietuva bent 
jau kultūrinius ryšius. Tie 
žmonės esą užkibę “ant bol
ševikinės propagandos meš
kerės.” Girdi, pikta, kad 
“vienas antras” iškritę iš 
bendros kovos fronto, atsi
rado jau komunis t i n ė j e 
spaudoje, ieškodami tenai 
vietos savo pažiūrom.” Jų 
nusidėjimas prieš “veiks
nius” esąs baisus.

Kodėl gi tų “iškritėlių” 
pažiūros tokios jau pranciš
konams ir kitiems lietuvių 
tąutos priešams baisios, to
kios pavojingos? Ogi todėl, 
kad jie raginą “apie Lie
tuvą ir mūsų priešą kalbėti 
teisingai ir1 objektyviai.” 
Jie sako, “girdi, nereikia 
būkštauti ir to, jei ir bus 
kiek bolševikinės propagan
dos. Geriau esą ir trupinys 
tiesos, negu gabalas melo.”

Aišku, jog toks atsineši- 
mas linkui Lietuvos pran
ciškonų laikrašičui sveti
mas, nepriimtinas. Jo nu
sistatymas: “geriau kad ir 
trupinys melo, negu visas 
gabalas tiesos.” Tiesos 
pranciškonai ir visi “šven
tieji” iš klebonijų bijo dau
giau, negu “velnias kry
žiaus.”

KAS JIEMS PASIDARĖ?
Kas per sutvėrimai dabar 

valdo S. Bostono menševikų 
savaitraštį? Skaitai ir gal
voji, kad jis randasi aš be- 
prtotnamio pabėgusių žmo
nių rankose. Pav., pasku
tiniame “Keleivio” numery- 
jiems Tarybų Sąjungos 
žmonės jau yra “vilkai,” o 
jų vadas, tai yra, premjeras 
Chruščiovas, “yra naujasis 
vilkų gaujos genijus” (va
das).

Sako: Imperializmo 
laikai jau baigiasi

/ r

■ Maskva. — Rašytoj a s 
Vladimiras Kudriavcevas 
rašo “Įzvestijoje”, k a d 
Jungtinės Valstijos siekia 
“viešpatauti pasaulyje” ir 
“savo valią primesti kitoms 
šalims”.

Kudriavcevas rašo, kad 
reikėtų iš istorijos mokytis. 
Buvo laikai, kuomet Angli
jos ir Francūzijos imperia
listai valdė 'milžiniškas ša
lis, bet tam jąu atėjo pabai
ga. Dabartinėje gadynėje 
nei viena didelė ar maža 
tauta nepriims kitų užkar 
tos santvarkos, sako rašy
tojas.

KAZYS PREIKŠAS' A

Kazio Preikšo mirtis — 
didelis nuostolis lietuvių 
tautai, Lietuvos liaudžiai.

Iš savo t pragyventų 57 
metų apie 40 jis atidavė ko
vai už lietuvių tautos lais
vę, kovai už liaudžiai švie
sesnį rytojų! •

Gimęs žemės ūkio darbi
ninko šeimoje, iš pat jaunų 
dienų Kazys įsijungė į Lie
tuvos revoliucinį darbinin
kų judėjimą. Valdančioji 
klasė jį persekiojo, kalino, 
kankino, bet tai nepalaužė 
jo valios, neišstūmė iš pa
sirinkto kelio. Atžagariai: 
visa tai labiau artavojo jo 
ryžtą tęsti pradėtąją kovą.

Kazys Preikšas — Ispani
jos karo veteranas.

Atsikūrus tarybinei san
tvarkai Lietuvoje, Kazys 
per visą laiką ėjo atsako- 
minguose vyriaus y b ė s ir 
LKP postuose svarbias par
eigas. Pastaruoju metu jis 
buvo Tarybų Lietuvos už
sienio reikalų ministras.

Šiuos žodžius rašančiajam 
būvant Lietuvoje ne vieną 
valandą teko praleisti su 
Kaziu Preikšu besikalbant. 
Jis — visuomet draugiškas, 
mielas; visuomet pasiruo
šęs tau padėti, jei ne kuo 
kitu, tai nors žodžiu.

Aukštas, tiesus, petingas, 
energingas, nuolat su šyp
sena veide vyras. Dažnai

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Meany priešingas visus 
darbininkus organizuoti
AFL-CIO prezidentas G. 

Meany prisipažino, kad per 
šešerius metus nuo AFL ir 
CIO vienybės ne tik jokio 
progreso nepadaryta, bet 
narių skaičiumi dar suma
žėta. Dabar, kaip Meany 
tvirtina, AFL-CIO turi tik 
12,500,000.

Meany esąs nepasitenki
nęs, kad didžiosios unijos 
rimtai nesiima organizuoti 
n e o r ganizuotus darbinin
kus, bet jis nieko nesako 
apie mažąsias ama tines 
unijas, kurios viskuo yra. 
atsilikusios. Jis, matyti, 
pasitenkinęs amatinių uni
jų stoviu. Pasitenkinęs to
dėl, kad jam nerūpi neorga
nizuotų darbininkų organi
zavimas, nei jų reikalų gy
nimas.

Jis pripažįsta, kad unijo
se vystosi nesutikimai ir 
peštynės, kas unijų veiki
mui labai kenkia.

Kai jam spaudos reporte
riai priminę, kad šiuo metu 
Amerikoje yra apie 72 mili
jonai dirbančių už algą ir 
kad organizuotų darbinin
kų tėra visai mažas nuo
šimtis, tai Meany susirado 
sekamą pasiteisini mą:

“Gompersas buvo teisus, 
kai jis pareiškė, jog jis ne
pageidautų įtraukti į uni
jas visus Amerikos darbi
ninkus. Jeigu tai atsitiktų, 
sunaudotume savo laiką 
taikai unijose palaikyti ir 
tuo nieko neatsiektume/’

Atsimename AFL pirmą
jį prezidentą Samuelį Gom- 
persą. Jis buvo priešingas 
plačiu mastu organizuoti 
darbininkus. Jis pasitenki
no siauromis amatinėmis 
unijomis, Tuo metu AFL 
teturėjo tik apie 2,500,000 
narių. Dabar ir Meany 
bando skelbti darbininkams 
tą žalingą gompersinę filo
sofiją. Argi tokie unijų va
dovai, kaip Meany, gali su
organizuoti neorganizuotus 
darbininkus? Sėd ėdami 
puošniuose kabinetuose, wi
de va u darni unijom^ su mili
joniniais iždais, jie bijo bet 
kokios aštresnės kovos prieš 

pagalvodavau: tiek visokių 
audrų nugalėjęs, šis ąžuo
las dar ilgai ilgai išdidžiai 
siūbuos, gyvuos, ir padės jis 
Lietuvos liaudžiai kurti 
naują visuomenę .— komu
nistinę santvarką.

Bet. štai ąžuolas staiga 
ima ir palūžta!

Ir rašau šiuos žodžius tuo 
laiku, kai Kazys Preikšas 
atlieka paskutinę savo ke
lionę... į garbingąsias Anta
kalnio kapines.

Ilsėkis ramiai, bičiuli ir 
drauge!

O tau, miela Galina, liū
desio valandoje—stiprybės!

Ryšium su šiuo trumpu
čiu nekrologu, kažkas išvi
dinio kniečia mane tarti 
viešą žodį visiems ilgame
čiams Kn.rio Preikšo drau
gams, Lietuvos revoliucinio 
darbininkų judėjimo vete
ranams : Draugai! Per 
daug greit retėja jūsų gre
tos. Saugokite savo sveika
tą. Neapsikr aukite per 
daug sunkiomis darbo naš
tomis. Jums reikia ilgai 
gyventi, nes, be kitko, savo 
patyrimais iš gar bingos 
praeities jūs padedate liau
džiai sparčiau žyygiuoti į 
laimingą ateitį. Jūs dar 
esate labai reikalingi!..

Rojus Mizara

kapitalistus. Neveltui jie 
išmetė iš AFL-CIO kovin
gą tymsterių uniją, kuri 
pasižymėjo organiz avime 
neorganizuotų darbininkų 
ir savo unijos nariams iš
kovojo geresnes darbo. są
lygas.

Kovingų unijų Meany bi
jo, todėl jis tokias unijas 
meta laukan iš AFL * CIO 
centro.

Pensininkai kovoja už 
medikalę pagalbą

Apie pusę milijono pen
sininkų šiuo metu yra na
riai taip vadinamo “Senior 
Citizens” veikimo, kuris tu
ri savo skyrius 36 valstijo
se. Šis pensininkų veikimas 
panašus garsiajam 19 3 0 
metu Townsend veikimui. 
1962 metais manoma į pen
sininkų veikimą įtraukti 
apie 14 milijonų žmonių.

Vyriausias šio pensinin
kų veikimo siekis — iško
voti medikalinę pagalbą, 
teikiamą per socialinę ap- 
draudą (Social Security). 
Daugelis unijų, ypač auto
mobilių darbininkų unija, 
teikia tam veikimui pagal
bą. Prezidentas Kenedis 
taipgi tam pritaria. Dau
gelis kongresmanų ir sena
torių pasisakė už nemoka
mos medikalinės pagalbos 
bilių.

Didžiausias pensininkams 
nemokamai medicininei ap- 
draudai priešas yra Ameri
kos gydytojų asociacija, ku
ri turi nemažai įtakos Kon
grese. Ji aiškina, kad prez- 
Kenedžio užgirtas bilius, 
jeigu jis būtų pravestas, 
gydymą socializuotų, pada
rytų taip, kaip socialisti
niuose kraštuose praktikuo
jama.

Respublikonai ir reakci
niai demokratai taipgi tam 
biliui priešingi. Kongreso 
komisijose jie bando jį pa
laidoti. Jie perša mokamą 
medicininę apdraudą, tei
kiamą per apdraudos kom
panijas. Suprantama, to
kiai apdraudai pensininkai 
nepritaria, nes ji būtų nau
dinga tik apdraudos kom
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panijoms, bet ne pensinin
kams.

Pensininkų veikimas kvie- / 
čia piliečius reikalauti sa- y 
vo kongresmanų ir senato
rių balsuoti už pensinin
kams naudingą»bilių.

Kaip susirgę kolūkiečiai 
gydomi Lietuvoje?

Šiomis dienomis gavau 
laišką iš Lietuvos. Rašo 
mano brolis Pranas, kolū
kietis:

“Sirginėju. Gydaus Ro
kiškio ligoninėje. Daktarai 
buvo pasiuntę mane į Vil
nių, kur daktarai nuodug
niai mano sveikatą ištyrė, 
p e r š v i e t ė ir sakė, kad 
skrandyje yra žaizda, bet 
nepavojinga, galima bus iš- 
gydyti. Grįžęs Rokiškin 
atsiguliau ligoninėn lapkri
čio 27 d. Gal teks kokį mė
nesį pabūti ligoninėje.”

Susirgęs kolūkietis, kaip 
matote, gauna gerą gydy-^z 
mą, visą patarnavimą, ir * 
visai nemokamai.

O kaip buvo seniau, kai 
aš gyvenau Lietuvoje? At
simenu, 1909 metais mūsų 
apylinkėje siautėjo šiltinė, 
nuo kurios daug žmonių mi
rė, negavę jokios medikali
nės pagalbos. Mano tėvas 
taipgi tais metais šiltine su
sirgęs mirė, varge palikda
mas našlę su 7 mažais vai
kais.

Rokiškyje buvo gydytojas 
Zaborskis. Bet kaip jį pa
siekti esant už trijų rusiš
kų mylių? Parsivežęs dak
tarą, turi jam pamokėti nuo 
15 iki 25 rublių, kurių pas 
valstiečius tais laikais retai 
galima rasti. Pirma turi 
karvutę parduoti, tada ban
dyti daktarą parsivežti. Iki 
daktarą pasieki, žiūrėk, li
gonis jau miręs.

Ne ką geriau buvo ir^ 
buržuazinėje Lietuvoje. Li
tų m ą ž a z *e m iams, •beže
miams’ir darbininkams sto
ka vo. Susirgę, mažai jie 
galėdavo daktaro patarna
vimu pasinaudoti. Mažai 
daktarų tais laikais ir tebu
vo.

Dabar kas kita. Šiuo me
tu Lietuvoje yra 4,800 dak
tarų. Vienas daktaras ten
ka 565 gyventojams, kuo
met Jungtinės Valstijos te
turi vieną daktarą 825 gy
ventojams.

“Antroji vaikyste” 
prasideda nuo 70 metų
Kai mes girdime ir mato

me seno amžiaus žmogų el
giantis vaikiškai, tai sako
me, kad jis gyvena “antrą
ją vaikystę.” O kai pama
tome seno amžiaus žmogų 
bandant romansuoti su jau
nomis moterimis, tai šako- į 
me, kad jis gyyvena “antrą
ją jaunystę.” Bet toks mū-^ 
sų teigimas neturi jokio 
mokslinio pagrindo.

Dabar atsirado vienas 
žymus mokslininkas Angli
joje, kuris tvirtina, kad 
žmonės nuo 70 metų am
žiaus pradeda “antrąją 
vaikystę.” D r. A. E. Need
ham, tyrinėjęs žmogaus 
anatomiją, teigia, kad žmo
gaus kūno mažėjimas pasie
kia maksimumą tarp 60 ir 
70 metų amžiaus. Bet nuo 
70 metų amžiaus žmogaus 
kūnas rodo tendenciją po 
biskį atjaunėti ir net aug
ti, nors labai nežymiai.

Tuo pasiremdamas, dr. 
Needham ir sako, kad yra 
pagrindo tvirtinti apie 
“antrąją vaikystę.” Gal yra 
pagrindo ir tokiam kai- 
kurių mokslininkų tvirtinu 
mui, kad vidutinis žmogaus £ 
amžius ateityje gali siekti 
iki 150 metų. J. G.
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v Nauja ateistinė medžiaga 
Kauno muziejuje

Labai įdomūs įstatai, skirtiKauno Istorinio muzie
jaus skyriai papildomi ate- 
istne medžiaga. Feodalizmo 
laikotarpio skyrius žymiai 
praturtintas Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto bib 1 i o t e k o s 
rankraštyno dokumentų fo
tokopijomis. Dokumentine 
medžiaga apima XVI-XIX 
amžius.

Nemažai eksponuojamų 
dokumentų padeda nušvies
ti katalikų bažnyčios t uitų 
kaupimosi istoriją Lietuvo
je. Tai didžiųjų kunigaikš
čių, didikų raštai bažny
čioms, vi-enuolynams, Vil
niaus kunigų seminarijai, 
dovanoj antys “amžinam 
naudojimui’’ didelius žemės 
plotus su ištisais valstiečių 
kaimais, pievomis, miškais, 

^ežerais, stambias pinigų su
mas. Štai dokumentas, ku
riuo Trakų vaivada T. O- 
ginskis 1781 metais dovano
jo dievo kūno kcplvčiai, 
esančiai Vilniuje, 20,000 
zlotų.

Apie žiauru bažnytininkų 
vykdomą valstiečių išnau-
do j imą muziejaus lankyto
jai galės susidaryti vaizdą 
iš gausiai eksponuojamų Į 
Vilniaus seminarijai, Tra-| 
kų vienuolynui, eilei klebo-, 
nijų priklausiusių palivar-l 
ku, kaimų smulkių turto ir 
valstiečių prievolių aprašy
mų.

Prieš lankytoją Vilniaus 
kunigu seminarijai priklau- 
susio Vozgeliškių palivarko 
inventorius. Iš jo matome, 
kaip per 49 metus bažny
čia nuskurdino valstiečius.

Istorinio muziejaus 
vyr. mokslinis 

darbuotojas

>-/A. JUODELIS

Pirmieji Lietuvos emigrantai 
Brazilijoje

STRAIPSNIS II
Pirmieji mūsų emigran

tai Brazilijoje, daugumoje, 
buvo be jokios- profesijos, 
mažaraščiai arba ir visai 
beraščiai, todėl supranta
ma, ką jie turėjo pergyven
ti, atsidūrę svetimoje šaly
je. Iš Santos uosto su trum
pu sustojimu San Pauly je 
emigrantų pas k i r s t y m o 
punkte, traukiniai nėrė 
daugiausia nakties metu 
uždaromis durimis ir lan
gais, šimtus kilometrų į 
tolimus San Paulo valstijos 
rajonus, kur raudonuojan
čiame dirvožemyje žaliuoja 
kavos plantacijų jūra ir 
viešpatauja jos savininkai- 

1 feodalai.
Per daugelį metų Brazi- 

* lijos liaudies nenuilstama 
kova prieš išnaudojimą, už 
progresą ir žmoniškesnį gy
venimą, pasiekta jau nema
žai pramoninguose centruo
se ekonominiu ir socialiniu 
atžvilgiu. Deja, tolimuose 
Brazilijos užkampiuose dar 
tebeviešpatauja nuo šimt- 
mečių užsilikę feodaliz
mo likučiai. Ten plantaci 
jų savininkai — visagaly? 
viešpačiai: jiems priklauso 
ne vien žemės ir miškų plo
tai, bet jų nuosavybėje yra 
geležinkeliai, stotys, mažes
ni miesčiukai, parduotuves 
bei sandėliai. Jų įsakymus 
pildo apskrities viršininkai 
nuovados ir visi pavaldi
niai. Tokiose stotyse desėt- 
kus lietuvių šeimų išsodin
davo į peronus ir sunkveži- 
Ciiais arba vežimais, trau- 

iamais jaučių arba mulų 
po kelių valandų kelionės 
pristatydavo fazendieriaus 
“globom”

Sunkoka aprašyti visų tų 

to paties Vozgeliškių pali
varko valstiečiams. Grasi
nant griežtomis bausmėmis 
(piniginėmis baudomis, 
plakimu ir sukaustymu ka
ladėm) iš valstiečių buvo 
reikalaujama lankyti šven
čių dienomis bažnyčią; mo
terys, įtariamos burtininka
vimu, išvejamos iš kaimo.

Labai žymus katalikų 
bažnyčios vaidmuo propa
guojant Lietuvoje girtavi
mą. Netrukus po Lietuvos 
apsikrikštijimo ka t a 1 i k ų 
bažnyčia išsikovojo monopo
lines teises statyti ir eksplo
atuoti bravorus bei smuk
les. Dvasininkija net varžė
si dėl jų. Vienas dokumen
tas pasakoja anie 1699 me
tais vykusį kivirčą tarp 
jėzuitų ir T rakei ių klebo
no dėl smuklės ir pajamų iš 
ios. Bravorai ir smuklės 
buvo vienas pagrindiniu 
hažnvičos pelno šaltinių.

, Naujoje medžiagoje rodoma 
dau? dokumentų, kalbančiu 
anip teisminius b^žnvčios 
nroresus su atskirais feoda- 
iais dėl teisės statyti bra
vorus ir smukles.

Prisiminus tą milžinišką 
žalą, kuria savo pasipelny
mo tikslais, propaguodama 
rrirtavimą, padarė Lietuvoje 
kataliku bažnvčia, juokin
gai menka atrodo vyskupo 
Valančiaus blaivvbės drau
gijos veikla XIX amžiaus 
pabaigoje.

R. Marčėnas

I fazendų vaizdus, kur dirbo 
ir gyveno lietuviai emigran
tai. Aš čia pasistengsiu 
aprašyti apie vieną fazen
dą, kurioje teko dirbti šių 
atsiminimų autoriui. Tai 
bus maždaug teisingas vaiz
das, nes sąlygos ir tvarka 
jose visur beveik ta pati.

Už 500 kilometrų nuo 
San Paulo, Ribeirao Preto 
apskrity, yra milžiniška fa
zenda Jatahy, su milijonais 
kavos medelių-krūmų. Šios 
fazendos savininko, tur būt, 
niekas nematė ir nepažino
jo. Ją valdė administrato
rius maurų-ispanų kraujo 
mišinio žmogus su dešimti
mis savo ginkluotų padėjė- 
jų-kapangų (mušeikų). 
Kavos nuėmimas, geriau 
pasakius— braukimas, kai 
kuriose fazendose toks: laz
domis grūdus numuša nuo 
krūmo tiesiog ant. plikos 
žemės, paskui sugriebia į 
krūvą, sijoja ir pila į mai
šus. Bet ne visose fazen
dose vartojama šitokia sis
tema. Fazendoj Jatahy, 
kiekviena šeima gavo po 
vieną didelę marškonę, ret’ 
ir grėblį; šeima, turinti 
daugiau kaip 3 asmenis, ga
vo tų daiktų dvigubai, su 
oastaba, kad už juos iš už
darbio emigrantams bus 
atskaityta.

Kavos derliaus nuėmimas 
fiziniai nėra per daug sun
kus darbas, jeigu nereikėtų 
suktis aplink krūmus 10- 
12 valandų per dieną kepi
namam karštos saulės spin
dulių ir kvėpuojant raudon
žemio dulkes, ypatingai ją 
sijojant.

Apie 4 vai. ryto pasigirs
ta kažkoks įkyriai jaudi
nantis garsas — tai pro ko-
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Aukštosios mokyklos
Jungtinėse Valstijose

Moderni Amerikos uni
versitetų sistema yra rezul
tatas sujungimo, kontinen- 
talinės Europos specializa- 
vimosi ir mokslinio tyrimo 
sistemos su Anglijos “kole
gijos” sistema, kurioje lavi
nimas yra palaikomas aukš
tame lygyje.

Per pereitus metus bu
vo pridėta dar kažkas nau
jo, kažkas, kas reprezentuo
ja žymų skirtumą tarp 
esančios ir buvusios siste
mos. Šis naujas elementas 
yra lygybė gauti švietimo 
galimybę, nežiūrint į rasę, 
religiją, spalvą, tautinę kil
mę, giminę ar finansinius 
šaltinius.

Ši nauja filosofija įsi
skverbė į aukštus akademi
nės struktūros sluogsnius ir 
yra bendrai priimta univer
siteto lygyje. Švietimas yra 
teisė, kurią turi kiekvienas 
amerikietis su tam reikalin
gais talentais ir noru dirb
ti.

Pirmoji šios naujos filoso
fijos pasekmė yra labai 
padidėjęs aukštesnio švieti
mo institucijų ska i č i u s . 
JAV-se šiandien yra apie 
1,450 kolegijų ir universi
tetų, jų skaičius pakyla ligi 
1,950, jeigu yra įskaitomos 
dviejų metų ilgio jaunųjų 
kolegijos.

Iš aukštesnio švietimo in
stitucijų kai kurios priklau
so nuo valstijų, kitos nuo 
municipalijų; daugelis yra 
privačios (į jas įeina dide
lis skaičius, priklausąs baž
nytinėms institu c i j o m s , 
įvairioms religijoms ir sek- 

lonistų lūšnas prajojančio 
prižiūrėtojo trimitas. Visi 
renkasi į kiemą: vyrai, mo
terys, vaikai ir vos tik švin
tant ilga vora seka paskui 
raitelį. Kartais tokia ke
lionė užtrunka apie valan
dą laiko, iki pasieki nuro
dytą vietą; ten prižiūrėto
jas kiekvienai šeimai pa
skirsto kavos medelių eilę, 
ir, dar saulei nepatekėjus, 
prasideda dienos darbas.

Pirmiausia reikia pakelti 
medelio šakas ir aplink jį 
patiesti marškonę, paskui 
rankomis braukti kavos 
grūdus taip, kad jie kristų 
ant patiestos marškonės. 
Krūmą nuvalius, būna krū
va kavos su lapais ir šake
lių nuotrupomis, kuri rei
kalinga išsijoti, išvalyti ir 
tik tuomet pilti į maišą. Už 
50 litrų maišą priraškytos 
kavos 1927 m. šioje fazen
doje mokėjo 5 milereisus. 
Šeima, susidedanti iš 5-6 
asmenų, galėjo per dieną 
pririnkti nuo 20 iki 30 mai
šų ir uždirbti apie 150 mi- 
lereisų. Bet kolonistai už 
surinktą kavą beveik nie
kuomet nematė tų milerei- 
sų. Ir štai kodėl: už kiek
vieną 50 litrų prie vežimo 
pristatytą maišiuką tu gau
ni skardinį numerį, Už 20 
gauni 20 ir t. t. '

Šeštadienį po pietų visi 
renkasi prie administraci
jos rūmo ir ten gauna če
kius (vales), tam tikrus 
popieriukus, kuriuose pažy
mėta, kiek tu esi uždirbęs. 
Sekmadienį, tu eini 5-6 ki
lometrus į miesčiuką, į to 
paties fazendieriaus krau- 
tuves-sandėliu^, ir jeigu ta
vo “čekis” didelės- vertės, 
gali pirktis, ko tik tavo dū- 

toms). Truputis daugiau 
kaip trečdalis visų institu
cijų yra viešų įstaigų kont
rolėje, o likusios yra priva
čioje kontrolėje. Viešos in
stitucijos turi daugiau kaip 
pusę studentų. Šis žymus 
kolegijų ir univer s i t e t ų 
skaičius egzistuoja dėl to, 
kad Amerikos publika jų 
nori, reikalauja ir noriai 
moka už jas.

Milžiniškoje ir kompli
kuotoje šių dienų švietimo 
sistemoje esamos taisyklės 
nėra tinkamos ir reikia 
daugiau įvairumo.

Praeityje kai kurie uni
versitetai stengėsi auklėti 
elitą, ruošti vadus įvairio
se profesijose. Buvo deda
mas didžiausias svoris į iš
imtinų gabumų studentą. 
Mokytojas dažnai nebuvo 
inter esuotas intelektuali
niai lėtu studentu ar stu
dente.

Su studentu skaičiaus pa
didėjimu pasikeitė ir laiky
sena jų atžvilgiu. Ne visi 
ju gali pasidaryti vadais. 
Mokytojai dabar pripažįsta 
šį faktą ir organizuoja kur
sus bendram piliečių švie
timui.

American Council

Washingtonas. — Jeigu 
pagerės JAV santykiai su 
TSRS, tai manoma, kad 
TSRS pakvies prezidentą 
Kenedį į svečius.

New Yorkas. — National 
Association of Manufactu
rers bankete kalbėjo JAV 
prezidentas Kenedis.

šia reikalauja. Jeigu kar
tais “čekio” suma viršija 
tavo nupirktų prekių su
mą, tai dar gali išmaldau
ti vien kitą milereisą grą
žos ir ekonomizuoti juos 
“juodajai” dienai; bet jeigu 
atvirkščiai, tai tau krautu
vės tarnautojas užrašo, kad 
tu lieki skolingas. Ir taip 
per ilgesnį laiką kolonistai, 
dirbdami, fazen d e r i a m s 
palieka jiems skolingi ir 
taip tampa vergais, jeigu 
nepasiseka pasprukti, o bė
gimas yra pavojingas.

Negalima pamiršti vienos 
šioje fazendoje ypatybės, 
kuri lietuviams emigran
tams įkyrėdavo ir nemažai 
gązdindavo. Topografiniai, 
ši fazenda yra gerokai kal
nuota ir akmenuota, kur 
buvo visokio dydžio gyva
čių lizdų, kur jos mėgdavo 
atšliaužti, pasislėpti po ka
vos krūmu ir susirietę ra
miai sau miegoti. O čia tau 
reikalinga pakelti nuo že
mės krūmo šakas ir patiesti 
marškonę, o ten štai susi
rietusi gyvatė!

Kartais išgązdindavo ir 
žalios gyvatės, kurios mie
godavo apjuosę krūmą, bet 
jų įgilimas nepavojingas.

Nemaloni buvo ir dar 
viena ypatybė, tai juodi kir
minėliai (bišai), kurie dau
giausia veisiasi kojų bei 
rankų pirštuose ir panagė
se; jiems vienintelis vais
tas: su adata jį iškrapšty
ti ir tą vietą užpilti žibalu, 
bet ši operacija yra skau
dulinga, b ypač vaikams.

Kaip jau minėjau, po 10- 
12 valandų į dieną visą sa
vaitę išdirbdami, sekmadie
niais irgi neturi poilsio; be 
maisto ir kitų produktu, 
kuriuos turi atsigabenti iš 
miesčiuko, dar turi nueiti 
ir į mišką prisikapoti ir at- 
sinešti malkų visai savai
tei. Ir taip lietuviai-imi- 
grantai pajuto, kad atsidū
rė' baudžiavoj, kuri jų te-

Iš Anglijos nacionalinio 
taikos kongreso

LONDONAS. — Lapkri
čio 26 d. Londone pasibai
gė dvi dienas vykęs Didžio
sios Britanijos nacionalinis 
taikos kongresas, sušauktas 
Anglijos taikos gynimo ko
miteto iniciatyva.

Trumpą įžanginį žodį su
sirinkusiems tarė Anglijos 
taikos gynimo komiteto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Gordonas Šaferis. 
Toliau stiprinti kovą už tai
ką, pabrėžė jis, ypač svar
bu dabar, kai toliau vykdo
mos branduolinio ginklavi
mosi varžybos. Jis pareiš
kė, kad vis daugiau žmonių 
supranta, kur veda ši poli
tika, ir nurodė, kaip svar
bu stiprinti visų už taiką 
kovojančių jėgų vienybę.

Londono universiteto pro
fesorius žinomas fizikas E- 
rikas Buropas nurodė baisų 
pavojų, kurį kelia Anglijai 
branduolinio ginklavimosi 
varžybos. Mes turime, pa
sakė jis, iš visų jėgų kovo
ti prieš tokią Anglijos vy
riausybės politiką. Buropas 
pabrėžė, kad bandymų nu
traukimo reikia siekti vi
suotinio ir visiško nusi
ginklavimo ribose. Baigda
mas jis nurodė, kad reikia 
derybomis susitarti dėl vi
suotinio ir visiško nusigink
lavimo, sureguliuoti Vokie
tijos ir Vakarų Berlyno 
klausimus. Salei audringai 
plojant, Buropas savo kal
bą baigė žodžiais: “Ne!— 
karui dėl Berlyno.”

Kongreso delegatai šiltai 
sutiko žymų kovotoją už 
taiką iš Vakarų Vokietijos 
Viurcburgo univer s i t e t o 

viškėj jau buvo panaikinta 
beveik prieš šimtą me
tų. Atbudo juose ir Bra
zilijoj Blindos, Jasinskio ir 
kitų baudžiauninkų - kovo
tojų dvasia. Pradėjo orga
nizuotis, būti vieningi. Pra
sidėjo “sukilimai,” pirmi 
streikai.

1927 m. rugpiūčio pabai
goj pasibaigė kavos nuėmi
mo sezonas Jatahy fazen
doj. Suvedus sąskaitas, pa
sirodė, kad visi kolonistai 
lieka skolingi ponui fazen- 
dierui po 5Q0, 1,000, 1,500 
milereisų ir t. t.

Kaip vėliau sužinota, tai 
beveik visos fazendos var
iojo šitokius “trukius” tam, 
kad priversti kolonistus 
daryti ant visų metų sutar
tis, ir, žinoma, atidirbti 
“skolas.” Administratorius, 
savimi pasitikįs ir išdidus, 
siūlo kontrraktus po 1,000, 
2,000, 5,000 ir net iki 10,- 
000 iki naujo derliaus ap
žiūrėti kavos medelių.

Kaip žinoma, šis darbas 
prie kavos yra pats sun
kiausias, nes per 8 mėne
sius turi traukti kauptuką, 
kaip arklys plūgą. Per visą 
šį laikotarapį keletą kartų 
reikia purenti žemę tarp 
kavos medelių, po jais nai
kinti piktžoles ir t. t. Su
traukus žemės volus tarp 
kavos medelių eilių kormus, 
pupeles (fasolius), ir, jeigu 
užderės derlius, gali par
duoti fazendieriaus sandė
lyje jo nustatyta kaina.

Aplink lūšn^, kurioje vel
tui gyveni, yra apie pusę 
hektaro daržo, kuriame 
gali auginti kiaules, ožkas, 
vištas ir kitokius sutvėri
mus. Be to, 1,000 kavos 
medelių apžiūrėjimo kaina 
svyruoja nuo 1,000 ikil,500 
milreisų. Medelius prižiūrė
ti bloga, jei jie suserga: la
pai pagelsta ir krūmas 
miršta; žinok, kad už tai 
bus atskaityta ir kartais su

profesorių Šneiderį, kuris 
pabrėžė, kad būtina kaip 
galima greičiau sureguliuo
ti Vokietijos klausimą.

Lapkričio 26 d. pirminin
kaująs žymus Anglijos 
mokslininkas dr. Singas pa
čioje kongreso rytinio po
sėdžio pradžioje perskaitė 
TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininko N. Chruščiovo 
sveikinimą, kuriame jis pa
linkėjo Anglijos taikos šali
ninkams sėkmės kilnioje ko
voje už taiką.

Kongreso posėdyje kal
bėjęs Pasaulinės Taikos 
Tarybos prezidentas-vykdy- 
tojas žinomas mokslininkas 
profesorius Džonas Berna- 
las nušvietė dabartinę tarp
tautinę padėtį ir judėjimo 
už taiką uždavinius.

Nacionalinio Didžiosios 
Britanijos taikos kongreso 
delegatai išrinko taikos gy
nimo komiteto generalinę 
tarybą. Jie vieningai pri
tarė rezoliucijai, kurioje iš
dėstomi politiniai taikos ša
lininkų jud ė j i m o tikslai. 
Šioje rezoliucijoje smerkia
ma branduolinės strategijos 
bei karinių blokų politika ir 
nurodomas Vakarų Vokie
tijos militarizmo, kuris “ga
li įstumti pasaulį į karą,” 
pavojus.

“Vokietija, — sakoma re
zoliucijoje, — neturi gauti 
branduolinio ginklo nei tie
sioginiu, nei netiesioginiu 
būdu.”

Kongresas pasisakė pri
pažįstąs dabartines Vokie
tijos sienas ir dvi dabar 
esančias Vokietijos valsty
bes.

Rezoliucijoje pabrėžiama, 
kad užsienio karinių bazių 
dislokavimas Anglijoje ir

pabauda, jei bus pripažin
ta, kad tu, kaupdamas, su
žeidei jo šaknis. Tai ši
taip, maždaug skambėdavo 
tie kontraktai-sutartys.

Bet lietuviai greitai su
prato šią administratoriaus 
apgaulę ir nuo sutarčių 
griežtai visi atsisakė, pa- 
reikšdami, kad, jeigu jie 
per kavos nuėmimą spėjo 
fazendai prasiskolinti, tai 
pei* metus jie visai skolose 
paskęs, ir jeigu jau taip, 
tai šioje fazendoje mes ne
norime būti nė vienos die
nos.

Gal pirmą kartą Brazili
jos istorijoje įvyko “sukili
mas” fazendoje, ir pirmieji 
buvo lietuviai. Apie du 
šimtu, abiejų lyčių, mūsų 
tautiečių (ten buvo apie 30 
šeimų), visi kaip vienas 
pradėjo ruoštis apleisti fa
zendą ir išvažiuoti į did
miestį San Paulą. Bet ir 
administratorius pasiryžo 
nenusileisti. Apgi n k 1 a v o 
dar daugiau kapangų (mu
šeikų) ir iš artimesnio 
miesčiuko atkvi-etė pastipri
nimą — kareivių ir polici
ninkų.

Kaitinant Brazilijos pa
vasario saulei, apie vidur
dienį visi susirinko priešais 
administracijos rūmus. Ad
ministratorius dar bandė 
kalbinti geruoju ir prašė 
atsisakyti nuo sumanymo 
apleisti fazendą, ^aiškinda
mas, kad mes turime ati
dirbti skolas ne tik fazen
dai, bet ir Brazilijos val
džiai, kuri padarė išlaidų 
mus čia atgabenant, ir jei
gu mes jo neklausysim, tai 
jis bus priverstas panaudo
ti jėeą ir priversti mus čia 
pasilikti. Atsakymas buvo: 
Ne! •

Tuo momentu vienas iš 
kapangų ištraukęs parabelį 
ir, prišokęs prie vieno iš

Tąsa 5-tame pusi.
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kitose valstybėse kelia< pa
vojų taikai. Kongresas pa
x’ e i k a lavo likviduoti šias 
bazes, uždrausti visų rūšių 
branduolinio ginklo bandy
mus, visuotinai nusigink- ’ 
luoti, likviduoti kolonializ
mą.

Kitoje rezoliucijoje kai-- / 
bama apie praktines Angli
jos kovotojų už taiką prie- ( 
mones, kuriomis bus siekia
ma pakeisti dabartinę Ang
lijos vyriausybės užsienio 
politiką: bus siunčiamos de
legacijos pas parlamento 
narius, surengta kovos už 
n u s i g i n klavimą savaitė, * 
rengiamos demonstracijos, 
ir mitingai, sušauktas naci
onalinis jaunųjų kovotojų 
už taiką kongresas ir t.t.

Dėl L. Prūseikai 
paminklo pastatymo 
“Laisvėje” pastebėjau 

straipsnį apie pastatymą 
paminklo Leonui Prūseikai. 
Visose lietuvių kolonijose 
Kanadoje ir Jungtinėse 
Valstijose gyvuoja Lietuvių 
Literatūros Dr-jos kuopos 
ir renka pinigus dėl pa
minklo. San Francisco kuo
pa irgi prisidėjo su dešim
tine. Ir taip eina: kas los- 
ka duos, kas ranka numos,- 
ir bus gerai, nes visas da
lykas yra paremtas loska.

L. Prūseika buvo Lietu
vių Literatūros Draugijos 
įkūrėjas. Per jo ir bendrai' 
visų kitų pastangas ir'kuo
pų veiklą buvo, yra ir bus 
tūkstančiai dolerių sukelta 
bėgamiems visuomenės rei
kalams. Paskleista daug 
apšvietos. Išleista daug 
knygų. Tie autoriai bei ra
šytojai, kurie tiek daug 
prisidėjo pri-e darbininkų ir 
abelnai visuomenės švieti
mo, nebus pamiršti. Jie bus 
tinkamai pagerbti. Tūks
tančiai Lietuvių Literatu- • 
ros Draugijos narių savo 
akimis pamatė šviesą, ku
rios nebūtų matę, jeigu ne
būtų buvę Draugijos. Jie 
tapo aukštai kultūringi 
žmonės.

Mano patarimas yra. kad 
visos LLD kuopos prisidėtų 
prie šio prakilnaus suma
nymo — prie pastatymo L.* 
Prūseikai paminklo. Įrody- 
kime, kad mes mylime savo 
švietėjus, kad mes įvertina
me jų darbus, jų pastangas, 
jų pasiaukojimą!

John Baker

Kiek pasaulyje yra 
žmonių?

Bendrai dabar manoma, 
kad pasaulyje yra apie 2,- 
920,000,000 žmonių. Tik
ro skaičiaus niekas nežino, 
nes yra šalių kur nėra gy
ventojų surašinėjimo, o ki
tur surašinėjimai retai da
romi.

Skaitlingiausiai apgyven
ta Azija, kur yra apie 1,-* 
620,000,000 žmonių, seka
ma Europa — 422,000,000, 
Šiaurinė Amerika — 264,- 
000,000, Afrika—250,000,- 
ir Pietinė Amerika — 140, 
000.000.

Kinijoje yra daugiausia 
gvventojų — apie 660,000,- 
000.

APIE AUKSĄ
Auksas dabar yra pinigų 

vertės metalas. Jeigu pini
gai ir nėra iš aukso, tai ir 
popierinių pinigų vertę sai
kuoja auksu.

Bet gilioje senovėje, prieš 
5,500 metų, auksas nebuvo 
vartojamas pinigų gamini
mui. Iš jo gamino papuo
šalus ir įrankius .



J, Siurba

KA MAČIAU IR GIRDĖJAU UIETUVOJE
(Tąsa)

Kad gauti daugiau infor
macijų, nuvykau į Liaudies 
Ūkio Tarybos įstaigą. Ten 
jaunas, malonus vyras, inži
nierius Donatas Kostukevi- 
čius, techninio skyriaus vir
šininkas, sutiko su manim 
p a s i k albčti ir atsakyti į 
mano klausimus.

Įdomių dalykų jis man 
papasakojo. Jis sake, kad 
vidutiniai 1939 metais 
dirbo 24 darbininkai vieno
je įmonėje. Tai abelnai bu
vo mažos dirbtuvės. Žino
ma, buvo ir stambesnių. 
Bet, imant vidurkį, kaip jis 
sakė, tai išėjo po 24 darbi
ninkus ant kiekvienos įmo
nės. O dabar įvairiose įmo
nėse vidutiniai dirba 500- 
600 darbininkų.

Statyboje dirba apie 100,- 
000 darbininkų; transporte 
apie 80,000.

Pramonėje moterų dirba 
apie 40 procentų. Statyboje 
dirba apie 15 procentų mo
terų.

Specialistų su aukštu 
mokslu dabar dirba virš 40,- 
000. Prie Smetonos dirbo 
tik apie 7,000.

Su viduriniu mokslu da
bar yra apie 50^000 specia
listų. Gi 1941 metų sausio 
1 d. buvo apie 14,000 su vi
duriniu mokslu specialistų.

Visoje pramonėje dabar 
dirba (įskaitant statybą ir 
transportą) apie 350,000 
darbininkų.

Įvairiose įmonėse yra 
įrengtos valgyklos darbinin
kams. Jose darbininkai ga
li pigiau pasivalgyti. Ge
rai galima pasivalgyti už 
50 kapeikų. O miesto val
gyklose už tokį pat valgį 
reiktų mokėti 70 kapeikų.

Daugiau kaip į 40 šalių 
eksportuojami Lietuvos pro
duktai.
Dideliu tempu eina statyba

Taipgi tame pasikalbėjime 
buvo ir statybos srities spe
cialistas Vladas Drasutis.

Jis paaiškino, kad staty
bos srityje irgi jau pada
ryta didelis progresas.

Jis sakė, kad apie 100,000 
butų bus pastatyta per šiuos 
(1961) metus visoje Lietu
voje. Nuo 1948 metų pa
statyta virš 150,000 naujų 
butų.

Nuo 1948 metu pastatyta 
naujų pastatų rikams ir 
įmonėms (be žemės ūkio) 
apie 400.

Naujų mokyklų pastatyta 
nuo 1946 metų apie 100.

1940 metais mokyklų Lie
tuvoje buvo 900. Dabar yra 
1,824.

Ligoninių lovų nuo 1951 
iki 1961 metų įrengta apie 
3,000.

Dabar Lietuvoje plečiama 
tokia gamyba, kuriai reikia 
mažiau medžiagų (metalo ir 
t.t.), o daugiau darbo ir 
specialybės.

Pramonė sparčiai vysto
ma ir mažesniuose miestuo
se: Alytuje, Kėdainiuose, 
Panevėžyje, Kapsuke ir ki
tur.

Kaunas parodo, kaip pra
monė smarkiai pakilo. Da
bar Kaune dirba apie 60,- 
000 darbininkų. Abelnai 
dirbančiųjų skaičius Kaune 
apie 100,000. O Smetonos 
laiku Kaune darbininkų 
buvo apie 9,000.

Iki 1965 metų pramoni
nė gamyba paaugs du su pu
se karto, sakė Donatas Kos- 
tukevičius.

Profsąjunga lošia 
svarbią rolę

• Buvau nuvykęs į profsą
jungų (unijų) centrą. Ten 
Aleksas Balsys, organizaci
nio skyriaus vedėjas, sutiko 

su manim pasikalbėti ir at
sakyti į mano klausimus.

Jis paaiškino, kad Profsą
jungoje narių yra 676,821 
(su sausio 1 d., 1961 m.). 
Priklausymas laisvanoriš
kas.

Prie Profsąjungos priguli 
92.6 procento visų darbinin
kų ir tarnautojų. Prie prof
sąjungų priguli visi dirban
tieji įmonėse, fabrikuose ir 
t.t. Priguli darbininkai, tar
nautojai, inžinieriai, fabri
kų vedėjai.

Profsąjunga turi įvairius 
skyrius, pagal pramonės ša
kas, profesijas ir t.t. Pa
vyzdžiui, profesoriai, moks
lininkai, gydytojai priguli 
savo profsąjungos skyriuo
se. O bendrai visi sudaro 
Lietuvos Profsąjungos Or
ganizaciją.

Kiekvienas narys moka 1 
procentą nuo uždarbio į mė
nesį. Mažai uždirbantieji 
moka mažiau kaip 1 pro
centą.

Darbo mokestis
Vidutinis darbininkų už

darbis 85 rubliai į mėnesį. 
Mažiausias uždarbis tarp 
40 ir 50 rublių į mėnesį. .

Dabar svarstoma pakelti 
algas. Sakoma, algos bus 
pakeltos vienu trečdaliu iki 
50 procentų, ypatingai 
tiems, kurie mažiau uždir
ba.

Nuo pajamų reikia mo
kėti mokesčius valstybei. Už 
100 rublių reikia mokėti 8 
rublius. Pavienis dar turi 
mokėti 6 procentus mokes
čių nuo pajamų. Tiek pat 
turi mokėti ir vedęs, netu
rintis vaikų. Kurie uždirba 
mažiau, moka mažesnį pro
centą. Kurie uždirba 50 
rublių į mėnesį, nemoka mo
kesčių nuo pajamų.

1965 metais visiems bus 
panaikinti mokesčiai nuo 
pajamų.

Profsąjunga nuo 1957 m. 
įsijungė į gamybinį ir kul
tūrinį gyvenimą. Suteikta 
teisė Profsąjungai dalyvau
ti liaudies ūkio planavime.

Profsąjunga sudaro su
tartį su fabriko ar įmonės 
administracija. Rūp i n a s i 
gerinimu darbo sąlygų. Rū
pinasi, kad būtų pastatytas 
kultūros namas, valgykla. 
Gali iškelti klausimą apie 
direktoriaus negerumą.

Kur tik galima pritaikyti, 
visur įmonėse įvedamas vie
netinis progresyvinis darbas 
(darbas nuo “štukų”). Už 
pagaminimą daugiau, atly
ginama dar daugiau.

Direktorius neturi teisės 
atleisti darbininką iš darbo 
be Profsąjungos sutikimo. 
Ginčų komisijos sprendžia 
kilusius ginčus.

Visas socialinis draudi
mas eina per profsąjungi
nes organizacijas.

Susirgęs darbininkas gau
na 90 procentų nuo atlygi
nimo, jeigu išdirbęs toje pa
čioje įmonėje 12 metų. Jei
gu įsidirbina kitoje įmonė
je per vieną mėnesį, tai 
darbo sąlygos nenutrūksta. 
Jei darbas susitrukdė dėl 
darbo keitimo, tai gaunama 
mažesnės pašalpos, bet ne 
mažiau 50 procentų?

Visos sanatorijos ir poil
sio namai, pionierių stovyk
los priklauso profsąjungai.

Klinikos ir ligoninės pri
klauso Sveikatos Ministeri
jai.

1960 metais sanatorijose 
ir poilsio namuos-e pailsėjo 
33,000 Profsąjungos narių. 
25,000 mokyklinio amžiaus 
vaikų buvo pionierių sto
vyklose.

Už buvimą sanatorijose 
ir poilsio namuose darbinin

kas 'moka tik 30 procentų, 
o Profsąjunga apmoka 70 
procentų jo buvimo lėšų. 
Apie 18-kai procentų poil
siautojų Profsąjunga pilnai 
apmoka iš Socialinio Drau
dimo lėšų.

Tik įmonės sumoka mo
kesčius į Socialinio Draudi
mo biudžetą. Šiais metais 
Socialinio Draudimo biudže
te yra 38 milijonai rublių.

Fabrikai turi pervesti 
profsąjungų komitetui 0.15 
procentų nuo darbo užmo
kesčio fondo. Tos lėšos ski
riamos kultūriniam darbui.

Taigi, Tarybų Lietuvoje 
profsąunginė organizacija 
lošia didelę rolę.

Kiek kainuoja 
pragyvenimas

Patyriau, kad Lietuvoje 
galima gana pigiai pragy
venti.

Tiesa, lyginant Lietuvos 
uždarbį su uždarbiu Ame
rikoje, tai abelnai Lietuvo
je uždarbis yra gerokai ma
žesnis.

Bet kai atidžiai apskai
čiuoji, kiek pragyvenimas 
kainuoja Amerikoje ir Lie
tuvoje, tai surandi, kad Lie
tuvos gyventojai ir su žy
miai mažesniu uždarbiu da
bartiniu laiku nedaug pras
čiau verčiasi už mus ame
rikiečius. Mes Amerikoje 
daugiau uždirbame, bet ir 
p r a g yvenimui turime žy
miai daugiau išleisti. Visos 
mūsų gyvenimo išlaidos yra 
kelis kartus didesnės.

Gal neprošalį bus duoti 
pavyzdį. Vilniuje sutikau 
buvusį amerikietį, daktarą 
J. Kaškaitį, apsigyvenusį 
Lietuvoje nuo 1959 metų. 
Klausiu jį, kiek jam kai
nuoja pragyvenimas į mė
nesį. Jis atsakė, kad mais
tas kainuoja nuo 25 iki 30 
rublių į mėnesį. Tai jau ga
lima gana gerai pasimai
tinti. Už trijų kambarių 
modernišką butą (du kam
bariai ir virtuvė) moka 10 
rublių į mėnesį. Žiemą už 
šilumą reikia primokėti 
apie 2 rublius į mėnesį. A- 
merikoje už tokį butą reiktų 
mokėti nuo 80 iki 85 dole
rių į mėnesį. Už telefoną 
moka 1 rublį į mėnesį. 
Maistas ir moderniškas bu
tas jam kainuoja tik apie 
42 rublius į mėnesį. Jis 
gauna personalinę pensiją 
120 rublių į mėnesį.

Klausinėjau ir kitų žmo
nių, kiek jiems kainuoja 
pragyvenimas. Visi atsakė, 
kad valgant namie už mais
tą išeina nuo 20 iki 30 rub
lių į mėnesį. O už butą— 
visai mažai moka. Pavyz
džiui, vienas inteligentas 
Vilniuje (dėstytojas univer
sitete) sakė, kad už trijų 
kambarių butą jis vasarą' 
moka 6 rublius į mėnesį, o 
žiemą 14 rublių. Jo alga— 
400 rublių į mėnesį. Žino
ma, jis gerai gyvena.

Klausinėjau ir pensinin
kus, kaip jie gyvena. Se
natvės pensiją gauna vyrai, 
sulaukę 60 metų amžiaus, o 
moterys — 55 metų.

Kad ir vidutinę pensiją 
(apie 60 rublių į mėnesį) 
gaunantieji sakė, kad gali 
neblogai pragyventi.

O. Amerikoj, su vidutine 
peųsįja (80 rublių į mėne
sį)., neturint santaupų, ga
na sunku gyventi. Juk ne 
kažin kaip gali pasimaitinti 
už du dolerius į dieną. O 
kad ir už prastą butą reikia 
mokėti dąugiau kaip 20 do
lerių į mėnesį.

Tuonū aš nenoriu pasa
kyti, kad Lietuvoj žmonės

geriau gyvena negu Ameri
koje. Abelnai Amerikoje 
žmonių gyvenimo lygis yra 
aukštesnis — aukščiausias 
visame pasaulyje. Bet kad 
dabar Lietuvoje darbo žmo
nės daug geriau gyvena ne
gu kada nors pirmiau, tai 
yra faktas. Ir tuo pačiu 
kartu Lietuvos darbo žmo
nės deda pastangas ne tik 
pasiekti Amerikos žmonių 
gyvenimo lygį, bet ir pra
lenkti.

Kiek kas kainuoja 
Lietuvoje

Pastebėjau, kad Lietu
voje gana brangūs tik du 
dalykai: drabužiai ir avaly
nė. Kiti daiktai nebrangūs. 
Kai kurie maisto produktai 
gana pigūs.

Pavyzdžiui, duonos kilo
gramas (virš dviejų svarų) 
kainuoja 18 kapeikų. Tai 
apie 8 centai už svarą ame
rikoniškais pinigais. O pas 
mus reikia mokėti 25 centus 
ir daugiau už svarą. Reiš
kia, Lietuvoje duona tris ar 
keturis kartus pigesnė.

Litras pieno kainuoja 18 
kapeikų. Litras—biskį dau
giau kaip kvorta. Pas mus 
už kvortą pieno reikia mo
kėti 26 centus ir daugiau.

Geriausios jautienos kilo
gramas (virš dviejų svarų) 
kaiunuoja 1 rublį 50 kapei
kų. Pas mus už geriausią 
dalį jautienos reikia mokė
ti iki pusantro dolerio už 
svarą. Už kilogramą išeitų 
virš trijų dolerių.

Kilogramas pirmos rūšies 
kiaulienos 1 rublis 70 ka
peikų. Tai išeina apie 80 
centų už svarą amerikoniš
kai pinigais.

Kiaušinių kaina įvairuoja 
pagal sezoną. Mačiau, tur
guje kolūkiečiai pardavinė
jo kiaušinius už 6 ir 7 ka
peikas.

Kilogramas dešros kai
nuoja nuo 1 rublio 70 kapei
kų iki 3 rublių. .

(Bus dauiau)

Nevienoda bausmė už 
tolygų nusikaltimą

Italijos tribunolas patvar
kė, kad žmonų prasikalti
mas svetimvyrystėje yra 
blogesnis, negu vyrų sve
timoterystėje.

Moterų teises labai paže
mino italų Aukštasis Kons
titucinis Teismas, palaiky
damas įstatymą, kuris žiau
riau baudžia svetimoj mei
lėj moteris negu vyrus.

Aukščiausias Teismas pa
tvirtina išleistą įstatymą 30 
m. atgal ir dalį Italijos bau
džiamojo kodekso. Pagal šį 
straipsnį žmonai gresia du 
metai kalėjimo, jei ji bus 
rasta nusikaltus svetimvy
rystėje. Vyras gi visai ne
gali būti baudžiamas pana
šiam nusikaltime.

Ot tau ir laisvo pasaulio 
ir kapitalistinės demokrati
jos teisėjų verdiktas! Ar 
galima rasti didesnį moters 
pažeminimą? Vyras gali ir 
su ožka myluotis ir parėjęs 
prie žmonos jaustis nekaltu 
avinėliu. Moteris gi turi 
kęsti pažeminimą.

Šitas Italijos Konstituci
nio Teismo nuosp r e n d i s 
primena man 1917 m. va
sarą, kuomet Chicagos sto
ras trumpas laisvamanis 
sakė kalbą Jeffersono girios 
išvažiavime. Jis minėjo po
piežių, kuris buvo uždrau
dęs moterims - merginoms 
giedoti prie vargonų, nes 
jų giedojimas galį nešti pa- 
kusą kunigui prie altoriaus. 
Jis sakė, kad, tur būt, tą 
popiežių karve pagimdė, ki
taip jis taip neniekintų mo
ters, savo motinos. J. N.
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Prof. J. Žiugžda - istorikas, višiipmenihkas
Tarybinis istorijos mokslas Lietuvoje ne

atsiejamai susijęs su akademiko, prof. Juozo 
Žiugždos vardu. J. Žiugžda yra vienas iš 
vadovaujančių istorikų respublikos istorikų 
gretose. Jis autorius ir redaktorius daugelio 
darbų, skirtų aktualiausioms lietuvių tautos 
istorinio vystymosi temoms.

Tarybinio istorijos mokslo vystymosi ke
lias pokariniais metais Lietuvoje buvo sun
kus. Reikėjo išgyvendinti senosios buržua
zinės istoriagrąfijos įtaką visuomenės ir se
nosios kartos istorikų tarpe, išaiškinti bur
žuazinių a<utorių falsifikacijas. J. Žiugždos 
vadovaujamas Istorijos instituto kolektyvas, 
o taip pat jo darbų įtakoje kiti respublikos 
istorikai, remdamiesi principiniais Komu
nistų partijos nurodymais ir patarimais, tei
singai išsprendė visą eilę problemų, kurias 
buvo sunarplioję buržuaziniai autoriai, su
kūrė visą eilę darbų iš Lietuvos liaudies is
torijos.

J. Žiugžda yra plataus profilio istorikas. 
Jis neapsiribojo kuria nors viena problema 
ar tema, bet rašė ir savo darbais stengėsi

išaiškinti aktualiausius klausimus. Didžiojo 
Tarybų Sąjungos Tėvynės karo metais jis 
demaskavo grobikišką amžinųjų lietuvių 
tautos priešų — hitlerinių okupantų politi
ką, palygindamas ją su jų pirmtakų kry
žiuočių grobikiška politika Lietuvos atžvil
giu viduramžiais. Jis daug prisidėjo, nu
šviesdamas lietuvių, rusų, lenkų bei kitų 
tautų vieningą kovą triuškinant kryžiuočius 
Žalgirio laukuose 1410 metais.

Pokariniu laikotarpiu prof. J. Žiugžda 
daugiausia dėmesio skyrė paruošimui api
bendrinamųjų darbų iš Lietuvos TSR isto
rijos. Šioje srityje ypatingai tenka pažy
mėti J. Žiugždos nuveiktą darbą ruošiant 
Lietuvos TSR istoriją, kurios pirmasis tomas 
išėjo 1957 m., antrasis tomas pasirodys šiais 
metais, o trečiasis dar yra rankraštyje. J. 
Žiugžda yra šių tomų redaktorius ir didžiau
sios dalies autorius. Jis organizavo ir subū
rė šio veikalo autorių kolektyvą, vadovavo 
jam, mokė ir ugdė jį. 1958 m. už Lietuvos 
TSR istorijos I tomą autorių kolektyvui bu
vo paskirta respublikinė premija. Be Lie
tuvos TSR istorijos kurso, leidžiamo trimis 
tomais, 1958 m. buvo išleistas Lietuvos TSR 
istorijos trumpasis kursas, apimantis lietu
vių tautos istoriją nuo seniausių laikų iki 
1957 metų. Trumpojo kurso didelės dalies 
autoriumi ir vyriausiu redaktoriumi taip pat 
buvo J. Žiugžda.

Greta Lietuvos TSR istorijos kursų rašy
mo, redegavimo ir vadovavimo, J. Žiugžda 
vadovavo ruošiant ir redagavo eilę kitų Is
torijos instituto darbų, kaip Lietuvos TSR 
istorijos šaltinių I, III ir IV tomus, straips
nių rinkinius “Lietuvos valstiečiai XIX am
žiuje” ir “Už socialistinę Lietuvą” bei kitus.

Šiuose darbuose J. Žiugžda analizavo įvai
rius lietuvių tautos istorijos įvykius ir reiš
kinius, davė teisingą marksistinį įvertinimą 
visam Lietuvos TSR istoriniam procesui. 
Lietuvos TSR istorijos trumpajame kurse 
ir kurse trimis tomais J. Žiugžda rašė lie
tuvių tautos kovų su kryžiuočiais klausimu, 
teisingai įvertino feodalų Lietuvos didikų 
politiką viduramžiais, daug prisidėjo išaiš
kinant ir teisingai nušvečiant 1863 m. suki
limą, nušvietė, remdamasis marksizmo 'mo
kymu, Lietuvos buržuazijos ideologiją, na
cionalinį judėjimą Lietuvoje XIX amž. pa
baigoje ir kt.

J. Žiugžda .visai naujai nušvietė problemą 
dėl lietuvių-rusų tautų istorinės draugystės. 
Lietuvos liaudį ilgą laiką slėgė ir išnaudojo 
carizmas, bet ne rusų tauta. Lietuvių tau
tą su rusų liaudimi jungia sena draugystė. 
Gyvendamas kaimynystėje, šios tautos ben
dravo kultūros srityje, kartu kovojo prieš 
bendrus priešus, vyko aktyvus pažangio
sios inteligentijos bendradarbiavimas. Vys

tydamas šią idėją, J. Žiugžda demaskavo 
buržuazijos skiepijamą Lietuvos liaudžiai 
antagonizmą rusų tautos atžvilgiu, kuris 
buržuazijos buvo ypač sustiprintai propa
guojamas Lietuvoje, o kartu ir visame ka
pitalistiniame pasaulyje, įvykus Rusijoje 
Didžiajai Spalio socialistinei revoliucijai.

Vertingi yra J. Žiugždos darbai, skirti 
1863 m. sukilimui Lietuvoje nušviesti. Bur
žuazinėje istoriografijoje 1863 m. sukilimas 
buvo traktuojamas kaip lenkų šlėktos suki
limas. Remdamasis faktine medžiaga, J. 
Žiugžda parodė, kad Lietuvoje sukilimas 
turėjo platesnį pobūdį, jame aktyviai daly
vavo valstiečiai, kurie kovojo prieš carizmą, 
už žemę. Be to, J. Žiugžda naujai iškėlė 
ir teisingai įvertino A. Mackevičiaus veiklą 
sukilimo metu, išaiškino jo revoliucinę ide
ologiją. Be žinomų sukilimo vadovų, jis 
parodė grynai valstietiško judėjimo vadus, 
išėjusius iš jo tarpo: A. Bitį, K. Braziulį, 
P. Lukošiūną, Puidoką ir kt.

J. Žiugždos plunksnai priklauso eilė dar
bų revoliucinio Lietuvos darbo žmonių judė
jimo klausimais. Buržuaziniai istorikai nu
tylėjo arba iškraipė faktus apie proletarinę 
revoliuciją ir Tarybų valdžios veikimą Lie- . 
tuvoje 1918 — 1919 metais. J. Žiugžda viso- * 
je eilėje darbų, skirtų Tarybų valdžiai 1918 
—1919 m. nušviesti ir proletarinės revoliu
cijos Lietuvoje priežastims išaiškinti, įrodė, 
kad Tarybų valdžia Lietuvoje 1918—1919 
metais buvo dėsningo visuomenės vystymo
si proceso išdava, kad Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos vystymasis ir Lap
kričio revoliucija Vokietijoje sudarė tiesio
gines prielaidas Tarybų valdžios įvedimui 
krašte. Jis įrodė, kad Lietuvos nepriklau
somybės ir valstybingumo atkūrimo reikia 
ieškoti 1918 m. gruodžio mėn. 16 d. Lietu
vos Laikinosios revoliucinės darbininkų ir 
valstiečių vyriausybės manifeste ir gruodžio 
mėn. 22 d. Tarybų Rusijos vyriausybės pri
imtame ir V. Lenino pasirašytame dekrete 
dėl Tarybų Lietuvos respublikos pripažini
mo.

J. Žiugžda monografijoje “Lietuvos kai
mo darbo žmonių kova dėl žemės buržuazi
jos valdymo metais” (V., 1953 m.) pirmasis 
davė buržuazinės žemės reformos Lietuvo
je teisingą vertinimą. Jis parodė reformos 
antirevoliucinį ir antiliaudinį pobūdį. Be 
buržuazinės žemės reformos reikšmę ir 
tikslo išaiškinimo, J. Žiugžda rašė Lietuvos 
užsienio politikos klausimais, demaskavey^ 
lietuviškosios buržuazijos antiliaudinę ir air- 
tinacionalinę politiką sprendžiant svarbius 
Lietuvos liaudžiai užsienio politikos klausi
mus. Jis taip pat nušvietė tas sąlygas ir 
revoliucines jėgas, kurių dėka 1940 m. Lie
tuvoje buvo nuversta buržuazinė diktatūra.

Būdamas plataus profilio istorikas, be 
to, ilgą laiką dirbęs pedagoginį darbą ir va
dovavęs švietimo ministerijai, J. Žiugžda 
artimas mokyklai ir mokytojams. Dėl to 
jis nemaža rašė švietimo, mokyklos ir kul
tūros klausimais. Kartu su A. Knyva išlei
do brošiūrą “švietimas Tarybų Lietuvoje”, 
V., 1950 m.

Kovodamas su seno liekanomis žmonių 
sąmonėje, J. Žiugžda nemažai vietos savo 
darbuose skyrė antiliaudinės ir reakcinės 
katalikų bažnyčios veiklai išaiškinti.

Vadovaudamas Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Istorijos institutui, o taip pat ilgą 
laiką dirbdamas Vilniaus V. Kapsuko var
do universitete, J. Žiugžda išugdė ir paren
gė nemažą skaičių jaunųjų Lietuvos isto
rikų. Jo buvę aspirantai V. Merkys, A. 
Bendžius, M. Jučas, E. Griškūnaitė ir kiti 
šiuo metu yra žinomi istorikai. J. Žiugžda 
ugdo jaunuosius kadrus ne tik per aspiran- ♦ 
turą, bet ir kasdieninėje veikloje, konsulta
cijų, recenzijų ir kitu pavidalu.

Be to, principingus politinius J. Žiugždos 
straipsnius dažnai aktualiomis istorinėmis 
temomis sutinkame respublikinėje spaudoje.

Neteisingai pasielgtume, jeigu apibend
rindami J. Žiugždos darbą, apsiribotume tik 
jo, kaip istoriko veikla. J. Žiugžda ne tik 
istorikas. Lietuvių filologai-kalbininkai ir 
literatai taip pat veiksmingai tariasi su juo 
savo specialybių klausimais. Lietuvos liau
dies istorijos tyrinėjimus jis glaudžiai sieja 
su lietuvių kultūros, literatūros kritikos, kal
bos ir visuomeninės minties istorija. Jis da
vė gilų marksistinį įvertinimą kultūriniam 
lietuvių tautos palikimui, rašė apie J. Ba
sanavičių, V. Kudirką, S. Daukantą, J. že
maitę, P. Lipštą, J. Adomaitį-Šerną, J. Šliu
pą ir kitus 19 a. veikėjus.

Be plataus mokslinio darbo, J. Žiugžda 
atlieka taip pat didelį visuomeninį darbą. 
Daugiau kaip dešimtį metų jis yra Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos viceprezidentas. 
Tai sunkios ir atsakingos pareigos, ypač pa
staruoju metu, kai taip labai išaugo Moks
lų akademija, išsiplėtė institutų veikla, pa-1 
didėjo mokslinių darbuotojų skaičius. Gre- 4 
ta to J. Žiugžda atlieka didelį visuomeni
nį darbą. Jis yra Lietuvos TSR Aukščiau
sios. Tarybos deputatas, Lietuvos Komunis
tų. partijos Centro Komiteto narys,; Lietuvos

Tąsa 5-tame pusi;



Žinios iš Lietuvos
Premijos už studentų 

mokslinius darbus
Kaune įvyko miesto aukš

tųjų mokyklų stud e n t ų 
mokslinių darbų apžiūra.

Žiuri komisija savo posė
dyje iš pristatytų 102 dar
bų nutarė Pripažinti pirmą
sias vietas 17-kai mokslinių 
darbų, premijuojant jų au
torius: po 5 iš Politechni
kos instituto ir Žemės ūkio 
akademijos, 4 iš Medicinos 
instituto ir t.t.

Iš premijuotų geriausių
jų mokslinu darbų galima 
pažymėti P'olitechnikos in
stituto statybos fakulteto 
IV kurso studentų P. Slap- 
šinsko ir A. Stanevičiaus 
darbą “Betono tyrimas ult- 
ragaso metodu”, to paties 
instituto elektrotechnikos 
fakulteto IV kurso, studen
to D. Kirvelio darbą “Infra- 
garsinis generatorius”.
** P. Garnelis

DIDVYRIŠKAJAI KUBAI
Į daugelį užsienio bei bro

liškų respublikų siunčia sa
vo produkciją Tarybų Lie
tuvos pramonės įmonės. 
Staklės su Vilniaus “Komu- 
naro” gamyklos ženklu ke
liauja į Gvinėją, Birma, 
JAR ir daugelį kitų vals
tybių.

Pagaminti kelias dešimtis 
stalinių gręžimo staklių 
didvyriškajai Kubai — tokį

garbingą užsakymą prieš 
kiek laiko gavo komunarie- 
čiai. Vilniaus staklių ga
mintojai baigė vykdyti užsa
kymą. Į Kubą išsiųsta pas
kutinė 10 naujų, dar dažais 
kvepiančių staklių siunta.

MUZIEJAUS DARBO 
PLANAI

KAUNAS. — Mūsų laik
raščio korespondentas krei
pėsi į M. K. Čiurlionio var
do dailės muziejaus direk
torių P. Stauską, prašyda
mas papasakoti, kaip mu
ziejaus kūrybinis kolekty
vas stengiasi priartinti me
no turtus prie masių, kaip 
auklėja jų estetinį skonį, 
kokios naujos parodos arti
miausiu metu pradžiugins 
kaunietį žiūrovą.

—Stengiamės su muzie
jaus fondais supažindinti 
periferijos gyventojus, — 
sako P. Stauskas. — Tuo 
tikslu buvo sudarytos ketu
rios kilnojamosios parodos, 
su kuriomis mūsų darbuo
tojai per vasarą apvažinėjo 
14 respublikos rajonų ir 
miestelių. Be to, jau užmez
gėme ryšius su kai kuriomis 
įmonėmis. Juk mums svar
bu, kad kuo gausesni dar
bininkų būriai ateitų į mū
sų muziejaus sales.

Dabar keletas žodžių ir 
apie parodas. Netrukus pra
moniniame rajone Vilijam
polėje “Neringos” kinoteat-

ro fojė bus atidaryta nū
dienės lietuvių grafikos ir 
teminių tapybinių paveiks
lų paroda. Didžiojo spalio 
garbei atidarysime Kauno 
zonos m-eno meistrų paro
dą. Po to, pažymint teksti
lininkės A. Mironaitės pen- 
kiasedešimtmetį ir skulpto
riaus J. Zikaro aštuoniasde
šimtmetį — jungtinė paro
da. Žada mums ir pasau
lyje žinomo karikatūristo 
Herlufo Bidstrupo kūrinių 
parodą.

TSRS liaudies dailininko 
A. Žmuidzinavičiaus aštuo
niasdešimt penkerių metų 
sukakties proga atidaryta 
dailininko tarybinio laiko
tarpio etiudų-paveikslų pa
roda. Jubiliejinei parodai 
taip pat intensyviai ruošia
si įžymi grafikė D. Tarabil- 
dienė.

taip pat koncertuos dauge
lyje Gruzijos ir Armėnijos 
įmonių. Tbilisyje ir Jereva-
ne vyrų choras surengs vie
šus koncertus miesto visuo
menei.

atrų aktoriais. Studi j o s 
naujajame fakultete tęsis 
dvejus metus.

KRISLAI
(Tąsa iš I-jo pusi.)

Į broliškas respublikas
Į Užkaukazės tarybines 

respublikas išvyko Liaudies 
ūkio tarybos vyrų choras, 
vadovaujamas J. Vanago.

Dvi savaites truksiančios 
viešnagės metų choro daly
viai — Vilniaus įmonių ir 
gamyklų darbininkai, inži
nieriai, Liaudies ūkio tary
bos darbuotojai, — susipa
žins su Užkaukazės miestų 
pramonės įmonėmis, pasi
dalins su darbininkais ir 
pramonės specialistais dar
bo patyrimu, pasikeis nuo
monėmis, kaip dar labiau 
sustiprinti ryšius.

Saviveiklinis kolektyvas

Pirmieji Lietuvos emigrantai 
Brazilijoje

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
drąsiausių vyro (tai buvo 
Slavinskas, vardo neatsime- 
jt]*), atstatė jam į krūtinę, 
bot drąsusis mūsų tautietis 
abiem rankom persiplešė 
sau marškinius ir ir, atsta
tęs krūtinę, žengė, dar ar
čiau prie ginkluoto kapan- 
gos, pareikšdamas: “1 
Ii mane užmušti, bet neuž- j

su ja atsisveikinti.
San Simao miestelyje 

traukinys sustojo apie 10 
vai. nakties. Mes buvome 
išsodinti, o už kelių minu
čių buvome išprašyti ir iš 
stoties ir atsidūrėme nedi
delėj aikštėj, tropiko vėsios 
ir žvaigždėtos nakties .prie-

tu ga- globstyje.
2 i Mūsų laimei, po atviru 

miršk, kad ir jūs čia nelik- i dangumi ilgai gyventi ne- 
site nė vienas gyvas, net ir I teko. Rytojaus vidurdienį

Mūsų laimei, po atviru

šitų palocių plytos ant ply
tos neliks.”

Kaip bematant, pas visus 
atsirado plytgaliai ir laz
dos ir pradėjo supti visus 
ginkluotus mušeikas ir patį 
administratorių. Kova pa-

sėdome į traukinį ir po ko
kių 10 valandų kelionės bu
vome San Paulo mieste.

Baigdamas šią dalį savų 
atsiminimų, noriu pažymė
ti ir kai kurias pastabas: 
Jau minėjau, kad aprašy-

sibaigė be kraujo pralieji- mas lietuvių pergyvenimų 
mo lietuvių naudai.

Tą pačią dieną administ
ratorius “geruoju” sutiko 
net vežimus parūpinti ir 
nuvežti į stotį. B-et stoty 
niekas nenori parduoti bi
lietų į San Paulą. Ir tik 
po kelių valandų reikalavi
mų ir prašymų leido pirk
ti bilietus į didesnį provin
cijos miestelį San Simao, už 
(kokių 50 kilometrų. Ir taip 
po 4 mėnesių, išgyventų Ja- 
tdhy fazendoj, teko amžinai |

Jatahy fazendoj ir iš jos 
bėgimas — tai lyg ir bend
ras vaizdas to, ką patyrė 
lietuviai emigrantai šioje 
feodalų viešpatystėje; bet 
tai gal būtų ne visai teisin
ga, nes jatajiečiams bepigu 
buvo kovą laimėti, kur jų 
buvo apie 30 šeimų ir ma
žiausiai apie 200 asmenų, o 
kur pakliuvo viena kita šei
ma, ten pasekmės buvo daug 
liūdnesnės.

Buvo atsitikimų, kad su

tokiais “sukilėliais” ar bėg
liais fazendieriai labai leng
vai apsidirbdavo: vadovams 
kulką į kaktą., o šeimos 
dingdavo be žinios.

Daug lietuvių, kurie viens 
kitą pažinojo Lietuvoje ir 
teko važiuoti į Braziliją 
viename ešelone, čia jie din
go ir jų niekur per 35 me
tus neteko sutikti ir suži
noti. Netenka abejoti apie 
jų dingimo priežastį: tai 
buvo “skolintojų’’ arba jų 
kapangų aukos.

Jau* esant Lietuvos kon
sului P. Maičuliui Brazili
joje, jeigu kur pasireikšda
vo mūsų tautiečių griežtes
nė kova prieš fazendierius 
išnaudoto jus, tai retkar
čiais pribūdavo ir “užtarė
jas.” Bet tokių vizitų iš
naudojimas ne tik nesuma- 
žėdavo, o dar padidėdavo: 
vykdavo net policinis tero
ras ir medžiojimas kovin- 
gesnių kolonistų, kurie vi
durnaktyje, kad išvengus 
arešto, turėjo nešdintis iš 
fazendų. Tur būt ne dėl 
kitos priežasties konsulas 
P. Mačiulis Brazilijos lietu
vių kolonijoje buvo labiau
siai nekenčiamas žmogus.

Steigiamas spaudos 
universitetas

“Tiesos” redak c i j a ir 
Vilniaus miesto komitetas, 
siekdami stiprinti visuome
ninius pradus laikraštyje, 
tai pat suaktyvinti darbi
ninkų korespondentų veik
lą steigia visuomeniniais 
pagrindais Spaudos univer
sitetą.

Universitete veiks du fa
kultetai — darbininkų ko
respondentų ir sien i n ė s 
spaudos. Mokslas truks 
dvejus metus. Mokslo metai 
prasidės spalio ir baigsis 
gegužės mėnesį. Užsiėmi
mai vyks vieną kartą per 
mėnesį vakarais.

Į Spaudos universit etą 
prie “Tiesos” redakcijos 
priimami Vilnias mieste ir 
jo apylinkėse gyveną darbi
ninkų korespondentai ir 
sieninės spaudos darbuoto
jai.

LIAUDIES MEISTRO 
KŪRINIŲ PARODA

Tarybinio meno mėnesio 
proga Kauno Profsąjungų 
kultūros rūmuose atidaryta 
šių rūmų liaudies meistrų 
kolektyvo dalyvės Marijos 
Palionienės kūrinių paroda. 
Rūmų poilsio kambaryje 
eksponuojami įvairūs M. 
Palionienės piešiniai, įdo
miai padarytos lėlės, lipdi
niai, saviveikliniams kolek
tyvams skirtų drabužių es
kizai ir kiti darbai.

JAUNOJE ĮMONĖJE
KAPSUKAS. — Maisto 

pramonės automatų gamyk
los eksperimentinio cecho 
kolektyvas pagamino septy
nis sūrelių fasavimo-įpaka- 
vimo automatus “OZA-30.” 
Neseniai vieną jų įmonė iš
siuntė į Stalingradą, o kitą 
—į Uralą. Iki metų pabai
gos ceche bus sumontuota 
dar 13 naujų automatų.

Cechas įvykdė arklinių 
purkštuvų 0K-5A gamybos 
užduotį. Viršum plano iš
leista 65 purkštuvai.

Gausėja mokslininkų 
gretos

Įvairūs liaudies universi
teto fakultetai jau veikia 
prie staklių gamyklos, Že
mės ūkio akademijos, pra
moninės statybos projekta
vimo instituto, Kūno kultū
ros instituto, Prekybos dar
buotojų, “Inkaro” kombina
to ir kitų klubų. Dvylikoje 
fakultetų šiais mokslo me
tais mokysis apie 3,000 dar
bininkų ir tarnautojų.

Projektuoja studentai
Prieš metus Lietuvos Že

mės ūkio akademijoje prie 
mechanizavimo faku 11 ę t o 
įsteigtas studentų kon
struktorių biuras. Neseniai 
busimieji inžinieriai-mecha
nikai suprojektavo Klaipė
dos rajono Tauralaukio ta
rybiniam ūkiui mechaninių 
dirbtuvių gamybinius ce
chus, užbaigė traktorių-au- 
tomcbilių katedroje sukon
struoto stendo dizelinių va
riklių galingumo ribotuvui 
reguliuoti brėžinius ir kt. 
Studentų konstr ūkto r i ų 
biure ypač aktyviai dirba 
būsimieji inžinieriai-mecha
nikai B. Šarulis, R. Gluobys 
ir kiti.

aritmetikos, istorijos, psicholo
gijos katalikų vaikai pradės 
kalbėti katalikiškus poterius, 
žydų vaikai žydiškus, protes
tantų protestantiškus!

Byla svarbi. Visi lauks 
A u k š č iausiojo teismo nuo
sprendžio.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LMS Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas Įvyks gruodžio 16 
d, 6 vai. vak., LDS klubo svetainėj, 
9305 St. Clair Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime; turime daug 
svarbių dalykų aptarti, taipgi turi* 
me išrinkti naują valdybą. Po su* 
sirinkimo turėsime skanių užkan
džių.

Prašome atsivesti ir naujų narių.
Sekr. S. Kumickas (98-99)

PROF. J. ŽIUGŽDA-ISTORIKAS
(Tąsa iš ketvirto pusi.)

TSR kultūrinių ryšių su Lenkijos Liaudies 
Respublika draugijos pirmininkas.

J. Žiugžda aktyvus dalyvis ir organizato
rius įvairių istorikų pasitarimų, susirinkimų, 
konferencijų ne tik respublikoje, bet ir už 
jos ribų. Jis aktyviai dalyvauja mokytojų, 
kultūros darbuotojų ir visuomeninių moks
lų atstovų pasitarimuose, skaito pranešimus, 
dalijasi patirtimi, yra aktyvus Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo draugjos narys.

1959 m. gruodžio mėn. J. Žiugždai už ak
tyvų mokslinį ir visuomeninį darbą Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsa
ku suteiktas Nusipelniusio mokslo veikėjo 
garbės vardas.

Kupinas veržlumo, nenuilstančios energi
jos, geros nuotaikos ir jaunatviškos inicia
tyvos J. Žiugžda kuria naujus veikalus, rc- 

iJkdaguoja Lietuvos TSR istorijos III t., Lietu
vos TSR Šaltinių II t., rašo darbus 1863 m. 
sukilimo, proletarinės revoliucijos Lietuvo
je 1918 m. ir kitais klausimais. Mūsų vi
suomenę jis pradžiugins naujais moksliniais

ir populiariais darbais, istorijos mokslą pra
turtins naujų problemų analizėmis ir spren
dimais.

A. Gaigalaitė
Istorijos mokslų kandidatė

GIMTINĖ

Mes tavo, gimtine, vaikai. . 
čia žydi kolūkių laukai, 
čia spindi žydrynė šviesi, 
Čia mokomės, dirbam visi.

Užaugsim — atrasime mes 
Naujas planetas ir žemes. 
Bet tėviškės dirvos juodos 
Širdis nepamirš niekados.

Berželiai — gražuoliai laukų, 
Išvaikščioti vingiai takų, 
Gimtųjų kelių kaspinai 
Mums švies akyse amžinai.

Č. Kalenda
“Lietuvos Pionierius’' Nr. 75 (š.m. rugs. 16 d.)

Chicagos lietuviškų menševi
kų “mokytojas” iš gilumos šir
dies pataria Amerikos komu
nistams užsiregistruoti “sveti
mos valstybės agentais.” Jiems 

|nė plaukas nuo galvos nenu
krisiąs. Jie galėsią laisvai 
veikti, kaip veikė!

Sena istorija: tas nelaimin
gas žmogelis užsispyręs, ieš
ko komunistų tarpe už save 
durnesnių. Jie, mat, ims ir 
savanoriai pasidarys .tokiais, 
kokiais jis nori juos padaryti.

Aišku, kad iš to bandymo 
niekas neišeis.

LAUDIES MELSTŲ 
DARBŲ PARODA

Kaune M. K. Čiurlionio 
vardo dailės muziejuje ati
daryta liaudies meno meis
trų darbų paroda, kurioje 
eksponuojama kerą m i k a , 
grafika,' skulptūra, medžio 
raižiniai, meniniai siuvi
niai.

Didžiulį pasisekimą turi 
Valstybinės pedagoginės li
teratūros leidyklos tarnau
tojos O. D o v i d a vičienės, 
meno saviveiklos rateljo va
dovės O. Mažeikienės dar
bai.

Įdomius darbus parodai 
pateikė S. Žukas, A. Klepo- 
nienė ir t. t.

Iš viso parodoje eksponuo
jami 150 liaudies meistrų 
darbai.

Kelti savo mokslinį- tech
ninį lygį, nagrinėti svarbias 
problemas — štai kuo do
misi Kauno Politechnikos 
instituto mokslininkai. Jų 
gretas nuolat papildo nau
jos pavardės.

Dar vasarą KPI moksli
nėje taryboje mokslų kan
didatų laipsniai suteikti K. 
Lukoševičiui ir A. Pociūnui. 
Neseniai šis vardas pripa
žintas J. ValikoniuL

Neseniai moksliniai do
cento vardai suteikti dėsty
tojams C. Jakimavičiui, K. 
Bieliūnui, K. Pilkauskui, B. 
Garmui, O Tučaitei ir V. 
Jasiukaičiui.

Dabar institute yra 8 
profesoriai, 75 docentai, 110 
mokslų kandidatų ir 4 
mokslų daktarai.

P. Misevičius, 
studentas

Saviveiklinių dailininkų 
paroda

Kauno Mokytojų namuose 
atidaryta saviveiklinių me
nininkų — moky tojų — 
darbų paroda, kurioje eks
ponuojama daugiau kaip 
aštuoniasdešimt kūr i n i ų .

KAUNO LIAUDIES 
UNIVERSITETE

Daugiau kaip 300 įvairių 
profesijų žmonių susirinko 
Medicinos darbuotojų klu
be. Čia įvyko Kauno liau
dies universiteto naujo —< 
teatrinio iri kinematografi
jos meno — fakulteto pir
masis užsiėmimas. Susirin
kusieji išklausė paskaitas, 
taipgi dalyvavo koncer- 

I te-susitikime su miesto te-

ELIZABETH, N. J.
Trys Svarbūs Susirinkimai

LDP Klubo, LLD 54 kuopos ir 
LDS 33 kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadieni, Gruodžio-Dec. 17 dieną, 
prasidės 2 vai. popiet, vieta 408 
Court St.

Klubo susirinkimas prasidės 2-rą 
valandą popiet, o vėliau seks kuopų 
susirinkimai. Šie visi susirinkimai 
yra ne paprasti, bet priešmetiniai, 
juose bus renkamos valdybos 1962 
metams. Todėl prašome minėtų 
organizacijų narius dalyvauti susi
rinkimuose ir užsimokėti duokles.

e A. S. (98-99)

Arba štai jums protas: “Re
voliucinės idėjos visada ateina 
į despotų valdomą šalį iš už
sienių. Despotai stengiasi sa
vo valdomą kraštą visokiais 
būdais nuo svetimų idėjų įsi
veržimo apsaugoti” (“Naujie- 
no.s,” gruodžio 1 d.).

Pagal šitą “mokslą,” Ame
rikos revoliucija buvo impor
tuota iš užsienių. Prancūzi
jos revoliucija buvo įvežta iš 
kažin kur, 1917 metų Spalio 
revoliucija Rusijoje taip pat 
buvo įgabenta iš užsienio, iš 
Kinijos fašistinė Čiang Kai
še k o klika buvo išmesta iš už
sienių importuotų idėjų, ir
tam panašiai, ir taip toliau.

Man atrodo, kad šita savo 
nesąmone netiki nė pats Gri
gaitis. Bet gal aš klystu. Gal 
jis jau visai suvaikėjo...

Našlė Valė Tysliavienė už
tikrina “Vienybės” skaityto
jus, kad laikraštis išeidinės ir 
be jos Juozo. Valė, matyt, ti
kisi daug paramos iš Vaivadų 
šeimos — iš savo tėvo, brolio 
ir seserų,t. kurie, sakoma, su 
doleriu yra gražiai susidrau
gavę.

Kaip ten bebūtų, mes labai 
norėtume Valei Tysliavienei ir 
josios globotojams nuošir
džiai duoti vieną patarimą: 
ištraukite “Vienybę” iš sme
toninės balos, apvalykite ją 
nuo melų apie Tarybų Lietu
vą, pradėkite savo skaitytojus 
ir pasekėjus mokyti, kad jie į 
savo senąją tėvynę pradėtų 
žiūrėti tiesos akimis, nebešo
kite pagal piktąją “veiksnių” 
muziką, kurios melodiją dik
tuoja lietuvių tautos sveti
miems dievams par s i d a v ę 
priešai.

Daugelio jų tema tarybinės 
liaudies kūrybinis darbas. 
Su dideliu įsijautimu savo 
kūriniuose laisvo darbo 
džiaugsmą parodė A. Geru- 
laitienė. Mokytojai F. Bu- 
laka, D. šilinis paskyrė sa
vo paveikslus Nemuno kraš
to grožiui. Atkreipia dė
mesį mokytojų E. Zujienės, 
N. Černiackienės ir kitų 
darbai.

Paroda susilaukė didelio 
pasisekimo lankytojų tar
pe.

“Reakcinis religijos 
vaidmuo”

Tokia paroda atidaryta 
Kauno Mokytojų namų bib
liotekoje. Joje eksponuoja
ma daug medžiagų apie re
ligijos atsiradimą, pažangių 
veikėjų kovą prieš ją. Dė
mesio verti XIX amžiaus 
rusų rašytojų kūriniai apie 
religiją.. Daug marksizmo- 
leninizmo klasikų veikalų 
apie reakcinį religijos vaid
menį kovoje už demokrati
ją. Atskirame stende su
rinkta medžiagos apie ken
kėjišką Vatikano veiklą 
prieš liaudies demokr. šalis. 
Lankytojai susidomėję su
sipažįsta su buvusių bažny
čios tarnų, nutraukusių ry
šius su religija, knygomis 
bei straipsniais.

LAWRENCE, MASS.
Nauji Filmai iš Lietuvos

Dvidešimt tūkstančių dainininkų. 
Bažnytiniai chorai dalyvauja kartu 
su liaudies chorais, tautiškuose kos
tiumuose.

Žvejojimas palei Kanadą, lai
vai statyti Lietuvoje.

Filmų operatorius J. Grybas, ma- 
nadžeris K. Briedis, abu iš New 
Yorko.

Rodymas įvyks šeštadienį, Gruo
džio-Dec. 16 d., 6-tą vai. vakare, 
Julian Stopyra Post svetainėje, 23 
Monmouth St.

Maloniai kviečiame atsilankyti.
Rengimo Komitetas (98-99)

OZONE PARK, N. Y.
Aido choras rengia Naujųjų me

tų sutiktuves sekmadienį, gruodžio 
31 d., 8 vai. vakare, “Laisvės“ sa
lėje, 102 St. ir Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Norintieji dalyvauti prašomi už
siregistruoti pas choriečius.

Choro Valdyba (97-98)

FILMAI IŠ LIETUVOS bus ro
domi sekmadienį, Gruodžio-Dec. 17 
d., pradžia 2-rą Vai. popiet, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Rodys Jonas Grybas. Kviečia
me visus — vietinius ir iš apylin
kės — dalyvauti. Čia galėsite užsi
mokėti už “Laisvės” ir “Vilnies” 
prenumeratas arba galėsite naujai 
užsirašyti šiuos laikraščius. Ren
gia LLD 6-ta kuopa.

George Shimaitis (96-97)

Washing tonas. — JAV 
karinis orlaivynas atidėjo 
kosmonauto iššovimą iki 
1962 m. sausio mėnesio.

WORCESTER, MASS. 
Labai svarbūs filmai iš Lietuvos 

i Gruodžio 15 d., 7. vai. vakare, 
29 Endicott St., įvyks parodymas 
naujų filmų iš Lietuvos.

Patartina bei ragintina amerikie
tiškam jaunimui ateiti ir pama
tyti dabartine Lietuvą, jų tėvų tė
viškę. Filmai labai įdomūs, gražūs.

Rengia LLD 11 kuopa.
(98-99)

ATSIPRAŠĖ
Washingtonas. — Minne- 

apolio mieste, Minnesota 
valstijoje, laike TSRS kul
tūrinės parodos, chuliganai 
nutraukė TSRS vėliavą ir 
sudegino. TSRS prieš tai 
protestavo. Jungtinių Vals
tijų valstybės departamen
tas atsiprašė TSRS.

MIAMI, FLA.

Mirus

Jurgiui J amišoniui-Jamison
Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai, mūsų 
mylimai chorvedei Mildredai, jos sūnui ir dukrelei, 
visiems jo giminėms ir draugams. Janušonis, kaip 
tėvas, žmogus ir veikėjas, puoselėjo geresnę ateitį. 
Už savo šeimos ir visos žmonijos gerovę jis kalbėjo, 
dainavo ir rašė. Jo gyvenimo vairas, tariant poeto 
Mieželaičio žodžiais, buvo:

Išplauksiu į saulėtą krantą,
Kaip laivas, nemėgęs tylos, 
Kur mintys dainuodamos skrenda, 
Lyg paukščiai prie jūrų uolos...

5 p.--Laisvė (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 12, 1961

A. Bečienė Olga Šimkus
M. Valiulionienė R. čiulada
A. Valiulionis J. šukaitis
J. II. Mikitai J. Smalenskas
J. E. Sliekai J. M. Koch
A. Grinevičius . 1. U.
N. Sereika J. Paukštaitis
J. Balčiūnas S. A. Kanapė
J. Denis A. Paukštienė
M. žinskis M. V.
P. Skeberdis N. Tamošiūnienė
V. J. Stankus V. Bovinas
E. Vitartienė



Pastabos
Rimtas priminimas.
Nesveikas trynimasis.
Dabar aišku.
Nors nieko nepadės.
Turėtų susikalbėti.
Protingas jaunas diplomatas.

Neabejoju, jog visi skaitėte 
praėjusį penktadienį Adminis
tracijos pranešimą apie vajaus 
eigą. Administracija nusi
skundžia. Neina kaip reikia 
fondo reikalai. Vajus baigiasi, 
o, sako, dar toli nuo penkių 
tūkstančių dolerių.

Reikia susirūpinti. Tik nu
siskundimu darbo neatliksime. 
Paskutinėse vajaus savaitėse 
reikia visiems laisviečiams pa
sidarbuoti. Tikslas turi būti 
pasiektas, ir, aš tikiu, bus pa
siektas.

Dabar jau visi mato, kad 
Amerikos Darbo Federacijoje 
vystosi nesantaika tarp senųjų 
amatinių unijų ir didžiulių in
dustrinių unijų, atėjusių per 
CIO. Padėtis pavojinga. Ji pa
kenks visam darbininkų judė
jimui.

Federacijos priešakyje sto
vi surambėjęs reakcionierius 
George Meany. Industrinėms 
unijoms vadovauja Walter 
Reuther. Tarp jų gali iškilti 
atvira kova.

Tuo tarpu seniai žadama 
kampanija suorganizuoti nau
jus neorganizuotų darbininkų 
milijonus nė iš vietos nepasi
judina.

žiūrėsime, ką šiuo reikalu 
pasakys Floridoje vykstanti 
Federacijos-CIO konvencija.

Staigiai, netikėtai pasaulis 
pamatė, kad Katangos fašisti
nis Čiombės režimas gerai 
ginkluotas geriausiais ginklais. 
Iš kur jis tuos ginklus gavo 
ir gauna ?

Belgai pirmoje vietoje, ang
lai ir francūzai antroje. Tai 
jie, matyt, kursto ir ginkluoja 
Čiombę prieš Jungtines Tau
tas.

Kasmet apie šį laiką “Lais
vėje” pasakomas smarkus pa
mokslas apie kalėdinį tvaiką. 
Nors žinau, kad su juo niekas 
nesiskaito, bet neiškenčiu dar 
kartą jo neišdrožęs.

Neišleiskite paskutinio cen
to bevertėms dovanoms. De
vyniasdešimt penki procentai 
visų kalėdinių dovanų ant ry
tojaus būna pamirštos arba 
pasiųstos į gurbą.

Mažiau tokių dovanų pirk, 
o dolerį kitą paaukok “Lais
vei” arba Literatūros Drau
gijai, arba gynimui sveturgi- 
mių ir šiaip amerikiečių demo
kratinių teisių, ant kurių taip 
pavojingai kėsinąs visos reak
cines dvasios.

Santykiai tarp tų milžiniškų 
Azijos kraštų—Kinijos ir In
dijos — nesitaiso. Ginčijama
si dėl rubežiaus, dėl mažų te
ritorijos kavalkų.

Panašūs nesusipratimai tarp 
Kinijos, Burmos ir Nepalio ta
po gražiai išlyginti. Visas pa
žangusis pasaulis linki to pa
tiems santykiams ir tarp Kini
jos ir Indijos.

Kiniečiai kaltina Indijos 
premjerą Nehru, kad jis pra
deda pataikauti Amerikai. 
Girdi, po jo apsilankymo šio
mis dienomis Washingtone, jis 
pradėjo prie Kinijos prieka
biauti.

Kad Indija gauna daug pa
ramos iš Amerikos ir tikisi dar 
daugiau jos gauti, tai visiems 
žinoma. Kiek tas paveikia In
dijos nusistatymą link Kinijos, 
dabar dar sunku pasakyti.

Dar viena didoka, bet labai 
biedna Afrikos kolonija laimė
jo nepriklausomybę. Iki šiol 
Tanganyikoje viešpatavo ang
lai.
Nepriklausomos Tanganyikos 

premjeru yra jaunas, tik 38 
metų, gabus diplomatas Julius 
K. Nyerere. Jis žada savo 
valstybės politiką vairuoti ne- 
utrališkai. Niekas jam iš lau
ko pusės negalėsiąs diktuoti.

Nelengva bus kraštui pradė
ti nepriklausomą gyvenimą. 
Anglai jį nuo 1918 metų plė
šė koja prisimygę, neleido 
kraštui kilti ekonominiai ir 
Žmones laikė tamsybėje.

Ta pati istorija su visomis 
iŠ imperialistų jungo išsilaisvi
nusiomis Šalimis. A. Salietis

Yucaipa, California
Pramogos ir lietuvių 

gyvenimas
Pabaigoj lapkričio mėn. 

vietinė LLD kuopa surengė 
gražią pramogėlę su pietu
mis ir žaislais. Žinoma, tai 
dėka mūsų rengimo komisi
jos, bet galima pasidžiaug
ti, kad, apart rengėjų, prie
lankiai prisidėjo su reikme
nimis ir aukomis pavieniai. 
Toks prielankumas ne tik 
pagelbsti rengėjams, bet su
mažina ir rengimo išlaidas. 
Todėl parengimas davė gra
žaus pelno.

Su aukomis prisidėjo, po 
$3: Kastulė Budvilienė ir 
J. ir M. Dementis; po $2: 
Juozas Polukaitis, Marytė 
ir Antanas Mack, Antanet 
ir Juozas Russ, ir Margaret 
ir Jonas Alvinai; Petronėlė 
ir Juozas Richard—$1. Vi
so $15.

Rengėjai labai dėkingi 
draugams Širvinskams. Jie 
ne tik davė vietą parengi
mui, bet ir gausiai prisidė
jo su maistu ir gardėsiais. 
Įvairių pyragaičių ir tortų 
aukojo Marytė R., draugai 
Mateliai, Marytė ir Anta
nas Mack, Petrisė ir Juozas 
Richardai.

Verta pažymėti ir Onutę 
Jensėnienę: jie visus pavai
šino skaniais gėrimais.

Dalyvių buvo irgi gausus 
skaičius. Ne tik vietiniai, 
bet kaip visados, taip ir 
šiuosyk, atvyko drg. Russ 
iš Laguna Beach, Juozas ir 
Rožytė Savickai iš Pomona, 
draugai Lapės iš Los Ange
les, ir eilė kitų draugų ir 
draugių. Parengimas bai
gėsi geroj nuotaikoj.

Rengėjai taria visiems 
širdingai ačiū!

Apie ligonius
Jau porą sykių buvo ra

šyta, kad. kokia tai nepagei
daujama liga vargina Kas
tulę Butvilienę. Ją prižiū
ri jos sesutė Richardienė. 
Nors ir sirgdama, bet esant

Lawrence. Mass.
Gruodžio 9 d. Lietuvių 

Moterų Piliečių Klubas tu
rėjo parengimą L. P. Klu
be. Pereitą vasarą Lietuvo
je lankėsi amerikiečių tu
ristų, jų buvo ir iš Law
rence. Turistė ten nutrau
kė gražių paveikslų, kaip 
tai miestų, pastatų, žmonių, 
bendrai iš dabartinio Lie
tuvos žmonių gyvenimo. 
Paveikslai yra slenkamieji. 
Šiame parengime ji juos pa
rodė. Visiems, kaip mote
rims, taip vyrams, kurie 
dalyvavo, paveikslai pati
ko. Tas rodo, kad mūsų 
miesto, kaip ir kitų, lietu
viai įdomauja Lietuvos 
žmonių gyvenimu.

Sakoma, kad moterų su
sirinkime buvo pora, ku
rios nenorėjo, kad tie pa
veikslai būtų rodomi. Gal 
būti dabar ir jos pakeis sa
vo nuomonę — turėtų pa
keisti. Beje, L.P. Klubo ko
mitetas nusistatęs prieš ro
dymą filmų iš Lietuvos 
Klubo svetainėje. Tai blo
gas nusistatymas. Komiteto 
nariai turėtų žinoti, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
turi su Tarybų Sąjungos 
valdžia sutartį — apsikeis
ti kultūrinėje srityje fil
mais ir tt. JAV pasirenka 
eilę Tarybų Sąjungoje ga
mintų filmų, parsitraukia 
ir mūsų šalyje rodo; tą da
ro ir Tarybų Sąjungos val
džia iš savo pusės — pasi
renka Hollywoode gamintų 
filmų, parsitraukia ir rodo 
savo žmonėms. Tai kodėl 
bijoti, ar nenorėti, pamaty

progai, ji dalyvauja ir gau
siai remia mūsų parengi
mus. Ji dalyvavo ir praė
jusiame mūsų parengime. 
Malonu buvo ją sutikti.

Kitas geras draugas Jo
nas Žėkas — nuoširdus rė
mėjas visuomeninių reika
lų. Jonuko sveikata ne 
stipri, todėl jis kai kada 
vengia dalyvauti pramogo
se. Gaila draugo.

Pradžioj gruodžio mėne
sio atsikelia gyventi iš Los 
Angeles į Yucaipą Mikas ir 
Onutė Pūkiai. Dabartinė 
jų gyvenimo vieta bus: 
34746 Cedar Ave. Geros 
kloties jums., geri draugai, 
gyventi naujojoj vietoj!

Aplankius Los Angeles
Gruodžio mėn. pradžioj, 

Los Angeles LLD kuopa tu
rėjo surengusi šaunų pa
rengimą. Mes, turėdami ten 
daug gerų draugų, nuvy
kom į parengimą ir links
mai praleidom laiką.

Rengėjai, su d. Šmito pa
stangomis, turėjo skanius 
pietus, o paįvairinimui J. 
Streleckis sudainavo kelias 
liaudies daineles. Draugė 
Onutė Bernotienė paragino 
užsirašyti arba atsinaujinti 
“Vilnį” arba “Laisvę” ir 
pakvietė pakalbėti M. Al- 
vinienę ir drg. Šmitą, ku
rie taipgi kalbėjo už laik
raščių ir organizacijų ge
rovę.

Muzikantas Jurgis Da- 
mušis gražiai pagrojo; ku
rie norėjo, gerai pasišoko.

Svečių buvo iš arti ir iš 
toli—pilna svetainė. Drg. 
Russ ir J. ir R. Savickai, 
iš Pomona, neaplenkia . tos 
apylinkės parengimų.

Ta proga teko aplankyti 
drg. Feliksą ir Barbu t ę 
Shalingus. Gaila drg. Sha- 
lingo, Liga jį .vis dar var
gina. Alvinas 

ti Lietuvoje gamintų fil
mų?

Matykite naujus filmus 
Iš Lietuvos

šeštadienį, gruodžio 16 
d., Lenkų veteranų — Juli
an Stopyra P'osto svetainė
je, 23 Monmouth St., bus 
rodomi nauji filmai iš Lie
tuvos. Pradžia 6 vai. vaka
re. Įžanga visiems prieina
ma.

Ateikite visi ir visos. Pa
matykite naują Lietuvos 
žmonių gyvenimą, pamaty
kite miestus, miestelius, 
kaimus, fabrikus, žmones. 
Išgirskite Lietuvos jaunimą 
dainuojant. Atsiveskite ir 
savo vaikus, lai ir jie pa
mato Lietuvą.

Lawrence miesto parei
gūnai nutarė statyti sene
lių priežiūrai namą. Jis bus 
statomas prie Bradford ir 
Concord gatvių. Užims 20,- 
000 ketvirtainiškų pėdų že
mės plotą. Kainuos $300,- 
000. Tai svarbus nutarimas, 
nes tokia įstaiga labai rei
kalinga.

S. Penkauskas

Philadelphia, Pa.
Pauline ’ Kaspariunie n ė 

randasi Albert Einstein 
center ligoninėje York ir 
Taber Rd., ant ketvirto 
aukšto, Women’s Ward. 
Ten pasidavė ištyrim u i 
sveikatos ir turės pergy
venti operaciją. Tiek tik 
yra smagu, kad sūnus Al
bert, daktaras, viskuo ją 
aprūpina ir pasiuntė į Ii- 

goninę. Smagu, kad lietu-j 
vis, ir pažangių žmonių sū
nus jau yra gydytojas. Na
mų adresas: 811 Solly St., 
Philadelphia 11, Pa.

Antra ligonė, draugė H. 
Mattis, randasi Graduate 
Hospital ant 19 ir Lomber 
St.. Draugai ir pažįstami 
atlankykite serga n č i a s 
drauges arba pasiųskite 
užuojautos atvirutes, tas 
suramins sunkiai ser
gančias drauges ir padės 
nugalėti ligą.

Abiem draugėms linkiu 
laimingai susveikti ir vėl 
dalyvauti sykiu su mumis.

P. Walantiene

Brockton, Mass.
Lietuvis laimėjo dovaną
Prieš kiek laiko Ply

mouth County Fair, Inc., 
Fair Ground darže, buvo 
surengus farmerių darbų 
parodą. Buvo ir piešinių 
skyrius. Daug piešėjų daly
vavo — išstatydami savo 
kūrinius. Jų tarpe dalyva
vo ir John Stočkus, “Vil
nies” skaitytojas. Jis buvo 
išstatęs tris savo kūrinius. 
Už du iš jų, “Lietuvos ba
kūžė samanota” ir “Kai
mas”, jis gavo pirmąją do

vaną $100. Taipgi iš minė
tos organizacijos gavo laiš
ką — prašant jį ir ateityje 
dalyvauti piešinių parodo
se.

Jonas Stočkus gabus 
piešėjas, baigė meno mo
kyklą New Bedforde. Jis 
turi labai daug gražių pie
šinių, kurių lietuvių publi
ka nematė. Aš manau, jog 
būtų labai gerai, kad jis su
rengtų savo piešinių paro
dą lietuvių, kolonijose.

žiauri žmogžudystė
Gruodžio T d.< John P. 

Kavanaugh^ ; 21 metų, am
žiaus ir Carolina Ąnn Shį- 
lanski/ taip pat 20 metų, 
nužudė valgyklos savininką 
Nicholą Pechilį, . 61 metų 
amžiaus, graikų tautybės.

Kada naktį; Pechili parė
jo namo, jam tvojo bonka 
smūgį į galvą, o po to me
džiokliniu peiliu įrėžė sep
tynias žaizdas.

Užmušėjų sėbras R. J. 
Langley, 21 m, amžiaus, 
vogtu automobiliumi buvo 
juos nuvežęs į New Hamp
shire valstiją, bet vėliau jie 
grįžo atgal. Gruodžio 4 d. 
buvo suimti.

Paaiškėjo^ kad Shilanski 
ateidavo į Pechilio namus 
jų apšvarinimui, tai galėjo 
į juos įeiti. Jie bus teisiami 
gruodžio 18 d. Yra sako
ma, kad Pechili turėjo rei
kalų su gembleriavimu. Nu
matoma, kad laike teismo 
paaiškės ir žmogžudystės 
priežastis.

George Shimaitis

EASTON, PA.
Mirimai ir ligos

Nancy Aleksandravičie
nė, 65 metų amžiaus, susir
go, turėjo sunkią operaciją 
ir mirė. Turėjo daug pažįs
tamų, tai skaitlingai lankė
si į jos šermenis. Skaitlin
go būrio buvo ir į kapines 
palydėta.

Serga Marė Švegždienė. 
Turėjo nelaimę ir susilaužė 
koją. Kadangi viena gyve
na, tai susižeidus gulėjo 
kelias valandas be pagal
bos. Dabar randasi ligoni
nėje.

Kiek žinau, tai dar ir ki
tos dvi lietuvės randasi li
goninėje.

Linkiu joms greitai pa
sveikti. E. K.
" .............. Ji' ■' ....." ' ..

6 p.—Laisvė (Liberty)— An

Tarybų Lietuvos filmai
Bus rodomi šiose lietuvių 

kolonijose:
WORCESTER, Mass. — 

šį penktadienį, gruodžio 15 
d., 29 Endicott St. Pradžia 
7-ta valandą vakare.

LAWRENCE, Mass. — 
gruodžio 16 d., 6-tą valandą 
vakare, Julian Stopyra Post 
svetainėje, 2 3 Monmouth 
Street.

BROCKTON, MASS. — 
gruodžio 17-tą d., 2-rą vai. 
popiet., Lietuvių Taut. Na
mo svetainėje.

Rodymą atliks Jonas Gry
bas ir Klemensas Briedis iš 
Ozone Parko, N. Y.

Paveikslas, kabojęs 
aukštyn kojomis!..
O štai, kokių prajovų at

sitinka su moderniuoju me
nu: Museum of Modern 
Art (Moderniosios dailės 
muziejus) Niujorke išstatė 
parodon garsaus francūzų 
dailininko Henri Matisse 
kūrinius.

Per pusantro mėnesio čia 
apsilankė 116,000 žmonių, 
kad susipažintų su Matissio 
kūryba. Dažnai čia užeida
vo ir tapytojo sūnus, “ge
rai pažįstąs savo tėvo kū
rybą.”

Bet... o, dievuliau! Atei
na tūla moteriškė, stebi pa
veikslą, pavadintą “Laive- 
veliu,” ir sako:

—Šis paveikslas aukštyn 
kojomis pakabintas!..

“Ekspertai” nenori tikė
ti. Pagaliau ir jie įsitikina, 
jog eilinė moteriškė sako 
tiesą! Na, muziejaus va
dovai klaidą pataisė, bet 
jau per vėlai — kitą dieną 
paroda užsidarė!..

Tiesa, Matissio “Laive
lis”—nei velnias, nei gegu
tė; nei paukštis, nei šikšno
sparnis. Ir šiuo atžvilgiu 
visokie moderniojo meno; 
žinovai ir ekspertai pasista
tė į padėtį anos tamsios 
Lietuvos moterėlės, kuri 
bažnyčioje ’ laikė atbulą 
maldaknygę. Kai kažkas 
moteriškei tai pastebėjo, ji 
atsakė:

—A, kad juos kur... tai 
mano icliai vaikai namie 
knygą atbulą atsuko...

Tiesiog koktu darosi, kai 
dailininkas nupiešia tokį 
paveikslą, kurį gali ant sie
nos kabinti aukštyn kojo
mis, o stebėtojai taria: Tai 
šedevras!!..

Iš didelio rašto tūli dai
lininkai (įskaitant net ir 
dailės meistrus) išeina į 
kraštą.

Beje, toji moteriškė, ku
ri viena iš 116,000 žmonių 
tesuprato, jog Matissio pa
veikslas pakabintas aukštyn 
kojomis, , buvo Mrs. Gene
vieve Habert!

Šlovė jai!! Ns.

Newark, N. J. — Newar- 
ko orlaukis bus padidintas 
120 akrų plotu. Dabar iš jo 
jau veikia ir sprūsminiai 
lėktuvai.

Paieškojimai
Ieškau Marijonos Tamašauskie

nės, g&l būt jau mirus, tai jos yra 
vaikai, žinau sūnus rodos Jonas ir 
dukra Marijona. Gyveno Philadel
phia, Pa. Prašau rašyti sekamu 
adresu: Uršulė Palaimaitė (Jokū
bo), Kapsuko rajonas, Suvalkijos 
“Invalidų Namai," Lithuania, USSR.

Viktorija Danilevich, gyvenusi 
Kaune, ant žaliojo kalno, paieškau 
savo giminaičio Jono Dorin, gimu
sio ir gyvenusio Kaune, ant Žalio
jo kalno. Lietuvą apleido 1912 m., 
išvažiavo j Jungtines Valstijas, j 
Shenandoah, Pa.

Prašau atsiliepti arba apie jį ži
nančius pranešti.

Vik. Danilevich
269 88th St.
Stone Harbor, N. J.

(96-97)

r., gruodžio (Dec.) 12, 1961

Iš aidiečiy pastogės
Praėjusį penktadienį Ai

do Choras dainavo trum
piau nei kitais penktadienių 
vakarais. Dalykas buvo 
toks: choristas Ch. Aleksy
nas, savo 68-ojo gimtadie
nio proga, pasiryžo aidie- 
čius ir specialiai sukviestus 
svečius pavaišinti.

Baigus dainininkams dai- 
nuoti-repetuoti, jie ir paša
liečiai svečiai buvo susodin
ti apie stalus ir pavaišinti.

Sudainavo jie Ch. Aleksy
nui “Happy birthday” ir 
“Ilgiausių metų.” Buvo pa
kviesta eilė svečių palinkėti 
jubiliatui sveikatos ir sėk
mės gyvenime.

Kas gi yra tas jubiliatas, 
Ch. Aleksynas?

Jis gimė 189.3 metais 
Prienų valsčiuje valstiečio 
šeimoje. Į Ameriką buvo 
atvežtas jaunas 1905 me
tais, ir 1908 metais vėl buvo 
išvykęs į Lietuvą.

1911 metais grįžo į JAV, 
apsigyveno Šenadoryje, Pa. 
Į Niujorką atvyko prieš 40 
metų, ir čia tebegyvena. Ch. 
Aleksynas — ilgametis ai- 
dietis, mėgsta dainuoti ir 
vaidinti. Visuomet pažan-j 
gus žmogus, paremia mūsų 
spaudą ir organizac i j a s . 
Dažnai jis pavaišina ir ai- 
diečius.

Ilgiausių jam metų!
Beje, šiemet aidiečiai pa

mokų jau nebeturės. Dai
nuoti pradės su 1962 me
tais.

Aidiečvą rėmėjas _

New Yorkas.—Adlai Ste- 
vensonas neapsiima kandi
datuoti į Illinois valstijos 
gubernatoriaus vietą. Jis 
pasiliks JAV ambasadoriu
mi Jungtinėse: Tautose.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susi rinkimas 
su vaišėmis

Lietuvių Literatūros Draugijos 
185 kuopos susirinkimas jvyks gruo
džio 13 d., trečiadieni, “Laisvės” 
salėje. Tikimasi skaitlingo susi
rinkimo, nes jis bus su skaniomis 
vaišėmis. Jau keletas narių yra 
pasižadėję mus gražiai pavaišinti.. 
Todėl raginami visi nariai dalyvau
ti. Kurie norėtų į mūsų kuopą įsto
ti irgi prašomi atsilankyti. Nariai 
gali ir saviškius atsivesti. Valdyba

LIETUVIŲ KOOPERACINĖS SPAUDOS BENDROVĖS 
DALININKAMS (ŠĖRININKAMS)

šiuo pranešame, kad sekamas Lietuvių Kooperacinės 
Spaudos Bendrovės Metinis Suvažiavimas įvyks 1962 m. 
Vasario-Feb. 4 d., Rusų salėje, 61 Rivington Street, Man
hattan® (New Yorke). Posėdžio pradžia 10 vai. ryto. 
Visi Bendrovės dalininkai yra kviečiami Suvžiavime da
lyvauti.

Suvažiaviman vykstantieji dalininkai prašomi su savi
mi turėti savo narystės Certifikatą.

Stephen Vetchkis, Sekr.
~ - ....—‘ į =4=

VASARIO-FEBRUARY 4-tą DIENĄ, 1962 M. 
ĮVYKS “LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
Suvažiavimas ir Banketas Bus

American - Russian Center Hall
61 Rivington St., New York City

Visust “Laisvės” dalininkus kviečiame iš anksto 
pasiruošti dalyvavimui suvažiavime, o po suvažiavi
mo bankete. Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, o 
banketas — tuojau po suvažiavimo, apie 6-tą vai. 
vakare.

Geri Valgiai ir Gėrimai. Kaina $3.50
Prašome iš anksto įsigyti bilietą, nes labai svarbu 

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.
RENGĖJAI

LLD 1 kuopos žinios
Praeitą penktadienį įiįįr- 

ko LLD 1 kuopos susirink^ 
mas. Dalyviai plačiai pasi
kalbėjo bėgamais reikalais. 
Valdybos raportas rodė, 
kad kuopos stovis geras.

Savišvietos ruožte išsa
miai pasisakyta. Pageidau
ta rengti pobūvį. Vienas 
narys žadėjo pagalvoti-pa- 
ruošti paskaitą.

Metinių švenčių proga 
pasveikinta su deši m k e 
labai nusipelniusi paramos 
įstaiga.

Filmų vakaras
Kuopos atstovai iš LLD 

kuopų bendrų parengimų 
Komiteto veiklos davė ra
portą. Jis sakė, kad Komi
tetas nutaręs ruošti filmų 
rodymą gruodžio 23-čią, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber-į 
ty Avė, Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 7:30 v. vakaro.

Filmas “Tarybų Lietuva” 
liečia dabartinės Lietuvą 
daug temų. Kitas filmas — 
“Karo skenduolis”.

Filmus rodys J. Grybas, 
neseniai grįžęs iš filmų 
maršruto po platų kraštą. 
Visi ruoškimės dalyvauti 
ir kitus kvieskime pamaty- 

j ti, kaip atrodo dabartinė 
Lietuva.

Vienas Jūsų

Po miestą pasidairius
Mirė slaptosios policijos 

narys John Aievoli, sulau
kęs 56 metų amžiaus. Sa
koma, kad jis tyrinėjo apie 
4,000 netikėtai mirusių ar
ba nužudytų žmonių mir
ties priežastis.

Brooklynietė M. Soltis 
nuvyko į New Britain, ten 
gavo atsiskyrimą nuo savo 
vyro Danelio; ‘ o už valan
dos apsivedė ’ su R. H^į- 
WbddU. Taip greitos vedy
bos įvyko ’ todėl,' kad'-jos 
naujasis vyras turėjo iš
vykti į JAV militarinę tar- 
nybą.' - ‘ ;

REAL ESTATE

Woodhaven—North
Naujas 2 šeimų Namas 

Atskiras
Po 5 ir 6 kambarius. 84-29 86th 

Avė., nuo Forest Parkway. Statyto
jas ant vietos. Šeštadieniais ir Sek- 

! madieniais—HI. 1-2530. (98-100)




