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KRISLAI
Prašymas ir raginimas. 
Taip, nereikia pamiršti. 
Jau rimtas pavojus.
Priversta išvemti.
Girdi, “tik nusispiovč.” 
Bet pasaulio sąžinė nenurims.

— Rašo A. Bimba —

Metus pradėkime gražiai, 
rūpestingai. Ypač noriu kreip
tis į mūsų didžiosios Lietuvių 
Literatūros Draugijos narius ir 
veikėjus. Svarbu, kad mūsų 
organizacijos eilės šiemet ne
susilpnėtų. O tas daug pri
klausys nuo to, kaip anksti ir 
kaip rūpestingai sumokėsime 
narines duokles ir sutvarkysi- 
^ne kuopų veiklą.

Jūs draugai, kuopų valdy
bos ir veikėjai, žiūrėkite, kad 
per pirmuosius metų mėnesius 
visi nariai užsimokėtų duokles.

Reikia turėti galvoje ir nau
jų narių įrašinėj imas.

Reikia žiūrėti, kad kuopos 
laikytų susirinkimus.

___  ... . v

Taip, taip, sutinkame su di
džiojo kapitalo organo “The 
N. Y. Times“ redaktoriais. 
“Nereikia pamiršti,” jie sako, 
kad Jungtinės Valstijos suor
ganizavo, išlavino, apginkla
vo ir dirigavo nelaimingąjį 
įsiveržimą į Kubą praėjusį ba
landį“ (“Times,“ gruodžio 27 
d.).

žinoma, jie ragina mus to 
įvykio nepamiršti savotiškais 
išrokavimais. Jiems terūpi iš
pirkimai • to įvykio dalyvių, 
patekusių karo nelaisvėn.

Mums daug svarbiau kas ki
ta. Mums svarbu, kad visa 
Ąmerika ir visas pasaulis ne
pamirštų to nepateisinamo žy
gio prieš Kubos išsilaisvinusią 
liaudį. Reikia žiūrėti, kad ta 
avantiūra nebūtų pakartota. 
Juk vėl eina kalbos, kad vėl 
ruošiamas naujas įsiveržimas 
į Kubą. Reikia jį išblaškyti. 
Reikia, kad jis neįvyktų.

Praėjo tie laikai, kai gana 
rimti ir blaivūs amerikiečiai 
numodavo ranka į visokias fa
šistines išperas, sakydami, tai 
tik bepročių grupelės švaikš- 
čiojimai.

Štai pasirodo brošiūraitė 
“The American Right Wing.” 
Joje kalbama apie tuos “be
pročius.“ Kalbama su baime. 
Kalbama apie pavojų Ameri
kos žmonių laisvėms.

Brošiūros autorius Ralph E. 
Ellsworth sako : Tie sutvėri
mai organizuojasi. Jų orga
nizacijos kuriasi visur. Jų jau 
es*ma apie 1,000. Jos spie
čiasi apie respublikoną senato
rių Barry Goldwaterį iš Ari
zonos ir “Birch Society“ vadą 
Robert Welch.

Brošiūraitės autorius muša 
trivogą: pavojus rimtas, pavo
jus greitas. Prieš jį reikia ko
voti visai Amerikai.

Anglijos valdovai didžiuo
jasi, kad jie jau esą suteikę 
nepriklausomybę net 600,000,- 
000 žmonių.

Tas tik parodo, kiek jie tų 
žmonių buvo pavergę.

Didžiuotis nereikėtų. Geruo
ju jie niekam nieko nedavė. 
Bijojo sukilimo, tai paleido iš 
savo rankų.

Ar žinote, kad Anglija dar 
turi 35 kolonijas su milijonais 
žmonių? Ir nepaleis jų, kol 
nebus priversti paleisti.

Chicagos menševikų-laikraš
čio redaktorius smarkiai bara 
mane už pasmerkimą gen. 
Heusingerio, buvusio Hitlerio 
dešine ranka, pirmos klasės 
skerdiko. Girdi, gerai, kad 
“JAV vyriausybė tik nUsispio-

Kremliaus reikalavimo
Tąsa 5-tame pusi.

Tarybų Sąjungoje neruošia 
slėptuvių nuo A-boml >ų

Dešimt svarbiausių
1961 metų įvykių.^1

Maskva. — Kaip žinia, 
Jungtinėse Valstijose yra 
vedama plati kampanija už 
ruošimą slėptuvių nuo ato
minių bombų. Prie to ragi
na JAV vyriausybė, slėptu
vių gamintojai, generolai ir 
kiti “patriotai”. Ypatingai 
prie jų ruošimo raginaALe- 
on Goure, Rand Korporaci
jos specialistas, kuri dirba 
JAV karo orlaivynui. Leon 
Goure “įrodinėja”, būk 
“Tarybų Sąjungoje plačiai 

» statomos slėptuvės”.
“The New York Timeso” 

korespondentas Harris o n 
E. Salisbury išvažinėjo Ta
rybų Sąjungoje 12,000 my
lių, kalbėjosi su ' šimtais 
žmonių ir niekur nematė 
ruošiamų slėptuvių, neigi 
rado žmonių, kurie apie jas 
žinotų. Jis rašo, kad Tary
bų Sąjungoje ne tik neruo
šia nuo atominių bombų

Sako: Anglijos ir 
JAV vienybė tvirta

Washingtonas. — Po to, 
kai JAV prezidentas Kene
dis ir Anglijos premjeras 
Macmillanas atlaikė konfe
renciją Bermudoje, tai ko
mercinė spauda rašo, jog 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų vienybė yra tvirta ir 
visi nesusipratimai “paša
linti”.-

Žinoma, tai jau nebepir- 
mas pareiškimas. Bet rei
kia atminti, kad vienas ar 
kitas įvykis, kuris pažeid
žia vienos ar kitos šalies 
reikalus, tą “vienybę” su
purto. Užtenka prisiminti 
JAV ir Anglijos pasidalini
mą Katangos klausime.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — TSRS 

ambasadorius Micha i 1 a s 
Menšikovas išbuvo JAV 
ketveris metus. Jis jau grįš 
į Tarybų Sąjungą, o jo vie
ton atvyks kitas diploma
tas.

Ulan Batoras. — Mongo
lijos Liaudies Respublika 
paleido veiklon naują 
elektros gaminimo jėgainę, 
kuri turės 12,000 kilovatų- 
valandų jėgos.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė paskelbė, kad 
parduos Jugoslav! j a i už 
$45,000,000 kviečių. Sako
ma, kad JAV yra suteikę 
jai už du bilijonus dolerių 
pagalbos.

Tel Avivas. —Iš Vakarų 
Vokietijos atskrido advoka
tas Dr. Robertas Servan
tus. Jis apeliuos prieš na
cio Adolfo Eichmano nutei
simą mirtim

Pekinas. — Kinijos par
lamentas (Liaudies Kon
gresas) susirinks Pekine 
kovo 5 dieną.

slėptuvių, bet nedaro ir 
pratimų gelbėtis laike už
puolimo iš oro (air-raid), 
kokie nuolatos yra daromi 
Jungtinėse Valstijose.

H. Salisbury kalbėjosi su 
užsienio diplomatais, prie 
užsienio ambasadų esamais 
atašėmis, kitų šalių kores
pondentais, ir nei vienas iš 
jų niekur nematė slėptuvių. 
Gi slėptuvių negalima pa
slėpti, nes jeigu jų žmonės 
nežinos, tai ir reikalui 
esant nesuras.

H. Salisbury sumanė nu
sipirkti literatūros apie 
slėptuves. Maskvoje apsi
lankė į šešis knygynus, kur 
visokių knygų turi pardavi
mui, tai tik viename kny
gyne gavo brošiūraitė. 
Reiškia, TSRS nėra slėptu
vių isterijos ir jų statybai 
nėra milijonai rublių mė
tomi.

Padidėjo Anglijos 
ir Kinijos prekyba

Londonas.;-r-1960 metais 
Anglija išvežė į Kiniją už 
$87,920,000 vertės prekių. 
Tai buvo, audinių, chemika
lų, mašinerijos, plieno ir ki
tos industrines prekės.

Iš Kinijos tais pat metais 
ji pirko už $69,720,000, tai 
buvo arbata, aliejus, ir ki
tokios maisto prekes, taip
gi medvilne.

1961 metais Anglijos ir 
Kinijos prekyba^vmiai pa
didėjo.

Mirė buvusio JAV 
prezidento žmona

Washingtonas. — Sulau
kus 89 metų amžiaus mirė 
Edith Bolling Wilson, naš
lė-,buvusio JAV prezidento 
Wpodrow Wilsono. Sakoma, 
kad ji turėjo didelę įtekmę 
į prezidento Wilsono veiklą.

Tuo pat kartu' sukako 105 
metai nuo buvusio prezi
dento W. Wilsono gimimo. 
Ta proga atidarytas nau
jas automobiliams giltas 
per Potomac upę, iš Mary- 
lando valstijos į Virginia 
valstiją, arti Washington©, 
kuris pagarbai buvusio pre
zidento užvardintas Wood
row Wilson Memorial Brid
ge. Tilto pastatymui išleido- 
$15,000,000.

ŽYMUS KINŲ VADAS 
ŠIAURĖS VIETNAME
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų užsienio žval
gyba (ČIA) praneša, kad 
žymus Kinijos karininkas 
maršalas Yeh Chien-Yin- 
gas randasi Saigone, Šiau
rės Vietnamo sostinėje.

Logan, W. Va. —Septyni 
jaunuoliai ir mergina su 
automobiliu išlaužė gyve
namo namo sieną ir lovoje 
užmušė namo savininką O. 
Clevengerį.

New Yorkas. — Žinių 
agentūra Assaciated Press 
skelbia, kad 1961 metais 
Jungtinėse Valstijose dau
giausiai buvo spaudoje ra
šoma apie sekamus įvykius.

Pirmoje vietoje buvo Ta
rybų Sąjungos mokslo pa
siekimai — pasiu n t i m a s 
į erdves Jurijaus Gagari- 
no ir G. Titovo aplinkui Že
mę.

Balandžio 12 d. oro laivu 
“Vostok I”, Juris. Gagari
nas, pirmasis žmogus žmo
nijos istorijoje, kosmose 
apskrido aplinkai Žemę ir 
sėkmingai nusileido.

Rugpjūčio 6 d. tarybiniai 
mokslininkai vėl iššovė į 
kosmoso erdvę oro laivą 
“Vostok H”, kuriame ra
dosi G. Titovas. Oro laivas 
aplinkui Žemę skrido 17-ką 
kartų, padarydamas 435,- 
000 mylių. Skraidė 25 valan
das ir 18 minučių. Oro lai
vas ir Titovas sėkmingai 
nusileido ant Žemės. Todėl

■ ............--■■■ -----------------...... ................ r-.. tt“-- ; :

Kodėl Amerikos kapitalistai 
steigia fabrikus užsienyje?
Washingtonas. Jung

tinu Valstijų Prakybos de
partamentas paskelbė fak
tus apie mūsų šalies kapi
talistų įdėlius užsienyje ir 
jų pelnus. Stojasi klausi
mas: Kodėl JAV kapitalis
tai steigia fabrikus užsie
nyje, kuomet mūsų šalyje 
yra virš penki milijonai be
darbiu ? <v

Užsienyje Jungtinių Val
stijų kapitalistai steigia 
fabrikus todėl, kad iš to 
jiems yra daugiau pelno. 
Kitose šalyse jie mažiau 
moka darbininkams algų, 
negu JAV, daugelyje šalių 
jie ant vietos gauna tiems 
fabrikams medžiagų, ten 
pat jie randa savo prekėms 
rinkas, ir kitokių galimybių 
randa padidinimui savo 
pelnų. 1960 metais 35 di
džiosios JAV korporacijos 
mūsų šalyje turėjo 9.2 pro
centus pelno, gi tuo pat lai
ku jos užsienyje pelnė 14.4 
procentus

Dabartiniu laiku Jungti
nių Valstijų kapitalistai už
sienyje turi įdėję virš 50 
bilijonų dolerių. Jų įdėliai 
greitai atsimoka. Štai keli 
faktai.

1958 m. Lotynų Ameriko
je JAV kapitalistai įdėjo 
$317,000,000, gi tais pat 
metais įplaukų turėjo 
$653,000,000; 1959 metais 
jie įdėjo $347,000,000, įplau
kų* tur ė j o $600,000,000; 
1960 metais įdėjo $267,000,- 
000, «o įplaukų turėjo $651,- 
000,000; 1961 metais jų įdė
liai buvo $500,000,000, o 
įplaukų $770,000,000.

Per ketveris metus Loty
nų Amerikoje JAV kapita
listai įdėjo 1,4331 milijoną 
dolerių, per tą lAiką įplau

Juris Gagarinas ir G. Tito
vas yra pirmieji žmonės, 
kurie kosmose skraidė ap
linkui Žemę.

Jungtinių Valstijų orlai- 
vynas per du kartus\iššovė, 
karininkus į erdves, tai A. 
Shepardą ir V. Grissomą. 
Bet jie erdvėse buvo tik po i 
15 minučių ir už 300 mylių | 
nusileido parašiutais.

Antrąją vietą žiniose užė
mė įvykiai Berlyne, kur į 
dažnai jie grąsino taikai. į 
Trečioje vietoje buvo Jung-1 
tinęs Tautos: jų veikla Į 
Konge, mirtis buvusio ge- j 
neralinio sek r e t o r i a u s 
Hammarskjoldo. Ketvirto
je — invazija į Kubą. Penk
toje — atominių gi n k 1 ų 
bandymai, šeštoje — John 
Kenedžio užėmimas JAV 
prezidento vietos.

Šiuos įvykius sekė žinios 
apie TSRS Komunistų par
tijos suvažiavimą ir jos 
naująją programą, Eich- 
manno teismas; ir uraganas 
“Carla”.

kų turėjo 2,664 milijonus 
dolerių, taigi, jeigu imti jų 
pelnus tik po 14 procentų, 
tai pelnai buvo $373,000,000 

Panašiu lygiu amerikie
čių kapitalistų pelnai auga 
ir kitose atsilikusiose pa
saulio šalyse — Afrikoje ir 
Azijoje. Europoje, kur dar
bininkų algos yra didesnės, 
negu Lotynų Amerikoje, 
tai JAV kapitalistų įplau
kos yra vienas doleris už 
kiekvienus tris įdėtus į 
biznį, bet ir ten jie daugiau 
pelno turi, negu JAV.

Indonezija jau 
ruošiasi veikti

Jakarta. — Prezidentas 
Sukamo padidino Saugumo 
Tarybos narių skaičių. Da
bar Indonezijos ginkluotą,- 
sias jėgas sudaro apie 500,- 
000 karininkų, karių, jūri
ninkų ir lakūnų.

Indonezija pasir engus 
veikti išlaisvinimui Vakarų 
Naujosios Gvinėjos, kuri 
randasi į rytus nuo Indone
zijos. Vakarų Naujoji Gvi
nėja užima 151,000 ketvir- 
tainiškų mylių plotą. Tos 
pat salos rytinė dalis įeina 
į Australijos teritoriją ir 
užima 93,000 ketv. mylių 
plotą.

Havana. — Laike invazi
jos buvo suimta 1,183 be
laisviai. Jų komitetas vėl 
pradėjo veiklą nupirkimui 
traktorių, ant kurių galėtų 
iškeisti belaisvius.

Bukareštas. — 1961 me
tais Rumunijos industrinė 
gamyba pralenkė 1960 me
tų gamybą 14 procentų.

J. Valstijų mokslininkai 
išstojo prieš karą

Denver. — Čionai per 
penkias dienas tęsėsi Jung
tinių Valstijų mokslininkų 
suvažiavimas. Daly v a v o 
virš 1,800 mokslininkų, ku
rie yra susijungę į Ameri
can Association for the Ad
vancement of Science. Prie 
šios organizacijos priklau
so 64,000 pavienių įvairaus 
mokslo mokslininkų ir 294 
organizacijos, kurios turi 
virš 2,000,000 narių.

Mokslininkai svarstė nuo 
žemdirbystės iki astronomi
jos klausimus. Jie daugiau
siai kalbėjo apie katastro
fiško karo pavojų ir reika
lą pasukti mokslin inkų 
veiklą žmonijos gerovei, 
jos išgelbėjimui nuo vargo, 
skurdo ir karo.

Mokslininkai pare i š k ė, 
kad prie, dabartinio ginklų 
išsivystymo nei viena šalis 
karo negalėtų laimėti, kad

Chuliganai išdaužė
“Vilnies” langą

Dienraštis “Vilnis” rašo:
“Kalėdų naktį, kuomet 

tikintieji džiaugėsi pasakiš
ko kristaus gimimo sukak-
timi, o šiaip žmonės džiūga
vo puikiomis nuotaikomis, 
tai keli politiniai banditai 
vėl griebėsi “Vilnies” raš
tinės langų daužymo. Šį 
kartą jie sviedė keturkam
pį akmenį (cementinį lui
tą), sveriantį apie 50 svarų. 
Matomai ne vieno darbelis, 
o gal pagalba tam tikrų 
sviedimui įrankių.

Ar susiorganizuos 
Malają federacija?

Singapūras. — Malajų 
pusiasalio vyriausybė sten
giasi sudaryti galingą fede
raciją, į kurią būtų įtrauk
ta Singapūras, Saravakas, 
Brune jus ir Šiaurinis Bor
ne jo.

Trys pastarosios teritori
jos randasi Borneo saloje. 
Visi šie plotai įeina į Brita
nijos imperiją

Malajų pusiasalyje yra 
susiorganizavus federacija, 
kuri užima 50,690 ketv. my
lių plotą ir turi 7,000,000 
gyventojų. Kitos tos kolo
nijas turi apie 6,000,000 gy
ventojų, tai bando ir jas 
įtraukti į bendrą sąjungą.

Paryžius. — Francūzijos 
naujasis laivas “La France’, 
išplaukė į jūrą. Jo pastaty-’ 
mui išleista $80,000,000. 
Laivas yra 66,000 tonų įtal
pos, 1,036 pėdų ilgio. Į New 
Yorką jis atplauks vasario 
3 dieną.

Albany, N. Y. — Taksiai 
1962 mėtų “plaitus” užsidė
jo gruodžio 27 d. Visi sunk
vežimiai naujus “plaitus” 
turi užsidėti su sausio 15 
d., o automobiliai su sausio 
31 diena.

“dabar jau negalima karo 
laikyti už priemonę šalies 
išgelbėjimui, nes nėra gali
mybių išgelbėjimo žmonių... 
Jeigu karas prasidėtų, tai 
jame žūtų dauguma gyven
tojų visų tų šalių, kurios į 
karą būtų įtrauktos. Karas 
sunaikintų miestus, kultūri
nius žmonijos pasiekimus ir 
pati kultūrinį gyvenimą.”

Buvo suvažiavime ir to
kių, kurie įeina į valdiškus 
komitetus, tai jie mažino 
karo sunaikinimo pavojų, o 
kai kurie net siūlė statyti 
slėptuves. Bet milžiniška 
dauguma dalyvių kalbėjo 
prieš apsiginklavimą, už 
už taikų visų žmonių ir val
stybių sugyvenimą.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė pranešė Hollan- 
dijai, kad ji netarpininkaus 
reikale Vakarų Naujosios 
Gvinėjos.

Portugalai keršys
NATO nariams

Washingtonas. — Numa
toma, kad Portugalija da
rys kliūčių Jungtinių Vals
tijų palaikymui karo bazių 
Azores salose. JAV ten turi 
jūrų laivyno ir karo orlai- 
vyno bazes. Sutartis baigia
si 1962 m. gruodžio 31 d., 
bet ji iš anksto turi būti 
atnaujinta.

Portugalijos vald o a i 
įpyko ant NATO narių, kad 
jie jai negelbėjo reikale jos 
kolonijų Indijioje. Sakoma, 
kad Portugalijos vyriausy
bė tariasi ir su Ispanijos 
fašistais, kad ir pastarieji 
keistų savo politiką reikale 
esamų JAV kaYo bazių.

Ekstra
Maskva.-- TSRS premje

ras Chruščiovas pasiuntė 
pasveikinimą su Naujai
siais metais JAV preziden
tui Kenedžiui ir išreiškė 
viltį, kad bus sušvelninti 
tarptautiniai santykiai. To
kio pat turinio pasveikini
mą gavo TSRS vyriausybė 
ir nuo prezidento Kenedžio.

Beka, Portugalija. —Por 
tugalijoje įvyko sukilimų 
prieš fašistinį režimą. Val
džia giriasi, kad sukilimus 
nuslopino ir šimtus žmonių 
areštavo.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas DeGaulle sako, 
kad 1962 metais bus susi
tarta su alžyriečiais, ir 
Francūzija ištrauks iš Al
žyro savo armiją.

Washingtonas. — Sulau- 
kęss 56 metų amžiaus mirė 
Paul M.. Butler, buvęs De
mokratų partijos pirminin
kas.

Roma. — Italijos komu
nistų partija turi 1,728,000 
narių.
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Sužlugusios Nassęrio viltys
SIRIJA PATI pasitraukė iš Jungtinės Arabų Res

publikos, o Yemenas tapo išmestas. Pasiliko tik Egip
tas. Aišku, kad ir pats pavadinimas "‘Jungtinė Arabų 
Respublika” nustojo prasmės. Veikiausia jo bus atsiža
dėta.

0 prieš metus kitus prezidentas Nasseris galvojo 
apie viso arabiškojo pasaulio suvienijimą po viena jo 
vadovybėje Jungtinės Arabų Respublikos vėliava. Po 
to, kai jam pavyko įtraukti Siriją, jis darė viską laimė
ti Iraką. Bet Iraką laimėti nepavyko. Tuojau ir Sirija 
pradėjo “zurzėti” prieš ant jos užkartą Nassęrio reži
mą. Politiniai ir ekonominiai suvaržymai pasidarė ne
pakenčiami, ir Sirija pernai nusprendė atsisveikinti su 
visa Jungtine Arabų Respublika. Iš karto Našseris py
ko ir protestavo, bet paskui pamatė, kad prievarta Siri
jos išlaiykti nebus galima. Sirija atsisteigė savo nepri
klausomybę ir tuoj tapo priimta atgal į Jungtines Tau
tas.

Nasseris sako, kad Yemeną teko išmesti todėl, kad 
ten režimas despotiškas ir netoleruojamas, kad ten so
cialinė santvarka visai svetima socialistinei santvarkai, 
kurią jis bandąs įvesti į Egiptą. Jis esąs įsitikinęs, kad 
arabiškojo pasaulio problemas galima išspręsti tik so
cialistinėje santvarkoje. Tuo tarpu Yemeno valdovai pa
sakė, kad socializmas nesuderinamas su jų religija, ir 
todėl jam koją įkelti į Yemeną nebus leidžiama.

Tenka pripažinti, kad Nasseris kalba gražiai ir iš
mintingai. Jo argumentai, kad arabų išganymas, kaip ir 
išganymas visų žmonių, galima tik naujoje, tik socialis
tinėje santvarkoje, nesugriauamd. Tik klausimas yra, 
kaip šitie Nassęrio žodžiai atitinka jo darbams? Kiek 
to socializmo į Jungtinę Arabų Respubliką jis stengiasi 
įvesti? Pav., jis yra nuvaręs į pogrindį Egipto Komu
nistų partiją ir ją ten laiko. Egipto kalėjimai užpildyti 
kovotojais už socializmą. Kai šitaip elgiamasi su tikrai
siais socializmo šalininkais, tai kol Nasseris nepakeis 
savo nusistatymo ir nesugrąžins žmonėms demokratinių 
laisvių, juo pasitikėti'bus nelengva. Jis pats tai turėtų 
suprasti ir pradėti šiuos 1962 metus su tokiomis politi
nėmis ir ekonominėmis' reformomis,, kurios įtikins vi
sus, kad jo frazės apie socializavimą Egipto nėra tik 
tuščia demagogija.

TAI TAIP PASIKEIS 
LIETUVOS SOSTINĖ

Lietuvos spaudoje daug 
kalbama apie tai, kaip po 
kelerių metų, atrodys Lietu
vos sostine 
projektas yra.

Apie tai “Kauno Tieso
je” skaitome:

“Pirmiausia 
miesto šiaurės 
Daugiau butų, 
dabartiniame 

rajone, 
respublikos sostines

;u atrodys Dietų 
Vilnius. Jau ir

bus užstatyta 
vakarų dalis.

negu visame
Vilniuje, bus

kuris iškils

Naujoji Vilnia, nefit-

naujame 
pietinėje 
dalyje.

Išaugs 
pažįstamai pasikeis ir senojo
Vilniaus rajonai. Vietoje me
dinių namų čia iškils moder
niški daugiaaukščiai pastatai.

Daugiaaukščių namų gyve
namieji kvartalai gražiai de
rinsis su gausiais žaliaisiais 
plotais, žalios juostos iš na
tūraliųjų miško parkų apie 
miestą nusities į centrą, kur 
dabar trūksta žalumynų. Ypač 
įspūdingai atrodys Neries 
krantine. Jos dešinįjį krantą 
papuoš terasose išdėstyti dau
giaaukščiai namai, o paupiu 
nusities žaliųjų sodinių alėja.

Ateities Vilnius bus tikras 
komunizmo statytojų miestas.”

Piktos propagandos šaltinis
NET DU ĮŽYMŪS mūsų Valstybės departamento 

darbuotojai prabilo vienu kartu. Jie sako, kad pasta
raisiais laikais išsiliejęs gana sraunus propagandos upe
lis prieš Jungtinių Tautų politiką sugrąžinti Katangą į 
Kongą yra finansuojamas Amerikos doleriais. Tam išlei
džiama šimtai tūkstančių dolerių. Niujorke po num. 
608 Fifth Ave. veikia “Katanga Information Service”, 
kuriai vadovauja tūlas neaiškus sutvėrimas pavarde 
Mr. Strulens. Iš čia išplaukia gerai šmeruojama propa
ganda.

Šituos faktus atidengė Mennen Williams, valstybės 
sekretoriaus pagalbininkas Afrikos reikalais, ir Carl 
T. Rowan, valstybės sekretoriaus pokalbininkas Viešai
siais reikalais. Jie žino, ką kalba. Jie turi faktus.

Tik vienas klausimas: Kodėl jiedu neatidengė tų 
Amerikos kapitalistų, kurie Mr. Strulenso agentūrą fi-

Geriausi mūsų jam linkėjimai
GERA, DŽIUGI ŽINIA iš Washingtono. Jei ji pasi- 

tvirtins, jei nepavirs beverte pasaka, tai džiaugsis mili
jonai amerikiečių.

Žinia kalba apie Federalinio Sveikatos, Apšvietos 
ir Gerovės Departamento vedėją Mr. Abraham A. Ri- 
bicoffą. Jis pasakė, kad jis pakinkys visą savo departa
mentą į darbą kovai dėl laimėjimo ateinančioje Kon
greso sesijoje medicininio seniems žmonėms aptarnavi- 
hno nemokamai. Kaip žinia, pernai buvo toks bilius 
įneštas, bet nepraėjo. Buvo sakoma, kad prezidentas 
Kenedis ir visa vyriausybė tik žodžiais tam biliui prita
rė, bet nepadarė, kas reikia, kad bilius laimėtų Kongrese.

Šiemet būsią kitaip. Mr. Ribicoff sako, kad jis jau 
turi sumobilizavęs daug jėgų^biliaus pravedimui.

Mes tik galime palikėti jam pasisekimo. Pasisekimo 
jam vėlins kiekvienas susipratęs amerikietis. Įvedimas 
medicininio aptarnavimo seniems žmonėms nemokamai 
prie mūsų esančios Socialinio saugumo sistemos būtų 
didžiausias Amerikos žmonių laimėjimas.

Remdami šitas prakilnias Ribieoffo pastangas, 
Amerikos žmonės nė valandėlei neturi pamiršti savo 
vaidmens. Jie neturi miegoti. Jie turi padėti Mr. Ribi- 
eoffui. jie turi padaryti didžiausią spaudimą į savo 
kongresmanus ir senatorius, kad jie balsuotų už minėtą 
bilių. Be žmonių balso, be žmonių paramos net ir smar
kiausios Ribieoffo pastangos laimėjimo mums neduos. 
Reikia nepamiršti, kad šiam biliui opozicija yra be galo 
galinga. Jam priešinasi reakcinė Gydytojų susivienijimo 
vadovybė. Jam priešingos visos reakcinės jėgos. Tik at
budę Amerikos žmonės jas nugalės ir laimės.

JUNGTINES TAUTAS 
PALAIDOTŲ

Chicagos kunigų “Drau
gui” patinka, kad aną dieną 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje Adlai Stevenso- 
nas, gindamas Portugaliją 
prieš Indiją, pranašavo ‘tax. 
tarptautinei organizaci j’ a i 
nelaimingą: mirtį. G if r d i, 
“stebint įvykius Jungtinėse 
Tautose, tenka labai rimtai 
abejqti jų- naudingumu.” 
Na, o “Nehru vęidųiaįnys- 
tės ir. agresiją, cįar .laląiąu 
.sumažiną pasaulio yįltis bęt 
ko gero laii^tj. jš, Jungtinių 
Tautų.”

Bet tos viltys yra ne pa
saulio, o tik kunigų “Drau-

Mūsų “dvasios tėve-, 
liams” nepatinka, kad Jung
tinėse Tautose vis garsiau ir 
garsiau kalbama apie visiš
ką panaikinimą kolonializ
mo. Nepatinka nė tas, kad 
Jungtinės Tautos kalba 
apie nusiginklavinuf, arba 
kad jos praktiškai pavaiz
duoja taikaus sugyvenimo 
galimybes.

Panašiai gieda ir Brook- 
lyno pranciškonų “Darbi
ninkas.” Šiam kunigų or
ganui “Indijos ir Indonezi
jos agresija prieš Portuga
liją - Olandiją tai reiškia 
Maskvos stiprėjimą, Jungti
niu Tautu bankrotą.” In
dijos likvidavimas Portuga
lijos kolonijų Goa, Damao ir 
Diu Indijos teritorijoje bu
vęs atliktas susitarimu su 
Tarybų Sąjunga.

go.
Ii m

PONAS SEKRETORIUS 
NEPATAIKĖ

Mūsų Valstybės sekreto
rius Dean Rusk pabaigė 
šiuos metus su gana rūsčiu 
pamokslu Amerikos žmo
nėms. Jie esą labai toli at
silikę, pavyzdžiui, nuo Ta
rybų Sąjungos žmonių su
pratime ir, pažinime politi
nių vertybių. Jis sako:

Kiekvienas Sovietų Sąjun
gos pilietis, peržengęs komu
nistinio pasaulio sieną, yra 
indoktrinuotas Markso, Leni
no, Stalino ir Chruščiovo dia
lektika. Sovietų studentas, at
vykęs į šį kraštą pagal stu
dentų pasikeitimo programą, 
susitikęs amerikiečius diskusi
jose, ligi' pat pirštų galiukų 
žino visus atsakymus į klau
simus, kritikuojančius komu
nizmą. Jie gali būti netikslūs 
atsakymai, bet jis tiki jais. Jis 
nuo pat vaikystės buvo moko
mas šios doktrinos. Mūsų stu
dentai tačiau, kartais ir senes
ni keliautojai, dažnai nesuge-

ba atsakyti į: Sovietų «tatomlu& 
jiems klausimus. •'

Kodėl gi taip atsitinka? Tai 
ironiš^kai atsitinka todėl, kad 
mūsų laisva sistema nereika
lauja, kad kiekvienas pilietis 
nusimanytų politinėse teorijo
se, nes mūsų laisvieji piliečiai 
patys nepergalvojo ar nesusi- 
rado atsakymų į šiuos pagrin
dinius klausimus. Tokie klau
simai yra: kas gi mūsų kraš
te tikrai turi pastovią vertę? 
Kodėl mes didžiuojamės būti 
tuo, kuo esame — amerikie
čiais? Faktas yra, kad mes 
savaime suprantamai pasiima- 
me didelę dalį, kuri nėra taip 
lengvai pašiimama kitų žmo
nių. ' •

Mūsų gerbiamas sekreto
rius gražiai prašauna pro 
šalį, kai jis pasigenda rei
kalavimo iš pačių piliečių 
protingai protauti. Reikala
vimais tik, laikinai žmones 
privers ir. priimti ir tole
ruoti tai, .kas jau paseno, 
sugedo, išsigimė. Nebėra 
jokių sveikų, rimtų argu
mentų apgynimui nusenu- 
sios kapitalistinės santvar
kos. Ji be ateities. Jai lai
kas užleisti vietą naujai 
santvarkai.

Štai kame visų mūsų, 
a m e r ikiečių, nelaimė. Iš 
mūsų reikalaujama (ir dar 
kaip reikalaujama — mo
kyklose, bažny č i o s e , per 
spaudą, radiją, televiziją), 
kad mes ' garbintume tas 
vertybes (politines, sociali
nes, moralines), kurios pa
sidarė nebesuderinamos su 
blaiviu protu. Paimkime, 
pavyzdžiui, mūsų didžiosios 
New Yorko .valstijos guber
natorių Rockefellerį. Jis 
veikiausia nė pats nebe
žino, kiek 'bilijonų dolerių 
jis valdo,1 fjįai ■ tuo tarpu 
Niujorko Wieste lūšnynuose 
šimtai tūkstančių darbinin
kų šeimų skęsta varge, 
skurde, nedatekliuje, ligose. 
Argi tai sude r in a m a 'su 
žmoniškumu^ su dorove, su 
paprasčiausia socialine mo
rale?

Aišku, ponas valstybės 
sekretorius, bardamas mus 
visus amerikiečius, pamiršo 
tą vyriausią mūsų “atsili
kimo” šaltinį. Jis reikalau
ja iš mūsų didžiuotis baisią
ja socialine praraja, kuri 
viešpatauja mūsų visuome
nėje. Jis reikalauja, kad 
mes mokėtume ją apginti' 
prieš argumentus žmonių, 
kurie išauklėti ir išmokslin
ti socialistinėje santvarkoje, 
kurie apsiginklavę 
Tai reikalavimas, 
sekretoriau, kurio 
niekas nepajėgs!

mokslu, 
ponas 
išpildyti

zur-

PREZIbĖNTUI 
KENEDŽIUI 
PASISKAITYTI

Stambus komercinis
nalas “Life” (gruodžio 22 
d.) įdėjo prezidento Kene
džio pareiškimą, kuriame, 
tarp kitko, pasakyta:

“Jei kada nors Jrvngtinės 
Valstijos pasiektų tą vietą, 
kur nebebūtų idėjų susikir
timo, kur debatai (diskusi
jos) išnyktų, kur kiekvie
nas sutiktų su kiekvienu vi
sais klausimais, tai tada 
mūstĮ tardai būtų galas, ir 
laisvės idealas, kuriam mū
sų tauta : buvo dedikuota 
nuo Washingtono laikų, su
žlugtų.”

Parastai mūsų preziden
tų pareiškimus, išsireiški
mus kas nors kitas jiems 
parašo. Greičiausia ir šiuos 
gražius žodžius mūsų da
bartiniam prezidentui kas 
nors kitas pabėrė. Bet lai 
būna ir kad jis juos 
pats sugalvojo ir parašė. 
Tai dar geriau. Tai dar ir

Idnlči'aU1 mes norėtume pa- 
ragintf’į^įzidentą juos dar 
kartą rimtai perskaityti ir 
į juos įsigilinti ir, paskui, 
imtis priemonių to laisvės 
idealo gelbėjimui. Jis yra 
rimtame pavojuje. Jį naiki
na, jį ėda, jį žlugdo baisus 
vėžys formoje Smith Akto 
ir McCarran Akto.

Reikalavimas, kad politi
nė partija, kurios idėjos ir 
idealai nesutinka su viešpa
taujančiomis demokratų ir 
respublikonų partijų idėjo
mis ir idealais, užsiregist
ruotų kaip svetimos valsty
bės agentūra, reikalavimas, 
kad tūkstančiai amerikie
čių, kurių nusikaltimas yra 
tik tame, kad jie mano, jog 
kapitalistinę santvarką ga
lima ir būtinai reikia pa
keisti kita, geresne, prana
šesne santvarka, užsiregis
truotų svetimos valstybės 
agentais, arba eis į kalėji
mą ne tik vienam amžiui, 
bet net keliems amžiams 
(už kiekvieną neužsiregist
ruotą dieną grūmojama 
penkeri metai kalėjimo), — 
toks reikal avimas nieko 
bendro neturi su lais
vės idealu, nieko bendro ne
turi su prezidento viršuje 
cituotu pareiškimu. O bet
gi, pasirodo, prezidentas, 
per savo brolį Robertą Ke
nedį, valstybės prokurorą, 
yra pasimojęs šituos žvėriš
kus įstatymus pravesti gy 
veniman, vadinasi, savo 
rankomis iškasti duobę ir 
po šešių pėdų velėna palai
doti tariamąjį laisvės idea- 
la.

Kaip šaltąjį karą naikinti?
Gen. Montgomery, vyJ 

riausias Britanijos karinių 
jėgų vadas 2-jame pasauli
niame kare, neseniai ketu
rias savaites praleido Kini
joje. Baigdamas kelionę po 
Kiniją, jis pareiškė, kaip 
galima šaltąjį karą'naikin
ti:

1. Turi būti viena Kini-

ATŽAGAREIVIŲ 
MEŠKERĖ NAUJIEMS 
ATEIVIAMS

• / ' . ■ r

Kanadoje, kaip ir Jungti
nėse Valstijose, pilna pabė
gėlių iš Europos ir kitų že
mių. Ten, kaip ir čia, aiš
ku, naudojasi tų naujų at
eivių paslauga visokio plau
ko reakcionieriai. Ypač kai 
dabar Kanadoje laukiama 
naujų parlamentarinių rin
kimų, konservatoriai, ku
rie dabar viešpatauja, tie
siog laižosi prie tų pabėgė
liu.

Apie tai skaitome “Liau
dies balse”:

šiais laikais galima sėkmin
gai panaudoti “raudoną silkę,” 
kaip kad Kanadoje priprasta 
kalbėti, kada norima komuniz
mu pabauginti. Diefenbakeris 
gerai žino, kad naujų ateivių 
tarpe yra aršių antikomunistų. 
Kodėl nepasakyti pataikaujan
čių kalbų, kodėl nepavaišinti 
jų redaktorių ? Daug nekai
nuos, o naudos galima tikėtis.

Kanada laisva šalis, kiekvie
nas gali remti, ką jis nori, tai 
faktas. Bet būtų visai neprak
tiška, jeigu nauji ateiviai duo
tųsi pasigauti ant konservatų 
meškerės. Jiems rūpi savas 
kailis.

Naujus ateivius daug kur ir 
unijose atžagareiviai išnaudo
ja savo tikslams.

Na, o, suprantama, at
žagareiviams gražiai tai
kau j a lietuviškieji “veiks
niai.” Jie padeda atžagar
eiviams tuose ateiviuose 
meškerioti. Gerai, kad pa
žangiečių laikraštis tuos 
ateivius persergsti nuo kon
servatorių meškerės.

Cleveland, Ohio. — Su
laukęs 82 m. amžiaus mirė 
Dr. Winfred G. Leutner, 
buvęs Western Reserve uni
versiteto prezidentas.

Bonna. —Vakarų Vokie
tijoje yra apie 2,000 Jung
tinių Valstijų karo lėktuvų 
ir virš 75,000 lakūnų.

Eleanora Rooseveltiene 
nepasitiki vokiečiais

Kalbėdama Temple Isra
el, Long Beach, Calif., Ele
anora Rooseveltienė pasakė, 
kad “tai būtų katastrofiška 
duoti atominius ginklus Va
karų Vokietijai.”

Savo kalboje jinai dar pa
brėžė: “Mes padarėme Va
karų Vokietiją ekonominiai 
tvirtą. Bet 80% jos virši- ja, visų valstybių pripažin- 
ninkų yra buvę naciai.”

Pasirodo, k a d E. Roose
veltiene nesutinka su Ke
nedžio administracijos^oli- 
tika vis labiau stiprinti ir 
ginkluoti Vakarų Vokieti
ją, kurdai buvusieji hitleri- 
ninkaj vadovauja.

Jos pasisakymas žydų su
eigoje nuskambėjo per visą 
platų pas.;r 1 į. Amerikos žy
dų kongresas tuojau priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
tuojau išmesti iš NATO va
dovybės gen. Adolfą Heu- 
singerį, kaip “brutalų, 
oportunistinį ir nemoralinį” 
žmogų.

Tarybų Sąjunga reika
lauja tą patį gen. Heusin- 
gerį perduoti Tarybų Są
jungos teismui, kaip kari
nį kriminalistą, kuris karo 
metu daug tarybinių pilie
čių išskerdė.

Kenedžio administracija, 
tačiau, bando šį hitlerinį 
generolą nubaltinti. Neži
nia, kaip dabar, prez. Kene
dis jaučiasi, kuomet Roose
veltiene ir Am. žydų kon
gresas, rinkimuose daug 
dirbę. už Kenedį, dabar pa
reiškė nesutikimą su Kene
džio administracija, Vakarų 
Vokietijos klausimu.
. Įtakingas, prote s tautų 
bažnyčios > žur^iąlas, .“Chris
tian' Century” taipgi reikl
iau ja išmesti iš NATO gen. 
Heusingerį, kuris yra toks 
pat, kaip ir Izraelio teismo 
mirčiai nuteistas Adolfas 
Eichmannas. Abudu Adol
fai buvo geriausi Adolfo 
Hitlerio ramsčiai.

ta. Formoza turi būti Kini
jos dalimi.

2. Abi Vokietijas turėtų 
visi pripažinti.

3. Visos militarinės jėgos 
turėtų būti ištrauktos iš 
svetinių valstybių.

Tai padarius, šaltasis ka
ras žymiai sumažėtų, pa
saulinės taikos atmosfera 
žymiai pagiedrėtų;

Keliaudamas po 
gen. Montgomery 
kaip kapitalistinė 
meluoja. Ji tvirtina, kad 
Kinijos žmonės badauja ir 
riaušes kelia. Montgomery 
ten nieko panašaus nematė. 
Jis matė Kinijos žmonių di
džiulį pasiryžimą ir pasi
šventimą nugalėti gamtines 
sausros ir potvynių nelai^ 
mes. Jis teigia, kad Kinija 
daro milžinišką progresą 
visose gyvenimo srityse.

Kiniją, 
patyrė, 
spauda

Naujos rūšies streikas
Pietinėje Chicagos dalyje 

randasi 24 apartmentų 'na
mas, kurio savininku yra 
Julius Mark. Šiame sename 
ir apleistame name gyvena 
175 negraŲ / Jie moka nuo
mos už trijų kambarių 
apartmentą nuo 88 iki 125 
dolerių į mėnesį.

Savininkas nieko name 
netaiso, nevalo, nedažo. Pil
na jame žiurkių, tarakonų 
ir blakių. Išeinamosios vie
tos taipgi apgriuv u s i o s . 
Miesto inspektoriai, atrodo, 
to nepaiso. Veikiausia jie 
gauna kyšių nuo savininko.

Tik vieną sykį savininkas 
buvo priverstas pasimokėti 
bausmės $100.

Jeigu skundai jau nieko 
negelbsti, tai visi šio namo 
gyventojai nusitarė nemo
kėti nuomų, kol namas ne- 
l$s atremontuotas. Geriau 
sakant, jie paskelbė namo 
salininkui streiką. Tos apy
linkės nuomininkų organi
zacija ir negrų bažnyčių 
sąjunga nusitarė juos visais 
galimais būdais remti.

Šis naujos rūšies streikas 
sujudino daugelį kitų nuo
mininkų, kurie taipgi, mo
kėdami aukštas nuomas, gy
vena apleistuose namuose, 
tiesiog lūšnynuose. Kad ko
kios, šis streikas gali išsi
plėsti. Tokių neremontuo
tų namų juk pilna kiekvie
name Amerikos mieste. Juo
se gyvena negrai, puertori- 
kiečiai ir kiti, dideles šei
mas ir mažas įeigas turin-

žalingas AFL-CIO 
nusistatymas

AFL-CIO konvencijoje 
prez. Meany vėl laimėjo už
sienio politikos klausimu. 
Jis smerkė Tarybų Sąjungą 
ir kitus socialistinius kraš
tus. Kiti unijų vadovai to
kiai politikai • nesipriešino. 
Tik E. ’ Mazei, automobilių 
darbininkų unijos sekreto
rius, išstojo prieš Meany 
politiką. f , ; ?

1 Ei Mazey kritikavo, kon- 
‘vendjAi' pasiūlytą rezoliuci
ją Vokietijos klausimu. Jis 
sakė, kad su Tarybų Sąjun
ga reikia tartis, derėtis, bet 
ne karan ruoštis. Jis nuro
dė, kad Vokietija sukūrė 
net du pasaulinius karus, 
tai dabar visi turime žiūrė
ti, kad ji nesukurtų trečio
jo pasaulinio karo.

“Aš noriu matyti demili
tarizuotą Vokietiją, Vokie
tiją be armijos, Vokietiją 
be ginklų ir galimybės pra
dėti kitą karą,” sakė E. Ma
zey.

Kadangi beveik visi 900 
delegatų susidėjo iš pilnai 
apmokamų unijų viršinin
kų, eilinių unijistų visai 
mažai tebuvo, tai prez. 
Meany galėjo lengvai pra
vesti savo nusistatymą vi
sais svarbiaisiais klausi
mais, taipgi ir užsienio po
litikos klausimu. Konvenci
ja, kaip matote,. ;pąrėmė šal
tojo karo palaikytojus, nau
jo karo kurstytojus. J. G.

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 2, 1962

Detroit, Mich.
Parengimas

Li-etuvių Literat. Drau
gijos 52 kuopa, bendrai su 
Lietuvių Moterų klubu, ren- 
-gia banketą. Įvyks sekma
dienį, sausio 7 d., svetainė
je 4097 Porter St. Pradžia 
5 vai. vaakre. Tikieto kai
na, kaip ir kitados, $1.50 ir 
$1.75.

Turėsime skanių valgių. 
Bus ir muzika: Visi, kurie 
mėgsta, galės pasilinksmin
ti. Prašome visus ir visas 
atsilankyti.

Mirė
Gruodžio 21 d. mirė Gco. 

Smith (Jurgis Smitravi- 
čius). Buvo 69 metų am
žiaus. Paliko liūdesy duk
terį, sūnų, anūkų ir prbą- 
nūkių.

Netekome gero draugo.



Tai štai kur Ai ha ii i j Oš partijoj J
vadovai jau nuvažiavo

socialistiniame pa- 
Apie nesusiprati- 
mažyte Albanija 

komunistinė spau-

tie nesusipratimai

kitos išeities nėra, 
iiškai aišku, kad 
' prieštarauja tai-

vis, arba griaunamasis pa
saulinis termobranduolinis 
karaš^ 
Todėl 1 
tie, kur
kaus sambūvio politikai, su
ka naują, termobranduolinį 
pasaulinį karą ruošiančių ir 
labiausiai avantiūrist i n i u 
imperializmo sluoksnių 
lūną.”

Už visuotinį 
nusiginklavimą

Kitas didžiausios svarbos 
šių dienų klausimas yra nu
siginklavimo klausimas. Vi
sos kitos komunistinės par
tijos pilnutinai užgyrė ir 
palaiko Tarybų Sąjungos 
pasiūlymą pravesti pilną ir 
visuotinį nusiginkla v i m ą. 
Tanų kaip žinia, priešinasi 
imperialistai.

“Pravda” sako:
Su kuo gi šioje kovoje 

gia Albanijos vadovai ?
maliai, žodžiais jie rėmė Tary
bų Sąjungos pasiūlymus, o iš 
tikrųjų 
mėgina 
lymus. 
kailio, 
reikalą
mo šūkis 
listinių šalių interesams, 
vyzdžiui, Hodža teigia, kad 
Tarybų Sąjunga raginanti so
cialistines šalis nusiginkluoti 
vienašališkai ir, vadinasi, pasi
duoti imperialistų malonei! 

ir žalingas

ma

Mūsų šalies komercinėje 
spaudoje labai daug ir pla
čiai rašoma apie “pasidali
jimą” 
šaulyje,
mus su 
kalba ir 
da.

Kodėl 
iškilo? Ką jie reiškia? Kas
už juos atsako?

Tai vis įdomūs klausi
mai. Šu jais susipažinti, 
manome, norėtų ir mūsų 
skaitytojai.

Visus tuos ginčus ir nesu
sipratimus plačiai ir išsa
miai nušviečia stambusis 
Tarybų Sąjungos dienraštis 
“Pravda” ilgu straipsniu 
“Pavojingu keliu” gruodžio 
14 d.

’ Niekas nieko nenori 
primesti

Albanijos Darbininkų (ko
munistų) Partijos vadovai 
su Hodža priešakyje, pasi
rodo, teigia, kad Tarybų 
Sąjungos komunistai savo 
pažiūras ir supratimus ban
dą “užkarti” visiems kitų 
šalių komunistams. “Prav
da” jiems atsako:

Dabar ADP vadovai stengia
si kaip nors pridengti, užmas
kuoti savo atsitraukimą nuo 
bendros pasaulinio komunisti
nio judėjimo linijos. Šiuo tiks
lu jie naudoja metodą, kfflHs' §is absurdiškas 
jiems atrodo labai gudrus. ■ rasimanymas nieko nesuklai- 
vaizduoti reikalą taip, kad jie, I - .... , ____ •___ •
esą, prieštaraują “tik” TSKP 
XX ir XXII suvažiavimų nu
tarimams, bet ne viso pasau
linio komunistinio judėjimo Ii-! 
nijai. Hodža melagingai tei
gia, kad TSKP mėginanti pa
daryti savo nutarimus “nor
ma, privaloma visoms parti
joms.”

Bet šis* “gudrus” metodas 
nieko negali suklaidinti. Ta
rybiniams komunistams sveti
mi bet kurie siekimai primes
ti savo programines ir politi
nes nuostatas kitoms parti- 

į joms. Tai visiems žinoma. Ne 
kas kitas, kaip TSKP CK, iš
kovojo, kad nebūtų priimta 
broliškųjų partijų iškelta for
mulė, jog Tarybų Sąjunga va
dovauja komunistiniam judė
jimui. Tuo pačiu mūsų par
tija dar kartą pabrėžė savo 
pažiūrą visų marksistinių-leni- 
ninių partijų visiško lygiatei
siškumo ir savarankiš kūmo 
klausimu.

“Pravda” nurodo, kad Al
banijos vadovai laužo bro
liškųjų partijų priimtą de
klaraciją, kurią ir jie pasi
rašė. Girdi: “slaptai ir at
virai jie varo skaldymo 
veiklą, nukreiptą prieš 
marksistines - leninines parti
jas, mėgindami susirasti jų 
gretose paramą savo klai
dingam kursui.”

Kova už taiką, už 
taikų sambūvį

“Visiems žinoma,” sako 
“Pravda,” “kokią reikšmę 
socialistinės šalys, visos ko
munistų partijos teikia ko
vai už taiką tarp tautų, už 
nuoseklų taikų sambūvį 
tarp valstybių, turinčių 
skirtingą socialinę santvar
ką.” Už taiką, už taikų sam
būvį pasisakė broliš k ų j ų 
partijų suvažiavimas. Su
važiavime už tai pasisakė ir 
Albanijos delegacija. Bet 
dabar, sako “Prayda,” Ho
dža sako, kad j# “nesutin
kąs su tais, kurie “laiko tai
kų sambūvį generaline soci
alistinių šalių užsienio poli
tikos linija.” Vadinasi, jis 
laužo nutarimą. Jis išstoja 
prieš bendrą komunistinių 
partijų liniją tuo taip svar- 
viu klausimu.

Labai teisingai Tarybų 
Sąjungos dienratis pabrė
žia, kad “Taikos ir taikaus 
Sambūvio klausimais — tai 
pagrindinis dabarties klau
simas. Arba taikus sambū-

zen-
For-

visomis priemonėmis 
apjuodinti šiuos pasiū- 

Jie nerte neriasi iš 
siekdami pavaizduoti 
taip, lyg nusiginklavi- 

prieštarautų” socia- 
Pa-

dins. Netgi komunizmo priešų 
stovykloje gerai žinoma, kad 
Tarybų Sąjunga yra už visų 
valstybių visuotinį ir visišką 
nusiginklavimą, kad TSRS kar
tu su kitomis sopialistinės san
draugos šalimis kuo energin
giausiai stengiasi stiprinti sa
vo ginkluotąsias pajėgas, ap
ginkluoti jas naujausia techni
ka, kol imperialistai vengia 
nusiginklavimo derybų ir vyk
do agresyvų kursą. Tarybų 
Sąjungos politiką d ik t u o j a 
TSRS ir visų socialistinių ša- 

i lių saugumo reikalavimai, ir 
tai yra patikima taikos visame 
pasaulyje garantija.

Vadinasi, kovodami prieš

' P^tijos,jmūsu liaudies. energi
jai. Jeigu nebūtų buvę Sta
lino asmenybės kulto, mūsų 
laimėjimai socializmo ir ko
munizmo statyboje būtų žy
mesni ir didesni. Dabar mes 
pašalinome visas 1
kulto sukeltas..,Jautis, likvi
duojame jo žalingus padari
nius, plačiau vystome partijos 
ir liaudies kūrybines jėgas. 
Mūsų šalis dar tvirčiau žengia 
j komunizmą.

“Pravda’’ net primena, 
kad ir Albanijos Darbinin
kų Partija^ savo trečiajame 
suvažiavime buvo pasisa
kiusi prieš asmenybės kul
tą. Deja, po suvažiavimo 
pačioje Albanijoje dalykai 
pasikeitė, Hodža ir kiti va
dovai tebesilaikė senosios 
politikos. Vadinasi, jie su
laužė net savo partijos nu
tarimus. Jie netoleruoja jo
kių nuomonės skir tumų. 
Jie policiniais metodais su
sidoroja su visais, kurie su 
jų politika nebęsutinka.
Jie prieš Tarybų Sąjungą

Pasirodo, kad Hodža grie
biasi drastiškų priemonių 
prieš tuos draugus, kuriems 
atrodo, kad Tarybų Sąjun
gos tiek tarptautinių santy
kių klausimu, tiek asmeny
bės kulto klausimu politi
ka yra teisinga, 
“Pravda” sako:

Albanijos vadovų 
meto veiklos faktai 
jie atkakliai siekė pakirsti Al
banijos bendradarbiavimą su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis so
cialistinėmis šalimis. Pažeisda
mi socialistinių valstybių savi
tarpio santykių normas, ADP 
vadovai organizavo nežabotą 
priešišką propagandą prieš 
Tarybų Sąjungą bei kitas soci
alistines šalis ir provokuoja 
įvairius incidentus, mėgina pa
kirsti suderintą socialistinių 
šalių veiklą Varšuvos Sutarties 
Organizacijoje, Ekonom i n ė s 
Savitarpio Pagalbos Taryboje 
ir tarptautinėje arenoje. Šią 
savo ardomąją veiklą jie ypač 
sustiprino pastaruoju metu.

Ypač akivaizdžiai tai pa
sireiškė veiksmais prieš Tary
bų Sąjungos ambasadą Alba
nijoje. Tarybų Sąjungos dip
lomatų atžvilgiu Albanijos val
džia pažeidinėjo elementą-

rėm tina.

pastarojo 
rodo’, kad

Pirmasis* Vilniaus"darbininkųr • 
streikas prieš 90 metų

darbuotojų judėjime. Vė
liau Lietuvos darbininkų 
judėjimo avangarde žygiuo
ja Vilniaus proletariatas.

1871 m. lapkričio mėn. 
pradžioje paskelbė streiką 
šišmano ir Durunčo tabako 
fabriko darbininkai.

Dar prieš streiką išrink
ta darbininkų delegacija pa
teikė fabrikantams reikala- 
mus: pakelti darbo užmo
kestį (darbininkai uždirb
davo vos 8 rublius per mė
nesį, kasdien dirbdami po 
14 valandų), panaikinti sa
vivališkas fabrikantų bau
das ir mokesčius.

Grasindami įvair i o m i s 
priemonėmis, fabriką n t a i 
šiuos reikalavimus atmetė. 
Atsakydami į tai, darbinin
kai paskelbė streiką. Fabri
kantai, išgąsdinti darbinin
kų streiko, pradėjo tartis su 
darbininkų atstovais, žadė
dami išpildyti jų reikalavi
mus. Tuo pačiu jie slapta 
iššaukė būrį žandarų, kurie 
žiauriai numalšino strei
kuojančius.

Tačiau vien tik marksiz
mas - leninizmas galėjo pa
rodyti ir parodė tikrąjį dar
bo žmonių išsivadavimo iš 
kapitalistinės priespau d o s

Lietuva XIX amžiaus pa
baigoje^ buvo carinės Rusi
jos imperijos dalis. Po bau
džiavos panaikinimo, pradė
jus sparčiai vystytis kapita
lizmui, Lietuvoje pradeda 
reikštis visuomeniniai - eko
nominiai procesai, būdingi 
visai carinei Rusijai. Kapi
talizmo raidoje gimsta pra
moninis proletariatas—bu
simasis kapitalizmo duob
kasys, kuris kaskart vis la
biau reikalauja savo teisių, 
pradeda kovoti prieš žiau
rią sauvalę ir išnaudojimą.

Sunki ir beviltiška buvo 
Lietuvos darbininkų padė
tis. Žiaurus išnaudojimas, 
žemas darbo užmokestis, 
policijos smurtas ir nacio
nalinė carizmo priespauda 
buvo, nuolatiniai darbininkų 
palydovai,

Lietuvos darbininkų kla
sė kartu su Rusijos prole
tariatu įsijungia į kovą 
prieš savo engėjus. Šioje 
kovoje stiprėja ir bręsta in
ternacionalinė visų darbi
ninkų vienybė ir solidaru
mas. Išsivysto darbininkų 
judėjimas visuose stambes
niuose Lietuvos miestuose. 
Dar 1861 metais įvykęs 
Dūkšto miestelyje 45 ak
menskaldžių, dirbusiu prie
geležinkelio Vilnius - Daug- kelią, kuris atvedė į galuti- 
pilis statybos., streikas buvo nę tos kovos pergalę — soci- 
pirmoji kregždė Lietuvos alizmo pergalę.

Alūsy spauda ir— 
korespondentai ....

Šiandien musų lietuvių 
kolonijos keičiasi, nestovi 
vietoje, kaip kad buvo prieš 
30 ar 40 metų. Tuomet mes 
jautėmės nauja ku-Hais ir 
taikėmės ir mokėmės eiti 
su gyvenimu. Mūsų spauda, 
ypatingai “Laisvė,” suvai
dino didelį vaidnį^nį lietu
vių gyvenime. Jos skiltys 
buvo pilnos korespųųęleųci- 
jų iš įvairių lietuvių; kolo
nijų. Ir kas tų korespon-, 
dencijų nemyli! Šiandien 
jos yra taip pat svarbios, 
mūsų gyvenime. Per spau
dą, per korespondencijas 
mes sužinome apie savo kai
mynus ir apie visą pasaulį.

San Francisco lietuvių ko
lonija kol kas neatpildo trū
kumo parašyti į spaudą 
apie L L D ir L D S kuopų 
veiklą. O gal kas rašo į 
“Vilnį,” ne į “Lai s v ę ’ ’ ? 
Darbininkui, ypatingai se
nesnio amžiaus, yra sunku 
užsirašyti visus laikraščius. 
Taip neturėtų būti. Vienam 
korespondentui pasitraukus 
ar persikėlus kitur, mes tu
rime būti pasiruošę užimti 
to ar kito vietą ir eiti su 
bėgančiu gyvenimu.

1962 metai jau čia pat. 
Kuopos turės gana turinin-i 
gus raportus išduoti iš savę (

,Uwdžiagar< Čia pagal alfabe
tą išspausdinti informaci
niai straipsniai apie įžy- 

, mesnius architektūriniu at
žvilgiu miestus bei‘kaimus, 
apie ne miestuose esančius 
architektūrinius bei <»arche- 
ologinius paminklus.----

Toliau informacinėje da
lyje išspausdinti straips- 
niai-žinynai apie dailinin
kus, architektus, dekoraty
vinės - taikomosios dailės 
meistrus. Čia pateikiamos 
žinios apie meno ųieisfrų 
gyvenimą, mokymąsi, Kūry
binę bei pedagoginę veiklą, 
cįuoti jų kūrinių pavadini
mai (nurodant, kada jie su
kurti ir kur saugomi), t

Straipsnyje gausiai pa
teikta bibliograf i n ė s me
džiagos rusų ir kitomis kal
bomis, taip pat žemėlapių, 

^kuriuose pažymėti visi teks
te nurodyti punktai. Kiek
vienas straipsnis tuo būdu 
yra savotiškas enciklopedi
nis žinynas apie šalies ar
ba tautos meno kultūrą.

Paroda apie
V. Vrublevskį

Gruodžio 15 d. sukako 
125 metai nuo V. Vrublevs
kio gimimo dienos. Šiam 
1863 metų sukilimo Lietu
voje ir Baltarusijoje akty
viam dalyviui ir Paryžiaus 

veiklos už 1961 metus, nes1 K°mun°s generolui paminė- 
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Apie Tarybų Lietuvos 
chemijos pramonę

Pasikalbėjimas su 
akademiku J. Janickiu
Ryšium su milžinišku ša

lies chemijos pramonės vys
tymu, paprašėme Lietuvos 
Mokslų akademijos tikrąjį 
narį, chemijos mokslų dak
tarą, profesorių J. Janickį 
papasakoti apie jo paties ir 

riausias tarptautinės t e i s ė s ! jo vadovaujamos katedros
normas. Tarybų Sąjungos am
basadoriui buvo sudarytos to-

socialistinio pasaulio politi- ]<;įos sąlygos, kad jis negalėjo 
ką už visuotinį nusiginkla- vykdyti savo vyriausybės duo- 
vimą Albanijos komunistų tų įpareigojimų, 
vadovai praktikoje talkauja 
patiems reakcingiaus i e m s 
imperialistams.

Prieš asmenybės kultą
Ketvirtas pamatinis klau

simas, kuriuo nebegalima 
susikaįbėti su Albanijos va
dovais, pasirodo, tai kova 
už panaikinimą asmenybės 
kulto. Kaip žinia, nuo Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos XX suvažia v i m o 
komunistai paskelbė kovą 
garbinimui ir dievinimui 
asmenų. Tuo tarpu, kaip 
paaiški, Albanijos vadovai 
nė kalbėti nenori apie atsi
sakymą nuo asm e n y b ė s 
kulto. Dar daugiau, jie 
smerkia Tarybų Sąjungos 
partiją už pravedimą desta- 
linizacijos.

“Pravda” rašo:
Albanijos vadovai sampro

tauja taip: arba asmenybės 
kultas, arba anarchistinis vi
sų autoritetų neigimas. Tre
čios galimybės, girdi, nėra. 
Tokia jų logika, neturinti nie
ko bendro su marksizmu-leni- 
nizmu. Laikydamasis tokios 
“logikos,” Hodža mėgina pa
vaizduoti Stalino asmenybės 
kulto ir jo žalingų padarinių 
kritiką siekimu “apjuodinti 
ištisą šlovingą epochą, socia
lizmo statybos Taryby Sąjun
goje epochą.” Jis, Hodža, ma
tote, “gina” šią šlovingą/ epo

 

chą? Na jau, žinote, mujhs to

 

kių “gynėjų” nereikia! j Mūsų 
partija, mūsų liaudį gerai 
žino, kokius didvyri us žyg
darbius jos įvykdė penkmečių 
statybose ir sunkiuose Tėvynės 
karo mūšiuose. Savo šlovingos 
praeities mes neleisime nie
kinti. Mes žinome, kad asme
nybės kultas daug kuo trukdė 
reikštis neišsenkamai mūsų

Šiomis sąlygomis Tarybų Są
jungos vyriausybė buvo pri
versta atšaukti iš Albanijos 
T. S-gos ambasadorių, o taip 
pat visą ambasados bei pre
kybinės atstovybės personalą 
ir pareikalavo, kad Albanijos 
ambasadorius ir visas ambasa
dos personalas .bei prekybinis 
patarėjas paliktų Tarybų Są
jungos teritoriją. Visa atsako
mybė už tokią padėtį tenka 
ADP vadovams, kurie priešiš
ką antitarybinę veiklą pavertė 
savo valstybinės politikos pa
grindu. Tokiems ADP vado
vų veiksmams atvirai pritaria
ma imperialistų stovykloje, ir 
tai geriausiai rodo, į kokį liū
ną nusirito Hodža bei Šechu, 
ir kur jie dabar tempia. Alba
niją ir albanų tautą.
Pasitikėjimas albanų tauta

Dienraštis “Pravda” sa
vo pastabas baigia pasitikė
jimu albanų tauta.

Mums skaudu ir apmaudu, 
kad ji priversta kentėti dėl 
dabartinio antilenininio Alba
nijos vadovų kurso. Ateis toks 
laikas, kai Albanijos komunis
tai, albanų tauta tars savo žo
dį, ir tuomet Albanijos vado
vai turės atsakyti už tą £alą, 
kurią jie padarė savo šaliai, 
savo liaudžiai, socializmo sta
tybai Albanijoje. 

----
Florencija, Italija. —Su

laukęs 89 metų amžiauos 
mirė kardinolas Dalia Cos
ta. Jis buvo seniausiais iš 
visų kardinolų.

Washingtonas. — Grįžę 
amerikiečiai iš Pietų Viet
namo sako, kad ten turės 
būti daromos refor mos 
darbo žmonių gyvenimo pa
gerinimui, nes kitaip nesi
baigs partizanų karas.

darbuotojų pasiektus laimė
jimus.

—TSKP Programa skiria 
didžiulį dėmesį che m i j o s 
pramonės vystymui, — pa
sakė jis. — Laabi svarbus 
nuosekliai ir visapusiškai 
chemizuoti žemės ūkį: visiš
kai patenkinti jo poreikius 
mineralinėmis trąšo mis, 
c h e m inėmis priemonėmis 
kovoti su piktžolėmis,, au
galų ir gyvulių ligomis bei 
kenkėjais. Tad aišku, kad 
dideli uždaviniai iškyla Po
litechnikos instituto techno
logijos fakultetui ir fizinės 
chemijos katedrai, kuriai 
man tenka vadovauti. 1961- 
ieji metai katedrai ypatin
gi. šiemet išleidome pir
muosius inžinierius — ne
organinių medžiagų techno
logijos specialistus. Daugu
mas jų išvyko dirbti į be- 
sistatantį Kėdainių chemi
jos kombinatą, kuris jau 
netolimoje ate i t y j e duos 
duos pirmąją pramo n i n ę 
produkciją. Gerindami stu
dentų paruošimą, katedros 
dėstytojai savo jėgomis iš
spausdino fizinės chemijos 
laboratorinius darbus. Ši 
priemonė leis studentams 
sutaupyti daug laiko.

Svarbius pramonei 
bus nagrinėja beveik visi 
katedros darbuotojai. 
“Pirmūno” gamykla prašė 
paruošti kai kurių spalVų 
-emalių receptūrą. Šį dar
bą, studentų padedamas, at
lieka docentas E. Pacaus- 
kas.

Plečiasi katedros ryšiai su 
broliškųjų respublikų moks
lininkais. Ypač draugiški 
santykiai užsimezgę tarp 
mūsų katedros darbuotojų 
ir Ukrainos Mokslų akade-

mijos chemikų. Bendradar
biaujame su Baltams i j o s 
Politechnikos instituto fizi
nės chemijos katedra.

—Na,’ o kokį, profesoriau, 
darbą atliekate šiuo metu 
jūs asmeniškai? — paklau
sėme.

—Kaip ir kiekvienas 
mokslininkas, taip ir aš no- 

1 riu įnešti savo kuklų indėlį 
į didingą komunizmo staty
bą. Šiuo metu tenka vado
vauti 7-iems aspirantams. 
B e s i r uošdami disertacijų 
gynimui, jaunieji moksli
ninkai gvildena sva r b i a s 
stambiajai chemijos pramo
nei problemas: nepatvarių 
neorganinių junginių susi
darymo ir skilimo procesus, 
marganą ir jo lydinius. Ma
nau, kad studentams moky
mąsi palengvins vadovėlis 
—fizinės chemijos kursas 
IV kurso studentams, kurio 
pagrindinius skyrius jau 
užbaigiau.

Mums ypač reikia gerinti 
studentų paruošimą. Kė
dainių chemijos kombina
tas, azotinių trąšų gigan
tas, Kaunno dirbtinio pluoš
to gamykla — tai tik dalis 
chemijos pramonės įmonių, 
kurios netolimoje ateityje 
veiks Tarybų Lietuvoje. Tos 
įmonės lauks gerai kvalifi
kuotų specialistų. Tad ne
nuostabu, kad jų paslau
goms bus nuolat kuriamos 
naujos probleminės labora
torijos ir įvairios kitos mo
kymo bazės. • J. Valentą

buvo daug visokių pramogų, 
kurios davė gerus rezulta
tus. Nėra abejonės, kad tai 
bus įdomu matyti spaudoje.

Skaitant apie J. Grybo 
filmų rodymo maršrutą, 
matome, kad didelės rytų 
kolonijos nesukėlė tokios 
pinigų sumos, kokią sukėlė 
Kalifornijos mažos lietuvių 
kolonijos. Dėl ko toks dide
lis skirtumas? Prašau Pa-! 
siskaityti, kurie taip išdi
džiai kalba apie dideles ry
tų lietuvių kolonijas. •

Sveikinu visą “Laisvės” 
štabą, ir visus “Laisvės” 
skaitytojus su naujais 1962 
metais.

Lai gyvuoja taika, ramy
bė ir gerbūvis ne tik 1962 
metais, bet visais laikais!

John Baker

dar-

Štai

BUS MIESTAS PO 
PLASTIKOS STOGU

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas pranešė, kad 
suplanavo šiaurėje pastaty
ti miestų po plastikos sto
gu. Stogas apsaugos jį nuo 
šalčio. Temperatūra bus to
kia, kad mieste gėlės žydėti

Seulas. — Pietinės Korė
jos valdžia pakorė penkis 
buvusius Rhee valdininkus. Į

“Pasaulio šalių ir 
tautų menas”

TSRS valstybinė leidykla 
“Tarybinė enciklopedija” 
ruošiasi leisti keturių tomų 
“Pasaulio šalių ir tautų me
na ”

“Pasaulio šalių ir tautų 
menas” — naujas savo tu
riniu ir forma leidinys — 
yra pasaulio nacionalinių 
meno kultūrų enciklopedija, 
kurioje įtrauktas dabarti
nių ir istorinių šalių bei 
tautų menas.

Enciklopedija gausiai 
iliustruota. Kiekviename to
me spausdinama apie 2,500 
iliustracijų. Pateikta daug 
architektūrinių kūrinių, 
vaizduojamojo meno, meni
nės pramonės,. liaudies kū
rybos reprodukcijų.

Kiekvienas straipsnis apie 
šalies arba tautos meną yra 
susistemintas žinių apie 
meninę šalies arba tautos 
kultūrą rinkinys, susidedąs 
iš aprašomosios ir informa
cinės dalies.

Pirmoje dalyje aprašoma 
šalies meno kultūros istori
ja nuo to laiko, kai jos te
ritorijoje atsirado pirmieji 
meno kūriniai, atskleidžian
tys nacionalinį meno savi
tumą. Plačiai nušviečiamas 
šių dienų menas.

Antroje straipsnio apie 
šalies arba tautos meną da
lyje pateikta informacinė
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ti Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Centrinė biblio
teka suruošė parodą. Eks
ponuojami V. Vrublevskio 
laiškai, jo gyvenimo veiklos 
aprašymai, dokumentinė ir 
fotografinė medžiaga, vaiz
duojanti V. Vruble v s k i o 
studijų metus. Vrublevskis 
mokėsi Vilniuje ir Peter
burge. Atskleidžiama rusų 

i revoliucinių demokratų įta
ka jam, V. Vrublevskio 
yaidmuo- 1863 m. sukilime 
ir Paryžiaus Komunoje. Pa
teikiami marksizmo - leni
nizmo klasikų atsiliepimaj/ 
apie V. Vrublevskį. Iš K 
Markso ir F. Engelso laiš
kų, rašytų V. Vrublevskiui, 
matyti, kokie glaudūs ryšiai 
jungė jį su doidžiaisiais 
p r o 1 e t a riato vadais. K. 
Marksas ir F. Engelsas 
k r e i p i asi į bendražygius 
elgtis su V. Vrublevskiu, 
kaip su asmeniu, nusipel
niusiu didelį pasitikėjimą. . 
Aukštai vertino jį ir V. Le- 
n i n a s . ■ “Dombrovskio ir 
Vrublevskio atminimas, — 
pažymėjo jis, — neatskiria
mai susijęs su didžiaisiais 
proletariato laimėjimais.”

Viename iš parodos sky
rių eksponuojami P. Lavro- 
vo, N. Černyševskio, N. Do- 
broliubovo, N. Ogariovo raš
tai, “Kolokolo” ir “Sovre- 
menniko” žurnalai, kurie 
buvo skaitomi ir nagrinėja
mi slaptose Vilniauis ir Pe
terburgo jaunimo organiza
cijose, kurioms vadovavo V* 
Vrublevskis.

Trečiame parodos skyriu
je V. Vrublevskis parodytas 
kaip 1863 m. sukilimo va
das ir Z. S i e r akausko, K. 
Kalin ausko, A. Mickevi
čiaus bendražygis. Lietuvių, 
lenkų, baltarusių kalbomis 
skaitome sukilimo atsišau
kimus ir V. Vrublevskio re
daguoto “Mužickaja prav- 
daf’ laikraščio įžanginį 
straipsnį. Randame moksli
ninkų prof. J. Žiugždos, J. 
Jurginio, L. Gentvilos, VI. 
Abramavičiaus ir kitų dar
bus apie 1863 metų sukili
mą ir V. Vrublevskio vaid
menį jame. Naujausioji li
teratūra, išleista Maskvoje 
ir Varšuvoje, naujoje švie* 
so j ė parodo šį buržuaziniais 
laikais pamirštą dvasios 
milžiną ir kovotoją už liau
dies laisvę. A. Bielinis



MARGAS'SKAITYMAS
Dėl Salomėjos Narkėliū- 

naitės pasisakymo, jog Lie
tuvoje sergantiems ligoni
nėse nemokamai visas pa
tarnavimas, taipgi dėl jos 
pareiškimo, kad Vilniuje 
jau yra įvesta gazinės du
jos, tūli veiksmiški rašeivos 
“Naujienose” uždusę čiau- 
da:

—Kaip ji galėjo gauti lei
dimą vykti į Lietuvą? Kas 
jai davė pinigų? Kodėl ji 
galėjo saviškius aplankyti? 
ir tt.

Galima atsakyti į du 
klausimus:

Narkėliūnaite gavo leidi
mą dėl to, kad jos rankos 
nėra suteptos skriaudime 
Lietuvos piliečių. Ji galėjo 
aplankyti savo tėviškę su 
ta pačia teise, kaip ir visi 
kiti turistai Lietuvoje.

Apie pinigus gali atsa
kyt pati Salomėja tiems už
dusintiems Vilniaus gazu 
rašeivoms, ypač būdama 
jau redaktore.

Norvegijos operos mylė
tojai, atsistoję, perkūnišku 
delnų trenksmu pagerbė 
amerikietį negrą Charles 
Hollandą, jam vaidinant 
operoje “Faust”. Eddy 
Ruhl, newyorkietis, daly
vaudamas toje pačioje 
operoje, atsisakė būti su 
negru tame pačiame apsi
rengimo kambaryje. Operos 
vedėjai išvarė (“fired”) Ed
dy iš operos už jo segrega- 
cinį nusistatymą.

Bravo, norvegiečiai!

Kodėl kubiečiai bėga
Štai dėl ko jie bėga: 

Amerikos valdžia mokėjo 
po 250 dolerių tiems kubie- 
čiam/s, kurie praėjusį pava
sarį bandė įsiveržti į Kubą 
ir nuversti Kastrą.

Kurių nesugriebė Kubos 
karinės jėgos, stigrįžusiems 
numušė algas pusiau. Pusė 
iš $250 yra $125 — nepras
ta pensija. Kitaip sakant, 
jie tebėra su USA valdžios 
apmokamomis algomis.

Man rašo iš Miami, Flo
ridos, geras draugas P. G. 
ir pažymi, kad “Miamį už
kariavo kubiečiai”.

“Kur tik eini, vis susi
duri su jais. Mat, juos už
laiko kaip ponus, mpka nuo 
$85 iki $100 dolerių per mė
nesį, gydo dovanai; Wel
fare duoda visokio maisto, 
drabužių ir ko tik jiems 
reikia. Todėl jie ir bėga į 
U.S.A.”

Prie P. G. pareiškimo 
komentarų nereikia.

Kubos valdžia nebeduo
da pasportų vizituo t i į 
U.A.S. žemę, bet leidžia vi
zituoti į Ispaniją. Iš čia 
juos gabena slaptai į Ame
riką.

Kastro valdžia išvarė į 
Ispaniją daugybę dvasiš
kių, kaip Ispanijos piliečių.

Vakarinio Berlyno 
gyventojai bėga

Laikraščiai šarlata n a i 
daug pripasakoja apie žmo
nių bėgimą iš rytinio Ber
lyno. Bet pasirodė yla iš 
maišo ir pasakė ir apie bė
gimą ir vakarinio Berlyno.

Vakariniai berlynieči a i 
bėga su pinigais į gilumą 
vakarinės Vokietijos. Apie 
200 perkraustymo sunkve
žimių gabena juos iš mies
to,

Kai tik pasirodė Ameri
ką karinės jėgos Berlyne, 
bankų įdėliai smarkiai nu
krito (“sharply declined”). 
Per spalio mėnesį 1,200 šei
mynų, vidurinės klasės, ap
leido vakarinį Berlyną.

Spalio mėn. pabėgę dau
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giau, negu kitais mėnesiais.
Kai buržuazija kraus tosi- 

iš miesto su turtais, mies
tui daro didelį pavojų.

.......... I '

Verkia, kad neklauso vadų
Koks tai J. Kuprionis 

“Drauge” gruodžio 6 d., 
verkšlena, kad Čikagos Lie
tuvių Bendruomenė turėtų 
turėti daugiau narių, negu 
turi.

Jis rašo: “Katrie niekur 
nesirodo, tikriausiai neturi 
piktos valios ar nusistaty
mo prieš lietuviškus reika
lus. Jeigu jie neateina, rei
kia nueiti pas j\ios”, — su
prantama, ir verbuoti juos 
į jo kalbamą L. B.

Tu r būt daugybė dasi- 
protėjo, jog Lietuvos “išva
davimas” neįm atomas. 
Taipgi įžiūrėjo,vkad Bend
rovių, Šaulių, Vilniaus va
davimo sąjungų ir kitokių 
grupių orgonizavimas yra 
tik dėl ambicijų.

Daugybė protingesnių di
pukų dirba ir budavoja 
amerikinį gyveimą, ir turi 
paslėpę kišenėje špygą Lie
tuvos “laisvintojams”.

Kuprionis kalba už įstei
gimą apmokamų agentų, 
kurie vaikščiotų į stubas it 
belstųsi į kiekvieno duris. 
Girdi:

“Visą laiką atsidėjęs 
agentas tikriausiai surastų 
2—3 tūkstančius narių. Mo
rališkas svoris padidėtų”.

J. K. Kuprionis tikriausia 
nori pasidaryti sau darbą.

Ne tik J. Kuprionis verk
šlena apie veiksnių krikimą, 
bet ir daugybė kitų rašeivų.

“Nubausti žemiausia 
bausme”

Po tokia antrašte “Drau
ge” skaitau:

“Kitu atveju Sovietų teis
mas nubaudė marijonų kon
gregacijos vienuolį kun. A. 
Liešių ir kleboną Stanislo
vą Raškauską nuo 15 iki 
30 dienų privatiškiems dar
bams, šluoti gatves ir valyti 
išvietes, kaltinamus už chu
liganizmą...”

Gal kunigai nemokėjo ki
tokio amato, o šluoti gatvę 
ir valyti išvietę gali atlikti.

r- 11 ■

Čikagos laikraščiai pa
skelbė nepaprastą žinią:

—Labai nepaprastas ap
sireiškimas —■ nuo širdies 
antpuolio mirė kūdikis pir
ma gimimo, raportu o j a 
Vermonto medikaliai tyrė
jai.

Pathologistai sako, negy
va mergaitė svėrus 7 svarus 
ir 10 uncijų. Mirtis įvykus 
todėl,' kad moteris, būdama 
nėščia, užsiaugino 36 sva
rus svorio, ir tas riebumas 
užstojęs širdies kraujotaką 
ir kūdikis nebegalėjo gauti 
kraujo. Gydytojai negimu
sio kūdikio mirtį užvardino 
“myscardial inf rac t i o n”, 
nuo tos pačios širdies ligos 
miršta ir suaugusieji žmo
nės.

Kiek jūs išleidžiat?
Amerikos laikraščių su

sivienijimas paskelbė, jog 
amerikiečiai kasdien išlei
džia pirkimui laikraščių 
$3,794,000. Remiantis UPI 
pranešimu, per metus su
mokama už laikraščius $1,- 
604,228,000.

Kiek jūs išleidžiate, gali
te žinoti. Man per savaitę 
angliški laikraščiai atsieina 
84 centus, per metus $44.28. 
O kur lietuviškieji laikraš
čiai? Kiek išleidžiu žurna
lams, pasilieka slaptybėje.

\ Spartakas
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Kai šitie nauji metai atėjo,
Suskambėjo įvairūs skambalai, l L ' 
Tuoj žmonės džiaugtis irgi pradėjo: 
“Nauji metai, nauji/metai jau štai!”

Tartum, kad šitie naujieji metai 
Nematytą jiems gerbūvį suteiks, 
Arba kad rojų taip netikėtai 
Ant šios žemės dėl jųjų jau įsteigs.

Taip daro, džiaugias, tai turtingieji,, 
Kurie pilni visko, tai jiems džiugu. 
Bet liūdi, verkia gi pavergtieji, 
Prispausti dar vis bėdų ir vargų.

Tad pavergtiesiems reikia kovoti— 
Pas’liuosuoti nuo skriaudų ir vargų; 
Tada jau ir jiems bus džiugu laukti 
Naujų metų linksmų ir laimingų.

Jonas Juška

Žinios iš 
GYVSIDABRIO LEMPOS 

VILNIAUS MIESTUI
VILNIUS. — Pirmąsias. 

50 gyvsidabrio lempų iš 
Maskvos gavo elektros lem
pų gamyklos Vilniaus išori
nio apšvietimo kontora. 
Kiekviena šių lempų yra 
'500 vatų.

Naujas žibintas numato
mas įrengti Lenino prospek
te, kur dabar naudojamos 
150 vatų lempos.

Gedimino aikštėje papras
tos elektros lempos bus pa
keistos liuminiscencinėmis. 
Tam tikslui miesto išorinio 
apšvietimo bendradarbis V. 
Dzisis sukonstravo dešim
ties lempų sietynus, kurių 
galingumas sieks 500 vatų. 
Baigiamas montuoti pirmas 
toks sietynas.

Lietuviškas kartonas — 
Kubai

KLAIPĖDA. — Celiulio
zės - popieriaus kombinate 
pagaminta celiuliozė ir kar
tonas siunčiami įvairioms 
užsienio šalims. Šiomis die
nomis įmonės kolektyvas 
baigė gaminti eilinę karto
no dėžutėms siuntą Kubos 
Respublikai.

Nusausinta 70 tūkstančių 
hektarų dirvų

VILNIUS. — Gražių lai
mėjimų šiemet pasiekė res
publikos melioratoriai. Per 
9 mėnesius jie nusausino ir 
atidavė kolūkiams bei tary
biniams ūkiams 70 tūkstan
čių hektarų pelkių ir šlapių 
dirvų. Efektyviausiu būdu 
— uždaru drenažu — nu
sausinta 55.4 tūkstančio 
hektarų, arba 40 procentų 
daugiau, negu pernai iki to 
pat laiko.

Naujovės respublikos 
Aukštosiose mokyklose
VILNIUS. — Respubli

kos aukštųjų mokyklų die
niniai fakultetai priėmė 
šiais mokslo metais beveik 
500 studentų daugiau, negu 
pernai. Žymiai daugiau 
įstojo jaunimo, tur i n č i o 
praktinio darbo stažą. Į 
aukštąsias mokyklas atėjo 
jaunuoliai ir merginos iš 
įmonių, įstaigų, iš tarybi
nių ūkių ir kolūkių. Jau-^ 
nieji gamybininkai šiemet 
sudaro 33.2 procento pri
imtųjų studentų.

Palyginus su praėjusiais 
metais, beveik 4 kartus pa
gausėjo studentų, kuriems 
stipendijas moka įmonės, 
kolūkiai, tarybiniai ūkiai.

Jaunimas labai veržiasi į 
Kauno politechnikos x insti
tutą, kuriame nuo šių 
mokslo metų atidaryti nau
ji skyriai. Juose ruošiami 
garso technikos, skaičiavi
mo mašinų, kompresorių, 
šaldymo agregatų specialis
tai. Per praėjusį dešimt
metį Politechnikos institu
to studentų skaičius padi-

Lietuvos
dėjo 6 kartus. Jame dabar 
mokosi 7,200 žmonių, šiuo 
m-etu ši mokslo įstaiga yra 
viena stambiausių respubli- 
koje.

Gamtininkų kolektyvinis 
sodas

AKMENĖ. — Daugiau 
kaip šimtas darbininkų ir 
tarnautojų susibūrė pernai 
į sodininkų draugiją ir už
veisė kolektyvinį sodą 6 ha 
plote. Šiemet į sodininkų 
gretas įsijungė dar 95 ce- 
mentininkai. Šį rudenį ko
lektyvinis sodas išplėstas 
iki 15 hektarų. Sodas pa
ruoštas žiemai, pastatyti 
šiltnamiai, vaisių saugyk
la, įsteigtas mede lynas, 
kuriame bus auginami ir 
dekoratyviniai medeliai bei 
krūmai.

LIETUVIŠKAS 
DIKTOFONAS

VILNIUS. — Liaudies 
ūkio tarybos prietaisų pra
monės valdyboje šiomis die
nomis buvo pademonstruo
tas neįprastos aparatas — 
grupės konstruktorių su
kurtas pirmasis lietuviškas 
diktofonas “Garsas.” Ka<s 
yra šis prietaisas, kokios jo 
funkcijos?

Pasirodo, šis aparatas 
skiriamas stambių respubli
kos gydymo įstaigų darbuo
tojams. Kaip žinoma, gy
dytojams tenka sugaišti ne
mažai laiko užpildant ligų 
istorijų bylas. Šis aparatas 
jiems daug padės šitame 
darbe. Tereikės paspausti 
mygtuką, ir visas tekstas 
greitai užrašomas diktofo
no juostoje.

Bandymai parodė, kad, 
pradėjęs naudoti diktofoną, 
kiekvienas gydytojas per 
pamainą sutaupo porą va
landų laiko, kurį gali skir
ti betarpiškam ligonių gy
dymui.

, “SIŪLAS” TAPS 
MODERNI ĮMONE

BIRŽAI. — “Siūlo” li
ninių audinių fabrike stojo 
rikiuotėn naujas gamybinis 
korpusas. Jame įsikūrė 
verpykla, kurioje pastaty
tos naujos verpimo mašinos, 
50 procentų našesnės už 
senąsias.

Įmęnėje vykdomi dideli 
r e k o n s t r ūkei jos darbai. 
Ateinančiais metais, persi
kėlus audyklai ir apdailos 
cechui į naujas patalpas, 
fabriko gamybiniai plotai 
padidės dvigubai. Tuo tar
pu darbininkų skaičius iš
augs nežymiai. Įvedus šiuo
laikines mašinas ir įrengi
mus, smarkiai pakils darbo 
našumas.

PIRMOSIOS DAŽYMO 
MAŠINOS

KAUNAS. — Savosocia- 
listinius įsipareig o j i m u s 
įvykdė “Apvijos” garny bi- 

ninkai."‘feaigtoš gamin 11 
pirmosios 4 dažymo maši
nos vilnai dažyti. Tai dide
lis mašinų konstruktoriaus 
ių^įnieriąųs V. Gylio ir viso 
kolektyvp. feimė jimas.

Tuoj bus. pagamintos dar 
3 mašinos.

A. Žmuidzinavičiaus 
kūrinių reprodukcijos

VILNIUS. — Valstybinė 
Grožinės literatūros leidyk
la išleido TSRS liaudies 
dailininko, TSRS Dailės 
akademijos nario - kores- 
podento A. Žmuidzinavi
čiaus kūrinių reprodukci
jų aplanką. Leidinyje re
produkcijos, išspausdintos 
dailininko knygoje “Paletė 
ir gyvenimas” — “Audrai 
slenkant,” “Neris ties Vil
niumi,” “Palangos smilty
nuose” ir kt.

MECHANIZUOJAMA 
DUONOS GAMYBA

Vilniaus duonos - maka
ronų kombinate pradėjo 
veikti trys naujos duonos 
paruošimo linijos. Jei anks
čiau tešla buvo paruošiama 
atskirose dėžėse, tai dabar 
ji nenutrūkstama srove 
pereina per maišymo maši
ną ir slenka ilgu bunkeriu, 
kuriame toliau apdorojama. 
Eidama per liniją, tešla tuo 
pačiu metu ir išrūgsta. 
Kiekvieną liniją aptarnaus 
vienas žmogus.

Mechanizuojamos ir kitos 
Lietuvos duonos pramonės 
įmonės. Dvi naujos tešlos 
paruošimo linijos ateinan
čiais metais bus įrengtos 
Kauno duonos fabrike Nr. 
2. Šiaulių duonos kombina
te šiuo metu rekonstruoja
mas riestainių cechas. Pa
stačius jame dvi .naujas 
krosnis, cecho galingumas 
padidęs dvigubai. 1962 me
tais Panevėžyje pasidės 
naujo duonos kombinato 
statyba. Tai bus plačiai me
chanizuota įmonė.

Tauro kalno papėdėje
Vilnius. — Sostinės cent

re, Tauro kalno papėdėje, 
pirmajame naujo gyvena
mojo namo aukšte įrengta 
didelė kavinė. Joje yra dvi 
salės ir antrasalis daugiau 
kaip šimtui lankytojų. Ka
vinė gerai apšviesta, apsta
tyta patogiais baldais. Salės 
puošiamos reljefiniais pie
šiniais, vaizdu jaučiais tau
rų medžioklę.

AUKSINIŲ RANKŲ 
MEISTRAS

Ukmergė. — Kaimyni
niuose kolūkiuose trakto
riai “CH'TZ” jau seniai iš
ėjo iš apyvartos, nurašyti į 
metalo lauką. O Juozas 
Gurskas, 60 metų “Šešuo
lių/’ kolūkio traktorinin
kas jau išdirbo . su tokia 
mašina dešimt metų ir šie
met nupiovė 280 hektarų 
javų. Su valdybos pasiūly
mu nurašyti traktorių J. 
Gurskas nesutiko, jį sure
montavo, ir štai nuo laiko 
pajuokusi mašina vėl stovi 
paruosta darbui.

—Paties Gurskio širdis 
dirba traktoriuje, atimk ją 
iš ten, ir mašina pavirs 
laužu., — sako žmonės.

Jaunųjų kompozitorių 
kūriniai

Vilnius. — Įvyko Visasą
junginis jaunųjų kompozi
torių kūrybos apžiūros res
publikinis turas. Žiuri ko
misija, pirmininkauj a m a 
meno veikėjo ’E. Balsio, su
rengė V. Klovos operos 
“Duktė” peržiūrą Valsty
biniame operos ir baleto te
atre. Lapkričio mėnesį įvy
ko simfoniniai koncertai 
Kaune ir Vilniuje. Jų metu 

buvo atlikti A. Bražinsko, 
V. Barkausko, V. Kairiūkš
čio, V. Laurušo, T. Makači- 
no, V. P'aketūro ir kitų 
kūriniai. Su estradiniais, 
vokalini a i s, kameriniais, 
simfoniniais kūriniais be 
profesionalų pasirodė busi
mieji kompozitoriai - stu
dentai.

NAUJIEJI LIAUDIES 
UNIVERSITETAI

RAMYGALA.—Kino te
atre “Aušra” įvyko liau
dies universiteto atidary
mas. Pranešimą apie uni
versiteto uždavinius padarė 
universiteto tarybos pirmi
ninkas, rajono liaudies švie
timo skyriaus inspektorius 
A. Paurys. Prie universite
to organizuoti trys fakulte
tai — žemės ūkio, medici
nos ir literatūros.

RASEINIAI.—Čia įsteig
tas naujas liaudies kultūros 
universitetas. Jis turės 7 
fakultetus. Trys iš jlį — 
teisės, medicinos ir muzikos 
—veiks rajono centre, o li
kusieji keturi—žemės ūkio 
ekonomikos, literatūros, pe
dagogikos ir ateizmo — kai
me: “Mituvos kolūkyje, Vi
duklės tarybiniame ūkyje,, 
Kalinino vardo ir “Naujo 
kelio” kolūkiuose. Visuose 
fakultetuose mokysis dau
giau kaip 500 rajono darbi
ninkų, tarnautojų, kolūkie
čių.

DIDELIO CECHO 
GIMIMO DIENOS

VILNIUS. — Tekstilės- 
trikotažo kombinato pro
dukcija, pasižyminti aukšta 
kokybe ir originalia apdai
la, yra žinoma toli už res
publikos ribų. 44 vyriško 
ir^moteriško viršutinio tri
kotažo rūšys, 20 tekstilnės 
galanterijos dirbinių neuž- 
įsiguli parduotuvių lentynor
se.

Vilniaus miesto vykdoma
sis komitetas nutarė pradėti 
statyti trikotažo cechui nau
ją pastatą Polocko gatvėje. 
Tai bus didelis 2,365 kvad
ratinių metrų ploto namas. 
Naujosiose gamybinėse pa
talpose bus pastatytos nau
josios konstrukcijos maši- 
nos-automatai, pagerės dar
bo organizavimas .

Dalyvaujant Lietuvos 
medikams

Daugelyje konferencijų, 
suvažiavimų, mokslinių pa
sitarimų, organizuoj amų 
broliškose respublikose, da
lyvauja Tarybų Lietuvos 
medikai. Leningrade daly
vavo Visasąjunginio tuber
kuliozės chirurgijos moks
linio tyrimo instituto kon
ferencijoje profesorius J. 
Kazakevičius, gydytojai L 
Vaitkevičiūtė, V. Barkaus
kas, A. Kumaitė.

Grupė Lietuvos medikų, 
vadovaujama Respublikinio 
onkologijos mokslinio tyri
mo instituto direktoriaus 
medicinos mokslų* kandida
to A. Telpčėno, pakviesta į 
Latvijos onkologų konfe
renciją, kuri įvyko Rygoje.

šakių saviveiklininkai 
Vilniuje

Neseniai LTSR Valstybi
nėje filharmonijoje įvyko 
Šakių rajono meno savi
veiklos kolektyvų koncer
tas. Šakių rajono kultūros 
namų mišrus choras (choro 
vadovas ir , dirigentas B r. 
Šulskis) padainavo Noviko
vo, Kuprevičiaus^ rusų ir 
lietuvių liaudies dainas. Šo
kėjų grupė, vadovaujama 
Aldonos Kviečiūnienės, at- 
liko-4retlfvi^ šo
kius. Šiltai buvo sutiktas 
agitmeninės brigados pasi
rodymas “Rudeniniai sig

nalai”. Koncerte ' taip pat’ 
dalyvavo Kudirkos Nau
miesčio saviveiklinis cirkas 
ir estradinis ansamblis. Sa
vo programą Šakių savi
veiklininkai parodė televi
zijos žiūrovams.

SVEČIAI Iš LATVIJOS
Tvirta draugystė sieja 

dviejų broliškų respublikų 
— Latvijos ir Lietuvos — 
sostinių 23-ųjų vidurinių 
mokyklų moksleivius ir mo
kytojus. Vilniečiai sulaukė 
svečių iš Rygos. Latvijos 
moksleiviai ir mokytojai 
aplankė įžymesnes miesto 
istorines vietas, pabuvojo 
universiteto mokslinėje bib
liotekoje, skaitykloje, audi
torijose... \

Dviejų broliškųjų respub
likų mokyklų moksleiviai 
suves socialistinio lenkty
niavimo rezultatus, prisi
ims naujus įsipareigojimus.

DIENOTVARKĖJE;
GYVYBĖS SULTYS

Kaunas. — Daugiau kaip 
pusšimtis gydytojų buvo 
susirinkę Kauno Kraujo 
perpylimo stoties raudona
jame kampelyje į Sveikatos 
apsaugos ministerijos su
rengtą seminarą. Jame da
lyvavo miesto ir rajonų gy
dytojai, atsakinggi už krau
jo perpylimą savo ligoninė
se.

Pranešimus įvai r i a i s 
kraujo klausimais padarė 
doc. T. Šiurkus, doc. V. Sa
dauskas. Kraujo perpylimo 
stoties vyr. gydytoja B. 
Jurgutytė ir kiti.

Pranešimų tikslas — su
pažindinti gydytojus su 
naujausiais laimėjimais he- 
matolologijos srityje, siek
ti, kad naujovės būtų įdieg
tos ir mūsų ligoninėse.

Seminare taip pat ap
svarstyti įvairūs organiza
ciniai klausimai, pasidalin
ta darbo patirtimi, susipa
žinta su Kraujo perpylimo 
stoties atskirų skyrių dar
bu. '

Gyd. A. žvikaitė

“ITE, MISSA ĖST” 
RUSŲ KALBA

J. Ragausko knyga “Ite, 
missa ėst” rado platų at
garsį Lietuvos respublikos 
darbo žmonių tarpe. Ji 
svarstoma skaitytojų kon
ferencijose, ateistiniuo s e 
rateliuose.

Dabar Valstybinė politi
nės literatūros leidykla iš
leido šią knygą Maskvoje 
rusų kalba. “Ite missa ėst” 
pasirodė sąjunginių respub
likų knygynuose. Ryšium 
su tuo laikraštis “Sovetska- 
ja Belorusija” lapkričio 14 
d. numeryje išspausdino 
recenziją, kurioje šiltai at
siliepia apie knygą. |

“Savo literatūriniais pri
valumais”, —1 rašo laikraš
tis,—knygą drąsiai galima 
priskirti prie grožinės lite
ratūros... Iš širdies norisi 
parekomenduoti visų pirma 
tikintiesiems — ir katali
kams, ir ne katalikams — 
perskaityti šią gerą kny
gą”

“Vak. nauj.” 1961. XI. 18.

J. ZIKARO DARBŲ 
PARODA

Minint įžymaus lietuvių 
dailininko - skulptoriaus J. 
Zikaro 80-ąsias gimimo me
tines, Kauno Valstybiniame 
M. K. Čiurlionio vardo dai
lės muziejuje atidaryta di
delė skulptoriaus kūrinių 
paroda. Čia eksponuojama 
apie 100 dailininko darbų. 
Lankytojai susipažįsta su 
tokiais įžymiais J. Zikaro 
kūriniais, kaip P. Vaivadas 
portretas, bareljefai 
darbis,” “Ant lovio,” “Mo
derniška madona” ir dau
geliu kitų. .



KRISLAI
f (Tąsa iš 1-jo pusi.)

4 išduoti jam gen. Heusingerj.” 
» į Nes visa to reikalavimo nota 

yra “kvaila, arogantiška ir 
i melaginga.” Nes, “gen. Heu- 

singeris nėra atlikęs jokio nu
sikalstamo veiksmo karo me
tu.”

Tai žodis žodin iš “Naujie
nų” (gruodžio 23 d.).

Girdi (ir vėl žodis žodin), 
“kad gen. Heusinger ruošė 
strategijos planus Vokietijos 
armijoms, kurios buvo įsiver- 
žusios į sovietų teritoriją, nė
ra nusikaltimas. Nusikalto ne 
jisai, o Vokietijos valdžia, pra
dėjusi karą.” Kaltas, vadina
si, tik Hitleris.

Lygiai taip Izraelio teisme 
teisinosi Eichmanas. Lygiai 
taip teisinosi Niurenbergo teis
mo nuosprendžiu pasmerktieji 
Goering, Ribbentrop ir kiti 
kriminalistai. Jie buvę nekalti, 
jie tiesiog buvę aniuolai. Jie 
tik pildę Hitlerio įsakymus. 
Jie patys neėmę revolverio į 
rankas ir žmonių nešaudę, jie Į 
savo rankomis vaikams sme
genų netaškę. Už viską kaltas 
tik Hitleris!

Bet juk vargiai ir pats Hit
leris 'ėmė į rankas revolverį 
bei peilį ir skerdė žmones. 
Tuo būdu, pagal Grigaitį, ir 
jis nebuvo karo kriminalistas, 
nebuvo nusikaltęs. Gaila, ma- 

m, tyt, Grigaičiui, kad jis per 
anksti galą pasidarė.

Bet dar yra ir kita meda- 
ilio pusė.

Jeigu aš neklystu, “Naujie
nų” redaktorius didžiuojasi 
advokato titulu.

Atsiprašau, jeigu klystu.
Bet ir be advokato titulo 

kiekvienas pilno proto ameri
kietis žino, kad, pav., pagal 
mūsų šalies įstatymus, visi da
lyviai suokalbio banką api
plėšti bei žmogų nužudyti yra 
lygiai laikomi kaltais ir bau
džiami, ypač kaltais laikomi 
tie, kurie planus pateikia, pa
siūlo, sugalvoja. Taigi, ypač 
sužvėrėjęs gen. Heusingeris, 
kuris, paties Grigaičio pripa
žinimu, paruošė strategijos 
planus užpuolimui ir išskerdi
mui nesuska i t o m ų milijonų 
žmonių ne tik Tarybų Sąjun
goje, bet visuose kraštuose, į 
kuriuos Hitlerio a r m i j o s su 
Heusingerio strateginiais pla
nais buvo įkėlusios koją, yra 
nusikaltęs.

Izraelio teismo nuteistas pa
korimui pabaisa Eichmanas 
yra tik nykštukas prieš Heu- 
singerį.

1 Mūsų vyriausybė, pasiėmusi 
šitą bestiją savo globon ir 
“nusispiaudama” ant Tarybų 
Sąjungos reikalavimo jį išduo
ti teismui ir nubaudimui, už
traukė gėdą ant visos Ameri
kos. Tuojau turėtų ją paša
linti, tam budeliui uždedama 
ant rankų geležinę grandinę 
ir pasiųsdama tiesiai į Mask
vą. Tegu jis ten atsiima už
sitarnautą atpildą.

Bayonne, N. J.
Serganti Bayonnės lietuviai

Vaikščiodamas su “Lais- 
.vės” reikalais, aplankiau ir 
^sergančius Bayonnės lietu

vius.
J. Skiparis buvo smar

kiai sugriebtas ligos, turėjo 
plaučių uždegimą, buvo ke
letą savaičių ligonbutyje, 
bet dabar randasi namuose 
ir eina geryn.

J. Senkus, kaip jis pasa
koja, parpuolė savo name 
nakties laiku ir taip smar
kiai užgavo kojos klubą, 
kad turėjo pasiduoti į li
goninę. Ten padarė opera
ciją, koja gyja po biskį, bet 
vaikščioti dar negali, jau 
keletas mėnesių, vartoja 
krėslą ant ratukų.

J. Mockevičius jau kele
tas metų iš pensijos gyve
na, yra viengungis, gerokai 
pagyvenęs, gero būdo žmo
gus. Skundėsi, kad negali 
gerai matyti, tai ir negalįs 
skaityti.
, Linkiu tiem visiem ser- 

^gantiem draugam kuogrei- 
čiausia sudrūtėti ir vėl 
būti su mumis.

Bayonnės pensijonierius

Cleveland, Ohio
Iš klubo susirinkimo

Gruodžio 14 d. įvyko Cle- 
velando Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas. Jis bu
vo skaitlingas narių ir sve
čių atsilankymu. Pageidau
jama, kad visados taip bū
tų. Iš raportų paaiškėjo, 
kad viskas yra tvarkoje.

Nutarta Naujųjų metų 
proga pasveikinti “Laisvę” 
ir “Vilnį” su $10 auka, 
taipgi paaukota po $10 
Raudonajam Kryžiui ir or
ganizacijai, kovo j a n č i a i 
prieš džiovos ligą.

Nutarta pasiųsti atviru
kus sergančioms narėms — 
sveikinant jas su Naujai
siais metais.

Išrinktos M. Tyzanaus- 
kienė ir Ona Bagdonas ap
lankyti sergančias nares. 
Jau dveji metai, kai serga 
Z. Stripeikienė. Ji neteko 
regėjimo. Ji bus aplankyta 
ir jai įteikta dovanėlė. Ser
ga Vasiliauskienė, kuri su
silaužė koją. J. Karalienė 
taipgi serga kojomis. Vė
lesniu laiku susirgo ir O. 
Kazilionienė.

1962 metams likosi už- 
girta klubo valdyba: A. 
Palton — pirmininkė, M. 
Meison — užrašų raštinin
kė, O. Eitutis — finansų 
raštininkė, A. Mack — iždi
ninkė ir A. Salin — kores
pondentė.

Užbaigus susirinkimą tu
rėjome vaišes. E. Boikienė 
savo gimtadienio proga pa
vaišino nares ir svečius su 
tortu. V. Pacevičienė pri
simindama savo mylimą 
draugą, paaukojo skanaus 
gėrimo.

Visos narės ir svečiai gra
žiai laiką praleido, pasikal
bėjo, narės apsikeitė dova
nėlėmis ir, palinkėję vienos 
kitoms daug laimių su 
Naujaisiais metais bei tai
kos pasaulyje, išsiskirstė.

Anna Salin

Worcester, Mass.
z

Bankete bus dainų 
ir kalbų programa

Lietuvių Literat. Draugi
jos 11 kuopa, vertindama 
“Laisvės” svarbą ir jos bu
simąjį akcininkų suvažiavi
mą, ruošia banketą. Yra 
svarbu pasveikinti “L” šė- 
rininkų suvažiavimą ir laik
raštį paremti finansiniai.

“Laisvė,” lietuvių liaudies 
laikraštis, jau išgyveno virš 
50 metų. Užtenka suprasti 
“Laisvės” svarbą, kaip pa
siimi jos jubiliejaus nume
rius, išleistus 1961 metų 
balandžio mėnesį, kiek ten 
buvo atsiliepimų ir sveikini
mų. Kiek jų buvo iš Tary
bų Lietuvos: ilgos kablegra- 
mos su širdingiausiais lin
kėjimais visam “Laisvės” 
kolektyvui, tai yra, kurie 
“Laisvėje” dirba technikinį, 
raštinės darbą, rašytojai ir 
redaktoriai. Jie diena iš 
dienos dirba per visus me
tus, kad laikraštis išeitų 
užpildytas žiniomis iš pa
saulinių įvykių. O akcinin
kai sykį į metus suvažiuoja 
aptarti laikraščio turinį ir 
medžiaginę padėtį.

Kad kultūriškai juos vi
sus pasveikinti ir finansi
niai paremti, tai LLD 11 
kuopa rengia šį banketą- 
pietus sausio 14 d. 1 valan
dą, 29 Endicott St.

Yra pakviesti ir apsiėmė 
dalyvauti vietiniai daininin
kai: Ona Dirvelienė ir Jo
nas Sabaliauskas, Naujosios 
Anglijos dainos žvaigždės. 
Taigi, apart skanaus mais
to bus ir žavėjančių dainų 
bei kalbų programa.

Kuopa kviečia visus daly
vauti. D. J.

Lawrence, Mass.
Patiko filmai iš Lietuvos
Gruodžio 16 d., Lenkų sve

tainėje, buvo rodomi filmai 
iš Lietuvos. ŽJmbhių į/Hsi- 
rinko pilna sv'etainė. Filmus 
rodė Jonas Grybas ir Klem. 
Briedis iš New Yorko.

Pirm filmų rodymo S. 
Penkauskas paaiškino apie 
dienraščio “Vilnies” išleistą 
1962 metams kalendorių, 
kurio jau buvo parsitrau
kęs. Turėjome 30 egzemp
liorių, tai visus pardavėme. 
Įsigiję draugai ir draugės 
turės gražaus pasiskaitymo 
ir informacijų.

Jonas Grybas paaiškino 
apie filmų turinį. Pirmas 
filmas buvo apie tai, kaip 
Lietuvoje plečiasi industri
ja: pastatyti fabrikai ir 
nauji statomi, gaminamos 
mašinos. Mašinos ne tik 
žmonėms palengvino darbą, 
bet ir arklius paliuosavo, 
nes traktoriai traukia plū
gus, akėčias, kombainus ir 
kitokias mašinas.

Antrame filme buvo ro
doma, kaip praėjusiojo karo 
laiku hitleri n i n k a i varė 
žmones į koncentracijos sto
vyklas, kaip juos mušė ir 
kankino. Šis dokumentalus 
filmas iššaukė ne vienam ir 
ašarų...

Filmas “Delegacija į Var
šuvą” rodė Lenkijos sostinę 
Varšuvą, Krokuvą ir kitus 
miestus. Lenkijoje lietuvių 
delegaciją pasitiko gražiai, 
su gėlių puokštėmis, nes da
bar tarp lietuvių ir lenkų 
nėra nesutikimų, viena šalis 
su kita gražiai susitaria, 
žmonės nėra vieni prieš ant
rus kurstomi, tai ir yra su
tikimas.

. Dar vi-enas filmas buvo 
‘dainų šventė 1955 metais, 
kur dalyvavo saviveiklinis 
jaunimas iš visų Lietuvos 
kampų.

Taigi, dabartinė Lietuva 
yra liaudies Lietuva, kurio
je su kiekvieneriais metais 
žmonių gyvenimas gerėja.

Prisimenu, kaip prieš 30 
metu buvo rodomi filmai iš 
Lietuvos. Ką gi juose ma
tėme? Nagi, Smetona ėjo 
sargų ir ponų apsuptas, vi
sur zujo policininkai ir ka
rininkai. Tacla buvo ponų 
ir fabrikantų pavergta Lie
tuva.

Dabar kiti laikai, dabar 
Lietuvos vyriausybę sudaro 
pačių darbo žmonių pasta
tyti asmenys, dabar Lietu
voje kiekvienas naujas fab
rikas tarnauja liaudies gy
venimo gerinimui.

S. Penkauskas

New Haven, Conn
LLD 32 kp. laikė susirin

kimą gruodžio 19-tą Kuo
pos valdyba davė gražų ra
portą iš kuopos veikimo. 
Raportai priimti su pagy
rimais.

Sekantiems metams kuo
pos valdyba: Org. Barbara 
Medley, fin. rašt. Margaret 
Valinčius, kasin. J. Aleksa, 
užraš. rašt. J. Sholiunas, 
kor. J. Kunca, vajin. J. Pet
kus.

Kuopa nusitarė kitą su
sirinkimą laikyti kovo 21 
d. Daugiau bus pranešta 
per spaudą. .

Baigus susirinkimą Bar
bara Medley pakvietė visus 
prie stalų, kurie buvo ap
krauti skaniais valgiais r 
draugai Medley pranešė, 
kad šis parengimas suruoš
tas pagerbti mūsų gerą 
draugę Bronę Vaitkevičie
nę, kuri apleidžia mūsų ko
loniją. Visa eilė draugų pa
linkėjo geros sveikatos, pa
sisekimo. Taipogi draugai 
suteikė dovanėlę už jos ge
rus darbus, atliktus tarpe 

lietuvių ir amerikiečių.
Nebuvo pamiršta ir mū

sų . spauda. Link ėdami 
“Laisvei” ilgai gyvuoti, am 
kęjo: Bronė Vaitkevič $10; 
Eva ir J. Rūdmonai $5; 
Barb, ir B. Medley $5; J. ir 
Helen Sholiunai $2. Po $1: 
Juzė Žolynas, Ant. Sholiun- 
nas,J. Kunca, M. Valinčius, 
J. Didžiūnas. Viso $27 ir 
geri linkėjimai nuo New 
Haveno draugų “Laisvės” 
visam štabui 1962 metais.

Kor. J.S.K.

Bridgeport, Conn.
MIRIMAI

Tai ir vėl tapo supilta 
pora naujų kapų.

Gruodžio 24 d. paryčiu 
Povilas Remeika išėjo nu- 
kasinėti sniegą aplink sa
vo namą. Jo žmonai pasi- 
pasigedus, kad per ilgai ne
grįžta, išėjus rado jį gulintį 
sniege be sąmonės. Šaukta
si pagalbos, bandyta atgai
vinti, bet be pasekmių.

Povilas buvo 72 metų am
žiaus. Paliko savo žmoną, 
brolį ir daug pažįstamų, 
nes priklausė keletoj lietu
vių organizacijų ir jose vei
kė: Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijoje—vice-Pirminin- 
ku, Lietuvių Balsu o t o j ų 
Klube — iždininku, Lietu
vių Apšvietos Draugijoje ir 
SLA kuopoje. Politiniai bu
vo sandarietis.

Taipgi gruodžio 21 d. Ma
ry Krapaitis nuėjo į St. 
Peter’s bažnyčią ir ten mi
rė. Ji buvo 76 metų am
žiaus. Paliko liūdesy savo 
vyrą Petrą, du sūnus ir 
dukterį. Prigulėjo Lietuvių 
Apšvietos Draugijoje, Lie
tuvos Dukterų Draugijoje 
ir kitose.

Nuoširdi užuojauta šei
moms liūdesio valandoje.

J. J. Mockaitis

EASTON, PA.
I ■ .

Pranešimas
Pranešu visiems “Laisvės” 

ir “Vilnies” skaitytojams, 
kad turime “Vilnies” išleis
to 1962 m. kalendoriaus ko
pijų. Kurie dar neturite, 
galite gauti pas mane. Jo 
kaina $1. Daug yra svar
bių raštų ir informacijų.

L. Tilwick 
34 No. 7th St.

Kairas. — Baigiasi Jung
tinės Arabų Respublikos 
gyvavimas, nes iš jos išsto
jo Sirija ir Jemenas, pasili
ko tik vienas Eigiptas.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimas yra 
nukeltas iš pirmadienio, sausio 1 d., 
į pirmadieni, sausio 8 d. Vieta — 
Liet. Taut. Namo kambariuose, pra
džia 7:30 vai. vakare.

Gco. Shimaitis

DETROIT, MICH.
Sausio 21-mą d. yra rengiamas 

banketas Leono Prūseikos paminklo 
fondui. (Pranešimas gautas telefo
nu, nepasakyta banketo pradžia, nei 
svetainė.) (103-104)

ELIZABETH, N. J.
DPK, LLD ir LDS kuopų susi

rinkimai įvyks sausio 7-tą dieną, 
2-rą valandą poįpet, 40 Court St.

Kadangi dėl rodymo paveikslų iš 
Lietuvos ir dėl blogo oro tomis die
nomis, kuriomis turėjo įvykti drau
gijų susirinkimai, o dviejų neįvyko, 
tai šiame susirinkime turime da
lyvauti visi ir pasiruošti šių metų 
veikimui.

Komitetas (1-2)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos metinis mitingas 

įvyks trečiadienį, sausio 10 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės” ■ svetainėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visus mūsų kuopos narius nuošir
džiai kviečiame dalyvauti. Išklau
sysime raportus iš praėjusių metų 
veiklos ir perrinksime valdybą Šiems 
metams. Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas įvyks pirmadie
ni, sausio 8 d., savame name. Pra
džia 7:30 vakare., J. G. .. (1-2)

Nauji metodai kovoje 
prieš reumatinį karštį

Reumatinis karštis, mir
tina širdies vožtuvus palie
čianti liga ypač vaikuose, 
palaipsniui, nyksta.

Tautinės Gyvybinių Sta
tistikų Įstaigos daviniai ro
do labai žymų mirtingumo 
dėl reumatinio karščio skai
čiaus sumažėjimą per pra
ėjusius 20 metų. Prieš šį 
laikotarpį nuo šios ligos mi
rė 28,000 žmonių, ligi 1950 
metų mirimų skaičius su
mažėjo ligi 18,000.

Vaistai ir chirurgj'ja'Sau- 
giausia pasitarnauja kovo
je Prieš reumatinį karštį. 
Tačiau nors^šios priemonės 
ir sėkmingos, vaistai ir chi
rurgija gydo tik simptomus, 
bet ne reumatinio karščio 
priežastį, kuri vis dar pilnai 
nėra žinoma. Tikslas yra 
surasti reumatinio karščio 
ir kitų širdies ligų rūšių 
priežastis per taip vadina
mus “pagrindinius moksli
nius tyrinėjimus,” kuriais 
yra sįękiama geresnio ligos 
su'pratimo.

Penki didieji “progreso 
punktai” yra šiais metais 
pasiekti ieškant reumatinio 
karščio priežasties:

(1) Yra surasti nauji 
faktai apie širdies chemiją 
—kaip širdis gauna energi
ją plakti ligos ir sveikatos 
stovyje. Širdis šių tyrimų 
rezultate yra geriau su
prantama, kaiP organas, 
turįs pumpos ypatumus. 
Yra tikimasi surasti geres
nių širdies dekompensacijos 
gydymo priemonių.

(2) Širdies darbas yra 
labai artimai susijęs su 
plaučių ir inkstų darbu ir 
moksliniai tyrimai šiais 
metais davė geresnį supra
timą apie šių organų darbą, 
ypač apie inkstų darbą. To 
rezultate yra tikimasi page
rinti nesveikų inkstų dar
bą.

(3) Aukšto kraujo spau-

Jungtinės Tautos 
turi daug skolų

Jungtinės Tautos, N .Y. 
—U Thantas, Jungt. Tautų 
generalinis sekretorius, ra
portavo, kad organizacija 
jau turi $107,500,000 skolų. 
Jos beveik visos susidarė, 
kada orgaanizacijos sekre
toriumi buvo Hammarsk- 
joldas, kuris organizavo žy
gius į Kongą, Izraelio pasie
nį, Laosą, kuriuos nerėmė 
socialistinės ir arabų šalys.

U Thantas siūlo, kad 
Jungtinės Tautos išleistų 
$200,000,000 vertės bonu- 
sus, kurių pagalba būtų 
nansiniai reikalai.
pataisyti organizacijos f i-

Paieškojimas
Sesuo ieško savo brolio Dalcn- 

žinsko Prano, sūnaus Jono. Gimęs 
1920 metų spalio 1 d., Utenos rajo
ne. Dingęs 1944 metais. Atsiliep
kite arba kas žinote praneškite bu
vusiai Lietuvoje turistei praėjusią 
vasarą.

Minnie Zamon
224 Plymouth St.
Bridgewater, Mass. (102-103)

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Nam as Pardavimui
2-jų motų senumo namas, medi

nis. Asbestos tilo dengtas. 6 kam
bariai, tilo grindys, aliuminiai langai, 
su rakandais. Elcktra-gesas. Virtu
vėj kabinetinis pečius, vonia su 
karštu vandeniu ir tilo, šaldytuvas.

Vieta Aukštai, prie Bušų sto
ties, netoli krautuvių ir marių mau
dynių. 6,500 sq. ft. žemės, 32 me
džiai. Įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyventa. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais. ' Pardavimo 
priežastis — turiu du namus. Del 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg, 
Fla. . (1-9) 

dimo misterija yra daugiau 
dabar suprantama. Labo
ratoriniai tyrimai suteikė 
būdus surasti kai k u r i h s 
aukšto kraujo spaudinio 
priežastis, kurias gailina 
Pašalinti. Be to, yra naujų 
vaistų aukšto kraujo spau
dimo kontroliavimui atve
juose, kur priežastis dar vis 
nežinoma.

(4) Arterijų sukietėji
mas (sklerozė) yra dar vis 
enigma, bet ieškojimas prie
žasties ir studijavimas pasi
reiškimų davė naujų požiū-f, 
rių į šią ligą. Pavyzdžiui, 
yra davinių, kad cholestero
lio depozitai į arterijų sie
neles yra pirmasis jų sukie-

I

CLEVELAND, OHIO

Sveikiname visus “Laisvės” skaitytojus, 
jos personalą, draugus, gyvenančius 
Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje. 
Laimingų ir taikingų Naujųjų Metų!

MOTERŲ KLUBAS

SVEIKINIMAS
Sveikinu su naujais 1962 metais 
visus savo draugus, kurie kovoja 
už socialistines idėjas. Prašau, 
padvigubinkite savo pastangas.

VINCAS BURDA 
San Leandro, Calif.

CLEVELAND, OHIO

Sveikiname ir linkime laimingų 
Naujų Metų visiems mūsų Choro 
nariams ir giminėms, čionai ir 
Lietuvoje. Visiems draugams ir 
draugėms, taipgi ir “Laisvės” per
sonalui.

Cleve*lando Meno Choras

WORCESTER, MASS.

Banketas pasveikinimui 
44Laisves” suvažiavimo

Rengia L.L.D. 11 kuopa 
Sekmadienį,

Sausio 14 January
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St.

Pradžia 1 vai. dieną.
Apart skanių valgių bus ir dainų 

[programa. Dainuos

Jonas Sabaliauskas ir Ona Dirvelienė
Visi apšvietą branginanti žmonė^ praŠotni atsilankyti 
į .šį glažų ptirėngimą if parėtntt laikraštį “Laišv^Z’:

Kviečia Rengėjai ~ M

5 p.-Laisve (Liberty)—Ant rad., sausio (Jan.) 2, 1962

įėjimo reiškinys. Moksli
ninkai studijuoja kraujo in
dus kaip elastines tūbas, 
kaip jos reaguoja į kraujo 
spaudimą ir tekėjimą ir jų 
pasidavimą sužeidimams.

(5) Dabar yra operacijų 
atitaisyti didžiumą 
defektų, įgimtų ar įgautų 
per ligą. Kūno chemijos stu
dijos dabar suteikia galimy
bę nustatyti šių defektų di
agnozę prieš operaciją. Chi
rurgija pasidarė saugesne 
Procedūra, padarius įvairių 
pagerinimų “širdies-plaučių 
mašinose,” kurios perima 
šių organų darbą operaci
jos metu.

American Council
_________________________
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

Ir “The New York 
Tfrnesui” parūpo

I

Žinia, kad Klaipėda pla
nuojama sujungti su Juo
dosios jūros uostu Cherso- 
nu, susilaukė susidomėjimo 
ir “The New York Times“ 
žurnalo redakcijoje. Teko 
patirti, kad ten netrukus 
apie šį Lietuvos moks
lininkų projektą bus pa
ruoštas išsamesnis raši
nys Amerikos visuomenei. 
Mums, išeiviams, gi miela 
pasididžiuoti savais vyrais 
tėvynėj, kurie nuneš lietu
vių vardą per tautas. Jei 
kunigaikštis Vytautas pa
siekė Juodąją jūrą kardu, 
tai šių dienų lietuviai ten 
nueis nešdami visiems ge-Į 
rovę.

Atsisako komentuoti
Kai prieš keletą mėnesių 

Ukmergės įstaigos suorga
nizavo masinius protesto i 
mitingus dėl to, kad kai ku
ne nacinių žudynių Lietu- • 
voje kolaborantai esą sle- ■ 
piami Jungtinėse Amerikos i 
Valstijose, pasaulio spauda 
apie tai rašė. Čikagos ame
rikiečių dienraštis susirado 
tą pilietį Paškevičių, gy
venantį kita nurodyta pa-: 
varde Čikagoj, ir klausė jo,' 
ar tai teisybė, kad jis nie
kieno neverčiamas žudė ki-! 
tos rasės ar politinio galvo-| 
jimo žmones. Žinoma, tas 
pilietis neprisipažino, ir 
ir dingo iš akių. Kai Uk
mergėje dėl to vėl kilo 
triukšmas, spauda Ameri
koje tuo reikalu vėl susirū
pino. Visam krašte skaito
mi žurnalai tada paskelbė, 
kad tokio Paškevičiaus nie
kad nebuvę. Tarybiniai žur
nalistai tada. vėl kaltino, 
kad Amerikos spauda Ban
do paslėpti nusikaltėlius. 
Vienas toks rašinys iš “Tie
sos” buvo persiųstas pa
čiam Amerikos vyriausiam 
^prokurorui R. Kenedžiui. 
Tuoj iš jo asmeniškai buvo 
gautas laiškas, kuriuo bu
vo pranešta, jog reikalas 
perduotas ištirti atitinka
mam skyriui. Po kurio lai
ko, pasiteiravus tame sky
riuje, laikraštininkas gavo 
mandagų atsakymą, kad ty
rinėjimų rezultatu skyrius 
negali pranešti. Taip visa 
byla ir pasibaigė.

Ryšių su Tėvynė idėja 
plečiasi — daugiau 
pasitikę j im-o

Įtempta tarptautinė pa
dėtis, vakarų valstybių “tu
ristų” špionažo veikla, be
gėdiški išeivių fanatikų 
politinių redaktorių šmeiž
tai apie tautiečius, kurie 
nori .kultūrinio bendradar
biavimo su savo kilmės 
krašto žmonėmis, buvo vi
sai sulėtinę “ryšininkų” 
privačias pastangas.

•Pastaruoju laiku, atrodo, 
padėtis kiek palengvėjo. 
“Turistai” ten sugaudyti ir 
kalėjime, federalinės įstai
gos išsiaiškino ir susidarė 
savo nuomonę apie tokius 
kaip nedarbininkas “Darbi
ninko” redaktorius, o pati 
idėja, kaip rodo laiškai, iš 
visur susilaukia šiapus ir 
anapus vis konkretesnio ir 
realistiškesnio apipavidali
nimo.

“Štai rašo iš Kaliforni
jos: "... Apie Tamstos nuo
taikas lietuvių kultūrinin
kų atžvilgiu Lietuvoj esu 
girdėjęs ir visai sutinku. 
Pastebėjau spaudoj, Det
roite yra Dr Pik ū n a s 
(psichologas) panašiai su
prantąs reikalą...”

Tas rašytojas toliau iš

veda, kad be bendradarbia
vimo su metropolija—Lie
tuva išeiviai nutautės dar 
greičiau. Būtina, esą, rasti 
artimus, vienodai galvojan
čius žmones Lietuvoj, su 
jais palaikyti artimus ry
šius, dalintis įspūdžiais, vi
zituoti ir revizituoti.

Užtenka pasikalbėti su 
dauguma “laisvinimo vei
kėjų” — girdi, dauguma jų 
“nežino ir nesirūpina žino
ti”, kas tikrumoj dedasi 
Lietuvoj. Jų vaikai, šių bu
vusių Lietuvos ministerių, 
diplomatų, profesorių, čia 
pat prie tėvų, nesudrau-. 
džiami, tyčiojasi iš savo 
tautos... “Ką gi tie tėvai 
veikėjai . tada laisvina”? 
Argi šitiems vaikams? O 
gal jiems taip rūpi tas jau
nasis atžalynas Lietuvoj ? 
Jei taip, tai kodėl jie piestu 
eina prieš susipažinimą su 
juo, prieš bendravimą su 
juo?..
Kaltina veidmainiškumu

Kitas rašytojas iš Čika
gos šitaip rašo: Pilnai 
sutinku su Tamsta, kad 
kas bevaldytų Lietuvą, ji 
tebėra mūsų tauta. Ten gy
vena mūsų broliai, nuo ku
rių niekaip negalime atsi
riboti, bet kiek galima dau
giau bendrauti. Man keis
ta stebėti katalikų vienuo
lių samdomų redaktorių 
stebėtina veidmainiškumą. 
Štai, rašyt. Bradūno “Drau
go” redaguojamame sky
riuje, neminint iš kur ir 
kieno, buvo ištisai perspaus
dintas “Pergalės” žurnalo 
Vilniuje rašinys apie Čiur
lionį, tuo pačiu metu kitose 
“Draugo” skiltyse baisiau
siai niekina viską, kas Lie
tuvoj.

Prof. Kolupaila tam pa
čiam laikrašty nekartą drį
so recenzuoti įvairias moks
lines knygas, išėjusias Lie
tuvoj, bet bet kokia groži
nės literatūros Lietuvoj re
cenzija yra “tabu.” Argi 
“Draugo” Baronas bijo 
konkurencijos?.. Arba vėl, 
“Draugas” visą laiką kone
veikia Lietuvos vaikų rašy
toją Kubilinską, kai tuo 
tarpu čionykštė vaikams 
“Eglutė” seniai persispaus
dina jo eilėraščius, žinoma, 
neminėdama, kad tai “ko
munisto” eilėraščiai. Nagi, 
ar tai ne juodžiausi veid
mainiai? Ir ne jie vieni. 
Įvairūs leidėjai ir laikraš
čiai be leidimo ir atlygini
mo persispausdina Lietuvoj 
išėjusias knygas, žodynus,' 
plokšteles. Jie garbinami 
kaip “patriotai”, nors lupa 
nuo savo tautiečių išeivių 
2—3 kartus brangiau... At
silygindami, jie patys, arba 
platina kitų šmeižtus apie 
tuos pačius rašytojus: “pa
kalikais”, “padlai ž i a i s”, 
“prisitaikėliais”... Kur pa
prasčiausias padorum a s! 
Kur logika?

Šie rašytojai pasigenda 
laikraščio, kuriame galima 
būtų pasisakyti be baimės 
būti apšrųeižtu, persekioja
mu, skundžiamu.

O lietuviškoj lietuvių iš
eivių visuomenėj, save de
klaruojančio j “laisvės ko
votojais”, vis dėlto labai ne- 
didels skaičius veikėjų iš 
tikro drįsta išeiti su atviru, 
tiesiu žodžiu, dėl ryšio su 
Lietuva. Jei nėra reikalo 
bijoti policijos, tai bijo pre- 
lato-klebono, bijo, ką pasa
kys kaimynai, bijo, dažnu 
atveju, net savo žmonų!

Bet idėja, jei didi, ne
miršta kaip žmonės, sakė 
Maironis. Nemirs nei lietu
vių tarpusavio ryšio idėja,

Mr. Wagner įvesdintas 
majoru 3-čiam terminui

New York. — Sausio 1 d. 
šio didmiesčio rotušėje įV>- 
ko labai iškilmingos cere
monijos. Susirinkus apie 
1,000 politikierių ir valdi
ninkų Robert Wagner tapo 
prisaikdintas trečiam ter
minui miesto burmistru 
(majoru). Vienu požiūriu 
ceremonijos buvo nepapras
tos, nes labai retas atsitiki
mas, kad miesto majoras 
laimi rinkimus trečiam ter
minui. Per paskutinius ke
letą desėtkų metų tiktai Fi- 
orela LaGuardia buvo iš
rinktas miesto majoru tri
mis atvejais.

Paimdamas trečiu kartu 
miesto valdžios vairą į sa
vo rankas Mr. Wagneris 
pasakė smarkią kalbą. Jis 
pasižadėjo būti pavyzdingu 
ir energingu majoru dar 
ketverius metus. Savo ilgon 
kalbon ponas majoras įter
pė vieną nepaprastą klau
simą. Pats įvesdinimo išva
karėse sau ir savo pagalbi
ninkams pridėjęs dar po 
dešimt tūkstančių dolerių 
algos, jis ragino ir prašė 
darbo unijas nereikalauti 
algų pakėlimo tiems darbi
ninkams, kurie gauna aukš
tesnes algas. Tegu, girdi, 
labai žemai apmokami dar
bininkai gauna pagerinimų 
algose ir darbo sąlygose, o 
daugiau uždirbantieji turi 
būti pasitenkinę dabartinė
mis sąlygomis.

Kaip ten bebūtų, visi pri
pažįsta, kad Mr. Wagneris 
po praėjusių rinkimų, ku
riuose jis supliekė pačius 
stambiausius savo partijos 
bosus ir laifnėjo rinkimus 
prieš jų valią, smarkiai pa
gyvėjo ir surimtėjo. Per 
ateinančius ketverius metus 
tikimasi iš jo veiklesnės va
dovybės visuos-e miesto rei
kaluose. Daug tikimasi iš 
jo dviejų vyriausių pagalbi
ninkų—miesto tarybos pir
mininko Paul R. Screvane 
ir miesto iždipinko A. D. 
Beame. Jie skaitomi ener
gingais ir teisingais miesto 
reikalų žinovais. Rep.

Važiuotos streiko New 
Yorke išvengta

Atrodo^ kad visi labai pa
tenkinti, jog plataus miesto 
geležinkelių ir busų vairuo
tojų streiko tapo išvengta. 
Transport Workers Unija 
pasirašė dviejų metų sutar
tį su transporto valdyba 
(Transit Authority). Kon
traktu džiaugiasi unija ir 
didžiuojasi Transit Author
ity, kad streiko nebebus. 
Paaiški, kad darbininkai, 
atsižadėjo 32 valandų ir ke
turių dienų savaitės reika
lavimo, bet laimėjo geroką 
algų pakėlimą.

Bet dvi privatinės busų 
kompanijos, pačios didžio
sios kompanijos nenusilei
džia unijai, ir jų darbinin
kai buvo priversti streikuo
ti. Bet kadangi tų kom
panijų busai operuoja tik 
Manhattane ir dalyje 
Queens pavibto, tai jų vai
ruotojų streikas nepakrik- 
dė miesto važiuotės kaip to
kios. Tikimasi, kad ir šis 
tik dalinas streikas nebus

Ligonier, Pa. — Sulaukęs 
71 metų amžiaus, mirė B. J. 
E a i r 1 e s s, buvęs United 
States Steel korporacijos 
prezidentas.

Detroitas. — Gruodžio 
mėnesį buvo išvežta į auto
mobilių parduotuves 187,- 
000 naujų automobilių.

FILMALTEATRAI
THE INNOCENTS

Graži, liekna jaunuolė, 
užauginta griežtoj religinėj 
disciplinoj, randa darbą 
vienoj aristokratų šeimoj,, 
kaipo vaikų auklė.

Begyvenant šiuose puoš
niuose rūmuose jai pradeda 
vaidentis visokios šmėklos, 
visokį įtartini garsai.

Vėliau išsivysto isteriški 
momentai net ir* vaikų vaiz
duotėse, kurie priveda prie 
liūdnų rezultatų.

Filmas suktas Anglijoj, 
kur ypatingai pasižymi vi
sokį pasakojimai apie šmėk
las, kad net šiurpas per 
nugarą nueina.

Nors ir vaidyba būtų ge
riausia, bet vis tiek nepatei
sina, be jokios prasmės, šio 
filmo temos.

“The Innocents” dabar 
rodomas dviejuose kino-te- 
atruose: Criterion, Broad
way ir 45 st. ir Playhouse 
72 st. East of 2 Ave., New 
York.

JUDGEMENT AT 
NUREMBERG

Pasirodė New Yorke įdo
mus filmas apie įvykusius, 
po Antrojo karo, Nurem- 
bergo teismus, kur i a m e 
vaizduojama viena fazė—jų 
pabaiga.

Tekstas paruoštas vieno 
Hollywood rašytojo, Abby 
Mann, kuris apibūdino šį 
įvykį savais bruožais, prisi
laikydamas šių teismų fak- 

Temoje liečiamas nutei
simas keturiiįfhacių teisėjų, 
kurie Hitlerio laikais teisė 
nekaltus žmones sulyg na
cių štabo nurodymu ir įsa
kymu.

šis filmas jau rodomas 
didesniuose Europos mies
tuose, taip pdt ’ ir Vakarų 

j Berlyne. Publika tėnai la
bai ramiai laikėsi ir stebė
jo atidžiai višą filmą. Ypa
tingai žiūrovai buvo nu
stelbti, kai pamatė ekrane 
tikras nacių koncentracijos 
stovyklų fotografijas — jų 
kankinimo kameras bei krė- 
matorijų pečius.

Vi^ni vokiečių kritikai 
priėmė tai, kaipo istorijos 
faktą, — kiti rašė, kad ne- 
užtektinai stipriai išsireikš
ta. Rytų zonos korespon
dentai atsiliepė trup u t į 
skeptiškai.

Tačiau, nežiūrint, kokios 
kritikų nuomonės ir kokia 
tendencija norima parodyti 
šiame filme — faktas bylo
ja ir dar kartą primena pa
sauliui tą baisų krim’inališ- 
ką nacių nusikaltimą prieš 
žmoniją.

Deja/ dabar nei vienas iš 
tų nuteistųjų nesėdi kalėji
me. Jie laisvi ir daugelis iš 
jų užima aukštas valdžios 
vietas. Šiandien 80-tas nuo
šimtis Vakarų Vokietijos 
vyriausybės asmenų susi
daro iš tų pačių nacių, ku
rie buvo užėmę aukštas vie
tas Hitlerio režime.

Režisūra gera — vaidy
ba stipri.

Montgomery Clift labai 
gerai suvaidina liudininko 
rolę, prirodydamaš, kaip 
žiauriai jis buvo nuteistas 
ir nuskriaustas vieno iš 
teisiamųjų nacių, vien tik 
dėl to, kad jo tėvas buvo 
komunistas.

Judy Garland puikiai 
vaizduoja kitą liudininką. 
Ji iškelia aikštėn rasių dis-x 
kriminac i j ą — persekioji
mą žydų.

Maximilian Schell labai 
stipriai atlieka advokato 
rolę, apgindamas šiuos ke
turis nacių ^teisėjus. Jo vai-

dyba priveda žiūrovą prie 
pasipiktinimo, neapykantos 
prieš tą visą buvusį Hitle
rio režimą. Ne vienas, ma- 

!tę^ šį fitaą, prisimins šio 
artisto gabumus ir talentą.

Richard Widmark vyku
siai atlieka prokuroro rolę. 
Iš pradžių jis griežtai lai
kosi įstatymų, bet vėliau 
pasiduoda vieno Amerikos 
generolo įtakai. Karas jau 
baigtas. Reikia sušvelninti 
bausmes, kad išlaikyti gerą 
nuomonę vokiečių tautoje, 
turint mintyje ateities pla
nus, militarines bazes, 
bendrą frontą...

Spencer Tracy vaizduoja 
Jungtinių Valstijų teisėją, 
kuris apeina teisių kodekso 
griežtus, šiuo atveju, para
grafus ir laikosi daugiau, 
anot autoriaus, logiškos iš
vados bei bausmės.

Burt Lancaster vaidina 
vieną iš teisiamųjų nacių 
teisėjų. Pradžioje jis griež
tai nusistatęs prieš visą šio 
teismo eigą, — vėliau, at
lyžta ir prisipažįsta kaltu. 
—Marlene Dietrich atlieka 
vieno nacių generolo našlės 
rolę, kuris buvo nuteistas 
mirtimi Nuremburgo teis
muose.

Stanley Kramer gera re
žisūra primena mums jo 
pirmesniuosius filmus, kaip 
tai: “On the Beach”, apie 
atominio karo pasekmes, 
kuris buvo rodomas plačiai 
visame pasaulyje; “The De
fiant Ones” ir “Home of 
the Brave”, liečiančius ra
sių diskriminaciją; “The 
Guns of Navarone”, apie 

■ nacių okupaciją Graikijoj; 
“Inherit the Wind”, apie 
uždraudimą aiškinti Darvi
no teoriją vienoj pietinių 
valstijų mokykloj, ir keletą 
kitų socialinėmis temomis 
filmų. r j . .

; “Judgement at Nurem
berg” dabar galima matyti 
Palace; teatre, Broadway 
ir 47 St., New Yorke. Fil
mas tęsiasi virš trijų va
landų.

Sekant šį filmą, žiūrovą 
priveda pagalvoti, kaip 
žmonija žiūrėjo į visą tai 
tuojau po karo ir kaip greit 
vėl pamiršta tuos baisius 
nacizmo žiaurumus.

Labai pravartu pamaty
ti, prisiminti ir pagalvoti!

Po miestą pasidairius
Transporto Darbiniu k ų 

unija ir New Yorko Tran
sit Authority pasirašė dve
jų metų sutartį. Pagal ją 
pirmais metais darbinin
kams bus pakelta po 12 
centų į valandą, o antrais 
po 10 centų algos. Sutartis 
liečia 29,000 darbininkų.

Sulaukęs 80 metų am
žiaus mirė Konradas Ber- 
cbvici, rašytojas ir žurna
listas. Jis daug rašė iš či
gonų gyvenimo.

The Prudential Insuran
ce kompanija nupirko aukš
čiausią New Yorko namą— 
Empire State Buildingą. 
Sumokėjo $65,000,000. Pir
miau namą valdė grupe in- 
dustrialistų su Henry 
Srown priešakyje.

Empire State Buildingas 
randasi prie Fifth Avė., 
tarp 33rd ir'34 th gatvių. 
Jis yra 1,472 pėdų aukščio 
—102 aukštų pastatas. Jo 
įvairiose raštinėse ir patal
pose būna iki 25,000 žmo
nių. Jo kambarius nuomo
ja įvairios biznio kompani
jos. Kiekvieneriais metais 
namą aplanko virš milijo
nas žmonių, kurie nuo 
įrengtos aukštumoje apžiū
ros stebi miestą.

Sveikina
Sveikinu visą “Laisvės” 

štabą su Naujaisiais me
tais. Linkiu visiems daug 
laimių ir sveikatos.

Juozas Liminskas
Detroit, Mich..

Sveikinimas 
iš Varšuvos
Zigmas Stoberskis su žmo

na — aubu rašytojai, lietu
viškų knygų vertėjai į len
kų kalbą—rašo R. Mizarai:

Širdinigausiai sveikinam 
Jus ir “Laisvės” redakciją 
su Naujaisiais Metais!

Varšuva, 1961—XII—23

AIDO CHORO 
PAMOKOS

ateinančiu penktadie-Su
niu, sausio 5 diena, 8-tą vai. 
vakare, “Laisvės” salėje 
prasidės Aido choro pamo
kos ir bus renkamas choro 
komitetas šiems metams.

Taipgi norinti prisidėt 
prie choro su savo balsais 
ir padidinti jo veiklą, esate 
kviečiami ateiti ir įstoti. 
Choras neima jokių įstoji
mų, nei duoklių, tik reika
lauja turėti balsą ir ryžtą 
veikloje..

Iki laimingo pasimatymo 
šį penktadienį.

Aido Korės p.

TARYBŲ LIETUVOS
FILMŲ VAKARAS

; Įvyks šeštadienį

Sausio 6 January, 1962
■; ' Matysime •

lilni;)—“Tiltas"
• • f

rir kitus
l • Šchwaben Hill • •

474 Knickerbocker Ave.
Brooklyn, N. Y.

. .. x •’I-' ■ U ’ *
Pradžia 7 i 30 vai. Vakaro

Filmus rodys Jonas Grybas
Rengią; ir Visus kviečia Literatūros

Draugijos kuopų bendras
• Parengimų Komitetas.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1962 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, III.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek d>aug atsiekimų 
technikoje. ’Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

Įspūdingas pirmasis skyrius apie Leoną Prūseiką, 
rašo Alisė Jonikienė apie paskutines dienas Leono 
gyvenimo, jo mirtį ir įspūdingas laidotuves. Išspaus
dinti net penki paveikslai iš Leono Prūseikos šerme
nų ir laidotuvių.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.
Ozone Park 17, N. Y. 

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
102 - 02 Liberty Avenue

6 p.—LaisvS (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 2, 1962

Iš laiškų
Draugai:

Prisiunčiu dešimties dole
rių vertės čekį. . Tai bus už
mokėta už 1963 metus. Kai 
“Laisvę” pradėjote leisti du 
kartus į savaitę, tai aš už
sirašiau ir dienrašti “Vil
nį,” ba negaliu sėdėti be už
siėmimo, jaunas būdamas! 
Mat, aš esu gimęs tą patį 
mėnesį kaip Kristus ir da
bar jau baigiu 88 metus, 
bet dar akys geros, tik ko
jos manęs nebeklauso, nega
liu iš stubos išeiti.

Aš esu dzūkas iš Alytaus 
parapijos. Amerikoje jau 
išgyvenau 60 metų. Teko 
būti caro armijoje, tai daug 
mačiau, teko būti Novgoro
de, Kronštadte, Peterburge 
ir kitur.

Tai būkite visi sveiki. Vi
siems laimės 1962 metais.

A. Sirrbanctitts, 
Pittsburgh, Pa/

1061Minepla, N. Y.
metais Nassau apskrityje 
(“county”) automobilių ne
laimėse buvo užmušta 231 
žmogus.

Jungtinėj Tautos, N. Y. 
—Irako respublika įteikė 
protestą prieš Anglijos pa
siuntimą karo jėgų į Ku- 
waito teritoriją.




