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METAI 49-ji

KRISLAI
— Rašo R. Mizara —

Smerktinas dalykas.
Komunistų partijos auga. 
Lietuvos KP narių skaičius. 
Alžyrijoje.

Kokią tragi-komediją vaidi
na Izraelio premjeras Ben 
Gurion, nelengva ir apsakyti!

:Aną dieną Niujorke jis nu
vyko pas Vakarų Vokietijos 
į&nclerį Adenauerį, ilgai su 
juo kalbėjosi, o paskui pareiš
kė:

“Smagu man buvo susitik
ti su Adenaueriu... Šiandie
nine Vokietija yra ne tokia, 
kokia buvo vakarykščia...”

Na, o Adenaueris:
“Esu giliai sujaudintas susi

tikimu su ministrų pirminin
ku Dovydu Ben-Gurionu...”

Abudu jiedu sujaudinti. 
Abudu suvaikėję, surambėję 
seniai nesigaili viens kitam 
komplimentų.

Tai kas, kad naciai nužudė 
6,000,000 Ben-Guriono tautie
čių !

Tai kas, kad šiandien Va
karų Vokietijos valdinėse vir
šūnėse sėdi' tūkstančiai hitle-j 
rininkų — tų, kurie patys žu
dė arba kitiems padėjo žudy
ti žydus!

Tai kas, kad ir šiandien tie 
patys naciai Vakarų Vokieti
joje prieš žydus ruošiasi da
rytu pogromus!..

Iš Izraelio pranešama: daug 
* izraeliečių smerkia 'Ben- Gu- 

riono meilinimąsi (biznio su
metimais!) prie Adenauerio.

Smerkia jo politika viso pa
saulio galvojantieji žmonės.

Tai beprincipinė, tai bepro
tiška politika!

JAV Valstybės departamen
tas paskelbė, kad pastaruoju 
metu per visą pasaulį komu
nistinių partijų narystė padi
dėjo 2,500,000 asmenimis.

Štai, tik dviejų partijų na
rių skaičius:

Kinijos Komunistų partija 
turi 14,000,000.

Tar. Sąjungos—8,366,000.
Valstybės departamentas 

labiausiai nuogąstauja d č 1 
komunistinių partijų stiprėji
mo Lotynų Amerikoje.

Kubos partija išaugo į 27,- 
000 narių skaičių; gerokai 
sutvirtėjo komunistai Venezu- 
eloje ir Urugvajuje.

Kuba JAV kapitalizmui— 
dyglys pašonėje. Niujorko 
bu.l vari n is “Daily News” 
spausdino seriją straipsnių, 
šlykščiai niekinančių Kubos 

Tresvoliucinę valdžią, jos įstai
gas, jos vadovus.

Kalbant apie komunistines 
partijas — Lietuvos KP šian
dien turi 46,381 narį ir 7,943 
kandidatus. Viso 54,324 ko
munistus.

Kovo pirmomis dienomis 
^vykusiame KP XII suvažiavi
me dalyvavo 593 delegatai su 
sprendžiamuoju balsu ir 103 
delegatai su patariamuoju.

Pagal miestus: Vilniaus 
miesto delegacija turėjo 169 
delegatus, Kauno — 81, Klai
pėdos — 45, kiti po mažiau.

Pagal išsilavinimą buvo: su 
aukštuoju mokslu — 288, su 
nebaigtu aukštuoju mokslu — 
86, su viduriniuoju — 89, su 
nebaigtu viduriniuoju — 69 ir 
su pradžios mokslu—61 dele
gatas.

•
Alžyrijos valdžios, kuri vei

kia ^remtyje, premjeras Fer- 
įarj Abbas pareiškė: jeigu 
•enerolas De Gaulle nori mū- 

“ sų šalies likimą išspręsti gink
lu, tai bet kokiems pasitari
mams durys uždarytos.

Tai kas bus ?
Reiškia, turės tęstis karas!

Vakarai jau pateikė savo 
nusiginklavimo planą

Kuba jau ruošiasi 
prie ilgos kovos

Jau prasidėjo konferencija 
vandenų teisių reikalais

Geneva. — Jau prasidėjo 
dešimties valstybių konfe
renciją nusiginklavimo rei
kalais. Konferencijoje iš 
Vakarų pusės dalyvauja: 
Anglija, Francūzija, Itali
ja, Kanada ir Jungtinės 
Valstijos, o iš Rytų — Bul
garija, Čekoslovakija, Len
kija, Rumunija ir Tarybų 
Sąjunga.

Po to, kaip per keleris 
metus Jungtinių Tautų Nu
siginklavimo komisija ne
padarė progreso, tai 1959 
m. Genevoje Keturių di
džiųjų užsienio ministrai 
susitarė, kad ši reikalą 
perduoti svarstymams virš 
įvardintų 10-ties valstybių 
atstovams. 1959 metais

JAV iššovė raketą 
i Saulės sistemą

Cape Canaveral, Fla. — 
Kovo 11 d. JAV kariniai 
specialistai iššovė raketą 
“Pioneer V” į Saulės plane
tų sistemą. Mokslininkai ir 
karininkai aiškina, kad ra
ketoje yra radijo įrengi
mai, kurie bus girdimi iš la
bai toli. Teoriniai supran
tama, kad “Pioneer V” 
suksis aplinkui Saulę tarp 
Žemės ir Venus planetos, o 
aplinkui Saulę atliks kelio
nę per 311 dienų.

“Pioneer V”, tai jau tre
čioji raketa iššauta į Saulės 
planetų sistemą. 1959 m.

JAV karine raketa 
sprogo prie Kinijos

Taipei, Formoza. —Jung
tinių Valstijų karo jėgos, 
bandydamos “Matador” ra
ketas, vieną išsprogdino 
prie pat Kinijos sausžemio. 
Amerikos komandieriai sa
ko, kad raketa “paklydo”.

“Matador” raketos skren
da apie 500 mylių atstos. 
Jos turi daug sprogstan
čios medžiagos ir taikomos 
miestų bei kitų svarbių 
centrų bombardavimui.

Luanda, Angola. — Nors 
Portugalijos vyriau s y b ė 
bando užginčyti gyventojų 
sukilimą Angoloje, bet tuo 
pat kartu jos karo laivai 
saugo visą pamarį. Tas pa
tvirtina, kad Angoloje nėra 
ramu.

Alžyriečiai kariaus už savo 
laisvę, o francūzai, stumiami 
de Gaullo, kariaus už alžy
riečių laikymą nelaisvėje.

Kiek visa tai lėšuos, baisu 
net spėti.

Atsimenate, kai de Gaulle 
pasiėmė valdžią į savo ran
kas, sakė: aš išspręsiu Alžy
rijos klausimą.

Nieko jis neišsprendė!
Alžyrijos klausimą tegali

ma išspręsti tik suteikiant tos 
šalies žmonėms pilną Jaisvę 
nusitarti, kaip jie .nori gyven
ti : priklausomai nuo Prancū
zijos, ar nepriklausomai.

Jungtinių Tautų Asamblė
ja šį planą užgyrė. Todėl 
šios konferencijos tarimai 
bus visapasaulinės svarbos.
Jungtinių Tautų pereitoje 

Asamblėjoje kalbėjo Chruš
čiovas ir jis pateikė planą 
nusiginklavimui, kuris tu
rėtų būti pravestas per 
ketveris metus. Numatoma, 
kad Rytų delegacija laiky
sis Chruščiovo pateikto pla
no.

Vakarų valstybių vadai 
ilgai posėdžiavo ir išdirbo 
savo planą nusiginklavi
mui, kuris dalinasi į tris 
laikotarpius. Jis dabar pra 
pasiūlytas bendrai konfe
rencijai. Apie abiejų pusių 
planus bus vėliau prašyta.

sausio 2 d. Tarybų Sąjun
gos mokslininkai iššovė 
kosminę raketą —“Mečtą”, 
kuri sukasi aplinkui Saulę 
tarpe Žemes i r Marso. 
“Mečta” yra didelė, ‘ net 
3,245 syarų.

Ii959 m. kovo 3 d. Jung
tinių Valstijų karininkai ir 
mokslininkai iššovė raketą 
“Pioneer IV”, 13-kos ir pu
sės svaro. Gi “Pioneer V” 
yra beveik 95 svarų.

Reiškia, į Saulės planetų 
sistemą jau iššauta trys 
raketos — “palydovai”.

Bulgarija žymiai 
pažengė pirmyn

Sofija. — 1959 metais 
Bulgarija žymiai pažengė 
pirmyn. Javų derliui vieto
mis pakenkė sausra. Bulga
rijoje stoka laukams van
dens,, nes išilgai ją eina 
Balkanų kalnai.

Liaudies vyriausybė deda 
pastangų kuo daugiau lau
kų apdrėkinti. Nuo 1945 
metų jau apdrėkinta 2,000,- 
000 akrų, o 1960 m. dar pla
nuojama apdrėkinti 67,000 
akrų. Pereitais metais že
mės ūkis gavo virš 5,000 
naujų traktorių, 1,100 kom
bainų ir daug kitokių ma
šinų.

Industrijos reikalai yra 
daug geriau. 1959 metais 
industrinė gamyba pralen
kė 1958 m. 25 procentais.

VARTOS ATOMO JĖGĄ 
ĮRENGIMUI UOSTO

San Francisco, Calif. — 
Jungtinių Valstijų inžinie
riai grįžo iš Alaskos. Jie 
sako, kad įrengimui uosto 
Pt. Hope srityje vartos 
atominę jėgą. Sako, kad 
atominės jėgos sprogimais 
bus pagilinta įlanka linkui 
Kotzebus miestelio, kuris 
randasi tik 150 mylių nuo 
Sibiro.

Havana. — Kubos prem-i 
j eras Fidel Castro virš dvi■ 
valandas kąlbėjo per radi
jo ir televizijos tinklus. Jis 
sakė, kad Kubos žmonės 
turi ruoštis ilgai ir sunkiai 
kovai už savo tautinę lais
vę. Tarpe kitko jis sakė: 
“Dabar mūsų šalies darbi
ninkai turės dirbti ir laiky
ti prie savęs ginklą. Prie 
esamų sąlygtį mes negalime 
padėti šautuvo ir sustoti 
dirbę.

Castro tik’ kartą minėjo 
Jungtinių Vąlstijų vardą, 
tai primenant Tarybų Są
jungos spaudą,kurioje rašė, 
kad JAV Valstybės sekre
torius Herteris. padarė 
“šiurkštų išstojimą prieš 
Kubos vyriausybę, kas tai
kiame saliui sugyvenime 
yra neleistina”.

Castro sariė,’ kad iš kai- 
myniškų vąlstybių jau bu
vo padaryta virš 40 užpuo
limų iš oro, tai yra, numes
ta bombų į : fabrikus, ant 
tiltų ir šaudyta į taikius 
žmones.

Castro minėjo,-kad vi
sur yraesuhki'liaudies kova 
už laisvę. Jis prisiminė ir 
Jungtinių Valstijų istoriją, 
kada po Amerikos Revoliu
cijos Britanija .. prie kiek
vienos progos puolė Jung
tinės Valstijas: gaudė jų 
laivus, suokalbiavo Euro-

Afganistano kova dėl 
lauky drėkinimo

Kabulas. —Padedant Ta 
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų inžinieriams Ar- 
ganistanas jau prakasė 600 
drėkinimo kanalų ir apdrė
kino 170,000 akrų žemės 
plotą. Ten jau persikėlė 
13,000 gyventojų.

Afganistanas, kaip ir 
Persija, labai kenčia dėl 
stokos vandens. Miškai se
niai išnaikinti ir yra daug 
smėlio dykumų.

Afganistaiįas bando at
gauti nuo Pakistano plotus, 
kuriuos seniau pavergė an
glai, ten yra nedidelių upe
lių. Ten gyvena 5,000,000 
afganistaniečių.

Vėliausios žinios
■ M I

“S

Logan, W. Va. —Po virš 
savaitės gelbėjimo partija 
pasiekė anglies kasyklų ur
vą, kuriame buvo užgriūta 
18 mainierių. Rado 13 jų 
mirusių nuo dujų. Dakta
rai mano, kad jie mirė tuo
jau, kai buvo užgriūti. Nė
ra vilties surasti gyvus ir 
dar nesurastus.

Albąny, N. Y. — Valsti
jos seimelis uždarys savo 
sesijas kovo 29 d.

Tunis. -—.Alžyro kovoto
jai už šalies laisvę padidins 
savo veiksmiU

I poje, sudegino Baltąjį Na- 
• mą ir padegė Kapitelį 
Washingtone.

Jis priminė ir penkerių 
metų sunkią kovą Alžyro 
gyventojų prieš Francūzi- 
ją, bet pridėjo: “Lai mūsų 
priešai žino, kad Kubos 
gyventojai yra geriau or
ganizuoti ir turės daugiau 
ginklų, negu Alžyro patrio
tai”.

Jis ragino kubiečius bu
dėti darbe, gatvėje ir kiek
vienoje vietoje, nes “daug 
svečių atvyksta blogais iš
skaičiavimais”.

Tūkstančiai havaniečių 
laikė mitingą prie Prezi
dento palociaus, kur 1957 
m. kovo 13 d. Batistos gau
jos nužudė 30 studentų. 
Nuo Prezidento palociaus 
minia nužygiavo į Colono 
kapines ir ant žuvusių ka
po padėjo vainikus.

Kubos vyriausybė konfis
kavo tris cukraus fabrikus 
nuo Guantanamo Sugar Co. 
Fabrikai kiekvienas per 
metus pagamina po 200,000 
maišų cukraus. Frėeport 
Nickel Cp. jau veda dery
bas su Kubos vyriausybe.

Dienraštis “Revoliucion” 
rašo, kad JAV karo laivy
nas Guantanamo bazėje 
padarė nepakenčiamas są
lygas trims tūkstančiams 
kubiečių.

Mirė T. Sąjungos 
maršalas Bogdanovas

Maskva. — Mirė TSRS 
maršalas .Semionas I. Bog
danovas, vienas iš Antrojo 
pasaulinio karo didvyrių. 
Bogdanovas buvo šarvuotų 
jėgų specialistas ir tankų 
korpusų komandierius.

Mirė sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Bogdanovas ištar
navo militarinėse jėgose 45 
metus. Pradėjo tarnauti 
paprastu kareiviu caro ar
mijoje laike Pirmojo pa
saulinio karo. Revoliucijos 
laiku stojo į liaudies pusę. 
Antrajame kare, 1944 me
tais, buvo pavojingai su
žeistas.

Washingtonas. — R e s- 
publikonai vadai sako, kad 
Kongresas turėtų pavesti 
prezidentui Eisenhoweriui 
cukraus reikalus Kuboje. 
Jie sako, kad lai Eisenho- 
weris patvarko, kiek jo 
pirkti 1960 metais.

Maskva. — Tarybų Są
jungos. premjeras Chruš
čiovas vyks į Paryžių kovo 
23 dieną ir bus iki balan
džio 3 d.

Pekinas. —Nepalio prem
jeras Koirala tariasi su Ki 
nijos premjeru Chou En-lai.

suprastą “taisyklę”, 
Ge- teritoriniai vandenys 

konferencija, ’ tik per tris mylias

Geneva. — Kovo 17 d. 
čionai prasidėjo konferen
cija jūrų, pakrančių ir są
siaurių reikalais. Dalyvau
ja delegatai nuo 90-ties ša
lių.

Prieš dvejus metus 
nevoje buvo 
kurioje dalyvavo apie 70 
šalių. Ji nepadarė nutari
mų, nes didžiosios valsty
bės pasidalino.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys yra už 
tai, kad jūrų teritoriniai 
vandenys priklauso per 12 
mylių tai šaliai, kurios ten 
yra sausuma. Kas dėl są
siaurių, tokių, kaip Bosfo
ras, Dardanelai, Gibralta
ras ir kiti, tai turi būti at
skirai nustatyta tvarka.

Pietuose šimtais 
I 

areštuoja nearus
Columbus, S. C. — Virš 

tūkstantis negrų studentų 
demonstravo prie-City Hali 
protestuodami prieš segre
gaciją. Miesto ir valstijos 
policija puolė negrus stu
dentus, mušė dūdomis, me
tė į jų eiles ašarų bombas 
ir ugniagesiai pylė vande
niu iš vamzdžių. Demon
stracija buvo suardyta, o 
apie 350 studentų suareš
tuota.

Panašios negrų demon
stracijos įvyko Orangebur- 
ge ir dar eilėje South Caro
lina valstijos kitų miestų.

Georgia valstijoje, Atlan
ta mieste, apie 200 negrų

Iš įvykių ginkluotės 
konferencijoje

Geneva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje pirmoji 
diena praėjo susitvarkyme, 
skaitant sveikinimus ir iš
klausant abiejų pusių pa 
reiškimus.

Priimtas TSRS pasiūly
mas, kad šalių delegatai 
aplinkui stalą sėdėtų alfa
betiškai iš kairės į dešinę. 
Pirmoje vietoje sėdi Bul
garijos delegacija, seka 
Kanados, o baigiasi Jungti
nių Valstijų. Alfabetiški 
pagal šalis delegatai ir pir
mininkaus konferencijai.

Raštu sveikino konferen
ciją Chruščiovas. Pareiški
mus padarė Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius 
Hammarskjold, už Vakarų 
delegacijas —Eaton ir už 
Rytų — Zorinas.

TSRS 4 JŪRININKUS 
ATVEŽĖ AMERIKON
San Francisco, Calif. — 

Jungtinių Valstijų lėktuvas 
atvežė į San Francisco ke
turis Tarybų Sąjungos jū
rininkus, kuriuos išgelbėjo 
Ramiajame vandenyne ko
vo 7 d. Jų sveikata laips
niškai taisosi.

Visa eilė Lotynų Amerikos 
ir Azijos šalių palaiko Ta
rybų Sąjungos poziciją.

Bet Anglija ir Jungtinės 
Valstijos laikėsi už seniau

kad 
yra 
nuo 

kranto. Šis nusistatymas 
jau daug kartų iššaukė ne
sutikimų ir net apsišaudy
mų taipe Anglijos ir Islan
dijos laivų.

Ką duos nauja konferen
cija, kokių pozicijų laikysis 
Vakarų didžiosios valsty
bės, tenka palaukti.

Roma. —Jungtinės Vals-. 
tijos jau atgabeno į Italiją 
“Jupiter” raketas ir įrengė 
prietaisus jų šaudymui.

studentų buvo susėdę val
gyklose laukdami patarna
vimo. Valgyklų savininkai, 
pasinaudodami nauju įsta- 
Tyfau/ kad jie gali pareika- 
lauti nepageidaujamų “koš- 
tumerių” išeiti, tuojau pa
šaukė policiją ir areštavo 
77 studentus, kaltindami 
“kenkime bizniui” ir “ne
tvarkos kėlime”.

Įvyko areštai ir eilėje ki
tų pietinių valstijų. Trečia
dienį jau buvo suimti apie 
tūkstantis negrų už demon
stravimą arba “sitdown 
streiką”. Negrai demon
struodami giedojo “God 
Bless America”.

Ekstra
Washingtonas. — JAV 

raketa “Pioneer V” jau yra ‘ 
apie milijonas mylių nuo 
Žemės.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas padėko
jo Jungtinių Valstijų karo 
laivynui už išgelbėjimą 4-ių 
tarybinių jūreivių.

Varšuva. —Atvyko Ven
grijos liaudies vadas Janos 
Kadaras.

Chicago. — Chicagos žy
mių biznio įstaigų trijų 
Vršininkų žmonos atrastos k 
nužudytos Starved Rock 
State parke, apie 100 my
lių nuo Chicagos. Jomis yra . 
Mildred Lindquist, Frances 
Murphy ir Lillian Getting.

Indianapolis. — Susikūlė 
JAV orlaivyno lėktuvas ir 
žuvo du lakūnai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris remia 
Niksono' kandidatūrą į JAy 
prezidentus.

Cleveland, Ohio. — Tary
bų Sąjunga ir vėl padova- , 
no j o gražų arklį industria- 
listui Cyrus S. Ėatonui.
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Prezidentui prašymas
KOMITETAS, KOVOJĄS už Mortono Sobello išlais- 

laisvinimą, pasiuntė prezidentui Eisenhoweriui prašy
mą, kad jis išlaisvintų iš kalėjimo mokslininką Morton 
Sobell.

Šiemet, rugpjūčio mėnesį, sukaks 10 metų, kai Mor
ton Sobell buvo nuteistas 30 metų kalėjimo. Jis buvo 
teistas kartu su Julium ir Ethele Rosenbergais (pasta
rieji buvo nuteisti mirti ir nužudyti Sing Sing kalėjimo 
elektros kėdėje.)

Morton Sobell per keletą metų buvo kalinamas Al
catraz katorgoje, Kalifornijoje, o šiuo metu, jis yra fe- 
deraliniame kalėjime Atlantos mieste.

Ilgame atvirame dokumente, kurį pasiuntė prezi
dentui, Komitetas įrodinėja Sobello nekaltumą; jis buvo 
teisiamas kartu su Rosenbergais, bet jam primesti kal
tinimai, sako Komitetas, neturi ryšio su kaltinimais, 
primestais Rosenbergams. Rosenbergai ir Sobell buvo 
teisiami didelės reakcijos pakilimo laikotarpiu, politinės 
isterijos laikotarpiu. Sobello bylos neperžiūrėjo-neper- 
skaitė joks kitas teismas, apart teisėjo Kaufmano, tei- 
susio jį.

Pagaliau, sako Komitetas, net jeigu ir būtų abejoji
mų dėl Sobello nekaltumo, tai prezidentas Eisenhowe- 
ris visvien turėtų suteikti jam susimylėjimą ir turėtų 
mokslininką iš kalėjimo išleisti.

Komitetas prašo prežidentą, kad jis perskaitytų jų 
prašymą ir jame įkergtus duomenis, kad jis nors pavir
šiai susipažintų su M. Sobello byla.

Komitetą sudaro visokių luomų ir profesijų asme
nys. Jo pirmininkais yra Mortono Sobello motina, Mrs. 
Rose Sobell, ir žmona.

Mes taipgi drąsiai pridedame prie to Komiteto pra
šymo savo žodį: Mortoną Sobell reikia išleisti iš kalėji
mo. ‘

Negalima nei susirgti!
PREMJERAS CHRUŠČIOVAS šios savaitės pra

džioje turėjo atvykti į Francūziją. Francūzijos žmonės 
labai jo laukė: viskas buvo paruošta garbingam svečiui 
garbingai priimti.

Deja, Chruščiovas suserga. Suserga gripu, kuris pa
guldo jį lovon. Kaip ilgai jam teks pagulėti, kol pagys, 
šiuos žodžius rašant, nežinome. Bet viską žinanti sensa- 
cinė spauda dėl Chruščiovo ligos priplepėjo visokiausių 
nesąmonių. Kai kurie skelbia net tokią “štuką”: Chruš
čiovas sergąs ‘‘politine liga”! Kokia ten gali būti “politi
nė liga”?

Chruščiovas—žmogus, o žmogus, nežiūrint, kokią 
vietą jis užimtų ir kur begyventų, gali susirgti. Buržu
azinė spauda, įpratusi skelbti nesąmones, kartoja jas ir 
Chruščiovo susirgimo atžvilgiu.

Tebesiplečia judėjimas
NEGRŲ STUDENTŲ judėjimas prieš segregaciją, 

pradėtas prieš aštuonias savaites, tebesitęsia ir tebesi
plečia visose pietinėse valstijose.

Pirmiausia studentai pradėjo eiti į užkandines bei 
valgyklas, kuriose ligi šiol valgo tik baltieji, na, ir rei
kalavo, kad jiems būtų patarnaujama lygiai, kaip bal
tiesiems. Iš pradžių jie tai darė nedrąsiai; nedaug jų 
ryžosi pradėti kovą. Bet ilgainiui šiuo judėjimu “užsi
krėtė” ii’ kiti studentai. Taip, kad šiandien jis įgavo ma
sinį pobūdį.

Rasistai pradėjo prieš šią kovą ruošti savo demon
stracijas. Kai kur įvyksta net fizinių susirėmimų. Poli
cija, žinoma, stoja baltųjų pusėn.

Jau ne vienoje vietoje drąsuolius negrus teisė bal
tųjų teismai; surado juos kaltais ir nuteisė piniginėmis 
bausmėmis, taipgi kalėjimu. Bet visa tai nesulaikė neg
rų nuo kovos.

Kai kur negrai pradėjo eiti ir į bibliotekas, skiria
mas tik baltiesiems. Pasiima knyga į rankas, sėdasi prie 
stalo, greta baltųjų, na, ir skaito.

Baltieji kyla ir bėga. Šaukiama policija, kad negrus 
iš bibliotekų išmestų. Kai kur, kai tik negrai įkelia koją 

-į biblioteką, bibliotekos vadovai paskelbia: “Uždarome 
biblioteką, eikite namo!”

Ši negrų studentų ir kitų žmonių kova už teisę val
gyti valgyklose, kur valgo baltieji, šviestis bibliotekose, 
.kur baltieji sueina, yra vadinama pasyve kova, kadangi 
'.negras, atsisėdęs prie bufeto užkandinėje, nieko nedaro, 
,o tik prašo, kad padavėjas jam duotų užkandžių arba 
'kavos puodelį. Bet lai ji bus ir pasyve, tačiau ši kova 
turi milžinišką reikšmę bendrai negrų kovai už savo tei- 

>ęs, prieš segregaciją, už lygias teises.
Kai kuriose vietose negrai jau pasiekė ir laimėji

mų. Pav., Salisbury miestelyje ir Winston-Salem, North 
'Carilina valstijoje, kai kurios užkandinės sutinka neg
rui patarnauti, kai .jis atsisėda prie bufeto.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., kovo (March) 18, 1960

KAS SUDARO LIETUVOS 
KP CENTRO KOMITETĄ

Š. m. kovo 1 ir 2 dd. Vil
niuje įvyko eilinis, XII- 
asis Lietuvos Komun i s t ų 
Partijos suvažiavimas. Vy
riausią, išsamų pranešimą 
suvažiavime padarė CK pir
masis sekretorius A. Snieč
kus. Po to sekė diskusijos. 
Po diskusijų buvo padaly
ti atitinkami nutarimai ir 
išrinktas naujas Partijos 
Centro Komitetas.

Vilniaus “Tiesa” prane
ša, kad į CK buvo išrinkti 
sekami asmenys:

V. Adomavičius
B. Bagaslauskas
V. Balkevičius
P. Balzarevičius
J. Banaitis
B. Baranauskas
A. Barauskas
P. Barinovas
A. Barkauskas
K. Baršauskas
N. L. Baukovas
N. Belianinas
F. Bieliauskas
E. Bernatavičienė
E. Bilevičius-Sarinas
M. Byčkovas
L. Bražūnis
A. česnavičius
A. čistiakovas
A. Davidonis 
V. Denisovas 
A. Didžiulis
L. Diržinskaitė-Piliušenko 
P. Dobrovolskis
A. Drobnys
J. Dubauskas
P. Eidukas
A. Fedorovičius
A. Ferensas
S. Fihpavičius
K. Gabdankas 
A. Gailevičius 
V. Galinaitis
M. Gedvilas
A. Gorbatenko
B. Goštautas
J. Grigalavičius
L. Griškevičienė
P. Griškevičius ( ,
I. Chazova 
L Ivanovas
T. Jančaitytė
S. Juozapavičius
K. Kairys
A. Kairelis
J. Kairelis
V. Kaminskiene
J. Karosas
E. Kasnauskaitė
V. Kateiva
V. Kolesnikovas
J. Kubilius
V. Kuzminas
V. Kuzminskis
P. Kulvietis
V. Kupčiūnas
S. Lazutka
J. Laurinaitis
A. Likas
V. Lukoševičius
P. Luomonas
N. Luchnevas
J. Macijauskas
K. Mackevičius
S. Malinauskas
J. Maniušis
A. Matulionis
J. Matulis
V. Meščeriakovas
E. Mieželaitis
J. Mikalauskas
A. Mikutis
P. Mišutis
P. Murauskas
V. Muraško
S. Naujalis
V. Niunka
J. Novickas
P. Olekas
E. Ozarskis
J. Paleckis
A. Paradauskas
K. Pečiūkas,
K. Petrauskas
K. gilelis
J. Pivoriūnas
J. Počiupailo
E. Podnebesova
I. PoVilaičiūtė
K. Preikšas
P. Putrimas
A. Randakevičius
A. Romanovas
E. Rudaminienė
R. Sikorskis
P. Slavinskas
A. Sniečkus
V. Sokavičius
A. Spasionovas
J. Strelcovas
J. Svisčiovas
B. šarkovas
R. šarmaitis-Romaitis
J. šimanėlis
M. šumauskas

Kas ką rašo ir sako TAURUS UIETUVIŲ TAUTOS SŪNUS
N. Telyčevas 
P. Titovas 

, K. Tiškevičius
J. Tunkevičius 
V. Uogintas 
P. Variakojis 
V. Vazalinskas 
A. Venclova 
J. Vildžiūnas 
G. Zimanas
L. žėčius 
G. žemaitis

sn^unqiz ‘f 
J. Žiugžda

Kandidatai į LKP CK:
V. Ališauskas 
A. Bagdonas 
A. Belousovas
A. Bialopetravičius
M. Čepulis
B. čirkovas 
J. čiulada
B. Dubasovas
I. Dudura
P. Dzekėvičius
J. Gabalis 
A. Gintautas
P. Girdzijauskienė
I. Jonušas
J. Januitis
Z. Januškevičius 
A. J. Juozėnas-Baltušis 
J. Jurgaitis
M. Jurevičius 
D. Kalačiovas 
R. Kaminskas 
J. Karosas
V. Kleiza
R. Klepeckaite 
V. Kučinskas 
J. Lenkevičius 
A. Letulis
V. Manikas 
V. Markevičius 
V. Martinaitis 
V. Marcinkevičius 
V. Minkus 
P. Naglys
N. Naumova 
J. Nekrašas
J. Pelanis
K. Plechavičius
L. Položencevas
L. Savinskas * 1 
J. Sinicinas v
V. Skobas .

r K. Strumskis 
J. švambaris
S. Šiškovškis;(
Z.1 Urbonas > < ■ t 
J. Vaįnauska^į .. ,■? ,
R. Zebenką
I. žeberskis
A. žukauskas;
Revizijos konusijon įeina;
J. Balčiūnas , 
J. Balkus
V. Bieliauskas
B. Bračas 
J. Dagilis
J. Dovydaitis
J. Gibas
N. Gordijčiukas 
Z. Gramaila
M. Chodos-Aleksandrovič 
V. Jonaitis
A. Kalinas
K. Liaudis
B. MarciŠauskas
A. Mėlynis
J. Olekas
P. Piskarskas
B. Plučienė
V. Prekevičius 
M. Pročiuchanovas
S. Ramanauskas 
V. Sankauskas 
A. Slapšys
A. Slivinskas 
A. Spindulis 
V. Staneika
K. Šulinskas
P. šutas
R. Talalas 
F. Tranas 
A. Vaitkus 
A. Vėbra 
A. žibaitis

IŠ ATSIMINIMŲ
1926 m, gruodžio 27 dieną 

nuo fašistinių budelių rankos 
žuvo keturi revoliucionieriai, 
ištvermingi1 kovotojai už Lie
tuvos darbo žmonių laisvę ir 
laimę, už Tarybų valdžią — 
Karolis Požėla, Juozas Grei- 
fenbergeris, Kazys Giedrys ir 
Rapolas Čarnas.

Spausdiname Rojaus Miza- 
i ros atsiminimus apie Kazį 
Giedrį.

Perdėčiau, jei sakyčiau, 
kad mano su K. Giedriu 
draugiškumo ryšiai buvo 
labai glaudūs, artimi. Ne
buvo jiems laiko sutvirtėti. 
Abudu Filadelfijoje pri
klausėme Lietuvių socialis
tų sąjungos (LSS) 1-ajai 
kuopai, taipgi tos kuopos 
palaikomam chorui. Susi
tikdavome, taigi, ne tik as-i 
meniniams pokalbiams, o ir 
kuopos narių susirinkimuo
se, taipgi choro repeticijo
se, kurios, deja, vasaros
karščių metu buvo nu- Visa tai buvo išspausdinta pasipriešinimo atiduos
trauktos. Intymių pasišne- Čikagos “Vilnyje.” 
kėjimų tarp mudviejų ne
buvo gal ir todėl, kad iš jo 
nelengva būdavo viską 
greit išgauti: jis buvo sa
votiškas užsidarėlis.

Tačiau LSS 1-osios kuo
pos susirinkimuose paste
bėjau, kad paėmęs žodį, jis 
savo nuomonę reikšdavo 
logiškai ir griežtai; atkak
liai smerkdavo Europos 
socialoportunistus, remian
čius imperialistinį karą, 
taipgi lietuviškus jų šali
ninkus ir užtarėjus Ameri- 
koje.

Kaipo “Kovos” 
bendradarbis

K, Giedrys rašinėdavo 
“Kovai” streipsnelius. Tuo
met jis dar prastai valdė 
lietuvišką rašybą, bet turi
nio atžvilgiu straipsniai 
buvo geri. Kadangi aš 
ateidavau į darbą anksti, 
tai matydavau, kai K. 
Giediys, praeidamas pro 
šalį (vykdamas į darbą), 
s u s t o d a vo ties durimis, 
žvilgterėjęs į mane, nusi- 
š y p s o d avo jam būdinga 
liūdna šypsena, ir, ištrau
kęs iš kišenės voką su ra
šinėliu, pakišdavo po duri
mis.

Po to, kai straipsnelį re
daktoriai — K. Vidikas ir 
V. Kapsukas — ištaisyda
vo, iškorektuodavo, tuomet 
aš ir vėl stebėdavau, ką čia 
jie taisė. Gerai žinojau, 
jog kiekvienas toks straips
nelis būdavo grąžinamas jo 
autoriui, kad jis matytų 
savo klaidas ir jų vengtų 
ateityje. Ir K. Giedrys mo
kėsi, tėmijo, klausė patari
mų, kurie buvo draugiški, 
bičiuliški.

Vėliau, praėjus kele- 
riems metams, kai pradė
jau su K. Giedriu susiraši
nėti ,galima sakyti, regu- mus itvykti?

Redakci josAtsakymai
I. Kartonui, Scarsdale, N. 

Y. — Męs taipgi gauname 
tokios “literatūros”, kokią 
jūs gavote. Nęreikia kreip
ti dėmesio į ją, Jeigu jiems 
negaila pašto ženklų ii’ po
pieriaus, lai siunčia, o Jūs, 
gavę, žinote, kur padėti: 
gurbam Dėkojame /už $5 
dovanėlę. /. /

Pittsburghp Piliečiui. — 
Apie tą “vaduotųjų” jomar- 
ką, mes manomė,' daugiau 
rašyti neverta. '!

Jei Tamsta/ negalį gauti 
Laisvei naujo Raitytojo, tai 
nors stambesne

liariai, nustebau jo pažan
ga, kurią jis padare.

Išvykęs iš Filadelfijos, 
atidžiai stebėdavau “Kovo
je” jo straipselius. O 1917 
metų vasarą net nustebau 
p e r s k ai tęs spaudoje: K. 
Giedrys vyksta į Rusiją. 
Vyksta ten jis kovoti prieš 
buržuazinę valdžią, už pro
letarinę revoliuciją.

. Iš Leningrado jis man 
parašė, rodosi, tik vieną 
atviruką. Vieną rašė abu
du su V. Kapsuku. Po to 
viskas ' nutilo, nieko apie 
Giedrį negirdėjau, kol jis 
ilgesniam laikui apsistojo 
Maskvoje.

Lenkų rankose
n Tik vėliau patyriau, jog 

1919 m. K. Giedrys daly
vavo pirmajame .Komunis
tų Internacionalo kongrese 
kaip Lietuvos ir Baltarusi-

anka paremk

jos Komunistų partijos at
stovas, o vėliau jis pasiekė 
lenkų okupuotą Vilnių, ten 
buvo suimtas, išgabentas 
į Lenkijos gilumą ir į 
Maskvą grįžo tik 1921 me
tais. Grįžo pasikeitus Len
kijai ir Tarybų Sąjungai 
politiniais kaliniais. Apie 
tai jis man labai maža per 
laiškus prasitarė, bet tai aš 
sužinojau iš kitų šaltinių.

Nuolatinis mudviejų su
sirašinėjimas laiškais pra
sidėjo tik 1923 metais. K. 
Giedrys man parašė daug 
laiškų. Deja, aš jų netu
riu: visi buvo nusiųsti į 
Tarybų Sąjungą, bet ten, 
matyt, karo metu jie bus 
žuvę. Išliko tik tie jo laiš
kai, kurie buvo po Kazio 
mirties, 1927 metais, iš
spausdinti “Laisvėje.” K.

Įėjimo ir vieną savo pa^ 
veiksliuką-nuotraukėlę.

1956 metais jis, išėjęs iš 
kalėjimo, pagyvenęs šiek 
tiek kaime, pailsėjęs, spa
lio 20 d. rašė apie savo 
sunkią būklę: nieks nesam? 
do, neima į darbą, gyveni
mas visų buvusių politinių 
kalinių neišpasakytai sun
kus, kadangi liaudininkų-' 
socialdemokratų vyriausy
bė jais nesirūpina, dargi 
visaip bando jiems kenkti. 
Mes čia subruzdome rinkti 
aukų draugams padėti, bet 
kol surinkome, pagalba jau 
buvo nereikalinga, nes 
1926 metų gruodžio mėn. 
fašistinis perversmas Lie
tuvoje vėl viską pakeitė.

K. Giedrys, kaip ir dau
gelis kitų Lietuvos revoliu
cinių darbuotojų, kaip ir

Giedrys rašė mūsų spaudai daugelis mūsų Amerikoje, 
korespondencijų, parašė jis nesitikėjo, 
ir įdomų reportažą — kų - socialdemokratų 
“Švento Antano stebuklai.”

kad liaudini

džia taip greit ir be jo!

šistams valdžią. 
Paskutinis

dentų. Sumini P. G. (tur 
būt, Pijų Glovacką, žuvusį 
karo metu), kuris padėsiąs 
rašinėti mums. Pasakoją, 
kad nepavyko ginkluota fa
šistų demonstracija Kau
ne, 1926' m. lapkričio 21 d.

Dar 1923 metų pradžio-
je partija p a s i u n te K.. 1926 m lapkriči/26 d.
j • T ♦ i i • i • • “' šė jis, kad rūpinasi gauti

rašė man apie savo darbą, I 
apie gyvenimo trūkumus, 
taip pat apie^tai, kaip par
tija ryžtasi valstiečius 
šviesti, Vuošti sočia listi- 
niam gyvenimui, kolekty-, 
vmiam gyvemmui, ateju-1 Te’ t dme£a: 
šiam pas juos daug vėliau.1 1 1’ j “Rodosi, fašistiniam gai- 

1923 m. spalio 31d. gau-! džiui giedoti Lietuvoje dar 
nu iš Giedrio laišką, rašytą per anksti, o gal jau per 
Polocke:

“Mogiliovą jau visiškai 
apleidau. Kur vėliau bū
siu, gal parašysiu iš “ki
tur” . . . Keliauju vakarų 
link . . “gintarinėn,” :
rašau iš kelionės.” ;

“Gintarįnėn,” . vadinasi, 
Lietuvon,- gimtojon. šalin, 
kurią K. Giedrys buvo pa
likęs 1911 metais.

Iš Kauno
Kaune jam teko dirbti 

kitais vardais, žinoma, ne
legaliomis sąlygomis. Ta
čiau, ir ten būdamas, jis 
nepamiršta mūsų. Viena
me savo laiške, atmenu, jis 
rašė, jog turįs gerą pažin
tį. su žymia lietuvaite — 
menininke, muzikante ir 
aktore. Ji sugebėtų labai 
daug padėti amerikiečiams 
lietuviams dirbti kultūrinį 
darbą. Klausia: ar galė
tume mes čia sudalyti są
lygas jai gyventi; svar
biausia, ar pajėgtume pa
dėti jai pas mus atvykti? 
Pasiūlymas sukėlė didžiulį 
kai kurių mūsiškių susido
mėjimą. Man patarė drau
gai greitai klausti Giedrį, 
kas yra ta menininkė, kaip 
jai reikėtų padėti, kuo, pa
galiau. mes gal ė t u m ė m 
prisidėti, kad ji galėtų pas

vėlu.” ■
Budelių auka

Deja, praėjus mėnesiu 
po to, kai tie žodžiai buv< 

ir parašyti, fašistinis gaįęly 
“savo parodė.” Terorą

Jau kalėjime
Deja, atsakymo negavau, 

kadangi K. Giedrys negavo 
ir mano laiško: jis jau bu
vo suimtas, jis jau buvo! 
kalėjime. • Dar ir šiandien 
neretai kyla . man mintis : 
kas buvo ta menininkė, ku
rią K. Giedrys mums siū
lė? (Rodos, tai buvo akto
rė O. Rymai te).

Pavyko K. Giedriui iš- 
šmugeliuoti iš Kauno kalė
jimo vieną laišką apie tai, 
kaip ten buvo sukilę krimi
naliniai kaliniai, kaip, nau
dodamiesi ta proga, politiniai 
galėjo pabėgti, bet nebėgo. 
Tas laiškas atsidūrė spau
doje, ir V. Kapsukas griež
tai kritikavo draugus — 
kritikavo už tai, kad poli
tiniai kaliniai nesinaudojo 
ta.proga.. •

: Prisiuntė jis; man iš ka-

niais kaliniais, o keturi" ko
munistai — Karolis Požėla, 
Juozas Greifenbergeris, 
Rapolas Čarnas ir pats 
Giedrys — turėjo paauko
ti visa, kas žmogui bran
giausia — savo gyvybes.

Prieš pat sušaudymą K. 
Giedrys rašė draugams:

“Šiandien tariu jums, 
brangūs draugai, paskutinį 
žodį: aš kovos kelią už rie
šą ir vargšų reikalus už
baigiau — mane karo lau- 
ko teismas, pykęs 1926 iri. 
gruodžio 24 d., nuteisė su
šaudyti, ir šiandien tai 
įvyks. Mirsiu pilnas vil
ties, kad toji kova nesu
stos, kol bus laimėta... As 
žengiu po šautuvu drąsiai 
ir tvirtai. Būkite ir jūs, 
draugai, tvirti ir drąsūs.”

Toks buvo šis šviesus, 
taurus, drąsus ir ryžtingas 
žmogus, lietuvių tautos sū
nus Kazys Giedrys, su kvF 
riuo ir man laimė buto 
1916 metais neilgai vieno
je lovoje gulėti, pajuokau
ti, padiskutuoti, draugiš
kai pasikalbėti, o vėliau 
per kai kurį laiką apsikeis
ti rašytu žodžiu!

Rojus Mizara

BEN-GURION APIE 
TAIKOS REIKALUS

Washingtonas. — Izraė- 
lio premjeras Ben-GurioaS, 
besikalbėdamas su prezi
dentu Eisenhotveriu, išreiš
kė viltį, kad Artimuose Ry
tuose taikos reikalai page
rės. Jis mano, kad tuo rei
kalu tarsis viršūnių konfe-, 
re nei jo j e ir padės Izraeliui 
ir arabams pašalinti nesu
tikimus.

Kairas. —Egiptas apsari^Į 
sino 26,000 akrų žemės plo-

Daugiau įvairių parengi” 
n l.niiytfAcr nnniUi
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tikeda-

Kodėl Jonas Deksnys nutraukė santykius 
su vilkiniais elementais

. Vas..20 d. Vilniaus. “Tiesoje” į tarpo, ir pastūmėti juos į čių sąjungininkus,
tilpo ilgokas laiškas, parašy-1 pražūtingą Tėvynės ir tau- ma ir laukdama absoliutaus 
tas Jono Deksmo. Kas tas Jo- , _ laimėjimo, jr' tUO gl’įsda-

ma savo viltis atstatyti 
buržuazinę santvarką Lie
tuvoje. Pastarųjų tarpe bu
vai/ ir aš.

Kai 1941 m. vasara Hit- v

tos išdavimo kelia.
Vylesniosios ir vidurinio- 

veikėja*, vienas iš Vliko va- : SlOS kai’tOS Tarybų LietU- 
dovų. Tai gerai pažįstąs bur- vos žmonėms gerai atminti- 
žuazimus “laisvintojus’’ ir jų nį jr £je siaubingi, košma- 
b a įsius darbelius. Visa tai J. sužvėrėjusių tautos iš- 

e sny® savo ais e aPr^s°. daviku veiksmai kada jie, Gėrio dekretu Lietuva tapo 
tojui svarbesnes J. D.k.nio; talkini n k a u d a m i vok.e-1 vokiškojo Ostlando dali- 
laiško ištraukas, iš kurių kiek- čiams, o neretai ir savo ini-'mb hitlerininkų okupuotoje 

pamatys, ■ ciatyva, dalyvaudavo šimtų • Lietuvoje ėmė steigtis visa

nas Deksnys? Tai buvęs lie-1 
tuvių buržuazinių nacionalistų

Vliko va- i SlOS

vienas aiškiausiai ] 
kas do sutvėrimai tie 
duotoai.”—Redakcija.

Lemtingiausias 
istorinis posūkis

1940 m. vasarą buržuazi
nės santvarkos žlugimas ir 
Lietuvos įsijungimas į ta- į Miliūnų 
rybinių tautų šeimą sudarė ......... ”
gal visų svarbiausią ir lem
tingiausią momentą visoje 
ilgoje lietuvių tautos istori-j 
joje. Lietuvos liaudis di- 
tižiausioje savo daugumoje .
su džiaugsmu ir entuziaz-'x arcJti pasivadinę tautos is- 
mu sutiko neke n č i a m o s 
santvarkos žlugimą ir gy- Žudikų tarpe buvo smeto- 
venimo pertvarkymą tary- miniai karininkai (antai: 
biniais pagrindais. Tačiau maj. Šimkus, kap. Vilius- 
lietuviškoji buržuazija ir Valavičius, leitenantai Auš- 
ypač jos politinė viršūnė,; rotas, Žukas, Obelenis ir 
netekusi savo tautų ir ga-' daug-elis kitų), buvę buržu- 
lios, degė didžiausia neapy- j azines Lietuvos policijos ir 

šaunajai administracijos valdinin
kai, buožės, kapitalistai > 
(pvz., Ukmergės turtuoliai 
Deveikiai), netgi kunigai.

Pavyzdžiui, buvęs Rum- 
! šiškių parapijos klebonas 

žuazinės Lietuvos pasiunti- j pačomis pirmomis vokiečių 
nio Berlyne Kazio Škirpos, I užplūdimo dienomis sudarė 
sulipdė šnipų ir diversantų į ilgą sušaudytinių 
organizaciją — “. ’ ' 
frontą.” “Fronte” < 
vo visokie buržuazinio par-1 jaunuoliai, bet ir šiaip be- 
tinio plauko žmonės. “Ak- j dieviai ar netgi bažnyčiai 
teistų” organizacija buvo' indeferentiški. žmones. Šį

kantos ir keršto 
tarybinei santvarkai ir sa
vajai liaudžiai ugnimi.

Į fašistinę Vokietiją išsi
danginę buržuaziniai veikė-i 
jai, vadovaujami buv. bur-!

va- tūkstančiu tarybiniu dar-■ eilė vadinamųjų “pogrin- 
ibuotojų ir šiaip piliečių žu-! dinių pasipriešinimo” orga- 
dynėse. Nebuvo nė vieno į nizacijų. Žinoma, aš tik žy- 
didesnio kruvino akto Lie->iai vėliau supratau ir įsi- 
tuvoje (IX forto Kaune iri 
Panerių masinės žudynės, 

' kaimo Rokiškio
1 apskrityje ir Pirčiupio bar
bariški sunaikinimai bei 
išimtai kitų siaubingų nusi-1 
kaitimu), kuriame kartu su į 
vokiečiu fašistais nebūtu tu nebuvo nei vieningi, nei 
dalyvavę ir “aktyvistų” monolitiniai. Po ilgai tru- 

kusių derybų, ginčų ir tar- 
j pusavio rietenų nacionalis
tiniai buržuazijos veikėjai 
pagaliau apsijungė sa
vo koaliciniame konglome
rate — “Vyriausiame Lie
tuvos Išlaisvinimo komite
te” (VLIK), kurį sudarė se
nųjų buržuazinių partijų ir 
n. a u jųjų “pasipriešinimo” 
organizacijų atstovai. Se- 

Į nųjų partijų vadeivoms ne
rūpėjo pasipriešinimas oku
pantams: jie VLIK’ą pir-; 
mcje eilėje stengėsi naudo
ti savo partinio kromelio 
reikalui. Kartu su okupan
tais jie skleidė antitarybi
nių nuotaikų isteriją.

Aplamai visas buržuazi
nis “pogrindis,” pradedant 
pačiu VLIK’u ir baigiant 
pačiais mažiausiais partijų 
bei “pasipriešinimo” orga-

i žmonių 
Aktyvistų i sąrašą. Į sąrašą buvo sura- 

dalyva-jšyti ne tik tarybiniai kom-

I

tikinau, kad tų nacionalis
tinių organizacijų pogrin- 
dininkiškumas bei pasiprie
šinimas tebuvo prasimany
mas.

Buržuaziniai nacionalis- 
; tai vokiečių okupacijos me-
I . 1 • • • • •

.----- ----- ---

' j” organizacija buvo i indeferentiški 
pajungta visiškai vokiečių sąrašą , patvirtintą bazny- • Dacialiniais nerife- 

tiniu antspaudu, klebonas n??a5 padaliniais peritegestapo ir karinės..žvalgy
bos dispozicijai ir kontro
lei.

Fašistinė Vokietija ruo
šėsi slaptam kariniam už
puolimui prieš Tarybų Są
jungą. Į šiuos pasirengi
mus buvo įjungtas ir “Ak
tyvistų frontas.” Per sieną 
į Tar. Lietuvą buvo siun
čiami šnipai ir diversantai. 
Lietuvos teritorijoj buržu
azinio elemento tarpe buvo 
organizuojamos slaptos po
grindinės “aktyvistų” gau
jos. Visame krašte buvo 
vystoma antitarybinė pro
paganda. Bet kokie nepasi
sekimai ar klaidos jaunoje 
T a r y b i n ėję respublikoje 
buržuazijos būdavo išpučia
mos ir naudojamos TSRS 
šmeižimo akcijai. Kurstyda
ma neapykantą tarybinei 
santvarkai, buržuazija 
liaupsino fašistinės Vokie- 

^įLtijos santvarką ir jos kari-

įteikė vietos ~vokiečių kari
niam komendantui. Anie

rijoj, buvo persipynęs su 
vokiečių okupantais ir su

šį faktą man pasakojo bu- Parsidavusiais jiems paka-

Šiandien apgailestauda
mas galiu pasakyti, jog aš 
tada nepajėgiau suprasti, 
kad Lietuvos liaudies pasi
rinktasis tarybinio socialis
tinio gyvenimo kelias buvo 
teisingas. Deja, aš tada ne
sugebėjau įvertinti “akty
vistų” politikos apgaulin
gumo ir nusikalstamumo.

Hitlerinė okupacija
Apakę klasine neapykan

tą tarybinei santvarkai ir 
vildamiesi atgauti praras
tas savo ekonomines ir vi
suomenines pozicijas, akty
vistai pasuko išdavikišku 
keliu, pasiū lydami savo 
“patarnavimus” fašistinei 
Vokietijai jos ag r e s i j o s 
prieš TS atveju. Sudėtin
gomis ano meto sąlygomis 
buržuazijos veikėjams pa
vyko suklaidinti kai kurias 
grupes, ypač iš jaunuolių

vęs aukštas saugumo valdi
ninkas Povilas Žičkus, bu
vęs nacionalistinės organi
zacijos narys.

Buržua z i n e i reakcijai, 
veikusiai 1940-41 metais 
Tarybų Lietuvoje pogrindi
nėje šnipų ir dicersantų or
ganizacijoj “Lietuvių akty
vistų frontas,” pirmomis 
karo dienomis pavyko už
grobti Kauno radijo stotį, 
radiofoną ir kitas tarybines 
įstaigas. “Aktyvistų” pa
skelbtoji “laikinoji vyriau
sybė” su “premjeru” Juozu 
Ambra zevičium priešaky 
šias premones panaudojo 
skleisti kraštutinio šoviniz
mo, rasizmo tvaikui.

Su širdgėla šiandien tu
riu pasakyti, jog, apakintas 
ir suklaidintas kai kurių 
iluzijų, stojau į aktyvią 
veiklą buržuaziniame poli
tiniame gyvenime vokiečių 
okupacijos metu.

Jų viltys buržuazinei 
tvarkai atstatyti

Plėšikiški hitlerinių oku
pantų planai ir veiksmai 
Lietuvoje labai greitai su
darė stiprias antivokiškas 
nuotaikas. Lietuvių tauta, 
kuri savo lūkesčius ir viltis 
susiejo su gigantiška Tary
bų Sąjungos tautų kova 
prieš fašistinį žvėrį, sura
do teisingą kelią. Nemažas 
skaičius buržuazijos atsto
vų nuėjo atviro >ir, besąlygi
nio talkininkavimo okupan
tams keliu ir tapo šlykš
čiausiais savo tautos išda
vikais, dalyvavo klaikiose 
žudynėse ir plėšimuose, ku
kiuos vokiečių fašistai vyk
dė mūsų krašte. Žymi bur
žuazinės visuomenės dalis 
žvilgčiojo į anglų-amerikie-

likais. Patys aukšč i a u s i 
okupacinės vokiečių val
džios sukurtos “lietuviškos 
savivaldos” pareigūnai, iš
tikimiausi okupantų bernai, 
dalyvavo įvairiose buržua
zinėse “pogrindinėse” gru
puotėse. Net patys kruvi
niausi žudikai visuomeni
niame - politiniame buržu
azijos gyvenime buvo ne
smerkiami ir toleruojami.

Tarėjai Matulionis, Mac
kevičius, Narakas kartu 
buvo įvairių buržuazinių 
partijų vadovybių nariai. 
Stasys Žakevičius buvo vo
kiečių okupuoto Vilniaus 
miesto civilinės administra
cijos veikėju. A. Trimakas 
buvo Tiekimo ir paskirsty
mo įstaigos, tvarkiusios vi
sos “savivaldinės” Lietuvos 
ekonomiką, viršininkas ir 
kartu darbo VLIK’e. Šiau
lių ir Raseinių apskričių 
viršininkai buvę kapitonai 
Noreika ir Gužaitis irgi 
vaidino pogrindininkus.

Utenos apskrities virši
ninku buvo siaubingas Ro
kiškio gyventoų žudymų or
ganizatorius buv. lit. Žu
kas; jis kartu buvo ir Ro
kiškio “aktyvistų” vadas. 
Žinomi gestapininkai Pyra
gius, A u š r otas, Reivytis, 
Taunys ir kt. buvo aktyvūs 
“voldemarininkų” dalyviai. 
Kiekvienoje buržuazi nėję 
partijoje ir “pasipriešini
mo” organizacijoje masiš
kai dalyvavo “lietuviškos 
savivaldos” saugumo ir- po
licijos valdininkai, kurie 
kartu su vokiečiais žudė ta
rybinius gyventojus, parti
zanus, gaudė ir vežė vergų 
darbams Vokietijon žmo* 
nes.

Kiekviena “vilkinės” koa-

licijos partija c Ji organiza
cija pagrindiniu savo tiks
lu bei uždaviniu kėlė suda
ryti kuo glaudžiausius ir 
nuoširdžiausius kontaktus 
ir ryšius su aukščiausiomis 
okupacinės valdžios sfero
mis.

Pagal ryšius su vokiečiais 
iš dalies būdavo sprendžia
mas partijos svoris bei įta
ka ir “politiniai ateities” 
galimumai. Buv. generolo 
Nagiaus - Nagevičiaus dva
re, netoli Kauno, kiekvie
ną savaitgalį vykdavo ištai- 

I gingi krikdemų lyderių gen. 
Stasio Raštikio, vysk. Briz- 
gio ir kt. pobūviai su gene- 

| valiniu komisaru f on Ren- 
teinu, jo pirmu pavaduoto
ju Nabesbergu, karinių vo
kiečių komendantu gen. 
Justu ir kt. Šiuose pobūviuose 

i būdavo aptariamos linijos 
| ir gairės dėl lietuvių (t. y. 
buržuazinių nacionalistų) 
tinkamesnio panaudojimo 
kovoje prieš Lietuvos Ko
munistų partijos vadovau
jamą tikrąjį Lietuvos pasi
priešinimo okupantui judė
jimą.

Man asmeniškai teko ak
tyviai dalyvauti VLIK’ą su
darant ir eilę metų būti jo 
nariu. Stengiausi užimti 
priešišką okupantams pozi
ciją. Tačiau tokios pozici- 

! jos išlaikymas buvo VLIK’e 
labai sunkus ir sudėtingas 
uždavinys. Ir pačiame 

. VLIK’e ir jį sudarančiose 
■ partijose bei organizacijose 
vadovavę reakcionieriai tik
ra ištikimybe “patriotizmo 
idealams ir siekimams” lai
kė ne antifašistinę, anti- 
okupantinę, bet antitarybi
nę poziciją ir nusiteikimą.

Būdamas VLIK’o nariu 
nuo vienos “pasipriešini
mo” organizacijos, aš vado
vavau tos organizaciojs po
litiniam it; spaudos sekto
riui. Viename mano reda
guojamo laikraštuko nume
rių, aprašydamas, kaip su 
istorijoje negirdėtu barba
riškumu buvo sunaikintas 
su visais gyventojais Lidice 
miestelis Čekoslovakijoje, 
Hitlerį Himlerį, Geringą ir 
Gebelsą pavadinau kruvi
nais žudikais. Eiliniame or
ganizacijos vadovybės posė
dyje reakcinio organizaci
jos sparno “lyderis” inž. 
Jurkūnas už minėtus mano 
epitetus nacių vadams ar
šiausiai puolė mane, nuro
dydamas, kad tokia mano 
linija, girdi, kenkia “Lie
tuvos interesams” ir galuti
niu rezultatu pasitarnauja 
komunistams. Kada Tary
binės Armijos mušami vo
kiečiai iš Tarybų Lietuvos 
traukėsi į savo reichą, Jur
kūnas, buv. pik. M. Naujo
kas ir Algirdas Greimas su
ėjo į kontaktą su vokiečių 
žvalgybos karininkais, per 
kuriuos išgavo stambius 
ginklų ir šaudmenų kie- 
kiuš besiformuoja n č i o m s 
bur ž uazinių nacionalistų 
gaujoms apginkluoti. Vė
liau Jurkūnas išdūmė į Vo
kietiją. Čia jis kartu su 
šlykščiausiais lietuvių tau
tos budeliais Pyr a g i u m , 
ReivyČiu, Tauniu ir kitais 
dirbo vokiečių žvalgyboje 
instruktoriais, ru o š d a m i 
šnipus ir diversantus, ku
rie lėktuvais buvo metami į 
išlaisvintos Lietuvos miš
kus. Dabar šis “pasiprieši
nimo didvyrį” 
tipas JAV yra vienas pa
grindinių užsienio smetoni- 
ninkų vaduku.

Tėvo žodžiai

1943 m. gale gestapinin
kai atnaujino Kauno gete 
klaikius vaikų, moterų ir 
senelių ■ žudymus. Kauno

ir diversijų srityje, 
faktas parodo, kad šlykš
čiausi žudikai rasdavo ben
drą kalbą su “garbingais” 
profesoriais ir buržuazi
niais politikieriais. Jis taip 
pat rodo, kad buržuaziniai 
nacionalistai iki galo buvo

/

vaizduojąs

gyventojams šie kruvini 
fakktai buvo žinomi ir gy
vai komentuojami. Viena
me VLIK’o posėdžių-kai ku
rie atstovai iškėlė klausi
mą, kaip VLIK’as turėtų 
pats nusistatyti ir esamais 
neviešais ryšiais paveiktų 
platesnę lietuvių visuome- j pasiryžę bernauti vokiečių 
nę nusistatyti šių siaubiu- fašistams, 
gų žudymų atžvilgiu. Kai 
kurie VLIK’o atstovai bu- imtą karo metu liniją, pri- 
vo tos nuomonės, kad vi- simena vienas epizodas, 
sų elementariausia žmoniš- j 1945 m. vasarą Beireto 
ka moralė ir minimalus de- i mieste, Bavarijoj, buvo su- 
mokratijos supratimas rei-1 daryta sąjungininkų komi- 
kalauja tokį barba r i z m ą I sija išduoti buvusiems na-

Kalbant apie VLIK’ą, už-

pasmerkti. Visiškai pritar
damas iškeltai nuomonei, 
prisiminiau prieš kelerius 
metus ’įvykusį mažą epizo
dą, kurį čia pat VLIK’o po
sėdyje ir papasakojau. 1941 
m. rudenį lankiausi tėviš
kė j-e, Rokiškio apskrity. 
Ten vyko baisus baltasis te
roras. Kalbėjau su senyvu 
tėvu apie -šiuos košmariš
kus veiksmus, ir jis tada 
man pasakė: “Žinai, vaike
li, kai žmones ima šaudyti 
vien tik dėl to, kad jie ki
tos tautybės ar tikybos, tai 
jau nebėra jokio žmonišku
mo. Šiandien šaudo vienus, 
rytoj kitus, o paskui—visus 
mus sunaikins.” Papasako
jęs šį pokalbį su tėvu, VLI
K’o posėdyje pareišk i a u , 
kad siaubingų žmonių žu
dymų atžvilgiu reikia užim
ti griežčiausią smerkimo 
poziciją ir humanizmo su
pratimo, ir politinio tiks
lingumo požiūriais. Posėdy
je kilo didelis triukšmas. 
Žodį paėmė inž. Ad. Darnu- 
šis (jaunųjų krikdemų 
“frontininkų” atstovas), 
perkaršęs prof. Ant. Tumė
nas (krikščionių demokra
tų atstovas), adv. Juozas 
Katilius (“darbo federan- 
tų” atstovas), agr. Balys 
Gaidžiūnas (tautininkų at
stovas) ir kt. Jie visi su 
didžiausiu pasipikt i n i m u 
rėkė, kad hitlerininkų poli
tika yra lietuvių tautai ir 
Lietuvos ateičiai, kurios 
interesų žiūrėti VLIK’as ir 
buvęs sudarytas, labai nau
dingas ir sveikintinas reiš
kinys.

Nusikalstama politika
“Vlikinė” buržuazija, kla

sinių ineresų politiškai ap
žlibinta, kartu su naciais 
kurstė pašėlusią antitarybi
nę isteriją, klaidino lietu
vių tautą ir siekė ją ati
traukti nuo dalyvavimo ko
voje prieš fašistinę pabai
są fronte, kuriame buvo 
sukauptos geriausios žmo
nijos dalies, pirmoje eilėje 
Tarybų Sąjungos tautų pa
siaukojančios pasta n g o s , 
ryžtas ir karščiausios vil
tys bei lūkesčiai. Tenka pa
žymėti, kad į klaidingą įvy
kių suvokimą VLIK’ą vedė 
ne tik jo paties klasinis po-' 
litinio akiračio ribotumas, 
bet ir kai kurių anglų 
bei amerikiečių reakcinių 
sluoksnių nurodymai. 
VLIK’as buvo sudaręs gali
mumą susisiekti su kai ku
riais anglų ir amerikiečių 
žvalgybų sluoksniais, iš ku
rių gaudavo apgaulingus 
sprendimų numatymus. Re
akciniai anglų - amerikiečių 
sluoksniai, matyti, siekė 
netolimoje ateityje sudaryti 
sunkumų atstatant išlais
vintą Lietuvą.

Prieš pat sumuštiems vo
kiečiams paliekant Lietuvą, 
Platelių miške įvyko pasi
tarimas^ Šiame pasitarime 
žudikas Vilius tarėsi su 
profesoriais Zenonu Ivins
kiu ir Juozu Pajauju, ko
kiu būdu pasitarnauti vo
kiečių fašistams špionažo

cių kalėjimų kaliniams ofi
cialius dokumentus.

Aš, kaip mokąs svetimas 
kalbas, buvau įgaliotas gru
pės lietuvių buvusių kalinių 
išgauti minėtus dokumen
tus ir duoti reikalingus 
parodymus. Komisija buvo 
gana kompetentinga; ji bu
vo sudaryta iš anglų, ame
rikiečių ir prancūzų ka
riuomenės, politinės polici
jos ir spaudos atstovų. Ka
da ilgesniame pareiškime 
aš apibūdinau VLIK’o 
struktūrą, politinę lini
ją ir siekimus, man buvo 
duota visa eilė klausimų. 
Vienas prancūzų žurnalis
tas, kurio pavardės, žino
ma, atsiminti nebegaliu, 
ėmė labai tiksliai klausinė
ti apie VLIK’o ir viso bur
žuazinio “pogrindžio” pozi
ciją karo metu Tarybų Są
jungos atžvilgiu.

Kada aš paaiškinau, akd 
VLIK’as ne tik neturėjo jo
kių bendros kovos koordi
nacinių ryšių bei kontaktų 
su Tarybine Armija ir par
tizanais, bet net laikė pa
grindiniu savo uždaviniu į 
antitarybinės ;
skleidimą ir tarybinių par
tizanų kovos prieš vokiečius 
trukdymą, žurnalistas, pa
brėžęs, kad jis nėra komu
nistas, su nusisteb ė j i m u 
konstatavo, kad jam tiesiog 
sunku suprasti tokią pozici
ją

Jis nurodė, kad turint 
galvoje Tarybinės Armijos 
vaidmenį kare prieš nacis
tinę Vokietiją, Lietuvos ge
ografinę padėtį, krašto oku
pavimo vokiečiais faktą, vo
kiečių nusikalstamus veiks
mus ir ateities kėslus Lie
tuvoje, vesti bet kuria for
ma kovą prieš Tarybų Są
jungą, jos armiją ir parti
zanus buvusi mažiausia 
politinė beprotybė, jei ne 
nusikaltimas.

Šių žodžių prasmę ir tei
singumą aš, tiesa, supra
tau tik vėliau.

Jų tikras veidas
Kai ėmė aiškėti hitleri

ninkų pralaimėjimas, jie 
pradėjo vis labiau siautėti 
Lietuvoje ir ėmė suiminėti 
dargi savo vakarykščius są
jungininkus — nacionalis
tinių organizacijų veikėjus. 
1944 m. pavasarį kartu su 
grupe kitų asmenų buvau 
vokiečių gestapo suimtas. 
Kalėjimuose aš galutinai 
įsitikinau daugelio buržua
zinių veikėjų užkietėjusiu 
reakcingumu, beprincipiš- 
kumu ir moraliniu žemu
mų. Pateiksiu vieną pavyz- 
dj.

Žiaurus esesininkų elge
sys, sunkus darbas ir badi- 
nis maisto davinys greitai 
sekino mūsų jėgas. Eilė 
kalinių mirė badu. Kai ku
riems lietuviams, pasitrau
kusiems iš Lietuvos į Vo
kietiją, pavyko sužinoti mū
sų kalinimo ir darbo vietą. 
Per vieną civilinį vokiečių 
meistrą, vadovavusį mūsų 
kolonos darbams, žinoma,

Šis davus kyšį, jiems pavyko 
organizuoti visos lietuvių 
kalinių grupės šelpimą 
maistu.

Aplinkybės taip susidėjo, 
kad visų lietuvių kalinių ’ 
vardu gaunamas maistas 
eidavo inž. Ad. Damušio ir 
agr. Balio Gaidžiūno vardu. 
Jiems buvo gerai žinoma, 
kad maistas turi būti pada
lintas tarp visų lietuvių ka
linių. Tačiau jie tai nuo 
kitų kalinių nuslėpė, aiš
kindami, kad maistą jiems 
siunčia jų žmonos. Be pa
sišlykštėjimo negalima pri
siminti, kai šie du “pasi
priešinimo vadai” savo iš
badėjusių ir badu mirštan
čių tautiečių akivaizdoje 
rydavo, iki vidurių sugadi
nimo lašinius, duoną ir 
sviesta, c

Nė vienas gabaliukas la
šinių ir kąsnelis duonos ne
teko nuo šių rijikų jų ne
laimės draugams. Kai pa
galiau 1945 m., prieš pat 
Vokietijos kapituliaciją, iš 
kalėjimo buvome išlaisvinti 
amerikiečių kariuomen ės, 
Gaidžiūnas ir Damušis bu
vo žvalūs, sveiki, įraudę, o 
kiti kaliniai su savo 42-46 
kilogramų svoriu panašūs į 
šmėklas. Laisvėje tuoj pa
aiškėjo šlykštus Gaidžiūno 
ir Damušio nusikaltimas. 
Kilo baisus skandalas, dėl 
kurio Damušis ir Gaidžiū
nas net buvo priversti kurį 
laiką pasitraukti iš akty
vios “vilkinės” politikos.

Kur sprendžiamas 
Lietuvos likimas

Vakarų Vokietijoje ir ki
tuose Europos kraštuose 
atsidūrė keletas dešimčių

propagandos tūkstančių lietuvių .
Burzuazmiai politikanai, 

t dar iš namų parsivežę veid
mainiškumo ir intrigų “pa
tirtį,” labai palankiomis 
Migracijoj sąlygomis (pro
duktyvaus darbo juk beveik 
niekas nedirbo) tarpusavio 
kivirčus ir rietenas išvystė ' 
iki kraštutinių ribų. Vesda
mi įnirtingas tarpusavio 
kovas, buržuazinių naciona
listų vadeivos, prisiminda
mi savo turėtus turtus bei 
galią buržuazinėje Lietuvo
je, emigracijoje ėmė kurti 
juokingai naivias fikcijas 
ir “teorijas.” Šioje 'emigra
cinėje baloje atsirado “vals
tybingumo” tęstinumo “teo
rija.” Tačiau vis dėlto rei
kia pripažinti, kad kai ku
rioje dalyje emigracijos iš-x 
liko tiek sveiko proto ir. 
nuovokos suprasti, kad lie
tuvių tautos dabartis ir at
eitis yra ir bus sprendžia
ma pačiame krašte, kur 
p a g r i n d i nė tautos dalis 
formuoja savo likimą savo 
krašte, savo žemėje. Iš to
kių nuovokų ir minčių išsi
vystė vadinamoji “kraštb,. 
primato” koncepcija, kurią 
gyniau aš.

Žinoma, anomis aplinky
bėmis aš negalėjau supras
ti, kad iki galo logiškas to
kios koncepcijos išvystynias 
turi privesti prie tarybinės 
santvarkos Lietuvoje ak- 
ceptavimo ir visokių emi
grantinių antita rybinių 
'k v a i 1 i o j imu nutraukimo, 
kas mano atveju pagaliau 
ir atsitiko. >

" ’ -k 

Vėl Lietuvoje “ - į
Kada pokario metais di

delių vargų, ryžto ir kraš- | 
tutinęs rizikos gyvybei kai
na man pakartotinai teko* 
lankytis krašte ir betarpiš
kai susipažinti su esančia 
čįia padėtimi, mane baisiau-. 
šiai sukrėtė nuožmus, be- 

(Tąsa 4-tame pusi.) /
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SENIS IR JŪRA
(Tąsa)

—Jeigu čia tiek daug skraidančių žu
vų, tai turėtų būti ir skumbrių,—tarė 
jis ir įsiręžė nugara į virvę, mėginda
mas nors truputį patraukti žuvį. Bet 
tai padaryti buvo neįmanoma, kadangi 
virvė vėl įsitempė kaip styga, grasin
dama nutrūkti, ir vandens lašai ėmė vir
pėti ant jos. Laivelis lėtai plaukė pir
myn, ir Jis sekė akimis lėktuvą, kol jį 
buvo galima įžiūrėti.

“Tur Būt, iš lėktuvo viskas atrodo ga
na keistai, — pagalvojo jis. — Įdomu, 
į ką jūra panšai iš tokio aukščio? Tik
riausiai, jie puikiai galėtų matyti mano 
žuvį, jeigu neskristų taip aukštai. Aš 
norėčiau pamažėle skristi dviejų šimtų 
sieksnių aukštyje ir iš viršaus apžiūrėti 
savo žuvį. Plaukiodamas gaudyti vėžlių, 
aš kartais užlipdavau į stiebo viršūnę ir 
net iš tenai sugebėdavau daug ką pama
tyti. Skumbrė atrodo žalesnė, ir tu ga
li pastebėti jos dryžius ir violetinius 
šlakus ir pamatyti, kaip plaukia visas 
jų būrys. Kodėl visų greitų žuvų, plau
kiojančių tamsioje srovėje, violetinės 
nugaros, o neretai ir violetiniai dryžiai 
arba šlakai? Skumbrė atrodo žalia, nors 
iš tiesų Ji yra auksinio atspalvio. Ta
čiau, kai ji smarkiai alkana ir ieško 
maisto, ant jos šonų pasirodo violetiniai 
dryžiai, kokius turi marlinas. Ar tai 
nuo pykčio, ar nuo didelio greičio?”

Prieš temstant, kai jis praplaukė pro

ir lingavo ant neaukštų bangų, tarsi 
okeanas būtų su kažkuo mylėjęsis po 
geltona antklode, — ant mažosios meš
kerės užkibo skumbrė. Senis pamatė ją, 
kai ji šoktelėjo į orą, švytinti auksu be
sileidžiančios saulės spinduliuose, išsi
lenkdama lanku ir pasiutusiai plakda
ma orą pelekais. Apimta baimės, ji vėl 
ir vėl pašokdavo su akrobato miklumu, o 
senis persikėlė į laivelio priekį, susilen
kė ir, dešiniąja ranka ir alkūne prilai
kydamas didžiąją virvę, kaire ranka 
pritraukė skumbrę prie laivelio, užmin
damas basa kairiąja koja ant ištraukto 
valo. Kai priartėjo prie pat laivelio, 
nardydama ir blaškydamas! vandeny, 
sbnis pasilenkė per bortą ir įtraukė į lai
velį žvilgančią kaip auksas žuvį su vio
letiniais šlakais. Jos žiomenys konvul
siškai sučiaupdavo kabliuką, o ilgas 
plokščias kūnas, galva ir uodega plakėsi 
į laivelio dugną, kol sen's sudavė jai per 
auksu tviskančią galvą, ir ji suvirpėjus 
nurimo.

Senis nuėmė žuvį nuo kabliuko, užmo
vė ant jo kitą sardinę ir vėl užmetė meš
kerę. Paskiau Jis pamažu nuslinko į lai
velio priekį. Jis nusiplovė kairę ranką 
ir nušluostė ją į kelnes. Po to perkėlė 
sunkią virvę nuo dešiniojo ant kairiojo 
peties ir nusiplovė dešiniąją ranką, ste
bėdamas, kaip saulė grimzta į okeaną ir 
kokiu kampu nueina į vandenį jo 
dysis valas.

—Niekas nepasikeitė,—tarė jis.
Tačiau, panėręs į vandenį ranką, 

pastebėjo, kad laivelio greitis smarkiai 
sumažėjo.

—Aš surisiu du irklus ir pritvirtin
siu juos prie laivelio galo, kad jie bent 
kiek stabdytų,—tarė jis.—Jai užteks Jė
gų visai nakčiai. Ką gi, užteks ir man.

“Ar nebūtų geriau, jeigu aš truputį 
vėliau išskrosčiau skumbrę, nes tada jos 
kraujas liktų mėsoje,—pagalvojo jis.— 
Aš galiu kiek lukterėjęs tai padaryti, o 
paskiau surišti irklus laiveliui pristab
dyti. Bus geriau, jeigu dabar, leidžian
tis saulei, aš nesuerzinsiu žuvies. Saulė
lydis blogai nuteikia kiekvieną žuvį.”

Jis nudžiovino ranką prieš vėją, o 
paskiau, nutvėręs ja virvę, prigludo prie 
lentinės perdangos, tokiu būdu perkel
damas spaudimą nuo savo kūno į laivelį.

“Aš mokausi, kaip su ja susidoroti,— 
pagalvojo jis. — Tai mano kovos dalis. 

'Taip pat neverta užmiršti, kad ji ne
ėdė nuo to laiko, kai prarijo jauką, ji 
juk milžiniška ir jai reikia daug mais
to. Tuo tarpu aš suvalgiau visą tuną. 
Rytoj aš užkąsiu skumbrės.—Jis vadi
no skumbrę dorado.—Gal būtt, aš suval
gysiu skumbrės gabaliuką, kai ją valy
siu. Skumbrę valgyti sunkiau, negu tu
ną. Tačiau nieko nėra lengvo pašau- 
lyje.”

>t'.—Kokia tavo savijauta, žuvie?—pa
klausė jis garsiai.—Aš jaučiuosi gerai, 
mano kairioji ranka atsileido, o maisto

di-

jis

užteks dar vienai nakčiai ir vienai die
nai. Gali tempti laivelį, žuvie.

Iš tikrųjų jis jautėsi ne taip jau ge
rai, nes skausmas pečiuose, kurį sukėlė 
virvė, beveik nebebuvo skausmas, o pa
virto buku mauduliu, ir tai jį neramino. 
“Bet man teko pergyventi ir blogesnių 
dalykų, — galvojo jis. — Mano ranka 
menkai tesužeista, ir kitos jau nebetrau
kia mėšlungis. Mano kojos tvirtos. Ir 
maisto atžvilgiu man nepalyginamai ge
riau, negu jai.”

Sutemo. Rugsėjo mėnesį, saulei nusi
leidus, visuomet greitai sutemsta. Jis 
gulėjo atsirėmęs į nutrintas laivelio len
tas, stengdamasis kiek galint daugiau 
pasilsėti. Sužibo pirmosios žvaigždės. 
Jis nežinojo žvaigždės Rigel pavadini
mo, bet, pamatęs ją, suprato, kad grei
tai pasirodys ir kitos žvaigždės, o tada 
tie tolimi draugai vėl bus kartu su juo.

—žuvis—taip pat mano draugas,— 
garsiai tarė jis.—Aš dar niekada nema
čiau tokios žuvies, nei girdėjau, kad to
kių esama. Tačiau aš privalau ją už
mušti. Viena laimė, jog mums dar ne
tenka užmušinėti žvaigždžių.

“Įsivaizduok tiktai: žmogus kasdien 
stengiasi užmušti mėnulį. O mėnulis bė
ga nuo jo. Tačiau pamėgink įsivaiz
duoti, kas būtų tuomet, jeigu žmogui 
tektų kasdien persekioti saulę? Ką gi, 
mums dar pasisekė,”—pagalvojo jis.

Paskiau jam pagailo žuvies, kuri bu
vo alkana, tačiau gailestis nenusilpni
no jo pasiryžimo ją užmušti. “Kiek daug 
žmonių ji pamaitint,—pagalvojo jis.— 
Bet ar verti jie valgyti ją? Ne, jokiu 
būdu ne. Niekas pasaulyje nevertas ją 
valgyti. Tik pažiūrėkite, kaip šauniai ir 
kilniai ji laikosi.

—Aš nesuprantu šitų dalykų,—pagal
vojo jis. — Tačiau kaip džiugu, kad 
mums netenka užmušinėti nei saulės, nei 
mėnulio, nei žvaigždžių. Pakanka ir 
to, kad mes gyvenam iš jūros, užmuši- 
nėdami tokius savo brolius.

—Dabar reikia irklais pristabdyti lai
velį,—tarė jis sau.—Tai surišta ir su 
nauda, ir su rizika. Aš galiu prarasti 
tiek virvės, kad prarasiu ir žuvį, jeigu 
ji pabandys ištrūkto, o stabdis iš irklų 
padarys laivelį nepaslankų.

Laivelio paslankumas pratęsia mu
dviejų kančias, tačiau jose ir mano iš
sigelbėjimas, nes žuvis, jeigu panorėtų, 
galėtų plaukti greičiau. Kas ien beat
sitiktų, aš privalau išskrosti skumbrę, 
kol ji nepasmirdo, ir truputį užkąsti, 
kad sustiprėčiau.

Dabar aš pasilsėsiu valandėlę, o pas
kiau, jeigu įsitikinsiu, kad žuvis tebėra 
tokia pat rami, pereisiu į laivelio galą, 
padarysiu ten, kas reikalinga, ir nu
spręsiu dėl irklų. Tuomet aš pasižiūrė
siu, kaip ji elgiasi, o, be to, ar neketina ką 
nors prasimanyti. Kombinacija su irk
lais — geras dalykas; tačiau atėjo lai
kas veikti be klaidų! Žuvis tebėra ku
pina jėgų, ir aš pastebėjau, kad kabliu
kas įstrigo pačiame žiomenų krašte, o 
žiomenis ji laiko, stipriai sučiaupus. 
Skausmas, kurį sukelia kabliukas, 
jai nieko nereiškia. Ją kur kas dau
giau kankina alkis ir nesuprantamas 
pavojus. Atsikvėpk dabar, seni, o ji tegu 
sau pluša, kol neateis tavo eilė.”

(Bus daugiau)

ŽEMĖS JAUNYSTĖ

Nuvyto vasara geltona, 
Pažildė pabarius šalna.
Bet plūgai apvertė dirvoną, 
Ir mūsų žemė vėl jauna.

Vėl juodaplaukiai debesėliai 
Palaistė žemę lietumi.
Ruduo, atnešęs mirtį gėlei, 
Pats atjaunėjo želmeny. — 
ši žemė niekad nenuvysta, 
ši žemė amžiais busf jauna, 
Nes kolektyvai — jos jaunystė 
Ir aukštas derlius — jos daina.
Poetai rudenį dainavo 
Su liaudies liūdesiu širdy, 
Ir su geltonais lapais klevo 
Daina nukrisdavo graudi. —
Daina graudi, daina nuliūdus, 
Basa braidydama šalnas, 
Nes liaudis sėjo aukso grūdus, 
O kirto — alkanas dienas.
Ne tas ruduo... ne aimanuoti, — 
Mes liaudžiai dirbti pašaukti.
Kaip gera rudenį dainuoti, 
Kada pavasarį jauti!

K. Kubilinttkas

Kodėl J. Deksnys nutraukė 
santykius su vilkiniais

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
atodairinis, žudikiškas ban
ditinis veikimas. Jokia po
litine perspektyva nepagrįs
tas, morališkai diena iš 
dienos vis labiau besidemo- 
ralizuojantis, politiškai žli
bos vietinės reakcijos kurs
tomas, buržuazinių nacio
nalistų banditizmas sukėlė 
beprasmišką nekalto kraujo 
liejimą. Vėliau užsienyje 
aš bandžiau mobilizuoti po
litines emigracijos jėgas 
ieškoti būdų bei priemonių, 
kad būtų paveiktas banditi
nis pogrindis Lietuvoje ir 
sustabdytas žiaurus ir be
protiškas teroristinis veiki
mas. Kada 1948 m. iš Lie- 
tuovs užsienyje atsirado 
žiaurus banditas Juozas 
Lukša, neseniai aprašytas 
“Tiesos” puslapiuose, apie 
kurio kraupius kruvinus 
darbus Lietuvoje man buvo 
gerai žinoma, aš tada įspė
jau “vilkinius” veikėjus — 
Krupavičių, Kairį,, Sidzi
kauską ir kt. daryti viską, 
kad šis politiškai neatsa
kingas, morališkai išsigi
męs? ir sužvėrėjęs tipas ne
galėtų grįžti į Lietuvą. To
kie politikanai, kaip Kai
rys ir Sidzikauskas, “tarp 
keturių akių” veidmainiš
kai apsimesdavo nepritaria 
banditiniam ter o r i z m u i 
krašte, bet iš esmės jie bu
vo ne prieš žudynes, o tik 
buvo tos nuomonės, kad 
žudynės vyksta per anksti, 
ne laiku. Kai krikdemai iš 
Lukšos pasakojimų pajuto, 
jog banditinis terorizmas 
Lietuvoje vykdomas kraš
tutinio religinio fanatizmo 
ženkle, jie pradėjo banditi
nio kulto liaupsinimą užsie
nyje. KrupaviČiaftts/Karve
lio, Sidzikausko3, pastango
mis Lukša buvo įpirštas 
prancūzų, o vėliau ameri
kiečių žvagyboms. Jis bu
vo apmokytas šnipo ir žu
diko “amato.” Po to tų pa
čių buržuazinių politikanų 
jis buvo palaimintas ir pa
siųstas į Lietuvą žudyti ra
mių valstiečių ir plačiu 
mastu vystyti šnipinėjimą.

Kai kurie buržuazinių 
politikanų mano šaukimą 
imtis priemonių stabdyti 
kraujo liejimą Lietu v o j e 
ėmė naudoti savo menku
tėms emigrantinėms ambi
cijoms tenkinti. Apie ma
ne ėmė spiestis visokie kar
jeristai ir avantiūri štai, 
kaip Žakevičius, renegatas 
Bronys Raila ir kiti. Jie 
tarytum pritarė mano iš
keltam uždaviniui—sustab
dyti krašte kraujo liejimą, 
bet iš esmės nieko nepada
rė, kad šį tikslą įvykdytų.

Kai vėlesnėje įvykių eigo
je tarptautiniuose santy
kiuose ėmė vis labiau įsivy
rauti “šaltojo karo” dvasia 
bei metodai, savo laiku Va
karų Vokietijoj atkurtas ir 
dabar jau galutinai suban
krutavęs VLIK'as visą sa
vo organizaciją iŠ esmės pa
jungė amerikiečių, ir kitų 
žvalgybų pastangoms suor
ganizuoti Lietuvoje šnipi
nėjimo ir diversijų tinklą. 
Žinoma, maža • ką galėjo 
stebinti, ypač “Šaltojo ka
ro” įkarščio metais, kai ku
rių valstybių šnipinėti Lie
tuvoje interesas.
\ '• *Tačiau begalinis pasipik
tinimas ir apmaudas apė
mė, kai skambiomis patrio
tizmo frazėmis besišvaistą 
ir emigracijos'vadais pasi
šovę politikanai,į kaip Kru
pavičius, Sidzikauskas,

Karvelis, Atnbrazeviičus ir 
kt., siekdami konkrečios as
meninės ir partinės naudos, 
ėmė kurstyti jau begęstan
čią Lietuvoje banditinio te
rorizmo ugnį. Tada aš vis 
labiau ėmiau įsitikinti, kad 
buržuazinių naciona 1 i s t ų 
politinė veikla emigracijoj 
yra ne tik tuščia ir kvaila, 
bet tautos atžvilgiu žalin
ga ir pragaištinga.

Savo tautos priešai
Buržuazinių nacionalistų 

vadeivoms labai būdinga 
savęs liaupsinimo maniera 
ir manija. Jie mėgsta ti
tuluotos “ekscelenci jomis 
ministrais” ir net “prezi
dentais”; dažnai jie tauzija 
apie “kilnius išlaisvinimo” I 
siekimus. Tačiau kasdieni
nė tikrovė yra visai kitokia. 
Aukščiausios “šaltojo ka
ro” įtampos metais, kai im
perialistiniuose sluoksniuo
se buvo iki kraštutinumo 
išvystyta propaganda bei 
šnipinėjimas prieš Tarybų 
Sąjungą, įvairios žvalgybi
nės organizacijos pasinau
dodavo (ir dabar tam tikru 
mastu naudojosi) buržua
zinių nacionalistų elementu 
emigracijoje. Gausiais ir 
n e s u g riaunamais faktais 
galima įrodyti, kad buržu
azinių emigracijos politika- 
nų vaidmenį sudaro šie mo
mentai: 1) parinkti iš emi
grantų tarpo svetimoms 
žvalgyboms kandidatus 
šnipinėjimui Tarybų Są- 
jungoje vykdyti; 2) varyti 
šlykščiausią savo tautos ir 
krašto šmeižimo ir juodini
mo propagandos kampani
ją; 3) laikyti Visą emigran
tinę masę priešiškose savo 
tėvynei ir tautai pozicijose. 
Tokius “kilnius” uždavi
nius vykdydami, nemaža 
buržuazinių politikanų su
geba susikurti sau neblogą 
materialinę padėtį ir pajė
gia išsilaikyti “politinės 
karjeros aukštumose.” To
kie imigantiniai veikėjai, 
kaip Krupavičius, S i d z i - 
kauskas, Lozoraitis, Žake
vičius, Ambrazevičius, Rai
la, Karve lis, Kairys-Ka- 
minskas ir į juos .panašūs, 
“politinę emigrantinę kar
jerą” padaryti ir materiali
niai neblogai susitvarkyti 
galėjo tik tarnaudami sve
timoms žvalgyboms ir 
šmeiždami savo kraštą.

Buržuazinės emigracijos, 
kuri atsirado antrojo pa
saulinio karo eigoje ir kaip 
jo pasekmė, visuomeninia
me ir politiniame gyveni
me vyrauja ir toną duoda 
krikdemai, visokio plauko 
fašistinis gaivalas, buvę 
hitlerininkų talkininkai — 
lietuvių tautos budeliai ir 
išdavikai.

Tačiau pati emigracija 
nėra monolitinė ir vieninga 
nei savo socialine, nei po
litine praeitimi bei polin
kiais. Šalia kraštutinių re
akcionierių ir visokių vo
kiečių fašistų pakalikų emi
gracijoj ..yra daug iš esmės 
dorų ir taurių žmonių, ku
riuos nuo gimtos žemės nu
bloškė arba vokiško oku
panto prievarta, arba pašė
lusi antitarybine propagan
da. Pastarųjų mūsų tautie
čių moralinė būklė emigra
cijoj tikrai yra sunki ir gi
liai apgailėtina.

Kiekvieną kiek pažanges
nę mintį, kiekvieną bandy
mą kiek objektyviau ir tei- 
giamiau vertinti krašto pa
siekimus ekonomikos bei 
kultūros vystymo srityse

reakcija apšaukia komunis
tinių idėjų skleidimu, emi- 
g r a n t i n i o “kovingumo” 
silpninimu, išdavimu... Be- 
atodairinio melo ir šmeižtų 
srautu emigracijos reakcija 
siekia išrauti iš eilinio 
emigranto dvasios meilės, 
džiugesio ir pasididžiavimo 
savo kraštu ir jo laimėji
mais jausmus. Šis gimtojo 
krašto koneveikimas 
biaurus nusikaltimas 
savo kraštą ir tautą.

Praregėjimas
Nusivylęs emigra c i j o s 

b u r ž u azinių nacionalistų 
politine veikla, įsitikinęs 
jos beprasmiškumu ir daž
nais atvejais nusikalstamu
mu, aš stengiausi tyra širdi
mi ir sveiku protu suvokti 
ir vertinti sudėtingus ir di
namiškus įvykius bei reiš
kinius krašte. Vis labiau 
pradėjau suprasti, kad bur
žuazinės Lietuvos atstaty
mo tikslas tėra tuščias rei
kalas, kuriam siekti nebėra 
nei bazės, nei sąlygų.

Aš pastebėjau, kad vis 
daugiau ir daugiau anks
čiau svyravusių žmonių 
krašte nuoširdžiai įsijungia 
į viešojo gyvenimo kūrybos 
eigą, atsisakydami tuščių 
lūkesčių puoselėjimo, Ma
tydamas smarkiais tempais 
kylančią Tarybų Lietuvos 
žmonių gerovę, visais bū
dais skatinamą, globojamą 
ir klestinčią tautos kultūrą, 
n e p a 1 y ginamą socialinių

yra 
prieš

mažu priėjau išvadą, kad 
mano širdyje ir prote išne
šioti karščiausios meilės sa
vo tautai ir kraštui idealai^ 
realizuojasi Tarybinėje san-^* 
tvarkoje, Lietuvos žemėje.

Manyje ėmė bręsti ryžtin
gas sprendimas. Po ilgų vi
dinių apmąstymų ir svars
tymų aš priėjau išvadą, kad 
tiek daug triūso, pasiauko
jimo bei rizikos pareikala
vusi mano politinė veikla, 
praeityje tebuvo pylimas 
vandens ant dvasiškai man 
svetimo buržuazinių politi- , 
kanų malūno. Todėl aš ry
žausi nutraukti santykius' 
su buržuaziniais nacionalis
tais ir ieškoti būdų įsijung
ti į viešą Tarybų Lietuvos 
gyvenimą.

Kurį laiką jau būdamas 
pilnateisiu Tarybų Lietu
vos piliečiu, aš turėjau ga
limybės įsitikinti, kad ma
no sprendimas buvo teisin
gas. Aš matau žydinčiu 
Tėvynę, kuri, plačiai iš- 
skleidusi visas kūrybines^ 
savo galias, broliškų tarybi
nių tautų šeimoje užtikrin
tai žengia šlovingu socializ
mo keliu į mūsų epochos di
dįjį tikslą—komunizmą.,

Žydėk ir klestėk, mano 
brangi Tėvyne — Tarybų- 
Lietuva!
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Norfolk, Va. — Iškilus 
gaisrui Plattų šeimos na
muose sudegė keturi maži 
vaikai. Mažiausias buvo 
2-ių mėnesių amžiaus, o di-H V P cl i J g U ACH I 1 La ILį CUUtMUUkjj k7 1

reikalų tenkinimą,—aš pa-1 džiausiąs penkerių metų.

LIET. KOMUNISTŲ PARTIJOS XII SUVAŽIAVIMAS 
Jame dalyvavo ir vienas delegatas — reemignantas
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Nuotraukoje: suvažiavimo delegatai posėdžių per
traukos metu. Iš kairės: Šakių rajono Lenino vardo kol
ūkio pirmininkas Socialistinio Darbo Didvyris K. Gli
kas, iš Brazilijos į Tėvynę prieš tris metus sugrįžęs 
“Kauno audinių” marginimo skyriaus šablonininkas S. 
Bendžius, Kauno statybinių medžiagų? kombinato inži
nierė technologė J. Butkutė, Kapsuko rajono “Šešupės” 
kolūkio karvių melžėja Socialistinio Darbo Didvyrė M. 
Vosylienė, Klaipėdos rajono Stalino vardo kolūkio kiau
lių fermos vedėjas Socialistinio Darbo Didvyris F. Ka
reiva.
“Kauno audinių” marginimo skyriaus Šablonininkas S.

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas ,

Baltimore, Md. — Kovo 20 d., ,2-rą vai. dieną, Finų- 
suomių salėje. , 4Ų

Bridgewater, Mass. — Kovo 25 d., 7-tą vai. vakare, 
Lietuvių Klubo salėje.

Brockton, Mass. — Kovo 26-tą d., 7-tą vai. vakare,
Lietuvių Tautiško Namo apatinėje salėje.

So. Boston, Mass. — Kovo 27 d., 7-tą vai. vakare,
A. L. P. Klubo salėje.

Waterbury, Conn. — Balandžio (April) 3 d., 2-rą ,
vai., Lietuvių Klubo salėje, 103 Green St.

Hartford, Conn. — Balandžio 8-tą, 7 vai. vakare,
Klubo salėje, 157 Hungerford St.,

Lawrence, Mass. — Balandžio 19-tą, 
re, Rusų salėje, 287 Erving Avė.

Lowell, Mass. — Balandžio 10-tą,
Eagle Hall., Central St

West Lynn, Mass.

2-rą vai. dieną,

Balandžio 10-tą, 
re, Lietuvių salėje, 25 Camden St.

Rochester, N. Y. — • '.. L
vių Gedemino Salėje, 575 Joseph Ave.

Visur filmus rodys Jonas Grybas iš Ozone Park, N. .
Y. Visose kolonijose bus parodyta po 5 filmus. Filmai K 
kalbanti, su muzika ir dainomis, spalvoti. 5^

Atsilankę į šiuos filmų rodymus, jūs matysite vis^M, 
dabartinį Lietuvos gyvenimą. ’ . ‘

7-tą vai. vaka-

Gegužės 14 ir 15 dienomis,lietu- y

J. Grybas

4 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., kovo (March) 18, 1960
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Scranton, Pa.
Netekus Draugo

Vlado Medelio
kuris mirė šių 1960 metų kovo mėnesio 5 dieną, 
reiškiame širdingą užuojautą jo likusiai žmonai, 
dukrai Mildai ir žentui Leonardui Antanaičiui 

ištvermingai pergyventi šį skaudų liūdesį.

E. Geležauskienė 
A. Petruškevičius
I. Klevinskas
A. ir V. Valukai
J. ir M. Gluoksniai 
W. Pėstininkas 
P. Indrų!ienė 
E. Sekavičiūtė

A. ir M. Čerkauskaitės
F. Mankauskas
A. Valančius (Pittston)
L. ir M. Truikiai
D. Elinskienė
K. Genys

Kalbėjo Jonas Juška, ku
ris pereitą Vasarą lankėsi 
Lietuvoje ir ten plačiai va
žinėjo. Jis savo kalboje dar 
daugiau paryškino Lietu
vos atsiekimus. Sakė, kad 
Lietuvoje jaunimas links
mas, žmonės jau lengviau 
dirba, nes turi mašinų, o 
kaskart jų atsiekimai didė
ja ir gyvenimas gerėja.

Turėjome publikos n e 
vien vietinės, bet ir iš arti- • 
mesnių miestelių. Briedis 
su žmona buvo atvykę iš 
Brooklyno. Paprašius susi
rinkusių prisidėti lėšų pa
dengimui — surinkta $30. 
Už tai labai ačiū!

. apsivedė su Stella Astraus-
1 kiene, gyvenančia ūkyje 
Pentwotes apylinkėje, tai- 

Stasys savo nauJ^ žmoną And
rius ir prirašė prie LLD 
207 kuopos. Kai kada ir že-

■ natvė gelbsti gaut organi- 
Visą zacijai naują narį.

Pavienių šioj gadynėj
i yra nemaža. Sukruskite že-

Lawrence, Mass.
Mirė S. Milccka

Kovo 5 d. mirė
jMiiecka. Iš Lietuvos paėjo 
Vievio rajono, Paparčių 
par., Kanitų kaimo. Į Ame- i 
riką atvyko 1912 m. , 
laiką gyveno Lawrence- 
Metnuen miestuose.

Paliko nuliūdime žmoną 1 nytis.
Mikaliną, vieną sūnų, duk
rą, žentą ir 3 anūkus. Jis 
turėjo 3 brolius ir 2 seseris. 
Trys broliai mirę, 
gyvena Chicagoje, 
rys yra Lietuvoje.
, Velionis buvo pažangus hv-f pietus snieg0 audl.;s 
žmogus. Prigulėjo prie ‘ 
LLD ir LDS organizacijų. I 
Skaitė “Laisvę”, rėmė au
komis, kiek galėjo.

Stasio moteris širdingai i 
aciuoja giminėms, drau-| 
gams, LLD ir LDS kuo-1 
poms už vainikus, visiems' 
už atsilankymą į šermenis: 
ir palydėjimą į kapus.

SReiškiu jo žmonai ir ar
simiems užuojautą liūdesio 
valandoje.

V. Kralikauskas

vienas 
o sese-

Pradžia pavasario tik už 
kampo, o šaltis įširdęs lai
ko savo: šalta, sniego pus
nys. storiausios. Pagal radi- 

į jo pranešimus, met už virš 
i pustūkstančio nuo čia my-

Na, bet šilima šaltį nu-

Hartietis

Pittsburgh, Pa.
Paukščiai į šiltus kraštus

Raudonpilbiai strazdai

Waterbury, Conn.
MIRUS

Motiejui Baliūnui
Su liūdesiu ir gailesčiu širdy mes, buvę artimi 
velionio draugai, reiškiame širdingą užuojautą 
jo broliui Kaziui Baliūnui, Žiburių šeimai ir 

visiems kitiems giminėms ir draugams.
Gudergis J.
Kidula A.
Grinius M.
Bokas P.
Strižauskai 
Antanavičius A. 
Jakubonis W.
Ciplijauskai 
Denesevičius K.
Želviai
Ulozai

Yenkelinienė Kl.
Vaitonis J.
Radžiūnai
Mrs. R. Kalkitt 
Krasnitskas V. 
Zaknekas J. 
Alazienė Ida 
Sautra E. 
Krasnitskas K. 
Rubertai

Rochester, N. Y.
Rochesterio Universitetas 

nesutinko su federalės val
džios reikalavimu politinės 
priesaikos nuo studentų, 
gaunančių federalę 
sinę paramą.

Baltimore, Md.
Mirė V. Jekevicius

Vincas Jekevičius (Eke- 
wis) mirė vasario 29 d., o 
palaidotas kovo 3 d. Palai
dotas Laudon Park kapinė
se, laisvai. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Ameliją, 
dukrą Virginią, žentą Peter 
Katich, marčią Elenorą ir
3 anūkus.

Laidotuvių dieną labai 
snigo, tai sudarė daug keb
lumo, daugelis negalėjo pa
lydėti į kapus, kurie buvo 
pasirengę, kalbėtojas nega
lėjo laiku pribūti, tai velio
nio kūnas į krematoriją 
buvo nuvežtas kitą dieną. 

Velionis prigulėjo prie 
| LLD kuopos. Gėlių vaini- 
■ kai buvo nuo giminių, 
I draugų ir LLD kp.
I Gimęs Lietuvoje. Turėjo1
4 seseris ir 6 brolius. Brolis 
Tarnas gyvena Lietuvoje, 
sesuo Petronė —Chicagoje, 
Ona — Bostone, o kiti jau 
mirę. Kilęs iš Šakių apskr., 
Kudirkos Naumiesčio, 
Lauckainių kaimo.

Į A m e r i k ą ; 
16-kos metų amžiaus

moju laiku prie B&O gele-! ^,281 straipsnio ir 120,000 
žinkelio karpenteriu (sta-: zo^zlll- Parašyti tokią poe- 

imą, kurion butų sutalpinti 
i, i visi ’ šalies įstatymai be 

klaidų, yra labai sudėtinga 
| ir sunki problema. Ir iki 
šiolei dar neatsirado kito 
tokio poeto.

Ferdinand Flocon mirė 
ištrėmime Šveicarijoje ir 
paliko savo moterį visiško
je biednystėje. Nors Napo
leon III pažadėjo našlei 
6,000 frankų metams vi ■ 

: sam amžiui, jinai pensiją 
1 atmetė, išimtinai todėl, kad 
jos vyras nesutiko su impe
ratoriaus pozicija.
Gavo karalystę už arklį!
Kashinatiį. Singh, piligri- 

.. mas, laimėjo karalystę, kad 
išmokė arklį duotis jodine- SLa“11

finan-

taryba 
užgi-

Vietinė AFL-CIO 
priėmė rezoliuciją, 

i riančią Forando bilių, rei
kalaujantį nemokamo me- 

J? dikalio aptarnavimo gau
nantiems socialę apdraudą. 
Bet vaizbos butas (Cham
ber of Commerce) priešin
gas tam biliui.

Rochesterio Technologijos 
Instituto ir Rochesterio U- 
niversiteto studentai 4 pus- 

! dienius piketavo W o o 1 - 
wortho krautuvę, pareikš- 

gir- darni simpatiją Montgome- 
įsta- py (Alabamoj) studentams, 

bet tik vienam poetų ■ Ten ta pati kompanija se- 
VA n.ii’bcvt-; I ~ „ U__

Įdomybės
Poetiški įstatai

Mes daugelis esam 
dėję apie “poetiškus 
tus", I 
pavyko parašyti poemą iš I greguoja savo krautuvėje 
įstatymų. Tai buvo Ferdi-1 neorus nanet Flocon (1800-1866), g ' 
diplomatas, politikas, žur
nalistas. Jis paėmė Fran-

Radijo žinių rinkėJaiklau- 
inėjo studentų piketinin-• jk j O l ClMky 1 1 v Ll J. V- v 4 1 1 1 x L

atvažiavo CBOS civilius įstatymus ir|ku, kas vadovauja ši pike- 
JLU-AU. hivlu tuntus. Dir-j Panaudojo poemai, kuriai Į ta< *
bo visokius darbus, o pasta-• Atsakymas buvo: 35 uni

versitetų ir kolegijų stu
dentų unija.

Reiškiu velionio žmonai, 
visiems artimiems gimi- i 
nėms ir draugams užuojau 
ta! O Vincui lai būna amži 
na ramybė.

P. Paserskis

Cliffside, N. J.
Filmai iš Lietuvos

Tai ir mes jau matėme 
filmus iš Lietuvos. Juos ro-1 
dė J. Grybas, LLD Centro 

I Komiteto sekretorius. Pa-

Kovo 15 d. Eastman-Ko- 
dak kompanija išmokės 
darbininkams divide n d u s 
po $35 nuo tūkstančio, už
dirbto per pastai* uosius 
penkerius metus.

Pagal spaudos ir radijo 
pranešimą, minimoje kom
panijoje dirba per 30 tūks
tančių darbininkų. Yra ge
rokas būrys ir lietuvių, ten 
dirbančiu.

Waterbury, Conn.
Tai ir vėl netekome gero 

draugo. Motiejus' Balanas 
po sunkios ir ilgos ligos 
mirė 11 d. kovo. Gimė ir 
augo Lietuvoje Obelupių 
kaime, Alvito parapijos, 
Vilkaviškio apskrities. At
vyko į Ameriką prieš 50 
metų ir visą laiką gyveno 
Waterbury. Buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas. Mylėjo 
apšvietą, rėmė ją pagal iš
galę. Buvo linksmo būdo, 
mylėjo lankyti parengimus. 
Tu r būt nebuvo tokio pa
rengimo, kur Motiejus ne
būtų buvęs, gyvenimą pra
leido linksmai. Ir tiktai 
praėjusią vasarą apleido 
dirbtuvę, kada sveikata 
pradėjo blogėti.

Buvo laisvų pažiūrų ir j 
laisvai palaidotas Lietuviui 
laisvose kapinėse kovo 12 
d. Didelis būrys žmonių jį ■
palydėjo. Palydovai buvo' Maskva. — TSRS 
užprašyti į Dapsienės vai- “Ob” iškėlė žmonių 
gyklą ir gerai pavaisinti, ' ant Petro Pirmojo

Paliko brolis Kazys, gy-, Bellinghauseno jūroje, Ant-’ 
venantis Cleveland, Ohio;' arktikoje.

sesers duktė Nellie Ziburis, 
gyv. Waterbury; pusbrolis 
Albertas Yuskavičius, gyv. 
Cheshire, Conn.

Ilsėkis, Motiejau, amži
nai.

J. Strižauskas

Yucaipa, Calif
Keletas šeimų, kuriose- 

yra Kazimierų, surengė iš
kilmes. Jos įvyko pas Ro
maną ir Petronellę Stashus, 
Stashio brolis yra Kazimie
ras. Susirinko ^raži grupė. 
Iškilmes pradėjome kovo 5 
d., o baigėme 6. Visi gra
žiai pasilinksmino, tikrai 
lietuviškai.

Yucaipa yra sveika vie-, 
ta gyventi ir patogi pensio- 
nieriams. Jei neklystu, tai. 
čia yra apie 50 lietuvių šei-'

Roman StašisJ

d labaį į, paveikslai kasmet, rudeniui atėjus,,, -°: «u„„ ’ buvo aiskus, kalbos taipskrenda į šiltus kraštus.
Na, o mūsų keturios 

paukštės kovo 7 d.—beveik 
dar viduržiemy—išlėkė.

Tomis paukštėmis yra' kus, kolektyvius ūkius, be- 
išios draugės: M. Navickie-' silinksminantį 

vi- ’ nė, 7 ’ “ ' ‘ '
sirena protokolų s e k r e t o re; O J nimas nuo to, kaip mes au-

)

Hart, Mich.
Gaisras

Pradžioj šio mėnesio, 
durnakty, miesto 
(švilpukas) išbudino ne Krutulienė, LDS kuopos fi- 
vieną. O tai buvo šauksmas nahsų sekretorė; O. Globi- 
apie didelį gaisrą, 
niams gaisragesiams pribu
vo į pagalbą iš kaimyninių 
miestelių pagalbininkai — 
gaisragesiai, ir švirkštė 
vandenį iš visų pusių. O ug
nis padarė savo: supleškė
jo trys krautuvės, viena ta
verna ir dentisto kabinetas.

Pats dentistas atvykęs 
dar bandė ko tai į kabinetą 
įeiti, bet, ar dūmų ar šiaip 
buvo pažeistas ir atsidūrė

pat.
Matėme Lietuvos 

dies naują gyvenimą 
tomus ir

ją gyvumu . |ti 
’ pastatytus fabri-!1 J1580 metais. Bhugijias te

ritorijoj, Indijoje, pasirodė
T T „ -. T „ n . . . jaunimą. Įaukįnįs arRiys> kuris labai
LLD ir LDS kuopų Taigi, jau skirtingas gyve- aįrojg gražus, bet niekaip

Vieti-, čiene, LDS kuopos vice-pir- kl 1 1 • • 1— • "T^ T T _ • • 1 • —

Degė apie visą parą, o 
valiau buvo atgabentas 
/‘kremas” su aukštu stiebu 
iq nugriovė plytines sienas, 
kad jos, pačios griūdamos, 
neužmuštų vaikščiojančių 
žmonių.

Gauta nauja narė į LLD.
Buvo taip. A. Višniauskas

mininkė, ir E. Kairaitienė. 
Jos visos keturios busu iš
riedėjo į Mimai, Fla.

Kaip ilgai jos ten bus, 
nėra žinios. Tačiau M. Na
vickienė turi ten seserį O. 
Martin, tai gal ji ten ilges
niam laikui apsigyvens.

Mes jums, draugės, linki
me Floridos pajūryje kas
dien gerai išsimaudyti ir 
saulės spinduliais pasikai
tinti; sveikatos ir energi
jos prikaupti ir laimingai 
su raudonais veideliais su-

gome. Mes turėjome tar
nauti pas ponus, sunkiai 
dirbti nuo aušros iki tam
sos, nebuvo laiko ir galimy
bės mokytis. Dabar yra ki-

nepasidayė būti jodine j a-

V. O. Žilinskai

Buenos Aires. — Argen
tinos vyriausybė areštavo 
šimtus peronistų ir, jų tar
pe, unijų vadų.

Kaip žinome, Lietuvos 
priešai tvirtino, būk “Lie
tuvos nebeliko... rusai ją 
užkariavo”. Atėję visi pa
matė, kad tai melas. Dabar 
Lietuvos liaudis daug ge
riau gyvena, kaip ji gyve
no prie Smetonos režimo. 
Gi ateityje dar geriau gy
vens. Mat, ponų nebeliko. 
Jie pabėgo į Ameriką, o čia, 
neturėdami seno turtingo 
gyvenimo ir tarnų, pyksta 
ir niekina Lietuvą.

Susirinko apie 50 
nių. Dauguma reiškė 
geidavimą, kad būtų
giau partraukta filmų iš 
Lietuvos. Mūsų kolonija jų 
pageidauja.

7 mas. Bhujiai pažadėjo visą 
jų valdomą teritoriją tam, 
kuris išmokys arklį, kad 
leistųsi ant jo jodinėti. 
Singh nusprendė išbandyti 
laimę. Jam pavyko arklį 
nugalėti. Tad Kashinath 
Singh ir buvo išrinktas 
Singhbuvo Rajah (valdo
vu). Jo gentis valdė terito
riją per keletą genkarčių.

Ši teritorija apėmė 813 
ketvirtainių mylių, su 220,- 
000 gyventojų. Ir šiandien 
io gentis šią teritoriją fe
be valdo.

Per pastarąsias keturias 
sakaites šėlo didelės pūgos.

Vasario 13-14 dienomis 
Rochestery prisnigo 26 co
lius.

Vasario 20-21 dienomis 
prisnigcf20 colių.

Vasario 21 d. — 6 colius.
Kovo 3-4 dd. prisnigo 18 

coliu.
Viso 70 colių.
Gi visą žiemą prisnigo 

147 colius.
Tik 1900-1 meta1*s 

ėhestery buvo prisnigę 
su ))use colio.

Jr oras per tą laiką 
š^įlo.

Kovo 9-10 dd. buvo po 1 i 
laipsnį žemiau zero; gi 11-! 
12 dd. buvo po 5 laipsnius 
žemiau zero.

Sniego visur labai daug. 
Judėjimas gatvėse palauž
tas.

Do

vis

L. Skaitytojas
J. Bimba

zmo- 
pa- 

dau-

Maskva. — Tarybų Są
junga padėkojo Jungtinių 
Valstijų karo laivynui už 
išgelbėjimą keturių TSRS 
kariu.

nra

laivas 
grupę1' 
saloš,

PAMINĖJIMAS TARPTAUTINĖS MOTERŲ 
DIENOS, KOVO 8-tos, ĮVYKS SEKMADIENĮ

Kovo (March) 20,1 vai. dieną
LLD Moterų Skyrius rengia

Skanius Pietus su šaunia Programa

VIETA - 318 BROADWAY
Gražių dainų programą atliks 

Robertas Niaura su Julia Rainardiene

Apvaikščiojimui atitinkamą kalbą pasakys
ELZBIETA VILKAITĖ

Taipgi bus ir kitokių pamarginimų

Washingtonas. — Fede-,! 
ral Aviation Agency pa- : 
tvarkė, kad civilinė aviaci- s 
ja paleistų iš darbo visus 
lakūnus, sulaukus i u s 60- 
metu amžiaus.

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti vietinius 
ir iš apylinkės į šį įspūdingą parengimą.

LLD 2 iKp.. Moterų Skyrius

Worcester, Mass
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIUSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

’ Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430 

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Aves.
MŪŠĮ) SKYRIŲ

359 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
Telephone: ANdrew 8-5040

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio
Tel. TOwer 1-1461

2184 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Ill.
Tel.: Dickens 2-8232
89 Raymond Plaza W. 

y Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

Atdara kasdien 9-6;
RA&TINftS:

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

sekmadieniais 9-4.

332 Filmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Girard Ave.632 W.
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. 

Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klases medžiagų.

Klausk!t< pllnt katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltai.

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia ALDLD 11 kuopa

Kalbės Rojus Mizara
Jis tik ką grįžo iš ilgos kelionės po Lietuvą. Daug 

mate, daug girdėjo ir tą viską pasakys mums

SEKMADIENĮ

Kovo 20 March, 2 vai. po pietų
y /

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

Kviečiame visus atsilankyti ir išgirsti,, ką patyrė Mizara 
per šešis mėnesius važinėdamas Lietuvpje.

> ' Rengimo Komisija

Jūs Dar Galite Siųst? Jūsų Velykinį Siuntinį Draugams 
ir Giminėms į Lietuvą ir kitas USSR! dalis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. -
Licensed by INTOURIST

persiunčia Jūsų siuntinį greičiau 
į bet kurią Sovietų Sąjungos dalį.

APDRAUSTAS GARANTUOTAS PRISTATYMAS 
GAVĖJAS NEMOKA NIEKO

Įvairių specialiai parinktų daiktų žemomis kainomis ’ 
galima gauti mūsų skyrių įstaigose. Ateikite patys ir 
įsitikinkite. Siųskite savo siuntinį dabar per COSMOS * 
PARCELS EXPRESS CORP, skyrių, esantį arčiausiai Jūsų.

NEW YORK 3, N. Y., 39 Second Avenue. Tel. 4-5456 
CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avenue. Tel. BR 8-6966 J 
CLEVELAND 13, OHIO, 2683 W. 14th Street. Tel. TO. 1-1068 '

. PATERSON 1, N. J., 99 Main Street. Tel. MU. 4-4619 
LAKEWOOD, N. J., 126—4th St. Tel. FO 3-8569 t•-

VINELAND, N. J., West Landis Ave. (Greek Orthodox Bldg.) 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson Street. Tel. HU 1-2750 ■ 
WORCESTER, MASS., 22 Carlstad Street. Tel. SW 8-2868 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day Street. Tel. LO 2-1446 
HAMTRAMCK, MICH., 9504 Jos. Campau. Tel. TR 3-1666 
SAN FRANCISCO, CALIF., 2076 Sutter Street. Tel. FL 6-1571
Vineland, N, J., skyrius atidarytas tik penktadieniais, 

šeštdieniais ir sekmadieniais.

p.-Laisvė — Penkt.,



Iš kultūrinio Lietuvos
gyveninio

to įmonėse, organizacijose 
yra 24 kilnojamos bibliote
kėlės, kurios turi 5 tūks
tančius skaitytojų.

11. Repinas rašo apie meną, 
■kūrinių parodas, dailės 
i akademiją. Laiškuose šil- 
jtai atsiliepiama apie įžymų 

1 • " i lenku dailininką Jana Ma-daugiau I
kaip 2,200 įvairių knygų ir įtel £aip atsirado Repino 
penodmių leidimų, kuriam , 'pas Steponaitj. neži.
naudojosi ia>y ojas. žinoma tik tiek, kad
yra >r A \.e nu oho knygos. y St(,p()naitis m§g0 rinkti 
įskųstos 11 kalbu. .įvairias Kolekcijas, istoiinę 

Pastaruoju metu muzic-; medžiagą.
jus gavo naujus A. Vienuo-, Ant aplanko su I. Repino 
lio kūrinių vertimus. Iš laiškais V. Steponaičio 
Vokietijos Demokratinės ranka užrašyta “Li-etuvos 
Respublikos gautas romą- TSR Mokslų akademija.” 
nas “Puodžiūnkiemis,” iš- Gydytoja A. Steponaitienė 
leistas vokiečių kalba. Če-1 įvykdė velionio valią—visi 
kų kalba išleistame lietuvių laiškai perduoti Mokslų 
rašytojų apsakymų rinki- akademijai.
nyje išspausdinta A. Vie-, 
nuolio “Išduktere.” Rašy
toje apsakymų rinkinys ne-'

A. Vienuolio kūrinių 
vertimai

nuolio memorialiniame
ziejuje saugoma

Dramos ratelių apžiūra
Pagėgiai. — Čia įvyko 

rajoninė dramos ratelių ap
žiūra, kurioje dalyvavo 15 
pajėgiausių saviveiklininkų 
kolektyvų.

Apžiūroje geriausiai pa
sirodė “Sartininkų” kolū
kio kultūros namų scenos 
mėgėjai, kurie parodė J. 
Paukštelio pjesę “Vaiduok
liai”. Antroji vieta atiteko 
Stoniškių tarybinio ūkio 
kultūros namu dramos ra
teliui už spektaklį ‘’šeškai”, 
pastatytą pagal K. Sajos 
kemediją.

Meno saviveiklos apžiūra
KAUNAS. — Profsąjun

gų kultūros rūmuose prasi
dėjo miesto meno saviveik- 

i los apžiūra - konk u r s a s ,
Nusipelnęs mokytojas 

rašo naujus vadovėlius
ALYTUS. — Kada beuž- s,kina2 Tarybų Lietuvos 

uktum pas Lietuvos TSR 
1 nusipelniusį mokytoją 
Klimavičių, visada jį 

Dar viena Kasonos pjesė palinkusį prie knygų 
' raščių. 48 metus jis pasky- ( 
, re pedagoginiam darbui. Ir 
nors dabar jam jau 73 me
tai, pedagogas-pensin'nkas I 
rašo vadovėlius, knygas. I 
Neseniai jis baigė rašyti1 
knygą “Pagreitintas skai-l 
ciavimas.” Savo darbą jis j 

i įteikė Politinės ir moks-į 
(lines literatūros leidyklai.

tų kalba. Nauji A. Vienuo-j 
lio kūrinių vertimai gauti | 
iš Ukrainos ir Ix?nkijo

mos teatro kolektyvas pa
state įžymaus ispanų dra
maturgo A. Kasonos pjesę 
“Medžiai miršta stovėda- 
m:
danga antro šio autoriaus 
kūrinio—3 veiksmų psicho-į 
loginės pjesės “Trečias žo-,-- 
dis” premjerai. Pagrindi
nius vaidmenis atliko akto
riai R. Ulbinaite, P. Daiži- J 
da, V. Benokraitis ir L. 
Zmirskis. Spektaklį režisa
vo Lietuvos nusipelnęs ar-į , 
tįstas A. Kupstys. Dekorą-1 1 HS 
cijas piešė dailininkė 
Taujanskaite. NaująS 
taki i ir aktorių vaidybą j 
šiauliečiai šiltai įvertino, i i . 

' i
Perduoti I. Repino laiškai '

KAUNAS. — Tvarkyda- ■ 
ma savo velionio vyro V. 
Steponaičio biblioteką, gy
dytoja A. Steponaitienė su
rado pluoštą didžiojo rusų 
dailininko I. Repino laiškų. 
Jie rašyti 1886 - 1903 me
tais ir dailininko siųsti iš 
įvairių, vietovių — Peter
burgo, Zdravniovo, Veneci
jos, Neapolio, Vienos, Miun
chene. Pažymėtina, kad yra 
laiškų, rašytų iš Utenos, 
kur buvusio Vilniaus gu
bernatoriaus V. Veriovki- 
no dvare Repinas viešėjo 
1893 metų rudenį.

Beveik visuose laiškuose

dvidešimtosioms metinėms.
i Apžiūroje dalyvauja apie 

rasi'1 tūkstančių saviveikli-
rank- i Apžiūra - konkursas 

’ (- i truks beveik du mėnesius.

Chicago. —• Centrinėse 
valstijose vėl siautė sniego 

į audros.

Po
Scranton, Pa.
virš metų ir pusės

Daugiau sveikinimų 
“Vilniai”

Prie pasveikinimo “Vil
nies” keturiasdešim tojo 
gimtadienio dar prisidėjo 
sekami:

Jonas Gasiūnas .. $40.00 
N. ir P. Ventai .... 5.00 
L. Kavaliauskaitė .. 3.00 
J. J. Mockaitis .... 2.00 
Viso labo jau turime

Ruošiamės Gegužės 
Pirmajai atžymėti

Gegužės Pirmoji —Tarp
tautinė darbo žmonių šven
tė •— jau ne už kalnų. O ją 
pažangieji Niujorko darbi 
ninkai, kaip kas metai, iš-! 
kilmingai atžymės ir šie- i 
met.

Kad Tarptautinė darbi- į 
ninku šventė būtų sėkmin
giau atžymėta, reikia prie sveikinimais $270.00. Na, o 
jos ruoštis jau dabar. Tam 1 mūsų tikslas yra visi $400 
tikslui ir šaukiama konfe-1 Vadinasi, dar gerokai 
rencija, kurioje bus ap- !.tr ū k s ta. N e bedelskite, 
svarstytas Gegužės Pirmo-1 draugai, kurie savo dalies 
sios atžymėjimas Niujorke, i dar nepridėjote. Paskubin-

Konferencija įvyks 
tadienį, kovo 19 d., 1 
popiet, Adelphi Hall, 
Fifth Ave. Kambarys 

šiemet, atsiminkime, 
kanka 75 metai, kai Gegu-

šeš- i kime 
vai. j

74 |

su-

pasiekti savo tikslą.

Sveiki, draugai laisvie-
žes Pirmoji Amerikoje bu- čįai. Kaip sekasi naujoje
vo paskelbta darbo žmonių 
kovos diena už 8 vai. darbo 
dieną ir už taiką.

gausus

Du gimtadieniai
Kovo 11-tą d. Literatūros 

draugijos pirmoji kuopa 
laikė susirinkimą. Jis buvo 
neskaitlingas, bet
dienos klausimais ir gerais 
tarimais.

Kuopos reikalai, kaip ra- 
i portai rodo, eina sklan
džiai. Metines nariai moka- 
; si vidutiniai. Galėtų geriau 
mokėti pradžioje metų.

Nuo sausio 1 d. įvyko Į ifiniin if
| virš 10,000 auto nelaimių, > MniJa nePdldb 
jose užmušta 102 žmonės ir i gražiai SUgVVeiia 
sunkiai sužeista 1,166. i °
Apart to dar buvo 
pė sč i ų jų su v a ž i n ė t a. 
užmušė ir virš 2,000 
dė.

2,340 i Pekinas. —Nepalio

sužei-i Kairala, kuris dabar vieši 
Pekine, sakė kalbą per ra- . 
diją. Jis pareiškė, kad Ki- 

Teisėjas Gerald P. Culkin nija ir Nepalis draugiškai 
panaikino kaltinimą prieš j sugyvena. Kairala sake, 
.Manhattan© prezidentą kad Kinija neturi jokių blo- 
Hulan Jacką. Jack vėl im-jgų kėslų prieš savo kaimy- 
sis savo pareigų. Bet jo nūs.
bėdos dar nepasibaigė, nes Nepalio karalystė randa- 
distrikto prokuroras k rank Į tarpe Indijos ir Kinijos 
S. Hogan sako, kad jis šią Himalajų kalnuose. Ji uži- 
bylą dar apeliuos į aukštes-: nia 54,000 ketvirtainiškų 
ni teismą. mylių plotą ir turi apie

~ ‘ 8.000,000 gyventoju.
Auto vairuotojas užmu- __ _______ _

še James Cuiianą, 58-ių, Washingtonas. — Paga- 
metų_ amžiaus, kada zmo-j mjno naują greitai šaudan- 
gus ėjo skersai Roc away j kanuolę ‘Moritizer’. Tai 
buivarą pne savo namų. L vamzdži 3 000 svarų 
Automobilis jį vilko apie pabūk]as> per dvi ir pu. 
40 pėdų 11 paliko gatvėje ■ S(, sepimdės iššauna šešis 
ne£Yv3- _ kartus. Siekia už dešimties

Žmones, kurie tai mate, mvdu *
sako, automobilis buvo juo-1____ ’___________ i
das, 1959 m. gamybos. Poli- ® •
cija mano, kad jai pavyks PaieŠkoiilHaS 
vairuotoją sučiupti. J

v.. . . _ J Paieškomo Petro Uktvcrio (Peter
Du plėšikai pabėgo SU ; Oak), kuris kadaise gyveno Mari- 

$6,731 algų pinigų. Algos ' ensvil’e, Pa. Prašome ji ar jo 
priklausė United States sein^;, atslliePtl sekamu adresu.

Klaipėdos rajonas
Gargždų paštas
Žemgalių agentūra 
Šilėnų kaimas 
Uktveris Jonas 
Lithuania, USSR

vietoje? Parvežiau tik vie-i 
na “Laisvei” prenumeratą 
iš Miami, Fla. Tai ir siun
čiu. Vis bandau gauti dau
giau, bet kuomet daliniesi į 
daugelį dalių, tai mažai te
gali laimėti. Darbuojuos 
biskį dėl “Vilnies”, biskį 
dėl “Laisvės”, ir dar biskį 
dėl “Liaudies Balso”.

Tuo sykiu, būkite sveiki. . x. .
Vera Smalstienė Navigation Co. Plėšikai pa-

_  sičiupo algų išmokėtoją A.| 
Antradienis, Florida Maurillo, kada jis vyko iš į 

banko su algų pinigais. Ji? ( 
; susėdo i Maurillo automo-!Sveikas, drg. Antanai!

Sveikinu jus visus lais-į . . v .
viečius ir linkiu jums kuoĮ^h 11^^1^er^.e 
daugiausia sveikatos... ■— - - .. . -• i

Aš čion baigsiu atosto- kampo. Ten jie pabėgo su. 
gas pas Joną ir Aleną že-1 l)!n}^a1^: ^irs ^5.ir!a '
konis. Grįždamas sustosiu • ^kų .1^ pravažiavo Mau-. arch) 
pas UL” pamatyti jūsų nau-1 ri^° automobilyje, bet poli-, Diet 31f 
ją pastogę ir paremsiu “I 
materialiai

Kovo 20-tą Žekonių sode i 
Socialis klubas ruošia ska-! 
nius pietus. i - ~ -

Svečias iš Connecticut i Padarė $3,o00,000

PRANEŠIMAIprie Canal ir Broadway
' sunkios ligos, kovo 5 d. mi- Tūli nariai delsia iki pabai- 

; metų nemokėdami.
i Toks paprotys apsunkina 
kuopą ir organizacijos 
centrą. Knygų leidimo dar
bą trukdo, kada centras 
negauna mokesčių iki galo 
metu.

Įstojo vienas naujas na
rys. Jį įrašę buvęs centro 
sekretorius K. Depsas.

Kitų reikalų, tarpe, prisi
minta Vilnies 40-meti- 
nė sukaktis. Ją sveikinam 
su $10. Nariai irgi prisidės 
su sveikinimu.

Parengimų komisija ra
portavo, kad kuopa ruošia 
popietę V. Kapsuko gimta
dieniui minėti. Ji įvyks ba
landžio 10-tą dieną, Kultu-1 igs sutilpti 

tomobilių. Įrengtas po ne- ne
dideliu kalnu, trijų aukštų. 
Jo įrengimui išleista $2,- 
500,000.

Garažas yra taip vadina
mame centre, netoli nuo 
Transit Authority pastato 
ir Brooklyn Civic centro. 
Įvažiavimas ir išvažiavi
mas nuo Jay St.

Už pastatymą automobi
lio 30 minučių bus imama 
tik 10 c. kiekvieną dieną. 
Paprastomis dienomis nuo 
7 vai. lyto iki 7 vai. vaka
ro — $1.50, o už 24 valan
das — $2-.

Sekmadieniais už 30 mi
nučių 10 c., o už 12 valan
dų tik 50 centų.

• K. Klimavičius'Įteikė‘vadd rė Vladas Medelis, išgyve- gos
*- o. va a aa r / r, f-11 n r? i n 11 n i I Lnęs apie 75 metus amžiaus. 

Giliame liūdesyj paliko 
žmoną Antaniną, dukrą 
Mildą Antanaitienę, gyve
nančią Baltimore, Md., ir 
seserį Oną Giraitienę, Hart-

is “Aritmetikos teori-
ir “Aritmetikos uždavi

ny nas.” Jis taip pat pa
ruošė spaudai knygą “Apy- 

skaičiavimas.”
Klimavičius baigia į forde "conn.
medžiagą n a u jai; Laidotuvės įvyko kovo i9 

“Aritmetikos įdo-ld iš Pėstininko šermeni-
i rinkti
; knygai
I mybės.

oja paraštyi atsiminimų

Muzikinė biblioteka

daryta muzikinė biblioteka. 
Jos fonduose yra gaidos, 
įvairi literatūra muzikos, 
dailės, teatro klausimais. 
Naujoje bibliotekoje prak
tikuojamas laisvas skaity
tojų priėjimas prie knygų 
fondų. Lankytojai galės 
naudotis ne tik knygomis ir 
gaidomis, bet ir muz 
instrumentais. '

Dabar mieste veikia ke
turios masinės bibliotekos 
su daugiau kaip 62 tūks
tančiais tomų knygų. Mies-

OS

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ.

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

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

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 8, OHIO 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD„ Tel.: MUlberry 5-5787 
Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 

O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St.
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

GRant 1-3712

iš Pėstininko 
nes. Į laidotuves susirinko 
gražus būrelis giminių, ar
timų ir draugų. Kapinėse 
drg. I. Klevinskas pasakė 
tinkamą kalbą, apibūdinda
mas nueitą velionio gyveni
mo kelią. Vladas, palaidotas 
laisvai, be jokių religinių 
apeigų.

Vladas gimė Gustaičių 
kaime, Marijampolės, da
bar Kapsuko, apylinkėje. 
Dar visai jaunas būdamas 
atvyko į šią šalį 1903 m. ir 
apsigyveno Scrantone. Vi
są savo darbi" gą gyvenimą 
praleido sunkiai dirbdamas 
anglies kasyklose nėr tris
dešimts metų. Susituokė su 
Antanina Dranginiūte ir iš
gyveno šeimyniniame gy
venime apie 49 metus. Su
menkėjus jėgoms, įsigijo 
sklypą žemės nepertoliau- 
sia nuo Scranton’o ir ban
dė ūkininkauti. Po kelerių 
metų pardavė savo ūkį ir, 
sugrįžęs į Scrantoną, 
išgyveno iki pabaigos 
vo gyvenimo.

Ligonį rūpestingai 
žiūrėjo jo žmona Antani
na. Duktė Milda dažnai at
vykdavo, o ligoniui visiškai 
susilpnėjus, ji praleido il
gesnį laiką su juomi.

Per ilgą laiką Vladas 
prigulėjo prie LLD. Buvo 
SLA nariu. Laisvę skaitė 
nuo jos įsisteigimo. Ir sirg
damas laukdavo savo myli
mo laikraščio ir jį skaity
davo. Tik vėliau, labai pri
spaustas ligos, jau neturė
jo jėgų skaityti.

Taip mes ir netekom šau
naus pažangiečio, kuris į 
liaudies ateiti žiūrėjo 
skaidria vilčia, o 
neteko dar vieno 
skaitytojo.

Ilsėkis, drauge, šios 
lies šaltoje žemelėj. Gili 
užuojauta žmonai, dukrai, 
sesutei ir žentui Leonardui 
Antanaičiui.
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li p.—Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 18, 1960 Dalyvis

Po miestą pasidairius
ĮRENGĖ POŽEMINĮ 

GARAŽĄ

IR APYLINKEI
Apskrities komiteto 
sekmadienį, kovo 

prasidės 1 vai. po-
- - j piet, 316 Broadway. Kviečiame Ap-

>> Icininkai nekreipė dėmesio, skrities komitetą ir kuopų atstovus^ 
H algų išmokėtojo signalus. I (!aJyvauti susirinkime, nes turime 

I daug svarbių reikalų aptarimui, bū- 
I tcnt prisirengimas spaudos piknikui 

Sako, kad sniego išvaly-iir Apskrities piknikui Lawrencuj.
Yra r kitų svarbių reikalų aptari- ; maS New Yoiko miestui muj. Turėsime pasitarti ir apie mū- 

nuosto- ' su ALDLD suvažiavimą.
J. Jaskevičius, Apskr. se{cr. 

(21-24h

BROpKTON, MASS. * 
Moterų Apšvietos Klubas minės

Tarptautinę Moterų Dieną kovo 19 
d., LTN mokyklos kambaryje.

BOSTONIT 
(pinigais. Virš tuziną polici-1 aldld vii 

pcsėd:s įvyks 
27 d.,

liu.v

riniame centre, kampas 102 
St. ir Liberty Avė., Ozone 
Parke. Pradžia 3-čią valan
dą popiet.

V. Kapsukas buvo atvy
kęs prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą į Ameriką. Jis, savo 
veikla, paliko čia neišdildo
mus pėdsakus. Tačiau mes 
ne visi jį asmeniai pažino
me. Laisvės rėdaktorius R. 
Mizara, šiame minėjime 
kalbėtojas, supažindins 
mus su V. Kapsuko žyg
darbiais.

Tikimės ir meno staig
menų.

Visi prašomi pasižymėti 
dieną-vietą-laiką ir ateiti. 
Kvieskite ir kitus.

Kvieslys

Lankėsi New Yorke Ta
rybų Sąjungos kompozito
rius Aram Khatchaturian. 
Jis yra armėnų tautybės.

Brooklynas pirmasis gau
na požeminį ;
pastatymui garažą. Už sa- 
-uS oiuuf •sX.wppn ĮC saųuA 

i virš 700 au-

Bus nugriautos trys ka- 
reivinės-“armories”. Jomis 
yra Infantry Division Ar
mory, Park Ave. ir 34th I Kviečiame nares, taipgi ir draugus, 
St.; Seventh Regiment Ai-.^^ DiCT’-(12Rg;

automobilių mory, Park Ave. ir 66th St„ '
Manhattane, ir trečia, Sta- ■ 
ten Islande. Viso New Yor- i 
ko mieste yra 20 kareivi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
N.JERSEY VALSTIJOJE 
YRA PAVOJINGŲ UODŲ|

Atlantic City, N. J. —| 
47-je New Jersey valstijos; 
uodų naikinimui konferen
cijoje kalbėjo Dr. Roscoe P. 
Kandie. Jis sakė, kad yra I 
trijų rūšių uodų, kurie! 
platina ligas. 1959 m. 21 
žmogus mirė nuo jų įkan
dimų. Sūraus vandens uo
dai “Aedes” platina “viru
sinį” užkrėtimą. Gėlojo 
vandens uodai “Chlex” pla-1 
tina maliariškos rūšies li
gas.

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES

ir kitas U.S.S.R. vietas.
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

Ine., New Yorke,
kuris tvarkė jų keliones j Įvairias 

Sovietų Sąjungos dalis.
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS/ 

Informacijų dėl vizų reikalavmų 
ir rezervacijų, prašome rašykite 

arba kreipkitės:

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc.

45 West 45th Street
New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711
COSMOS... padeda keliautojam^^ 

jau nuo 1898.

Public Safety Bureau 
skelbia, kad New Yorke 
per savaitę buvo 1,840 au
tomobilių nelaimiu, kuriose 
863 žmones sužeidė.

Newport News, Va. — 
Nuleista į vandenį naujas i 
submarinas “Shark”. Jis 
įrengtas šaudymui raketo
mis.

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
I Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

( ) Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, {skaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
882 N. 7th St
Philadelphia 29, Pa.
WAlnut 8-1747

1900 Fleet St»> įcor. S. Wolfe St. 897A West Broadway
Baltimore 81,' Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

NAUJA SU
210 LOVŲ LIGONINE 

Reikalauja
REGISTRUOTŲ SLAUGIŲ

! Prie visų darbų ir pakaitų.
Gera pradinė alga. Galite pasirink
ti pareigas vakarais ar naktimis. 
Rašykite:

GOOD SAMARITAN HOSPITAL 
Lebanon, Pa.

>»4>4mHh|.4»4.4.4.4.4.»4.4 I 1 I I < I 1 *»

į MATTHEW A.į
BUYUS - ■:

• (BUYAUSKAS) į 
: LAIDOTUVIŲ ;

DIREKTORIUS

78—2nd Ave.
New York 8, N. Y. 
ORegon 4-1540

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, UI. 
HUmboIdt 8-2818

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 107 S. Vermont St. 
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TOwnsend 8-0208 DUnklrk 5-6550

!: Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

; 426 Lafayette St;
hhmwhhm mt HIM




