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Alfredo L, Palacios.
Smūgis reakcionieriams. 
Smerkia pranciškonus. 
Mūsą suvažiavimai

ir jubiliejus.
S. J. Jokubkai užuojauta.

— Rašo R. Mizara —

Argentinos sostinėje įvyko 
senatoriaus rinkimai. Kandi

datų buvo net keletas, bet se
natorium tapo išrinktas Alfre
do Lorenzo Palacios, socialis
tas. Už jį buvo paduota 308,- 
OOO balsu '

Kodėl jis buvo išrinktas?
Todėl, kad Palacios atvirai 

ir drąsiai pasmerkė preziden
to Frondizio valdžią, kaip ! 
d a r b i n i nkų klasės priešą, 
kaip imperialistu lekaju. 'L,
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Brazilija plečia ryšius ir 
išvarys Smetonos “atstovą”
Rio de Janeiro. — Nauja mokratine Respublika ir 

Brazilijos vyriausybė, su,Tarybų Sąjunga ji jau ve- 
■ prezidentu Janio Quadros jda plačią prekybą.

J Numatoma, kad Brazili- 
plačiai prekybai ir platiems | ja greit nutrauks diploma-j 
ryšiams su socialistinėmis, tinius ryšius su Čiang Kai- 
šalimis. Išeko valdžia, pripažins Ki-

Ji jau išvarys ten buvu-miją ir užmegs su ja diplo- 
sius Pabaltijo fašistinių ša-į matinius ryšius, 
lių “diplomatus”, tai yra,1 
Smetonos, Latviios ir Esti-!kad šis Brazilijos pasisuki- 
jos “atstovus”. Imas paakstins Lotynų

Brazilija eina prie įstei-1 Amerikos žmones i kovą už 
gimo diplomatinių ryšių su'tautinę ir ekonominę laisvę 

Rumunija ir j ir sumažins karo pavojų!

I [11 CZltlCULU JdlllO V^UdCllOSi 
| priešakyje, pasirinko kelia j

Korespondentai numato.
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kaip imperialistu lekaju. To- Bulgailja, ,
dėl, kad Palacios sveikino Ku- Vengrija. Su Vokiečių De- Karibejo jūros srityje, 
bos revoliuciją, reikalaudamas į 
palaikyti su Kuba gerus san- | 
tykius.

Palacios — kairysis socialis
tas, intelektualas-profesorius 
Jį rėmė, už jį balsavo ir 
gentines komunistai, kurie 
tvirti, nežiūrint to, kad 
versti veikti pogrindyje.

'LAISVES' VAJUS 
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
Punktai

8677 
8628 
6756 
5500 
4744 
4409 
3676 
3060

Brooklyn© vajininkai ..............
Waterbury vajininkai ...........
Los Angeles, Calif.....................
New Jersey vajininkai ..........
Philadelphijos vajininkai .... 
A. žemaitis, Baltimore, Md. .., 
Pittsburgh© vajininkai ...........
Geo. Shimaitis, Brackton, Mass.
S. Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 2582 
Rochester vajininkai 2496

.. | Worcester, Mass....................
Antanas, Elizabeth, N. J.

~ Miami,’ Fla.
* v j LLD 20 kp.,

i Įkalino negrų studentus už
Ar-- 
yru. 
pri-

Palacios—80 metų amžiaus 
vyras, bet dar pilnas energi
jos. Tai pirmos rūšies orato
rius. Girdėjau keletą jo kal
bų, sakytų Buenos Aires mies
te. Jo tartas žodis uždega 
klausytoją.

Taigi matome, kaip dalykai 
eina: JAV lietuviškieji social
demokratai šlykščiai niekina 

v revoliucinę Kubą; jie pritarė 
kiekvienam Eisenhowerio val
džios nedoram prieš Kubą 
žingsniui. O Argentinos so
cialistai (teisingai) sako: re
voliucinė Kuba — pavyzdys 
visoms Lotynų Amerikos res
publikoms!

Palacios išrinkimas senatai! 
—smūgis Frondizio valdžiai. 
Tai pripažįsta net ir toks laik
raštis, kaip N e w Yorko 
“Times.”

Prieš kurį laiką Brooklyno 
pranciškonų laikraštis užsi
puolė ant Dr. A. Margerio, 
visaip jį išniekino. Ten pat 
buvo minėtas ir “žydelis Sluc- 
kis.’’

Dabar jaunas rašytojas Al
girdas Landsbergis šitaip at
kerta ponams pranciškonams.

“įvertinti Sluckį kaip rašy
toją tėra vienintelis matas — 
literatūrinis; įvertinti jį kaip 
žmogų aplamai yra etinis ma
tas. Sluckio tėvų religija jo 
meninės ar asmeninės vertės 
dbi padidina nei sumažina, ir 
naudoti ją kaip pašaipos ar 
paniekos objektą nėra nei tei
su 4)ei tikslu.”

Tikrą tiesą rašo A. Lands
bergis, ir jis vertas pagyrimo 
už tai, kad ryžtasi sugėdinti 
anti-semitizmu persigėrus i u s 
pranciškonus. Tik klausimas: 
ar jie šio balso paklausys, ar 
ateityje susivaldys ir sužmo- 
nės ?..

Taigi tuoj, vasario 19 d., 
įvyks ir mūsų laikraščio bend
roves akcininkų metinis suva
žiavimas.

Ruoškimės prie jo visi, nes 
tai bus vienas iš svarbiausių 
mūsų suvažiavimų.

Tiesa, šiuo metu rytinėse 
valstijose priversta labai daug 
sniego, keliai užpustyti, bet 
turėkime viltį, kad ligi vasario 
19 d. saulutė motinėlė ir lie
tutis brolelis jį pavers į van
denį, ir keliai bus geri tiems, 
kurie suvažiaviman norės at
vykti. Po suvažiavimo turėsi
me tikrai puikų banketą.
^Nereikia pamiršti ir to, kad 

balandžio 7 diena išeis “Lais- 
Arės" jubiliejinis numeris. Jis 
bus padidintas — tikrai įdo
mus numeris.

gynimą savo teisių
Rck Hill, S. C. — Įkalino 

keturis negrus studentus, 
kurie vadovavo demonstra
cijai prieš segregaciją. Įka
linti J. C. Jones, 23 metų, 
studentas iš Johnson C. 
Smith kolegijos; C. M. 
Sherrot, 23 metų, iš Virgi- 
nia-Union universiteto; Di
ana J. Nash, 22 metų mer
gina, iš Fisk universiteto, 
ir Ruby D. Smith, 18 metų 
mergina, iš Spelman kole
gijos. Jie atsisakė užsista- 
tyti kauciją, protestuodami 
prieš neteisingą areštavi
mą.

Devyni negrai studentai 
iš Friendship kolegijos bu
vo areštuoti ir nuteisti pa-

jie vaistinėje, kur 
draudžiama, pra- 
ir užkandžių. Jie 
mokėti baudą ir,

, Mot. Skyrius 
Binghamton, N. Y...........

J. Paikus, New Haven, Conn. 
Great Neck, N. Y.................
Chicagos Vajininkai .............
So. Bostono Vajininkai .........
V. Taraškienė, San Francisco 
Cleveland, Ohio .....................
New Britain, Conn...................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Chester, Pa., Vajininkai .......
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass.................
L. Til wick, Easton, Pa...........
Scranton, Pa.............................

2418
2174
2104

1911
1904
1780
1744
1615
1440
1164
1128
1020

996

* USVF,-LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ................... .................__
Kitur užsienyje ............. .................
Jungtinėse Valstijose .................. .

Pavienio egzemp. kaina 10 centu

$10.00
$10.00
$12.00

$9.00

PRICE 10c A COPY

* * * METAI 50-ji

Kinija teiks pagalbos Laoso 
legalikškai vyriausybei

Pekinas.
Chen Yi, Kinijos
mninstras, paskelbė, 
Kinija

Marša las j Maršalas Chen Yi sako, 
užsienio'kad buvusi Eisenhowerio 

kad vyriausybė apginklavo La- 
teiks pagalbos le- oso liaudies priešus ir suda- 

gališkai Laoso vyriausybei, rė karo pavojų piet-rytų 
stovi Azijoje. Karo pavojus yra 

Kinijai, Šiaurės Vietnamui, 
randasi. Burmai, Kambodžai ir ki- 

Kambodžos . valstybėje. La- toms valstybėms, 
ose laikinai premjero par

kurios priešakyje 
princas Phouma.
Phouma dabar

simokėti, po $100 baudos už 
tai, kad 
negrams 
še sodės 
atsisakė
protestuodami prieš netei
sybę, nuėjo į Yarko pavieto 
kalėjimo 30 dienų sunkius 
darbus dirbti.

Lynchburg, Va., areštavo 
šešis negrus studentus, ku
rie valgykloje prašė maisto. 
Juos nuteisė po 30' dienų i 
kalėjimą

Iš visos šalies plaukia 
protestai į Washingtoną ir 
reikalauja JAV teisingumo 
sekretoriaus Roberto Kene
džio imtis priemonių suval
dymui baltųjų šovinistų.

684
672
648

V. Vilkauskas, Nashua, N. II. 634 
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass..............
Plymouth, Pa.........................
S. Puidokas, Rumford, Me.
E. Ceikienė, So. Boston, Mass.
K. Naravas, Shenandoah, Pa 
LLD 188 kp., Detroit, Mich. 
Vera Smalsticnė, Detroit, Mich.
P. J. Anderson, Rochester, N. Y.
A. Navickas, HavertJill, Mass.
A. Apšega, Auburn, Me..........
Veronika Kvctkas

Cambridge, Mass.................
K. Urban, Hudson, Mass. 
Valinčius, Pittston, Pa........
Kuzmickas, Girardville, Pa.
Aranuk, Detroit, Mich........ 108
Paserskis, Baltimore, Md. 72

A.
A.
M.
P.

... 624
560
482
446

312
288
280

242

216
216
180
108

Brooklynas vėl pirmoje vietoje. Mūsų nenuilstan
tis darbuotojas J. Kalvaitis savo liuoslaikiu važinėja pas 
skaitytojus iškolektuoti už prenumeratas. Jam dabar 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Prezidentas ir $1.25 
algų minimumas

ty bėms.
Iš Vientiane, Bouno Ou- 

eigas eina K. Keola, Phou-'mo “valdžia” vis giriasi 
mos vyriausybės sveikatos, “pergalėmis” Plane dės 
ministras. Quinim Pholse-1 Jarrcs srityje, bet užsienio 
nas, kuris yra vidaus mi-' korespondentai sako, kad 
nistras, kartu eina irprem- jo jėgos nei kiek nepasistū- 
jero pavaduotojo pareigas, mė pirmyn.

Sukilo Angolos gyventojai 
prieš portugalų jungą

Kritikavo Kenedžio 
ginkluotės politiką

Maskva. — Tarybų Są
jungos organas “Izvestija” 
kritikavo prezidento Kene
džio ginkluotės politiką. 
Laikraštis nurodė, kad ap
siginklavimo politika ne
duos progos Jungtinėms 
Valstijoms išbristi iš ne
darbo krizės ir aštrins 
tarptautinius santykius.

“Izvestija” rašo, kad Ei
senhowerio pateiktas apsi
ginklavimo planas reika
lauja šešis kartus tiek pi
nigų, kiek TSRS paskyrė 
savo gynybos reikalams. 
“Izvestija” nurodė, kad 
prezidentas Kenedis nema
žina apsiginklavimo, o dar 
prie jo akstiną.

Hitlerizmas Vakaru 
vokiečių mokyklose

Bonna. — Virš 15 metų 
prabėgo po Antrojo pasau
linio karo užbaigimo, o dar 
Vakarų Vokietijoje jaunuo
liai “istorijos mokosi” iš 
hitleriškų vadovėlių. Vado
vėliai išleisti prieš 16 me
tų, tai yra, tada, kada Hit
lerio gaujos valdė Vokieti
ja.

Vadovėliai pateisina ant
rąjį pasaulinį karą, kaip re
zultatus 1919 m. padarytos 
Vokietijai skriaudos Ver
sailles sutartyje”. Jie patei
sina karą prieš Lenkiją “už 
koridorių”. Jie pateisina 
žydų persekiojimą, nes ta
tai “reikalinga apsaugoji
mui aukštesnės vokiečių 
kilmės”.

Washingtonas. — Prezi
dentas John Kenedis pa
siuntė Kongresui laišką ra
gindamas tuojau pravesti 
įstatymą, kad algos nebūtų 
mažesnės $1.25 per valandą.

Prezidentas nurodo, kad 
šalies ekonominė padėtis 
neleidžia toliau atidėlioti 
šio įstatymo pravedimą.

Siūloma, kad tiems dar
bininkams, kurie jau paei
na po $1 algos minimumo 
per valandą, tuojau būtų 
nustatyta nemažesnė alga 
kaip $1.15, o už metų $1.20, 
gi už dviejų — $1.25.

Pasirodo, kad mūsų šaly
je yra 65,000,000 žmonių, 
dirbančių už algas, bet da
bar po $1 algos minimumo 
įstatymu paeina dar tik 
24,000,000 dirbančiųjų. Da
bartinis įstatymas nepa
dengia milijonus farmų, 
raštinių ir namų darbinin
kų, žvejų, jūrininkų, vietos 
transporto ir dar daug kitų 
darbininkų.

Jeigu Kongresas priimtų Į 
prezidento pasiūlymą, tai 
tuojau po algos minimumo 
įstatymu paeitų dar 4,300,- 
000 darbininkų ir darbinin
kių, kurie dabar nepaeina.

Johannesburgas. — 1960 
metais Angolos gyventojai 
sukilo prieš portugalų jun
gą, bet jų sukilimas buvo 
krauju o s e paskandintas. 
Įvykęs sukilimas ant laivo 
“Santa Maria” ir vėl_ pa- 
akstino angoliečius į kovą.

Laikraščio “Rand Daily 
Mail” korespondentas tele
fonu pranešė iš Luandos, 
Angolos sostinės, kad ten 
gatvėse eina žiaurūs mū
šiai. Portugalų tankai ir 
šarvuoti automobiliai važi
nėja gatvėmis ir šaudo į 
didesnes negrų grupes.

Korespondentas praneša, 
kad įvesta cenzūra, nieko
telegrafo pagalba negalima atskirą žinių agentūrą.

į kitas šalis pranešti. Jis 
pasinaudojo telefonu. Lu- 
andoje jau yra apie 50 žmo
nių užmuštų ir kelis kartus 
tiek sužeistų.

Angola labai didelė ir 
turtinga šalis. Ji užima 
481,351 ketv. mylią ploto ir 
turi i 5,000,000 gyventojų. 
Portugalų ten yra tik 2 
procentai gyventojų. Por
tugalai Angolą pavergė 
1575 metais ir nenori iš jos 
pasitraukti.

Maskva. — Tarybų Są
jungos žinių agentūra 
TASS pranešė, kad TSRS 
laikraščiai suorganiz uos

i

Vėliausios žinios
Londonas. — Tarybų Są

jungos virš 7-ių tonų sput- 
nikas skrido virš Škotijos 
tuo laiku ir toje vietoje, 
kaip nurodė tarybi n i a i 
mokslininkai.

Havaria.—Las vilias pro-' 
vincijoje liaudies teismas i 
nuteisė į kalėjimą 32 ken
kėjus, kurie užsiiminėjo sa
botažu.

Brazilijos ir Kubos 
santykiai yra geri

Rio de Janeiro. — Dr. 
Alfonso Arinos, Brazilijos 
naujasis užsienio ministras, 

[sakė, kad tarp Brazilijos ir 
Kubos santykiai yra geri, 
kad abi šalys gerbia viena 
antros teises

Dr. Arinos 
Brazilija laikysis 
vingos politikos su 
valstybėmis. “Mes 
sime diplomatinius 
ir vesime prekybą 
mis valstybėmis, kurios go- 

: dos mūsų savistovumą ir 
socialę santvarką”, —sakė 
Dr. Arinos.

ir reikalus, 
sakė, kad 

savisto- 
užsienio 
palaiky- 

ryšius 
su viso-

Virš 100 žmonių jau 
žuvo sniego audroje

New Yorkas. — Vasario 
pradžioje nusiautė baisios 
sniego audros nuo Rockies 
kalnų net iki New Yorko. 
Nepilnomis žiniomis, jau 
žinoma, kad virš 100 žmo
nių žuvo. Daugelyje vietų 
sniego iškrito iki 24 colių, o 
vėjai sunešė pusnis virš 10

Balandžio mėnesio 2 d. či- 
kagiečiai ruošia “Laisvės” 
naudai didižulį koncertą. Tai 
bus kas nors nauja ir gra
žaus.

Balandžio pradžioje ir pas 
mus, Niujorke ar Brooklyne, 
įvyks jubiliejinis “Laisvės” 
koncertas.

Čikagos lietuviškieji fašis
tai - chuliganai naktį išdaužė 
vilniečio S. J. Jokubkos namo 
langus.

Klysta tie, kurie mano, kad 
šitokia “kultūra’’ politiniai 
chuliganai ką nors laimės.

Tau, draugas Jokubka, reiš
kiu užuojautą, ir tikiu, kad 
šis lietuvikų fašistų “žygis” 
Tave tik labiau paskatins dar 
ryžtingiau dirbti už taiką ir 
liaudies gerovę!

Susprogo didelė 
raketa “Polaris”

Cape Canaveral. — Kari
nio laivyno specialistai jau 
ketvirtu kartu šovė raketą 
“Polaris”. Ji pakilo kelis 
šimtus pėdų, užsidegė iš 
abiejų galų ir liepsnojan
čios dalys nukrito. Nepavy
kęs šovimas sugadino ir ra
ketų šaudymo įrengimus.

Raketos “Polaris” teori
niai , turėtų nuskristi iki 1,- 
725 mylių atstos su atomi
ne jėga. Karinio laivyno 
viršininkai tyrinėja nepa
vykime priežastį.

Roma. — Neapolio mies
te įvyko susirėmimai tarp 
streikierių ir policijos. Ko
voje 68 žmonės sužeisti ir 
100 areštuota.

Maskva. — TSRS pasky
rė savo ambasadoriumi į 
Lenkiją A. B. Aristovą. 
Aristovas yra 57 metų am
žiaus.

Londonas. —Anglijos už
sienio reikalų ministras pa
sisakė už Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas.

Jakarta. — Susikūlė In
donezijos lėktuvas ir žuvo 
23 žmonės.

Duluth, Minn. — John 
Thorson sulaukęs 72 metų 
amžiaus mirė iš bado, o 
banke turėjo $30,000 san
taupų.

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga sutiko nukelti 
Genevoje pasitarimus nuo 
vasario 16 d. iki kovo 21 d.

Atlanta, Ga. — Areštavo 
17 negrų studentų, 
baltųjų valgykloje 
valgyti.

kurie 
prašė

Su va- 
Valley

Washingtonas. — 
sario 3 d. Lehigh 
Railroad sulaiko pasažieri- 
nių traukinių kursavimą 
tarp New Yorko ir Buffalo.

Smarkiai auga Kubos 
ir Kanados prekyba
Ottawa. —Tarp Kanados 

ir Kubos smarkiai auga 
prekyba. 1960 metais šių 
šalių prekyba siekė tik 
$18,000,000 vertės. Gi 1961 
metais ii sieks iki $150,000,- 
000.

Kanados vyriausybe pa
reiškė, kad ji Kubai nepar
duoda militarinių dalykų, 
bet parduoda tokių, kurie 
reikalingi žmonių gyveni
mui. Taipgi ji sako, kad ji 
neparduoda ir prekių, ku
rios gautos iš Jungtinių 
Valstijų.

New Yorko majoras pa
tvarkė neįleisti jokio pasa- 
žierinio automobilio į mies
tą, o gyventojams uždrau
dė savo automobilius var
toti.

Gatvių nuvalymui dirbo 
15,000 sanitarinio skyriaus 
darbininkų su 2,500 sunk
vežimių ir šlavikų, tapgi 
apie 20,000 laikinai pasam
dytų darbininkų.

Windsor, Que. — Septy
ni vaikai sudegė gaisre.

Socializmo šalys ir 
Gvinėjos progresas
Kanarkis. — Nauja Gvi

nėjos respublika jau pada
rė didelio progreso, nes ji 
palaiko artimus ryšius su 
socialistinėmis šalimis.

Socialistinės šalys sutei
kė jai $102,000,000 pasko
los. Todėl Gvinėjoje visur 
matosi iš socialistinių šalių 
atgabenti sunkvež i m i a i, 
įvairios mašinos, drabu
žiai, papirosai ir ginklai.
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SUBSCRIPTION RATES

Lincolnas-ir žmonių laisve

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............. $10.00 per year
Queens Co., $5.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

men-

Nejaugi ir vėl taip bus?
VISIŠKAI NEPATEISINAMAS mūsų naujosios 

vyriausybės pasielgimas su įžymiuoju mokslininku Dr. 
Ian Leslie iš Airijos. Jis negauna vietos, jis neįleidžia
mas į Jungtines Valstijas dalyvauti mokslininkų konfe
rencijoje vasario 25 d., kuri įvyks Rutgers universitete. 
Tai tęsimas senosios šaltojo karo politikos.

Kuomi Dr. Leslie Amerikai nusidėjo, jog jam neva
lia nė kojos į ją įkelti? Ogi tik tuomi, kad jis yra Airi- 
jos-Tarybų Sąjungos draugiškumo draugijos narys ir 
pernai lankėsi moksliniais reikalais Tarybų Sąjungoje.

Senatoriaus Case reikalavimas teisingas: Valstybės 
departamentas tučtuojau turėtų išduoti Dr. Leslie leidi
mą dalyvauti mokslininkų konferencijoje.

Civilinio karo sukaktis
ir Lincolnas

CIVILINIS KARAS Jungtinėse Valstijose prasidė
jo 1861 metais. Tuo būdu šiemet sukanka lygiai šimtas 
metų. Labai keista: apie tai mažai tekalbama, niekur 
nesimato platesnio šios sukakties atžymėjimo. Kodėl 
taip? Pamatiniai todėl, kad mūsų buržuazija ir jos 
įstaigos nelabai nori atsiminti to istorinio konflikto es
mę. Mat, karas pamatiniai buvo susikirtimas tarpe dvie
jų socialinių santvarkų. Civilinis karas pamatiniai buvo 
karas už panaikinimą vergijos.

Jau prabėgo visas šimtas metų. O ką matome dar ir 
šiandien? Mes matome, kad keliolika milijonų juodosios 
spalvos žmonių pietinėse valstijose dar vis neturi tų pa
čių teisių, kurias turi baltieji žmonės. Atžymint Civili
nio karo sukaktį būtinai tenka tą faktą pabrėžti. Todėl 
“sveikiau” apie tai patylėti... Bet tylėti negalima. Tylėti 
nebeleidžia patys negrai. Jie jau masiniai visur kovoja 
už įvykdymą tų idealų^d,ėl kurių prieš lygiai šimtą metų- 
buvo pradėtas vienas didžiausių karų žmonijos istorijoje/

Civiliniame kare per abi puses žuvo šeši šimtai tūks- • 
tančių jaunų vyrų. O kiek žuvo civilinių, žmonių tame 
konflikte, niekas tikrai nepasako. Karo kaina buvo mil
žiniška. Amerikos žmonės brangiai užmokėjo už tą, kad 

- visi jie, nepaisant jų odos spalvos, būtų lygūs prieš' įsta
tymus, kad visi lygiai galėtų naudotis visomis civilinė
mis laisvėmis ir teisėmis. Bet šiandien dar toli nuo to. 
Kaip sakyta, milijonai ir milijonai amerikiečių tebėra 

: beteisiai tik todėl, kad jų odos spalva nebalta. Taigi, 
minėdami Civilinio! karo pradžios šimtmetinę sukaktį, 
mes turime visais būdais dalyvauti visose kovise prieš 
rasinę diskriminaciją, už lygias teises visiems amerikie
čiams.

Vasario 12 diena yra didžiojo prezidento Abrahomo 
Lincolno gimtadienis. Dar ir šiandien ne visose valsti
jose jis gerbiamas ir minimas. Dar iš šiandien pietinėse 

. valstijose Lincolno vardas tebėra viešpataujančiuose ra
teliuose neapkenčiamas.

• - Lincolnui atiteko istorinis vaidmuo vadovauti Civili
niam karui. Tai, žinoma, nebuvo liuosanoriai pasirinktas 
vaidmuo. Iki pat konflikto pradžios Lincolnas stengėsi 
karo išvengti. Bet kai pagaliau konfliktas prasidėjo, kai 
pirmuosius šūvius paleido pietinių valstijų vergų savi- 

, ninkai, Lincolnas visa savo energija stengėsi karą lai
mėti. Tiesa, ne tuojau prezidentas suprato tikrąją karo 
esmę, laisvinamąją esmę, ir todėl svyravo dėl paskelbimo 
vergu išlaisvinimo. Bet karo eiga privedė prie to. Ir 

. kai pagaliau emancipacijos proklamacija tapo išleista ir 
negrai buvo pašaukti prie ginklo, karo laimėjimas tapo 

. užtikrintas. Todėl nulemiamoji jėga buvo patys negrai.
Tai pripažino ir pats Lincolnas.

Todėl ir šiandien, minėdami Lincolno gimtadienį, nė 
valandėlei nepamirškime to, jog kol pas mus viešpataus 
rasinė diskrimincija, kol ne visi piliečiai galės naudotis 
civilinėmis laisvėmis ir demokratinėmis teisėmis, tol di- 

‘ džiojo prezidento idėjos Amerikoje nebus įgyvendintos.

įšalin lietuviškieji chuliganai!
KIEKVIENAS PADORUS, SUSIPRATĘS lietuvis 

•su didžiausiu pasipiktinimu skaitė pranešimus iš Chica- 
gos, kad ten vėl pradėjo siautėti lietuviškieji chuliga
nai. Jie vėl išdaužė dienraščio “Vilnies” langus. Dar 

' daugiau: jie išdaužė langus ir įžymaus pažangieičų vei
kėjo S. J. Jokubkos stubos. Užpuolimas padarytas vi
durnaktyje. Pats Jokubka vienam laisviečiui rašo:

“Trečiadienio naktį buržuazinių nacionalistų gimi- 
” nės dešperatai ‘krikštijo’ ir mane. Apie vienuoliktą va- 

’ landą naktį, kai tik atsiguliau į lovą, niekšai užatakavo 
akmenimis langus. Iššokau iš lovos, bet argi pagauti 
juos! Spėjo pabėgti. Pakviečiau policiją. Varnas varnui 
ąkin nekerta, nors ir aiškiausiai matė, kad dipukų dar- 

' bas. Kai kurie akmenys buvo įsukti į laikraštį ’Vilnį’ ”...
Matote, kas darosi.
Lietuviškieji banditai klysta, jeigu jie mano, kad 

langų daužymu ir teroru jie ką nors išgąsdins. “Vilnis” 
ir vilniečiai neliaus skelbę tiesą, šis buržuazinių naciona
listų chuliganizmas dar tik labiau suglaus pažangiečiu 

’“"gretas aplinkui dionrpštj “Vilnį” ir jo personalą.

O BETGI Už TĄ 
BANDITĄ GALVĄ 
GULDĖ

Vienas So. Bostono 
ševiku savaitraščio redakto
rius šitaip protingai už
traukė :

“Salazaras " Lisabonoje, 
tiesa, vis dar šaukia apie 
piratus, bet visas pasaulis 
žino, kad tas dievobaimin
gas diktatorius pats yra 
banditas, pavogęs Portuga
lijos piliečių teises.”

Labai riebiui pasakyta. 
Na, betgi šitas dievobaimin
gas banditas yra militari- 
nės sąjungos NATO gar
bingas narys. Jis yra lei
dęs Portugalijoje Amerikai 
palaikyti savo militarinę 
bazę. Na, ir šitas pats ke
leivinis rašeiva ne kartą 
yra smarkiai prakaitavęs, 
begirdamas šitą dievobai
mingojo bandito žygį ir po-

kusijos nereikalingos. Ka
talikų bažnyčia buvo ir pa
silieka reakcijos ramstis. 
Jokios pažangios idėjos jo
je netoleruojamos. Kas no
ri kovoti už pažangą, tam 
katalikų bažnyčioje vietos 
nėra.

Bandymas reakcingumą 
(konservatingumą) suženy- 
ti su pažangumu yra tuš
čios pastangos. Tai dvi vie
na kitai griežtai priešingos 
sąvokos.

BŪTŲ RIMTO 
PAGRINDO

Kalbos eina, kad kovo mė
nesį Tar. Sąjungos prem
jeras Chruščiovas vėl at
vyks dalyvauti Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje. 
Taip pat kalbama, kad, čia 
jam esant, neišvengiamai 
turėtų įvykti jo susitikimas 
su prezidentu Kenedžiu.

Ką tai reikštų politiniai?
Vienas lietuvių reakcio

nierių laikraštis tuoj pasi
skubino su tokia “filosofi
ja”:

“Taigi jų pasimatymas ga
li įvykti. Bet tai būtų tik dip
lomatinės ‘kurtuazijos’ (man
dagumo) dalykas. Darpti iš 
to kokių pors politinių išvadų 
nebūtų pągrindo.” . ; . ' j

>Tai visiškai,, kvailą išva-i 
da. Iš tokio susitikimo bū-, 
tinai ir neišvengiamai pa
sidarytų labai rimta, labai 
prasminga politinė išvada.

Kodėl praėjusią vasarą 
Asamblėjos sesijos metu 
neįvyko tarp prezidento Ei- 
s e n h o w erio ir premjero 
Chruščiovo susitikimo? To
dėl, kad santykiai tarpe šių 
kraštų buvo be galo įtemp
ti. Dabar premjero susiti
kimas su prezidentu nedve- 
jojamai reikštų tų santykių 
pagerėjimą, didelį pagerėji
mą. Taip pat tai labai tei
giamai atsi lieptų į visą 
tarptautinę situaciją..

To nematyti ir nesupras
ti gali tiktai paskutiniai 
trumparegiai.

Kunigų dienraščio redak
torius serga didžiausia bai
me. Jis bijo, kad preziden
to Kenedžio programoje ga
li būti “nuolaidų komunis
tams.”

Apie jokias specialias 
nuolaidas iš Kenedžio pusės 
mes nesame girdėję. Ir ne 
apie kokias ten nuolaidas 
mums reikia kalbėti. Kal
ba eina apie taikų sugyve
nimą, apie išvengimą karo, 
apie nusiginklavimą. “Nuo
laidų” turės būti ir bus iš 
abiejų pusių. Tiek tarp 
žmonių, tiek tarp tautų bei 
valstybių joks sugyvenimas 
neįmanomas be “nuolaidų.” 
Svarbu, kad mūsų naujasis 
prezidentas šią tiesą su
prastų ir giliai įsisąmonin
tų. Tokio supratimo netu
rėjo buvęs prezidentas Ei- 
senhoweris. Tokio supra
timo neturėjo nė prieš jį 
buvęs prezidentas Truma- 
nas. Kaip' tik iš tokio su
pratimo stokbs ir išplaukė 
visi šaltojo karo padariniai.

Bet kokį toje politikoje 
pąkeifimą taikaus .sugyve
nimo kryptimi reikia nuo
širdžiai sveikinti, o ne bi
joti. Tiek> mes, tiek visa 

i padorioji žinoni j a tokio pa
keitimo ištroškusiai laukia.

per kiek metų puola komu
nizmą, giną - krikščionybę, 
o vis tiek ir pats vyskupas 
Brizgys už galvos rankas 
susidėjęs šaukia: bloga, ka
put !

Menševikų orakulas Gri
gaitis skubinasi vyskupui 
talkon. Jis irgi šaukia, kad 
reikia komunizmui nepasi
duoti. Jis tik nori truputį 
vyskupą pamokyti, kad jis 
per daug nesiremtų filoso
fija savo kovoje prieš ko
munizmą. Filosofija arba 
doktrina komunizmo įveik
ti, girdi, jokiu būdu nebe
galima. Čia mes jau turi
me reikalą su gerai įsitvir
tinusia socialine santvarka, 
ir Grigaitis siūlo su ja pir
miausia apsidirbti.

Bet čia irgi nemaža bė
da: jau per keturiasdešimt 
ketverius metelius Grigai
tis žada susidoroti su nau
jąja santvarka, tačiau ji ne 
tik nesilpnėja, bet metai iš 
metų dar vis stiprėja. Tai, 
matyt, jau išvedė vyskupą 
Brizgį iš kantrybės, todėl 
jis siūlo stoti į dvikovą tie
siog su komunizmo filosofi
ja, tuo tarpu Grigaitis įsi
kandęs tebesilaiko savo se
nos “filosofijos,” kad pir
miausia tenka susidoroti su 
komunizmu kaipo su socia
line santvarka.

Tas, kas stovi už laisvę, 
stovi už visą žmoniją. To
kiu žmogumi buvo mūsų 
16-tasis prezidentas, Abra
omas Linkolnas, kurio 152- 
rąsias gimimo metines mes 
švęsime vasario mėn. 12 d.

Gimęs kuklioje medinėje 
bakūžėje Kentucky valsti
joje Abraomas Linkolnas 
pradėjo savo ilgą kelionę į 
aukštybes kaip medžių kir
tėjas, ūkio darbini n k a s , 
Mississippi upės jūrininkas, 
gizelis mažoj krautuvėj Il
linois valstijoje ir kaimo 
laiškanešys. Pasiskolinto-!

z

bet ir visai nesuderinami,' 
tuo pačiu vardu vadinami A 
dalykai. To pasėkoje kiek
vienas dalykas abiejų par
tijų yra vadinamas dviem 
skirtingais ir nesuderina
mais vardais — laisve ir 
tironija.”

Amerikos žmonės išrinko 
Linkolną antrai preziden
tavimo kadencijai. Tarp 
pasveikinimo laiškų, atsiųs
tų j Baltuosius Rūmus, bu
vo vienas iš Tarptautinės 
Dirbančiųjų Žmonių Drau
gijos, parašytas K. Markso •

“Nuo prasidėjimo tita-

DVI NESUDERINAMOS 
SĄVOKOS

Stambus klerikalų žurna
listas Stasys Yla ima na- 
gan tuos savo kolegas, ku
rie drįsta viešai kalbėti 
apie pažangumą ir konser
vatyvumą kaipo dvi skirtin
gas sąvokas. Jis bara tuos, 
kurie bando įrodyti, kad 
nūdien klerikalų gretose 
randasi dvi srovės: konser
vatyvi ir pažangi. Ylai toks 
padalijimas nepriimtinas.

Mums atrodo, kad tos dis-

VYSKUPAS IR 
MENŠEVIKĄS

Vyskupas Brizgys paskel
bė naują evangeliją. Jis su
radęs, kad yra žmonių, ku
riems baisiai nepatinka ko
munizmas., ale kurie nemo
ka prieš jį kovoti. Girdi, 
“komunizmas pirmoje eilėje 
yra filosofinė sistema,” to
dėl “mums tenka... kovoti 
prieš komunizmą kaip filo
sofiją.” Kas to nesupran
ta, tas nieko nesupranta. 
Nes “tik tas efektyviai ko
voja prieš komunizmą, kas 
kovoja prieš jo filosofiją, 
priešpasta t y d a m a s kitą 
doktriną, geresnę už komu
nizmą.” u

Kas per vieną toji kita 
doktrina? Nėra reikalo 
daug galvoti, aišku: krikš
čionybė ir kapitalizmas. Bet 
kodėl vis ‘tiek krikščionybė 
ir kapitalizmas traukiasi 
prieš komunizmą, užleisda
mi vieną poziciją po ki
tos, smarkusis vyskupas 
neišryškina. > Juk krikščio
nybei ir kapitalizmui jėgų 
ir pastangų nestinga., Žiū
rėkite, su kokiu įsiutimu 
kokia milžiniška kunigų, 
vyskupų ir davatkų armija

LIETUVOS MOKSLŲ 
AKADEMIJAI 20 METŲ

Sausio 15 d. dienraštis 
“Tiesa” pažymėjo, kad Ta
rybų Lietuvos Mokslų aka
demijai jhu sukakto 20 me
tų. Dienraštis rašo: -

Prieš dvidešimt metų Lie-j 
tuvos TSR Liaudies Kolhisarų 
taryba priėmė n u t a r i m ą 
įsteigti Lietuvos TSR Mokslų 
akademiją. Ji/ turėjo suvieny
ti respublikos mokslo pajėgas 
svarbiausioms mok s 1 i n ė m s 
problemoms spręsti. Nuo tos 
dienos Lietuvoje buvo pradė
tas planingas mokslinio tyri
mo darbas.

Sukakties proga “Tiesos” 
korė s p ondentas kreipėsi į 
LTSR Mokslų akademijos pre
zidentą prof. Juozą MATULĮ, 
prašydamas apibūdinti Moks
lų akademijos 
bus,

Už chuliganizmą, žinoma, neteisinga būtų kaltinti 
visus dipukus. Didelė jų dauguma piktinasi banditų 
siautėjimu. Čia yra darbas saujelės despel’atų. Čia yra 
darbas klerikalų ir menševikų spaudos sukursytų išsigi
mėlių. Moralinė atsokomybė už lietuviškų chuliganų dar
bus krenta apt “veiksnių” vadovybės galvos. Padidėjęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos melų ir kurstymo srautas 
prieš Lietuvą ir visus, kurie nors vienu žodeliu pasisakė 
už kultūrinį bendradarbiavimą su Lietuva, už taikų tau
tų ir valstybių sugyvenimą, paskatina banditus griebtis 
tokių desperatiškų priemonių. Bet jų pastangos veltui. 
Ryšiai su mūsų senąją tėvyne stiprės. Vis daugiau ir 
daugiau Amerikos lietuvių su pasididžiavimu žiūri į 
Lietuvos progresą visose gyvenimo srityse, į lietuvių 
tautos nebesulaikomą žygiuotę į laimingą ir šviesų ry-

Šalin chuliganai ir jų kurstytojai! ”•‘

atliktus dar- 
papasakoti apie septyn

mečio užmojus moksle.
. Prof. Matulis sakė:

—šiandien su pasitenkinimu 
galime pažymėti, kad’ dabar 
Mokslų akademijoje veikia 
11 pajėgių mokslinio tyrimo 
institutų ir apie 10 kitų moks
linių įstaigų, kurios jau yra 
atlik tįsios didžiulį mokslinį 
darbą. Smarkiai išaugo moks
lininkų. kadrai. Jei tuojau po 
karo respublikoje kvalifikuo
tų mokslinių darbuotojų skai
čius nesiekė net dviejų šimtų, 
šiandien jų skaičius išaugo 
daugiau kaip 20 kartų. Su gi
liu dėkingumu mes pažymime, 
kad paruošti mokslinius dar
buotojus, ypač tokių specialy
bių, kurių anksčiau Lietuvoje 
nebuvo, daug padėjo T S R S 
Mokslų akademijos institutai 
ir broliškųjų res publikų, 
Maskvos, Leningrado bei kitos 
mokslo įstaigos.

Apibūdinęs, jau atliktus 
akademijos darbus, prof. J. 
Matulis sako:

šiandien, išplėstinės komu
nizmo statybos laikotarpiu, 
mūsų mokslo darbuotojams iš
kyla daug naujų, neišspręstų 
uždavinių. Septynmečio pla
nas liaudies ūkiui ir kultūrai 
išvystyti šiandien n u 1 e m i a 
svarbiausias mokslinio darbo 
kryptis. Ryšium su gamybos 
procesų automatizavimu ir 
mechanizavimu respubl i k o s 
pramonėje bus išplėsti moksli
niai tyrimai mašininio skaičia
vimo puslaidininkių ir jų pri
taikymo klausimais. Moks
lų akademijos sistemoje dabar 
organizuojamas skaičiav.i m o 
centras, kuris aptarnaus visas 
respublikos mokslo įstaigas, 
konstravimo bei projektavimo 
institutus ir gamybines orga
nizacijas. Plečiami darbai

Abraomas Lincolnas
naktimis skaitytomis J niškos kovos Amerikoje 

d a r b ininkai instinktyviai 
juto, kad žvaigždėmis nu
sagstyta Amerikos vėliava 
nešė jų klasių likimą... Jie 
laiko 'šios epochos svarbiu 
įvykiu, kad Abraomui Lin- 
kohtui,-’'Originaliam dirban
čiosios klasės sūnui, tenka 1 
užduotis vesti kraštą per 
niekam neprilygstamą ko
vą, kad išgeblėti retežiais 
surakintą rasę ir perkons- 
truktuoti socialinį pasau
lį.”

Kai karas tarp valstijų 
buvo besibaigiąs, Abraomo 
Linkolno gyvenimas irgi 
ėjo prie galo. John Wilkes 
Booth kulka 1865 m. vienos 
balandžio mėn. dienos va
kare buvo beveik nujausta 
prieš kelerius metus. Nau
jai išrinktas prezidentu- 
Linkolnas pakeliui į Wash
ington ą sustojo Filadelfijo
je, Nepriklausomybės Salė
je. Jis atvyko nepasiruo
šęs kalbai ir paprašęs klau
sytojus, kad ji-e jam už tai 
atleistų, pasakė:

“Aš niekad neturėjau 
jausmo, kuris nekiltų iš Ne* 
priklausomybės Deklaraci- 

i joje įkūnytų žodžių. x Dek
laracija davė laisvę ne Jjk 
šio krašto žmonėms, bet ji da
vė ir viltį visam pasauliui, 
visiems ateinantiems lai
kams. Ji davė pažadą, kad 
atėjus laikui naštos bus 
nuimtos nuo visu žmonių 
pečių ir visi turės lygias 
galimybes.

“Dabar, mano draugai, 
ar gali šis kraštas .būti iš
gelbėtu einant šiuo princi
pu? Jei jis gali būti išgel
bėtas, aš save laikysiu pa
čiu laimingiausiu žmogų- . 
m i pasaulyje, jei galėsiu 
prie jo prisidėti. Tačiau, 
jei šis kraštas negali būti 
išgelbėtas, neats įsakant 
nuo šio principo, tai aš ge
riau velyčiau būti vietoje, 
bet jo neatsisakyti.”

Nepriklausomybės Dekla
racijos principas buvo iš
saugotas 4

American Council

mis i______ ___ u -- .
knygomis apsišvietusį Lin
kolną priėmė į teisininkus, 
ir jis buvo 'tris kartus iš
rinktas į Illinois valstijos 
L-egislatūrą. • '

1 Linkolnas buvb atstovu 
Atstovų Rūmuose Washing
tone, tačiau jis'gavo tauti
nį pripažinihią tik 1858 m., 
kai kandidatavo į senatą tik 
viena tema. Ši tema buvo 
vergija. Jis šia tema yra 
pasakęs:

“Taip, kaip aš nebūčiau 
vergu, nebūčiau ir ponu. 
Tai išreiškia mano demo
kratijos idėją. Visa tai, 
kas yra skirtinga nuo šio, 
nėra demokratija.”

Abraomas Linkolnas pra
laimėjo tais metais, tačiau 
jo žodžiai įgijo reikšmės 
visiems laikams. Kai Lin
kolnas tapo prezidentu, jis 
pasakė susirinkusiems klau
sytojams Baltimorėje:

“Mes visi einame už lais
vę. Tačiau vartodami tą pa
tį žodį, mes nevienodai jį 
išreiškiame . Kai man žodis 
laisvė gali reikšti, kad kiek
vienas asmuo gali daryti, 
ką tik jis- nori su savim ir 
savo darbo vaisiais, kitiems 
šis žodis gali reikšti., kad 
jie gali daryti, ką tik nori, 
su kitais žmonėmis ir'kitų 
žmonių darbo vaisiais.

“Štai, ne . tik skirtingi,

atomines energetikos, šilumi
nės technikos ir naujų apara
tų kūrimo gamybos procesams 
reguliuoti. Vystant cheminę 
pramonę, respublikoje žymiai 
išsiplės darbai šia tematika. 
Be to, šių metų pabaigoje at
sidarys naujas mikrobiologijos 
ir biochemijos institutas. Mik
roorganizmų biologijos tyrimai 
turės didelę teorinę ir prakti
nę reikšmę medicinoje, veteri
narijoje, dirvožemio biologi
niuose reiškiniuose ir maisto 
pramonėje.

Lietuvos Mokslų akademi
jos kolektyvas antrąjame sa
vo veiklos dvidešimtmetyje 
pasiryžęs atlikti žymiai dides
nius darbus, negu pirmajame, 
įnešti prideramą indėlį į didį 
komunistinės visuomenės kū
rimo darbą.

i p.-Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 10, 1961



Ponai mat<
Lietuvos kaime būdavo 

toks posakis: “Kito akyje 
mato krislą, bet savoje ne
mato rąsto”. Tai buvo tai
koma tokiems, kurie savo 
griekus slepia, o kaimynus 
šmeižia. Gal ir nevykęs po
sakis, bet jis* tinka mūsų 
ponams. Radio “direkto
rius””, iš “Keleivio”, “Dar
bininko”, klebonijų ir kitų 
pastogių ponai ir ekselenci- 
jos kasdieną triubina, kad 
Lietuva pavergta, kad ten 
nieko gero, tik vardas ir 
skurdas tėra.

Pasiskaitę Lietuvos laik
raščių. kurie turi už parei
gą kelti viešumon trūku
mus, labai dėl to “pergyve
na”. Neseniai “‘Keleivis” 
jaudinosi, kad vienoj dirb
tuvėj trūksta vandens nu
siprausti. Štai koks jautrus 
rūpestingumas! Bet kodėl 
Smetonos Lietuvoj jie nie
ko blogo nematė? Nematė 
ten nei bado, nei vargo, vy
žų. nei antstolių. Nematė 
dėl to. kad jie buvo užimti 
centrelių graibstymu. Ne
mato jie ir dabar, kad tdr- 
tin pu ausini našauk'o šalyje, 
kur miliionieriai kain grv- 
bai po lietaus dygo, kur nei 
vienas pastatas bombų ne
buvo paliestas, o “šalto 
vandens” lū^nvnu pilni 
nuėstai. Milijonai bedarbių. 
Dirbantieji, paskubos spau
džiami, turi dirbti kenks
mingose sveikatai sąlvgose.

Štai “Keleivio” — tokių 
jautriu “samaritonn” —Pa
nosėj dirba apie 150 darbi
ninku. Bosas isitaisė auto
matiška dažymo (spray
ing) ir džiovinimo sistema. 
Kada pečius užkuria, visi 
kenksmingi gesai pasisklei- 
džia po visą dirbtuvę. Gesai 
tokie aštrūs, kad nuo ju 
galva skauda, akis neršti, 
krūtinę apsunkina. Galima 
būtų tą sutvarkyti, bet 
kanuotu šimtas kitas dole
riu. Net ir “skylights” ne
galima atidarvti, —sugedę! 
Ar Lietuvoi-Sov. Sąjungoj 
tokia padėtis būtų toleruo-

Užpilti požemiai po Gedimino kalnu
Vargu ar surasime Vil

niaus miesto gyventoją, ku
ris, eidamas pro senąjį Ge
dimino kalną, jo pietinio 
šlaito papėdėje prie Pionie
rių rūmų, nebūtų matęs 
įėjimo į požemį. Telefono 
ir elektros laidai’prie lenti
nės būde lės, dengiančios 
požemio angą, perspėjantis' 
užrašas “Pašaliniams 
vaikščioti draudžiama,” — 
viso tai rodė, kad po kalnu 
yra kažkokia patalpa. Kas 
ją iškasė, kada, kokiam 
tikslui ji tarnavo? Didelė 
ji, ar maža?

Pereitų metų pradžioj čia 
pasirodė sunkvežimiai su 
smėliu. Nebėra lentelės su 
perspėjančiu užrašu, nebė
ra ir paties požemio po se
nuoju Qedimino kalnu. O 
dabar grįžkime į neseną, 
bet rūsčią praeitį...

Dar carinio režimo me
tais dabartinių Vilniaus Pi
onierių rūmu rajone isikū 
re kariškiai. Ponų Lenkijos 
laikais čia taip pat buvo 
karinė įstaiga, o hitlerinės 
okupacijos metais dabarti
nius Pionierių rūmus užė
mė Vilniaus gebitskomisa- 
ras su savo įstaiga. Gebel
so isteriški šauksmai apie 
greitą pergalę ir fanfaros 
buvo skiriamos eiliniam vo
kiečiui apkvailint, o aukš
tieji pareigūnai, matyt, nu
jautė, kad karas baigsis ne
greit ir dar nežinia, kieno 
naudai. Tarybiniai bombo
nešiai ir partizanų žygiai

► krislą, bet nei
jama? Betinu 10 prieš me
lagių 1, kad ten to nėra, 
nes ten pirmoj vietoj žmo
gaus sveikata, o ne pelnas. 
Mačiau žurnale dirbtuvę, 
kuri iš lauko vėdinama fon
tanais. Tei ir nuodingi ge
išai darbininkų nenuodija.

Kaip gi su vandeniu— 
prausyklomis? Ar čia ge
riau už tą, kuria “Keleivio” 
redaktoriai taip susirūpi
no? Dėl apie 100 žmonių 
buvo dvi apvalios prausyk
los, kur galėjo sutilpti apie 
20 vyrų. Jau apie 2 metai 
viena sugedo. Liko viena 
ir kiekvieną vakarą kyla 
“vaina” — kiekvienas nori 
iš to mėlynų dūmu debesio 
kaip greičiau ištrūkti. Daž
nai vanduo šaltas kaip le
das. Aliejus ir suodžiai ne
siduoda tokiu vandeniu nu
valomi.

Kartą sugedo ir ta pas
kutinė. Pataisė tik už mė
nesio laiko. Didelis čia 
daiktas, kad darbininkai 
vyksta į namus „kaip iš ka
mino išlindę. Tų trūkumų 
dėka kas nors gražiai tun
ka ir aukso maišai sunkes
ni darosi. Iš “Keleivio” pa
stogės “draugams” tai vis
kas O.K. O kiek darbinmkų 
hutuose esama Įvairių trū
kumų. Didieji landlord 
apie tai nenori nė girdėsi. 
Renda užsimokėjai. Paža
da gavai, lauk kito pažado, 
kai renda mokėsi.

Štai butas, kur jau keli 
mėnesiai išeinamojoie-toi- 
lete lango nėra. Išpuvo ir 
iškrito. Žiema Įpusėjo, pa
žadų buvo daug, bet langas 
vis dar skarmalais “apde- 
koruotas”. O kaip lūšnynu 
distrik t a i “elegantiškai” 
atrodo! Koks ten “malo
nus” puvenų kvapas. Kiek 
žiurkių, prūsokų ir kitokio 
brūdo. Bet ponai čia nieko 
nemato ir tyli kaipklemsai.

Lietuvą plūsta ir šmei
žia, kad trūkumų turi jai 
vos iš griuvėsių prisikėlus, 
ir dėl kurios pagalbos jie

nato rąsto
ne tik nei piršto nepajudi
no, bet dar kiek įmanydami 
žmonių vargai rūpi? Taip, 
“rūpi”, bet tik ten, kur ne
gali savo nibrės įkišti, ir 
dėlto ašaras ir rašalą bač
komis lieja.

O kiek mūsų ponai per
gyvena dėt turistų lanky
mosi Lietuvon. Juos neri
mas ima, kad jų melams 
galas ateis. Argi turistai 
perdeda, meluoja, kaip po
nai juos kaltina? Anaiptol 
ne. Jie ne tik neperdeda, o 
kartais “nedadeda” — ne 
viską pasako. Štai kad ir 
Baltulioniutės “Lais v ė j” 
tilpę įspūdžiai, dėl kurių, 
rodos, ir “Keleivis” suste
nėjo. Ponų nuomone, tai ji 
perdaug primelavusi apie 
Lietuvą. Faktai rodo, kad 
ji kaip ka “nuslėpė” — pa
sakė mažiau negu reikėjo 
pasakyti! Šiuo klausimu lai 
kalbą-viena maloni kaunie
tė:'^Bėkoju už laikraščius, 
kurių gavau du bunčius. Su 
įdomumu skaitome su bro
liu, jis net į namus išsive
žė keletą numerių.-Ypatin
gai vaizdžiai anra'ė M. Bal
tuli onytė savo turistine ke
lione po Lietuva.. Vienoje 
vietoje suklydo apibūdinda
ma Tarvbu Lietuvos mnte- 
vų-motinu buiti. Ji rašė, 
kad motervs gimdyves turi 
dideles lengvatas, gauda
mos 1 mėnesi nrieš gimdv- 
ma ir 1 mėnesi no nėmdvmo 
anmokamu atostogų. Rei
kėjo pasakyti: — moterys 
gimdvvės gauna dckretiniu 
anmokamu atostogų 4 mė
nesius. Tai yra, 2 prieš ir 
2 no gimdvirth Be to. nagai 
pageidavimą, duodamos ne
apmokamos atostogos iki 1 
metų, kol vaikas paauga, su 
sąlygą gražinti i tą pačia 
užimamą vieta darbovietė
je. Šiaip viskas labai teisin
gai parašyta”.

Ponai, ar ilgai mplu vė
jo malūnas dar barškės?

Metalo Fabriko 
Mašinistas

vertė gebitskomisarą ieško- šlaite — ten, kur dabar at- 
ti saugesnės patalpos pa- kasti Onos-Barboros bažny- 
vojaus atveju. Ir štai, kry-j čių pamatai. O kai viskas 
žiuočių ainiai vėl susidomė- buvo baigta, prie nedidelių 
jo Gedimino kalnu. įėjimų pietiniame ir šiauri-

Dabar mes galime tik niam-e kalno šlaituosė į nau- 
spėlioti, kuo vadovavosi hit- juosius Gedimino kalno po- 
lerininkai, įsakydami įreng-J žemius užėmė postus hitle- 
ti didžiulę požeminę slėptu- riniai sargybiniai, 
vę po Gedimino kalnu. Gal 
būt, jie spėjo, kad tarybinė 
aviacija, u ž s k r i dusi ant 
miesto, nebombarduos ka
tedros ir Gedimino pilies 
rajono, kur sukaupta tiek is
torinių paminklų. Okupan
tus taip pat turėjo vilioti 
kalno masyvumas ir jo pa
dėtis miesto centre. Todėl 
buvo nutarta čia įrengti di 
džiulę slėptuvę, kurią galė
tu, esant reikalui, panaudo
ti ir karinė vadovybė. Ge
dimino pilimi ir visu kalnu 
okupantai, aišku, visiškai ne- 
srūpino. Fašistams rūpėjo 
savo kailis, ir jie skubėjo jį 
apsaugoti.

1942 metu sausio mėnesio 
firmomis dienomis Gedimi
no kalno papėdėje pasirodė 
ginkluotų vokiečių prižiūri
mas darbininkų būrys. Jie 
nradėjo kasti duobes pieti
niame kalno šlaite.

Aptverti spygliuotų vie
lų tvora, išbadėję tarybi
niai karo belaisviai vežė 
karučiais iš požemio žemes, 
tempė į vidurį rąstus, len
tas. Darbai prasidėjo ir 
ant kalno — kariniai sunk
vežimiai vežė į ten kažko
kius įrengimus; darbai vy
ko ir šiauriniame kalno

Mes visos šios istorijos 
dar nežinojome, kai prieš 
metus laiko, ieškodami ko
kios nors .atviros angos į 

i Gedimino kalno požemius, 
i šiauriniame kalno šlaite, 
1 gana aukštai užtikome ge- 
i ležiniais pinučiais užtvertą. 
skylę. Su vargu užsikorę ir 
įsispraudę, pamatėme ilgą 
tamsų koridorių. Jo sienos 
ir lubos buvo apkaltos papu
vusiomis, įlinkusiomis lento
mis, kurios vos laikėsi ant to
kių pat rąstų. Pro plyšius, 
nuo mažiausio mūsų jude
sio, pasipildavo ištisos sro
vės smėlio. Su didžiausiu 
atsargumu nuėję apie 45 
metrus, radome masyvias 
geležines duris, atidaromas 
tik iš kitos pusės. Tuo mū
sų kelionė po požemius ir 
pasibaigė. * Kratėme smėlį 
iš anvkaklių ir stebėjomės, 
kaip iki šiol dar neigriuvo 
čia lubos, kurios vietomis 
laikėsi tik ant nalubėie nu
tiestu. sero1, elektros l°idu

Po metu laiko mes vėl su
sidomėjome šiais požemiais, 
kai sužinojome, kad jie už
pilami smėliu. Dabar jau 
galėjome juos apžiūrėti ir 
iš kitos pusės.

Pasirodo, hitleriniai oku-

bet s m a 1 sumas nugalėjo. 
Beje, ši slėptuvės dalis bu
vo žymiai geriau išlikusi.

...Obliuotomis eglinėmis 
lentelėmis išklotas tunelis 
tiesiai kaip strėlė sminga į 
kalną. Jo anga tokio didu
mo, kad, iškėlęs ranką, pa
sieki lubas, Viršuje raizgo- 

I si elektros laidai, po grin
dimis telefono kabeliai. At
kreipiame dėmesį į dvi ei
les kažkokių vamzdžių. 
Darbininkai paaiškina, kad 
jie ateina iš ventiliacijos 
kameros, kuri mechaniškai 
vėdindavo slėptuvę — iš
siurbdavo sugedusį orą ir 
įleisdavo šviežią.

Praeiname lygiai 50 met
ru. Požeminį koridorių čia 
nerkerta masyvios geležinės 
durys. Už jų — po poros 
metrų —■ vėl tokios pat du
rys. Na, ir brangino savo 
kailį hitlerinė lapė!.. To
liau — vėl požeminio kori
doriaus tąsa. Dešinėje pu
sėje randame nedidelę pa
talpa su kanalizacijos ir 
vandentiekio įrengimų li
kučiais. Tuoj už jos, abie
jose koridoriaus pusėse, 
matome įėjimus į du vieno
do didumo kambarius. Lu
bos čia aukštesnės kaip ko
ridoriuje, paremtos keturio-

Buenos Ai
Argentinos sostamiestis 

Buenos Aires randasi pieti
niame krante tos garsiosios 
Rio La Platos (upės La Pla
ta). Geografiniai jis ran
dasi 35-toj pietų lygiagre
tėj ir 58-tame vakare me- 
rediane. Jis įbridęs į At
lanto vandenyną toliau į 
rytus už New Yorką apie 
1,000 mylių. Jis būtų be
veik trečdaliu arčiau Lietu
vos nei New Yorkas. Tik 
visa bėda, kad jis randasi 
pietiniame pusrutulyje mū
sų planetos ir todėl beveik 
dukart toliau nuo Lietuvos 
nei New Yorkas.

Gamta čia įvairi, bet kad 
ir aplink Buenos Aires ne 
tokia graži kaip Lietuvos. 
Apie šį didmiestį klimatas 
geras. Nėra žiemos su snie
gu. Liepos mėnesį tempe
ratūra pasiekia žemiausią 
50°F, o sausio ir vasario— 
78 ° F. Kartais būna aukš
tesnės ir žemesnės tempera
tūros, bet retai.

Šis miestas buvo įsteigtas 
1664-tais m. prie La Pla
tos upės, į kurią įteka upė 
Parana ir upė Uruguay, su- 
nešdamos pusės Pietų Ame
rikos kontinento upynų 
vandenis. La Platos kran
tai ties Buenos Aires lėkšti. 
Vėjui pučiant iš rytų, prieš 
upės tekėjimą, vanduo pa
kyla tiek, kad sulaiko jos 
srovės greitį ir apsemia 
lėkštesnes miesto vietas. 
Buenos Aires dabartiniais 
laikais turi apie penkis mi
lijonus gyventojų ir užima 
apie šimto kvadratinių my
lių. plotą.

BAISŪS KONTRASTAI
Trumpame straip s n y j e 

neįmanoma aprašyti viską 
apie šį didmiestį. Kaip 
kiekvienas‘ didmiestis, taip 
ir Buenos Aires turi savo 
dangoraižius ir sukrypu
sias lūšneles: savo plačiuo
sius bulvarus ir siauras 

; n e g r į stąs gatveles; savo 
puošniuosius parkus ir iš-

pantai buvo įruošę sau vi
sai neblogą slėptuvę. Fa- ■ 
šistai pasidarė du išėjimus suolų ir kitokių baldų 
is savo urvo ir apartmen- iiekanos. Gal būt> čia oku. 
tus maždaug ^30-40 metrų panįaj pasirašinėjo mirties 
- - - 1 ; ■ sprendimus ištisiems kai-
. Nemalonu buvo vėl lįsti mams> taikiems gyvento-
gilumoje po kalnu. * - ~ ... . . . .

Nemalonu buvo vėl lįsti n^ams v - * 
į apleistą požeminį tunelį, .jams> sudarinėjo naujų ka-

res miestas
matynus. Tačiau Buenos 
Aires skiriasi tuo,^ a d jo 
kontrastai — nuo puošnu
mų iki mizerijų — daug 
didesni nei kitų didmies
čių, kuriuos man teko ma
tyti. Trumpai tas kraštu- 
tinybes bandysiu apibrėžti.

Prie garsiosios San Mar
tin aikštės kampo randasi 
daugiaaukštis architektūri
niai puošnus Cavanoug pa
statas. Jis nė kiek nesisar- 
matija New Yorko dango
raižių. Čia Leandro N. A- 
lem gatvėje, kur kertasi 
plačioji Cordoba gatvė ant 
kampo stiebiasi į dangaus 
mėlynę didžiulis, rodos, ko
kios tai aliejaus kompanijos 
pastatas, šen ir ten po vi
są miestą išmėtyti stovi, 
lyg sėmenų žardai, dešini- 
taaukščiai apartme n t n a - 
namiai, pastatyti dar Pero
no laikais. Sakoma, kad 
ten buvę prieinamos nuo
mos net ir darbo žmonėms 
tais laikais. Bet dabar jau 
nebestatoma tokių apart- 
mentnamių; ir pirmiau 
statytuose nuomos darbo 
žmogui nebeprieinamos.

NEŠVARA IR SMARVĖ
O dabar pažiūrėkime į 

priemiesčius. Ten už upelio 
Riauchuelo, į pietry č i u s , 
randasi priemiesčiai Avel
laneda, Barracos, Valentin 
Alsina, Lanus ir Lomas de 
Zamora. Ten pamatysit 
lūšnynus negrįstų gatvių 
smėlio dulkėse; žalių srutų 
balutes šaligatviuose, be
langes būdas su skardiniais 
stogeliais ir būrius apiply
šusių basų vaikučių bėgio
jant. Jei turėtumėt Charles 
Dickens gabumus rašyme, 
ten jūs galėtumėt parašyti 
novelę “Tale of Two Cities” 
apie Buenos Aires (Dick- 
enso novelė, vaizduojanti to 
meto Paiyžiaus laužynus).

Važiuojant į miestą om
nibusu 114-tu, ten pagal 
upelį Riachuelo matosi lyg 
bičių aviliai iš skardų, iš

Į mis medinėmis kolonomis. Į apie 500 kvadratinių met-
Rūpestingiau pravesta elek
tros instaliacija, matosi ke
letas buvusių telefono apa
ratų prijungimų. Štai sta- 

rinių operacijų planus?
Pagaliau mes prieiname 

pietinio ir šiaurinio korido
rių susikirtimo tašką. Už 
jo pietinis koridorius tęsia
si dar apie 13 metrų, kol 
atsiremia į minėtą ventilia
cinę kamerą. Iš jos statme
nai į viršų kyla vėdinimui 
skirta šachta. Ten, kur da
bar pastatytas paminklas 
Žalgirio mūšio akmuo, dar 
ne taip seniai buvo galima 
pastebėti ant metalinių si
jų pritvirtintas grotas. Tai 
ir buvo išorinė vėdinimo 
šachtos anga.

Dabar pasukame šiauri
niu požeminiu koridoriumi, 
kuris ne daug tesiskiria 
nuo pietinio. Dešinėje pu
sėje vėl yra vienas toks 
kambarys, kaip du anksty
vesnieji, o dar už keleto 
metrų — ilgesnė patalpa, 
skirta įvairiems įrengi
mams ir sandėliui. Ir, žino
ma, tradicinės dvigubos ge
ležinės durys, už kurių pra
sidėjo jau mums žinoma ko
ridoriaus dalis su atsargi
niu išėjimu. Bendras abie
jų požeminių Gedimino kal
no koridorių ilgis buvo arti 
200 metrų. O visų požemi
nių patalpų plotas sudarė 

sulipytos būdelės. Kadangi 
lentgalių, net ir iš purvo 
jos miesto išmatyno pakraš
tyje, tai pro ten važiuojant 
taip dvokia, jog net kvapą 
gniaužia. Tą vietą žmonės 
praminė “Villa Miseria” 
(mizerijos miestelis). Pa
naši į mūsų “Hoovervillę,” 
kuri buvo sukurta Hacken
sack upės pelkynuose, kur 
dabar randasi Pulasky Sky
way, New Jersey, 1930-tų 
metų nedarbo laikais. Taip 
ir Buenos Aires priemiesty
je prie upelio Riachuelo tuo 
pačiu laiku Argentinos ne
darbas sukūrė savo “Villa 
Miseria.” Tačiau m ū s ų 
Hoovervillė šiaip taip jau 
išnyko, o “Villa Miseria” 
tebegyvuoja. Kad ir kai 
kurie iš ten gyvenančiųjų 
tūkstančių turi darbus, bet 
maži uždarbiai ir aukštos 
nuomos neleidžia kitur gy
venti.

KITA MEDALIO PUSĖ
Be siaurų negrįstų gatve

lių, kaip Avallaneda ir 
Barrakos priemi-esči u o s e , 
pačiame Buenos Aires 
mieste randasi ir šaunių 
gatvių. Garsioji Ravidavia 
prasideda nuo Parque Co
lon ir tęsiasi kelioliką kilo
metrų pietų link, kirsdama 
miestą lygiai pusiau, į šiau
rinę ir pietinę dalis. Čia 
randasi ir šios garsios gat
vės: Santa Fe, Cori-entes, 
Almiranze Brow n, Paseo 
Colon, Leandro Alem, Cor
doba, Florida, Liepos De
vintoji ir šimtai kitų mies
to arterijų, kuriomis mili
jonų judesys plaukia. Di
džiuma iš jų veda į gele
žinkelių stotis Constancion, 
Once ir Retiro.

Didžiuma Buenos Aires 
gatvių ir skverų vadinama 
didvyrių vardais arba mė
nesių dienomis, kaip, pay., 
“Liepos Devintoji.” Kad su
rašyti jų visų istorinę reikš
mę, reikėtų tomų knygų. 
Tie gatvių vardai primena 
žmones ir laikus, kurie yra 
reikšmingi Argentinos isto
rijoj. Didžiuma jų yra švy

rų.
Nesunku įsivaizduoti, 

kad kol nebuvo užpilta 
slėptuvė, Gedimino kalnui 
grėsė pavojus, Vienu metu 
įgriuvus visoms požemi
nėms patalpoms, galėjo su
skilti pilies griuvėsiai vir
šuje ir nuslinkti kalno šlai
tai.

Tokia buvo hitlerinio žvė
ries urvo po Gedimino kal
nu paslaptis. Ji būtų galu
tinai atskleista, jei mes ži
notume du dalykus. Pirma 
—ar buvo aptikti kokie 
nors archeologiniai radi
niai, senoviniai įrengimai, 
perkasant kiaurai visą Ge
dimino kalną iš šonų ir iš 
viršaus? Gal būt, okupan
tai panaudojo senus pilies 
požemius, pavyzdžiui, ven
tiliacijos šachtai įrengti ? 
(Seni vilniečiai sakosi gir
dėję apie kažkokį šulinį 
Gedimino kalne dar caro 
laikais, bet prie jo prieiti 
negalėdavę.) Ir antra — 
kur dabar tie nelaimingieji, 
kurie nežmoniškomis sąly
gomis už spygliuotų vielų, 
buvo priversti atlikti šį di
džiulį darbą? Tarybinių 
karo belaisvių, dirbusių čia, 
likimas nežinomas. Ar pa
vyko bent vienam jų išsi
gelbėti po to, kai slėptuvė 
buvo įrengta? Paprastai 
okupantai visus belaisvius, 
dirbusius prie panašių įren
gimų, žudydavo. Ar neįvy
ko ir čia tokia tragedija?

J. Bulota, R. Šaluga
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turiai kovose už šviesesnį 
rytojų.

Be mizerijos priemiesčių, 
Buenos Aires miestas turi 
daug puikių sodų ir parkų. 
Zoologijos sodas, Botanikos 
sodas ir Rožių daržas Pa- 
lermos parke yra vieni iš 

: gražiausių visame Ameri
kos kontinente. Bueinos Ai
res parkai užima šimtus 
hektarų ir vidurini e s č i o 
gatvės paskendusios mede
lynuose.

! MIESTE VAŽIUOTĖ
Mieste susisiekimas ne

blogas; bet reikia važinėti 
prikimštais autobusais. Į 
tolesnes miesto dalis važiuo
si valandą ir daugiau. Daž
niausiai važiuosi stačias, 
viena ranka laikysies turėk- 
lio, kad neparvirstum, o 
kitą laikysi ant piniginės. 
Prigrūstuose autobusu o s e 
kišenvagiams rugiapi ū t ė . 
Perveš tave skersai ar išil
gai per Buenos Aires už 

j keturis amerikoniškus cen
tus. Tai ko gi daugiau no
rėt?

NEŠVARA, 
APSILEIDIMAS

Miesto švara bloga. Net 
ir vidurmiesčio parkuose 
ir gatvėse pilna popierga
lių. Šaligatviai duobėti. 
Kas ten paklausė vieną tu
ristę, “Kaip patinka Bue
nos Aires?” Ji atsakė: “Aš 
jo nemačiau.” Klausėjas 
-nustebo: “Na, kaipgi? Jau 
trys savaitės kaip vaikščio- 
jate po šį miestą.” Turis
tė atsakė: “Turėjau žiūrėti 
žemyn, saugotis šaligat
viuose duobių.”

Gatvių tvarkytojams ne
ateina į galvą, kad šimtai 
tūkstančiai jomis vaik š t o . 
Išraustos duobės šaligat
viuose ima ne dienas, bet 
savaites ir mėnesius užly
ginti.

Vieną kartą man einant 
.■puošniąja Floridos gatve, 
Cordobos kryžkelėje matau 
būrį žmonių ir pustuzinį 
darbininkų, kurie taiso virs 
gatvės kabančią ele k t r o s 
lempą. Vidurdienis. Auto-
mobilių ir pėsčių šaligat
viuose nuolatinė srovė. Po- 
licistas tvarko t r a f i k ą. 
Darbininkai, remontuojanti 
lempą atsistūmė mediniais 
ratais vežimėlį, ant kurio 
užrioglinta didžiulės irgi 
medinės kopėčios. Bando 
pastatyti tas kopėčias pa
čioj kryžkelėj. Sulaiko ju
dėjimą abiejose gatvėse. 
Bosas ispaniškai komanduo
ja darbininkus, šaukia ir 
rankomis mosikuoja. Poli- 
cistas irgi ten žiopso. Žiop
so ir minia žmonių. Auto
mobilistai užkimštose gat
vėse triūbija.

Aš, irgi pažiopsojęs, kul
niuoju toliau pietų link ir 
galvoju, kad miestui reikia 
moderniškesnių priemonių 
ir tikslesnės tvarkos.

Pasiekiau Gegužės aikštę, 
kur randasi prezidentūra, 
Ružavasis Palocius. Archi
tektūros atžvilgiu pastatas 
puikus: bet dabar jis jau 
neružavas — jis kažkaip 
suodinai pilkas, verkiančiai 
prašosi dažų.

Man atrodo, kad argen- 
tini-ečiai visuomet daugiau 
atsikanda n e g u gali su- 
kramtyt. Puikiausios ar
chitektūros milžiniški pa
statai trupa ir rūdija dėl 
to, kad neremontuojami ir 
nedažomi. Milijonai darba
dienių eina niekais. Šaligat
viai duobėti, parkai apžėlę 
žole iki pusiau blauzdų, vi
sur pilna popiergalių, daro 
labai blogą vaizdą tokiame 
gražiame mieste.

Bevardis



J. BALTRŪNAS

“Lietuva - kryžių žeme”
Kur bevažiuotum, kur bekeliautum savo 

gimtojo krašto keliais, — visur ir visada ta
ve lydi tėviškes jausmas. Jį nelengva atpa
sakoti, išreikšti žodžiais — pernelyg subti
lus, paprastas ir kartu toks sudėtingas. Pri
simenu, kaip vaikystėje eidavau lankyti sa
vo senelės į Čivų kaimą, apie dešimt kilo
metrų nuo Kupiškio. Iš pradžių — gatvės 
grindinys, paskui — dulkėtas vieškelis, Py
ragių ežero juosta, šmėkščiojanti pro ber
žyną, Mirobelio dvaras... Didžiulė nukar
šusi vinkšna pakelyje, kurion ponas — pa
sak senų žmonių pasakojimą — liepdavęs 
įlipti nusikaltusiam baudžiauninkui ir ten 
pat kukuojant nušaudavęs. Kuosenų kai
mas. Pakelės kryžiai, koplytėlė. Geležin
kelio pervaža. Lauko keliukas per šilelį ir, 
pagaliau, takas Jūrėniškių pelkės pakraš
čiu. Tolumoje matyti maža maža pirkutė, 
o du jos langeliai tarsi akys pasitinka tave, 
kviečia. Ir pasileidi, būdavo, bėgti: nebe
girdi nei lydinčio pempių klyksmo, nebe
jauti ir savo žingsnių, tarsi nematomi spar
nai neštų — vis artyn, artyn...

Ir būdinga: jeigu vaikystėje tik ta pirku
tė, tas takelis, dvaro vinkšna, koplytėlė bu
vo “tavo”, tik jie savotiškai, tarsi galingas 
magnetas veikdavo, traukdami į save, o vi
sas kitas aplinkinis pasaulis likdavo tegul 
ir įdomus, masinantis, bet neturįs ano arti
mumo, tai vėliau, kuo daugiau pamatai, ap
keliauji, pažįsti, — tuo platesnis darosi tė
viškės supratimas, o šis jausmas ima tave 
lydėti visur ir visada.

Daug teko pastaraisiais metais keliauti 
Lietuvos keliais. Ir po skambių dainų, nuo
stabiųjų dzūkų poringių kraštą, ir pro ūks
mingus eglynus vinguriuojančiais žemaičių 
vieškeliais, ir po gimtąją rytų Aukštaitiją. 
Visur ryškus naujo, tarybinio gyvenimo pul
sas, visur junti kolektyvinių darbo rankų 
vaisius. Todėl nejučiomis, žiūrėk, imi ir pa
galvoji: o juk ir dabar čia skuba paaugliai, 
kaip, aš kadaise, aplankyti saviškių, ir ta 
kolūkio ferma, iš toli prasišviečianti raudo
nu stogu, ir siloso bokštas, iškilęs virš aplin
kinių pastatų, ir elektros malūnsparniai, 
švytruoją saulėje, — tai jų. Ir ana, per
keltine prasme, ir tiesiogine. Tiesa, dar ir 
dabar tebėra vienur kitur nukaršusi vinkš
na arba liepa, iš žilos senovės apipinta le
gendomis, pakelės kryžius, koplytėlė, ' ta
čiau visa tai jau daug mažiau bedomina mū
sų vaikus, visai kitą įspūdį palieka jiems 
naujo peizažo, naujo gyvenimo ritmo fone,

Dažnai tuomet galėdavai išgirsti: “Lietu
va — kryžių žemė”. Bažnytininkai karto
davo šiuos žodžius su pasididžiavimu, kaip 
ilgamečių savo pastangų vaisių, kiti — kaip 
savaime suprantamą dalyką, faktą, treti, 
tie, kurie buvo pasišventę kovai su išnaudo
tojais, su reakcija, — kaip rūsčią realybę, 
skatinančią dar labiau sukaupti jėgas žūt
būtinai kovai už šviesesnę rytdieną.

Nejučiomis šie žodžiai šmėkšteli atminty
je, kai, važiuojant Šiaulių link, žvilgsnis 
užkliudo vadinamąjį “kryžių kalną”, ar 
stabtelėjus šiaip prie žemaitiškos koplytėlės 
su papilkėjusiais nuo lietų ir vėjų jonais ne- 
pomukais, florijonais, sopulingosiomis, prie 
ornamentuoto aukštaitiško kryžiaus su tre- 
jybės, kančios ar kuriomis kitomis religinė
mis emblemomis. Bet apie tai vėliau.

Visi šie kūriniai verti tiek, kiek liaudies 
menininkas sugebėjo į savo darbą įdėti šir
dies, kiek jo primityvios darbo priemonės 
ir ribotos žinios įgalino išreikšti medyje kū
rybinį polėkį. Vaizduotės, didelės meninin
ko širdies, jautrumo čia gausu. Man ir da
bar tebestovi akyse viena dievo motinos 
skulptūrėlė, matyta kažkur Žemaitijoje. 
Taurus, sustingęs skausme motinos veidas, 
galva kiek nuleista, pakrypus į dešinę. Sep
tyni kalavijai susmigę į širdį. Ant kelių — 
sūnus. Jis suaugęs žmogus, bet liaudies 
menininkas jį išdrožė tokį mažytį, tarsi tai 
būtų kūdikis. Šitoje disproporcijoje, ma
tyt, ir slypii visa kūrinio jėga: koks lengvas, 
mažas sūnaus lavonas begalinio motinos 
skausmo akivaizdoje! O • šis skausmas, 
skaušmas!.. Jame matai kančią tūkstančių 
motinų, kada vaikai būdavo išvaromi rek
rūtais, mirtinai nuplakami dvare, skurdo ir 
ligų nulydimi į kaimo kapelius... Jame ma
tai ir tas kančios apraiškas, kurių meninin
kas nežinojo ir, gal būt, pats nepergyveno, 
bet kurios laukė mūsų motinų ateity. Tai 
komunistų motinų skausmas, kada jų vai
kai buvo uždaromi į smetoninius kalėjimus, 
darbo stovyklas, tai skausmas motinų, ma
čiusių, kaip jų vaikai fašistų tremiami į Sa
ksonijos darbų katorgą, tai —< Pirčiupio 
motinų skausmas...

Įsižiūrėkime, pagaliau, į eilinę šventos 
Onos statutėlę. Ji liaudies menininkui gali 
būti geriau ar blogiau pavykusi, dailiau ar 
grubiau išdrožta, bet visuomet jos veide, ju
desy, visoje pavyzoje matysi paprastą gera
širdę kaimo moterį, rodos, tik vienai aki
mirkai stabtelėjusią pailsėti. Atsikvėps tru
putį, geraširdiškai nusišypsos praeiviui, ir 
vėl jos nugara, regis, sulinks darže prie Ta- 
vėjamos lysvės ar prie raunamų linų. O ar 
ne-tokie pat darbo žmonės, paprasti kaimie

čiai visi mūsų pakelių dzidoriai — artojai, 
florijonai, rokai, jurgiai?..

Kadaise savotišką — be tiesioginės, reli
ginės —• prasmę turėjo ir patys paprasčiau
si mediniai kryžiai. Tiesa, jie buvo statomi 
kurioms nors datoms prisiminti, kaip apža
dai arba padėka. Bet prisiminkime kad ir 
A. Vienuolio “Paskenduolę”. Apgauta, su
vedžiota mergina. Tas, kuris ją žadėjo my
lėti, nežinia kur likimo nublokštas; kaimas 
— pasmerkė; tėvas — išsižadėjo; klebo
nas — galutinai sugurino kančios kupiną 
Veronikos sielą. Beliko jai kryžius ■— ty
lus, bebalsis ir kartu bejėgis — visų šepečių 
sodžiaus skausmų, ašarų, kančių liudinin
kas. šis įžymaus mūsų rašytojo sukurtas 
paveikslas ne tik giliai dramatiškas, bet ir 
labai būdingas ano meto tikrovei. Tur būt, 
kiek Lietuvoje buvo kryžių, tiek ir vargu- 
sios, pakėlusios visą! skurdą ir kančias, mūsų 
liaudies pergyvenimų liudininkų. Tik gro
žinės literatūros kūrinys giliau įsismelkia į 
atmintį, vaizduotę, jausmus. Dargi netaip 
seniai, besilankant Dotnuvos apylinkėse, te
ko matyti aukštą medžio kryžių Rūkų eže
ro pakraštyje. Kažkas buvo užkabinęs ant 
jo vainiką, senokai, matyt, per kokius nors 
atlaidus, nes žolynai buvo sudžiūvę, nebete
kę spalvos. Ir visgi1 to užteko, kad prieš akis 
atgimtų Veronikos tragedija. Buvo šiltas 
rudens vakaras. Virš ežero kilo rūkas. Ty
liai šlameno meldai. Ir, rodės, meldai pra
siskirs, iš balto miglų tinklo išnirs nelai
mingoji Veronika dar kartą pavirkaut, pasi
guosti prie kryžiaus.

Staiga mane išblaškė daina. Dainavo to
li, kitapus ežero, bet daina skambėjo taip 
aiškiai, kad galėjai suprasti kiekvieną žodį.

“... mūs kolūkio paukštininkė vidury ra
telio...”

Gal būt, tai grįžo saviveiklininkai iš re
peticijos, gal šiaip dainavo jaunimas, bet 
mintis, kad gali kada nors dar kartą išnirti 
iš rūko Veronikos siluetas, — dingo tą pa
čią akimirką. Tiktai prisiminiau “Pasken
duolės” pabaigą:

“... užkišo Veronika už rožančiaus abi 
rankas ir, iš visos gerklės riktelėjusi, pa
traukė alkūnėmis raištelį...”

Ką ji pasakė? Kokie buvo jos paskuti
niai žodžiai — kaimui, ežerui, kryžiui ?

Nežinia. Tik ežero kranto žolėje žvilgė
jo rasos lašai — visai, kaip pabirusio ro
žančiaus “poteriukai”.

Su kryžiumi susijusi ir kita tragedija, tik 
-jau.ne knygoje skaityta, ne rašytojo papa
sakota, o gyvo liudininko lūpomis.

Keliavau po Dzūkiją, kaupdamas medžia
gą apysakai. Kuriam laikui buvau apsistojęs 
Ilgininkų kaime. Iš Merkinės savaitgaly bu
vo žadėjusi atvažiuoti MTS mašina. Ar
tėjo šeštadienio vakaras. Sėdėjau paplen
tėj ir lūkuriavau. Eiti pėsčiam, ar dar pa
laukti ? — svarsčiau. Kaip tik pasitaikė 
bendrakeleivis —• kelio darbininkas, ir mu
du patraukėme. Kalbėjome apie šį, apie 
tą. Jis žmogus vietinis, puikiai pažįstąs 
apylinkes, ir apie įdomesnį kelio bendrą ne
galėjau dargi svajoti.

—• Kodėl čia prie kiekvieno kiemo kry
žius? —• pasiteiravau.—• žmonės labai pa
maldūs, ar ką?

• Mano bendrakeleivis, iki tol labai šnekus 
ir linksmas vyras, staiga nutilo, tarsi būčiau 
kuo nors jį įžeidęs. Nejauki tyla tęsėsi ke
letą minučių. O paskui jis papasakojo isto
riją apie kryžių, kuri atmintyje gyva ir 
šiandien.

Tai buvo pirrųaisiais pokario metais. Kaip 
ir daugelyje Lietuvos vietų, Dzūkijoje vyko 
aršį klasių kova. Miškingose Subartohių, 
Ilgininkų, Raitininkų apylinkėse siautėjo 
banditų gaujos. Ne vienas naujakurys, iš
ėjęs arti, pasidėdavo į pirmąją išartą vagą 
Tarybų valdžios duotą šautuvą, ne viena 
apylinkės pirmininko, aktyvisto pirkia nu
ėjo pelenais, ne vieno tarybinio žmogaus 
kraują, pralietą pasalūniškos nacionalisti
nio žudiko kulkos, sugėrė smėlėtoji Daina
vos žemė.

— Štai čia, į šituos miškus, ir paskyrė 
mano svainį eiguliu, — pasakojo bendra- 
keleivį#, susimąsčiusiu žvilgsniu glostyda
mas lięknas paplentės beržų viršūnes.— Ei- 
guVbs sodyboje prieš tai kurį laiką niekas 
pegyveno. O jis buvo su šeima: pati ir trys 
vaikiukai. Iš pirmos dienos žmogus ėmėsi 

Grįš, apėjęs savo eiguvą, ir puola 
įvaryti tvorų, lopyti stogų. Nagingas, 

i dąifb^tus buvo. Užsuku, būdavo, pas jį pa
sisvečiuoti, o jis šnekėdamasis, žiūrėk, tai 
penketą kuolų aptašė, tai lovį bebaigiąs 
skaptuoti. Taigi...

—-Ir užėjo vieną naktį pąs jį šitie...—kelio 
darbininkas pritilo, lyg ieškodamas žodžio, 
—• žaliukai.

— Komunistas tu — Sako.
— Koks aš komunistas. Aš tik eigulys,— 

ginasi svainis.
— Nedumk mums akių, bolševikų išpera! 

Kryžiaus prie vartų tai nėra?— užriko bent 
keli iš karto.

—- Nespėjau, ponai brangūs. Dar tik kur
tis pradėjau.

Ir nieko nepadėjo nei ašaros, nei malda
vimai.

Išrėžė abiem — ir jam, ir pačiai — kry
žius nugarose, nuvedė į tvartelį ir sušaudė. 
Tik kitos dienos pavakary kažkas užgirdo 
vaikų verksmą. Ateina tvarteliu — guli 
abu negyvi kraujuose, o vaikučiai šliaužio
ja aplinkui ir ūbauja, inkščia...

Išsiskyrėm su kelio darbininku jau visai 
netoli Merkinės. Ir čia, prie dažno kiemo 
stovėjo kryžius. Bet kažkodėl man į juos 
buvo taip sunku pažvelgti.

Gal todėl, kad žinojau, jog ir nepadary
tas kryžius gali tapti šiurpios tragedijos 
liudininku? Gal būt...

* * *
Lietuva — kryžių žemė. Buvusi. Įskai

tant ir kalėjimų grotų kryžius, ir tuos, ku
rie dar nepadaryti, tebežaliuodami miške. 
Jau buvo kančios, skausmo liudytojais. O 
“gyvieji” kryžiai, koplytėlės, koplystul- 
piai?.. Jų vis mažiau ir mažiau. Bėga lai
kas, saulė, lietūs ir darganos skeldėja medį, 
nukrinta kryžiavonės, byra atitrūkę šven
tųjų rankos, sėtuvės ir kalavijai. Meistrai,

kurie jaunystėje mokėsi iš senelių į dievo 
motinos veidą sudėti visų motinų skausmą, 
šiandien dalyvauja liaudies meno meistrų 
parodose. Jų palanges juzės, meškeriotojai 
ir kiti kūriniai premijuojami, jų autorius 
konsultuoja dailės profesoriai, meno ži
novai. Ar gaila, kad taip susiklostė liau
dies menininkų kūrybos kelias? Ne. Ne
gaila. Todėl, kad tai ne iš šalies primesta, 
o paties gyvenimo padiktuota. Taip, buvo 
laikas, kai berniukas, eidamas aplankyti 
senelio, galvojo: šit, “mano” vinkšna, kop
lytėlė, pempynas... Gyvename laikus, kai 
to berniuko sūnus, eidamas tomis pačiomis 
vietomis, mąsto: štai, mano ferma, siloso 
bokštas, elektros malūnsparnis... Ir tai ge
rai. .Tuo galima tik džiaugtis. O rūpinto
jėliais, onomis ir jonais nepamukais, kurie 
dar liko pelkėse, galima nebent pasigrožė
ti, jeigu jie to, kaip gabių rankų kūriniai, 
nusipelno. Tik tegul niekad prieš juos ne- 
sulinksta mūsų keliai, tegul niekas nešnabž
da maldų, žmogų gali išgirsti ir atjausti, 
nuraminti silpnumo akimirkoje ir padėti 
varge tik žmonės — bendro gyvenimo, ben
dros šviesios rytdienos kūrėjai.

Laikas deportaci j ų pavojų pašalinti

Worcester, Mass.
Darbas pradėtas

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų savišalpos draugystėje 
priklauso apie 150 moterų, 
bet draugijos veikime da
lyvavo tik mažas skaičius. 
Kelis kartus buvo svarsty
ta: kaip suaktyvinti nares. 
Tapo nutarta sutverti mo
terų sociales veiklos skyrių 
ir tam reikalui paskirta ko
misija.

Vasario 3 d. įvyko susi
rinkimas. Komisija paaiški
no, kad moterų skyriaus 
organizavimas eina gerai. 
Susirinkimas darbo planus 
užgyrė. Išrinkta ir sky
riaus valdyba: M. Sukac
kienė sekretorė, M. Žu- 
kienė pirmininkė, M. Meš
kauskienė iždininkė. Veik
los planavimo komisija bus 
išrinkta sekamame susirin
kime, kuris įvyks vasario 
24 d.

Amerikinio Kom i t e t o mius liečiančiais klausi- 
Sveturgimiams Ginti nacio- į mais. Aukščiausiasis Teis- 
nalinė metinė konferencija mas atmetė daug dar taip 
įvyko sausio 14 ir 15 dieno- neseniai padarytų svarbių 
mis New Yorke. Ją atida- savo sprendimų. Keli Ame-
riusis Martin Young pasa
kė trumpą įžanginę kalbą.

San Francisco Komiteto 
atstovė Jean Kramer savo 
komiteto vardu pasveikino 
konferenciją. Dr. Willard 
Uphaus buvo iškvietas tar
ti žodį. Svečias kalbėjo 
trumpai, nes tikėjosi pla
čiau kalbėti vakarinėj, ma
sinėje sesijoje (apie ją jau 
buvo “L.” rašyta).

Rose Chernin, Los Ange
les Komiteto atstovė, tarus 
sveikinimo žodį, pasakė 
daug įdomaus iš vietos vei
kimo ir demokratų nomina- 
cinės konvencijos įvykių.

rikos sveturgimiai tapo is- 
deportuoti, jų šeimos suar
dytos. Gus Polites, detroi- 
tietis, nupilietintas.

Kol Walter - McCarran 
Aktas bus, koks dabar yra, 
tol krašte deportacijų tra
gedijos šeimoms neišnyks. 
Daug šeimų liks be tėvų, be 
vyrų, be sūnų, nes juos 
prievarta išdeportuos į to
limas, jiems .nežinomas ša
lis vien tik už jų idėjas ir 
draugavimus.

Jau seniai buvo aišku,

Dvasiškis Lee H. Bali šil
tai sveikino konferencijos 
dalyvius ir darbuotojus. Jis 
aukštai įvertino profesorės 
Louise Pettibone Smith,

kad Walter-McCarran įsta
tymas yra nelaimė ne vien 
sveturgimiams, nors sve
turgimiai nukenčia pir
miausia. Jis kenkia visų 
amerikiečių pastan g o m s 
siekti tikrai demokratinio 
ir pasiturinčio gyvenimo.

Komiteto garbės pirminin
kės, pastangas visuose Ko
miteto darbuose, o ypatin
gai parašymą Torch of Li
berty knygos, kurioje iš
dėstoma deportavimu per
sekiojamų žmonių kryžiaus 
keliai ir Amerikinio Komi
teto kova persekiojamiems 
apginti.

Jis gražiai atsiliepė į de
damas dvasiškio Mark A. 
Chamberlin, Oregone, pa
stangas, jo vedamą kampa
niją sugrąžinti deportuotus 
portlandiečius: H. Mackay 
ir W. • Mackie.

Marian Kinney, Oregon 
Komiteto atstovė, plačiai 
aiškino apie H. Mackay į 
Kanadą, o W. Mackie į 
Suomiją deportavimo pa
sekmes jų šeimoms. Ji sakė, 
kad jie nenustos darbuotis 
iki šios dvi šeimos vėl ne
bus apvienytos čia, Jungti
nėse Valstijoje.

Kalba J. Keller, Midwest 
Komiteto atstovas, Chica
go, Ill. Ji dėstė Steve Tan
deric, chicagiečio, deporta
vimo į Jugoslaviją pasek
mes. Tanderic atsisakė tap
ti Jugoslavijos piliečiu, tai 
jam ten nedavė darbo. Tuo
met abiejų šalių valdžių su
sitarimu Tanderic tapo 
įbruktas Amerikos refugee 
kempėn Latina, Italijoje. 
Jeigu jis būtų sutikęs tap
ti Jugoslavijos piliečiu, bū
tų praradęs teisę kovoti už 
sugrįžimą' pas seną motiną 
Chicagon, kuri yra jo na
mais.

Komiteto pranešimai 
ir pasiūlymai

Martin Young pateikė iš
samų pranešimą Ameriki
nio Komiteto metinės veik
los ir ateities darbuotei pa
siūlymus. Jis sake, kad per* 
eitieji metai daugeliu atve
jų nebuvo geri sveturgi-

Vienas Walter-McCarran 
Akto punktas įsako visiems 
JAV gyventojams nepilie- 
čiams sausio mėn. kiekvie
nais metais registruotis ir 
visuomet nešiotis, nepiliečio 
registracijos kortą. Kaip 
ilgai taip bus? Ateis natu- 
ralizuotiems, ar gal ir čia- 
gimiams įsakymai nešiotis 
kortas ar net pasus, jeigu 
tas įstatymas- nebus at
šauktas ar bent pataisytas.
Į Social Security visi moka, 

bet ar visi gauna?
Kongresas priėmė įstaty

mą ir Aukščiausias Teis
mas užgyrė jį, kad depor
tuojami už politiškas pažiū
ras ir bendravimus praran
da teisę naudotis Social Se
curity privilegijomis, nors 
jie moka mokestis į ją. Visi 
Amerikos gyventojai, kurie 
paeina po šiuo įstatymu, 
yra priversti mokėti duoklę 
į Social Security fondą, ta
čiau iš jo gauti ne visi ga
li. Social Security nėra pa
šalpa, ji yra nupirkta kiek
vieno uždirbtais pinigais, iš 
algos, iš uždarbio atitrauk
tais, kad atėjus skirtiems 
metams būtų išmokamą. 
Bet ji nėra išmokama poli
tiniams deportuojamiems. 
Nueita taip toli, kad net 
pomirtinės neišmoka de
portavimu persekiotų as
menų šeimoms. Pavyzdys: 
Mrs. William Heikkila, san- 
franciskietė.

Laikas Walter-McCarnan 
Įstatymą panaikinti

Walter-McCarran įstaty
mas niekuomet nebuvo po
puliarus tarpe amerikiečių. 
Jis buvo Kongreso priimtas 
prieš prezidento Trumano 
norą. Neužgyrė jo nei kon- 
gresmanas Celler, nei sena
torius Lehman. Kongrese ir 
šiandien rasis daugiau to

kių, kurie neužgiria depor
tacijų ir denaturalizacijų.

Demokratų partijos 1960 
metų nominacinė konvenci
ja rinkiminėje platformoje 
pasisakė, kad Walter-Mc
Carran įstatymas turėtų 
būti pataisytas arba visai 
panaikintas. Demokr a t ų 
partija, greta kitko, paža
dėjo sekamą:

“We must remove the 
distinctions between native 
born and naturalized citi
zens to assure full protec
tion of our laws to all. 
There is no place in United 
States for second class 
citizenship.

“The protection provided 
by due process, right of 
appeal, and Statutes of 
Limitation can be extended 
to non-citizens without 
hampering the security of 
our nation...”

Ką žada Statute of 
Limitation?

Statute of Limitations — 
įstatymas apriboja lai
ką. Sveturgimis, legaliai 
įvažiavęs ir pastoviai pen- 
keris metus išgyvenęs 
nebegalėtų būti deportuo
tas. Taipgi sveturgimis, ta
pęs šios šalies piliečiu, pen- 
keriems metams praėjus 
nuo įsipilietinimo dienos, 
nebegalėtų būti nupilieti- 
namas. Prie dabartinių 
įstatymų sveturgimis, iš
gyvenęs JAV nors ir 50 me
tų, gali būti deportuotas.

Konferencija pasis a k ė 
kovoti už pakaitas arba vi
sai panaikinimą Walter- 
McCarran įstatymo, ir už 
Statute of Limitations. Kad 
sėkmingiau galėtų tą darbą 
vesti, konferencija pasisakė 
įkurti atstovybę Washing
tone. Įstatymdavystės dar
bo vedėju gavo jauną dar
buotoją Marvin Stern.

Taigi, kad Kongresas pra
vestų tokius įstatymus, mes 
visi privalome už jų prave- 
dimą darbuotis. Jei kiekvie
nas demokratinis pilietis 
parašytų savo kongresma- 
nui ir senatoriui nors vieną 
laišką, Walter - McCarran 
įstatymas liktųsi panaikin
tas, Statute of Limitations 
pastiprintas ir deportavi
mo pabaisa visiems lai
kams būtų pašalinta nuo 
darbo liaudies buto durų.

Korespondentas

Nutarta laikyti susirin
kimus paskutinį penktadie
nį kiekvieno mėnesio.

Komisija praneša, kad 
ruošiamas žaislų vakaras 
kovo 11 d. Pranešimas gra
žiai sutiktas ir pažadėta 
parengimui pagalba. Pra
šome visų įsitėmyti susirin
kimo dieną. Ačiū visoms, 
kurios susirinkusias pavai
šino.

M. S.

Kinija daug perka 
grūdą užsienyje

Ottawa. — Kanadoje Ki
nija pirko 12,133,000 buše
lių miežių ir 28,000,0000 bu
šelių kviečių. Tai didžiau
sias grūdų pirkimas Kana
doje. Už grūdus sumokėjo 
$60,000,000.

Iš Australijos praneša, 
kad ir ten Kinija pirko 
400,000 tonų, kviečių ir 40,- 
000 tonų miltų už $60,000,- 
000.

Oslo. — Norvegija ir Ta
rybų Sąjunga susitarė plės
ti kultūrinius ryšius ir ap
sikeisti mokslinėmis infor
macijomis.

Redakcijos Atsakymai
J. Gaidžiui. — Apie tai, 

manome, užteks jau to, kas 
buvo parašyta.

Onytei Wellus. — Straips- 
n e 1 į laikome jubiliejinei

“LAISVĖS” AUKSINIO 
JUBILIEJAUS PROGA

PARENGIMAI

Kviečiame visus apšvietą bran
ginančius žmones atsilankyti į 
žemiau nurodytus parengimus.

NEW YORK
Banketas sekmadienį, vasario 
19 d., American-Russian Cen
ter Hall, 61 Rivington Street 

(arti Williamsburg tilto).
Bilietas $3.50.

PITTSBURGH, PA.
Banketas sekmadienį vasario 
(Feb.) 19 d., 6 vai. vakare, 
LDS kuopos name, 1024 Bea
ver Ave., N. S. Pittsburgho.S
Vietoj įžangos, auka $1.50.

CLEVELAND, OHIO
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus paminėjimui banketą 
rengia LLD 15-j i Apskritis. 
Įvyks šeštadienį, vasario 

(Feb.) 25 d., LDS Klubo 
salėje. Pradžia 6-tą vai.
vakare. Bilietas $1.25

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje 
29 Endicott St.

Įžanga $2.00

CHICAGO, ILL.
Koncertas sekmadienį, balau 

džio 2 d., Mildos salėje.
Pradžia 6-tą vai. vakare.

laidai. Ačiū!
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LMS VEIKLA ALDLD REIKALAI
L.M.S. SUVAŽIAVIMAS — BALANDŽIO 1 DIENĄ

■ '1

Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas įvyks šį pa
vasarį,, balandžio 1-mą dieną, Chicagoje. Tiesa, dėl pri
sirengimo prie suvažiavimo reiks skubėti, bet tikime, 
kad ta diena, siūloma LMS I-osios apskrities, bus gera 
keliais atžvilgiais.

Tą savaitgalį, sekmadienį, balandžio 2-rą, yra ruo
šiamas didelis jubiliejinis koncertas dėl laikraščio “Lais
vės” 50 metų sukakties. Daug menininkų pasiruošę daly
vauti toje iškilmėje. Tai matome, kad pasidaro gera pro
ga menininkams pasitart savo reikalais. Toliau, kadangi 
daugybė darbininkų švęs trijų dienų šventę tą savaitga
lį (Velykos pripuola balaidžio 2), tai bus galima visą pil
ną šeštadienį pašvęsti suvažiavimo reikalams.

Šiomis dienomis išsiunčiame vienetams ir pavie
niams nariams konferencijos atsišaukimus. Prašome, 
kaip greit galima, pasitarti ir išrinkti delegatus. Turė
kite mintyje, kad štai gera proga pasiųsti jūsų kolonijos 
menininkus-artistus į Chicagą, atstovauti jūsų miestą 
LMS konferencijoj ir prisidėt prie koncerto programos 
pildymo tą sekmadienį.

Mūsų laikraščiai remia, garsina ir aprašo mūsų me
ninę veiklą. Jie taipgi artimi artistų eilėms, nes žurna- 
lizmas yra viena stipriausių mūsų lietuvių meno šaka. 
Rašytojas, poetas turi progą savo medžiagą parodyt 
publikai - skaitytojams taip,’kaip aktorius, dainininkas 

** ant scenos.
Parodykime savo bendrumą su mūsų nenuilstančiais 

žurnalistais ir padėkime padaryt balandžio 1—2 dienas 
iškilminga menine švente.

Mūsų broliški vienetai ir draugai visų pažangių or
ganizacijų, kviečiame jus prisidėti prie šios šventės su 
pagalba finansiniai ir moraliniai, kad kuo daugiausia 
delegatų ir menininkų galėtų būti sukviesta į Chicagą. 
Pavyzdžiui, New Yorko ir apylinkės LMS vienetai, bro
liškos draugijos ir laikraštis susivieniję siųs delegatus į 
suvažiavimą. Delegatai renkami tuo atžvilgiu, kad jie 
galės prisidėti ir prie jubiliejinio koncerto programos. 
Tuo atveju yra užtikrinta gera reprezentacija iš New

Chi-

Philadelphia, Pa. Washington, D. C.

Duodam pasiūlymą kitoms kolonijoms — Mass ir 
Conn., Ohio, Penn, ir Michigan: bandykite bendrai dar
buotis dėl šitokios reprezentacijos. Bendra 
stiprins mūsų visų veiklą.

LMS programa numatoma šitokia:
šešt., balandžio 1—nuo 10 iki 5 vai.
šešt., balandžio 1—7 vai. muzikai is 

susitikimas su svečiais.
Sekm., balandžio 2—nuo 10—12 konfer. užbaiga, j
Sekm., balandžio 2—2-rą v. jubiliejinis koncertas.1

Daugiau žinių apie LMS suvažiavimą, jo programą 
ir dalyvius bus suteikta šioj kolumnoj laiks nuo laiko. 

^Prašom visus meno mylėtojus rimtai pasitarti šiuo klau
simu, kad būtų galima įvykdinti tikrai iškilmingą meno 
šventę Chicagoj šį pavasarį.

Mildred Stensler,
Lietuvių Meno Sąjungos Sekretorė

Gražus atsiliepimas
Sausio 22 d. buvo sureng

ta prelekciją, o po jos buvo 
klausimų ir diskusijos. Čia 

Miesto gaspadorius nėra darbuojasi vietinė “Morgen 
tybės, rasės bei įsitikinimų, pasitenkinęs su automobi- Freiheit” Ass’n, kad gauti 
Iki šiol nekurios valgyklos lių palikimu gatvėse. Jisai žydų liaudies dienraščiui 

sako, kad reikia surasti tuš- naujų skaitytojų ir aukų. 
I čias distriktuose vietas ir , .. . . .

REZOLIUCIJA 
NEDARBO KLAUSIMU

LLD Pirmosios Apskri
ties konferencija, aptarusi 
kylantį nedarbą Ameriko
je, mano,_ jog šalies vyriau
sybė-turėtų, imtis kuo sku
biausių žygių šios nelabo
sios darbo žmonių nelaimės 
sulaikymui.'

Prez. John F. Kenedžio 
patvarkymą sušelpti val
dišku maistu tūkstančius 
alkanų bedarbių šeimų, 
konferencija sveikina. Ta
čiau tuo pačiu metu turi 
galvoje, jog šiais labdarin
gais žygiais vyriausybė A- 
merikos bedarbių šeimų 
vargo nelikviduos. Reikia 
tokių reformų, kad kiekvie
nas Amerikos darbininkas 
turėtų užtikrintą darbą. O 
tas galima padaryti trum
pinant darbo valandas.

šešios dešimtys didžiųjų nas, kuriose žuvo 12 mai- 
valgyklų pasirašė sutartį su nierių. Ateitis prodys, kuo 
AFL-CIO unijos lokalu 301, šis teismas pasibaigs, 
kad priimdami darbininkus 
nediskriminuos dėl jų tau-

Iš Pirmosios apskrities 
konferencijos 

rezoliucijų
Konferencija įvyko

cagoje 1961 m. sausio 29 
d. Tapo priimtos trys svar
bios rezoliucijos.

Organizacijos reikalais 
rezoliucijoje randame seka- 

I mus patarimus kuopoms 
dėl pagerinimo veiklos:

1. Visi kuopų nariai pri
valo laikyti sau svarbia 
pareiga lankyti kuopos su
sirinkimus.

2. Visų kuopų valdybos 
privalo stengtis, kad susi-

i rinkimai būtų nenuobodūs. 
Vadinasi:

a) Be rutinos,_ narių su
sirinkimuose turėti paskai
tą - prelekciją ar šiaip dis
kusijas bėgamais reikalais;

b j Aptarti savo knygas, 
ar aplamai svarbias kny
gas ir straipsnius iš mūsų 
svaudos.

c) Kai kada turėti ir “šu
nim - burum” — lengvų 
užkandžių ir gėrimų;

3. Apskrities komitetas 
privalo duoti, kuopų. valdy
boms pagalbą veiksminges
nių susirinkimų turėjimui:

4. Daugiau rašyti spau- 
idoje apie savo organizaciją 
i ir jos darbus;

5. Kuopų vadovai priva
lo ruošti viešus filmų rody
mus; kviesti duoti praneši
mus, viešėjusių Lietuvoje 
turistų.

Konferencija pabrėžia, 
jeigu kurios kuopos taip 
darys, ne vien suaktyvins 
veikimą, o ir naujų narių 

!----- . Konferencija paste-
i bėjo, kad kai kurių narių 
i manymas, jog “kitur gali- 
i ma veikti, bet pas mus ne
galima, ” yra klaidingas. 
Taip galvodami nariai, be 
abejo, nieko neveiks, 
sos kuopos, kur tik 
kiek nors lietuvių, 
veikti, jeigu stengsis 
ti.

PRIEŠ LIETUVIŠKŲ 
CHULIGANŲ 
SIAUTĖJIMĄ 

4

Konferencijoje buvo 
keltas klausimas apie 
tuviškųjų chuliganų užpuo
limus ant di-enraščio “Vil- 
niesr ir jos personalo. Tuo 
reikalu konferencijos < pri
imtoje rezoliucijoje randa
me išdėstymą, kaip Lietu
vos “vaduotojai” yra įpuo; 
lę į desperaciją ir griebiasi 
chuliganizmo prieš mūsų 
spaudą ir veikėjus. Rezo
liucijoje, tarp kitko, skai
tome:

LLD Pirmosios Apskri
ties konferencijos, įvyku
sios Mildos teatre sausio 
29, delegatai nesako, j o g 
visi' nacionalistai yra ne
pataisomi tautos priešai. 
Jų tarpe yra ir gerų žmo
nių. Vėliau ar anksčiau 
jie supras darą klaidą ir 
nuo tų politinių banditų,, 
desperatų, kurie nūdien 
daužo mūsų laikraščio 
“Vilnies” raštinės langus, 
atsiskirs, juos pames.

Tačiau 
banditus, 
Pirmosios 
ferencijos delegatai smer
kia visu griežtumu. Atsa
kymui į jų niekšiškus iš
puolius konferencijos dele
gatai pasižada grįžę į savo 
kuopas dar labiau pasiryž
ti aktyvinti mūsų kuopų 
veiklą, dar sparčiau ieško
ti nauju narių organizaci
jai.

Konferencija pataria 
“Vilnies” bendrovės direk
toriams, atsakant j priešų 
užpuolimus, paskelbti vajų 
laikraščio finansiniam su
stiprinimui. Rezoli u c i j a 
pažada: “LLD Pirmosios 
Apskrities kuopos ir nariai 
stos. į darbą visu savo pa
jėgumu, kad pinigų sukėli- 

Eglaitėlmui vajus būtų laimėtas.”

neimdavo juodveidžių bei 
kitų tautų darbininkų.

Jei ši sutartis bus vykdo
ma gyveniman, tai bus pa
darytas žingsnis pirmyn.

Pereitais metais namu

įtaisyti parking vietas su 
mažu primokėjimū. Įtai
sius panašias parkinimui 
vietas, tie automobilių sa-i 
vininkai, kurie savo karus ,

Žinome, kol yra kapita
listinė santvarka, tol liau- 

• dies spauda bus keblioje fi
nansinėje padėtyje.

Parengimas įvyko Kultū-
savininkai buvo įspėti, kad į paliktų prie namų lauke, ros centre. Oras buvo labai 
pasimokėtų užvilktas mo- būtų bausti.
kestis už vandenį, bet ne
visi tai padarė. Dabar įspė- mažai pritarimo.
jama; kad pasimokėtų ir sakoma, bus daromi žings- iš miesto apylinkės, bet 
sakoma, kad bus daromi niai tai padėčiai pašalinti, spaudos rėmėjai susirinko, 
žingsniai sulaikymui van- j 
dens tiems, kurie nepasi- 

I mokės. Sakoma, nesumokėr
Sulaikymui Amerikoje Į tų pinigų suma siekia kelis

1 1 > turėtų milijonus dolerių.

i blogas, šaltis iki zero, daug 
Bet jo sumanymai gauna sniego, .kuris kliudė žmo- 

. Tačiau, nėms susirinkti, ypatingai

Pilietis

darbuotė su-

konferencija, 
vakarėlis ir i gaus.

IŠ BRAZILIJOS
Sao Paulo lietuvių 

jaunuolių veikla
Gruodžio mėn. 18 d. buvo 

surengta draugijos “Alvo
rada” vienų metų sukak
ties minėjimas, su 
menine programa. Vakaro 
atidarymo proga kalbėjo 
draugijos pirmininkas Sr. 
Leo, kuris padėkodamas. 
nariams ir darbuotojams 
prisidėjusiems prie veiklos, 
pažymėjo, kad draugija 
“Alvorada”, palygina m a i 
per trumpą laiką, nuveikė 
nemaža gražių darbų.

4 Vėliau kalbėjo Apolonija) 
Degutienė. Kalbėtoja ragi
no jaunuolius ir vyresniuo
sius, kad visi prisidėtų prie, 
išugdymo draugijos choro, 
prie rengimo vakarų ir 
prie bendro “Alvorada” 
draugijos veikimo.

Programoje, buvo rinkta 
to vakaro gražuolė. Laimė
jo simpatiška jaunuolė An
na Bukas. Toliau meninėj 
programoj buvo suvaidinta 
dvi trumputės komedijos: 
“Eu nau soi eu” (Aš neesu 
aš) ir “Tomazia”. Po vai-

mo” ir “Nuima nuna 
D’ Amore”, akompanuojant 
pianinu talentingai choro 
vedėjai Marijai Luizai Ma
chado. Sekančiam kartui 

gražia1 solistas pasižadėjo 
s ' paruošti jau lietuviškų dai

nų repertuarą.
Po meninės programos 

tęsėsi šokiai. Publikos bu- 
I vo pilnutėlė salė. Buvo lie
tuviško jaunimo ir iš kitų 
organizacijų ir, matyti, 
jiems čia patiko.

Draugija “Alvorada” dar 
nauja. Jos nariai, tai mūsų 
tautos sūnūs ir dukros, 
daugiausia jau gimę čia, 
susibūrę vienybėn kilniems 
kultūriniams tikslams.

Ateičiai draugijos “Al
vorada užmojai platūs. 
Štai, sausio pradžioje drau
gijos choras jau pradėjo 
repeticijas; šiame parengi
me pirmukart pasirodęs šo
kių ansamblis savo veiklą 
tęs ir toliau; bus įsteigta 
lietuviu kalbos kursai ma
žiesiems, jaunuoliams ir net 
suaugusiems.

Draugijos visai veiklai
dinimų sekė dialogas “Do- nušviesti ir stiprinti, netru- 
vana mylimąjam”.

Šio vakaro scenoje vaidi- 
' nusieji artistai, daugiausia 

jaunuoliai, vaidino gerai ir 
publiką pilnai patenkino. Iš 
senesniųjų, patyrusių artis
tų, vaidino tik K. Januška ) 
ir Albina Sukavičius.

Programos tąsoje buvo vienybė kaskartą eitų stip- 
^ušokta šokiai “Kalvelis” ir ryn, ir atneštų taip laukia- 
“Subatėlė”. Antanas Joce- mus kultūrinius vaisius, 
vičius savo melodingu bari
tonu padainavo “Incautesi-

kus bus pradėta leisti vidu
jinis mėnesinis laikraštu
kas “Alvorada”. Vėliąu bus 
mėginta jį padaryti viešu, 
tai štai kokius gražius dar
bus mūsų jaunuoliai užsi
brėžė ^nuveikti! Linkėtina, 
kad tas jų entuziazmas ir

kylančio nedarbo 
būti šūkis: 30 valandų 
darbo savaitė!

Cleveland, Ohio
“Laisvės” 50 metų 

jubiliejaus minėjimas
50 metų, tai yra svarbus 

pergyventas peri j odas, ne
žiūrint, ar mes imsime ypa- 
tą, draugiją ar laikraštį. 
Ypatingai “Laisves”, kaip 
žinome, kelias nebuvo ro
žėmis nuklotas. Jai daug 
teko pergyventi bėgyje tų 
50 metų. Todėl yra begalo 
svarbu jos rėmėjams susi
eiti ir bent dalinai prisi
minti tuos pergyvenimus 
ir pasidžiaugti visais to 
laikotarpio atsiekimais.

Clevelandieč i a i mūs ų 
spaudos rėmėjai ir abelnai 
visa pažangioji visuomene 
turės progą dalyvauti ta- clus< 
me minėjime vasario 25 die-, e^a 
ną. LLD 15-oji Apskr., ben-! 
drai su vijomis vietinėmis 
kuopomis, rengia tą dienąyra

gali. gražų banketą LDS Klubo 
veik-

pa
lio

tuos politinius 
desperatus, LLD 
Apskrities kon-

Išvengimui automobilių 
nelaimės vis įvedami nauji
įstatymai. Yra bilius ir, jei- pateikė
gu jis bus pravestas gyve
niman, kiekvienais metais 
atsinaujindami leidimus tu
rės pereti akių patikrinimą. 
Suradus akių nesveikumą, 
leidimai vairuoti automobi
lį nebus atnaujinti.

Reading, ’ Pa., netolimas 
Philadelphijos kaimyri a s. 
Šis miestas savo laiku bu-. 
vo socialistų tvirtovė ir jų 
valdomas per eilę metų. Da
bartiniu laiku apie socialis-j 
tus, ju veikla nieko nesi- 
girdi. į

Savo laiku čia gyveno 270 
lietuvių. Jų veikimas man 
neatmenamas, bet ča.gyve-l 

.ūsu pažangios spaudos 
;as‘ "Gims Zamousevl- 
Man jį teko sueiti per- 

vasarą Baltimorėje. 
Zambusevičius yra

mūsų parengimų lankyto
jas. Atsilankęs, visada pa
remia su žymia auka mūsų 
spaudą. Jisai metais nėra 
jaunas, bet mylintis pažan
gą. Ačiū jam.

svetainėje. Pi e t ū s $1.25 
ypatai. • Prašomi visi daly
viai. Tikietus prašome įsi
gyti iš anksto, -jų galite 
gauti pas rengėjus ir LDS, Philadelphiečiai buvo pa-
Klube. Pradžia 6 vai. yak. sirengę sutikti nacių vadą, 
Po vakarienes turėsime kuris ketino atvykti pikie- 
trumpą programą, o vėliau 
tęsis šokiai iki vėlumos.

tuoti nacių žiaurumus ro
dantį judį Boyd teatre

Svarbus Meno choro su- Chestnut gatvėj, bet nepa-
sirinkimas šaukiamas vas.1 sirode.
19 dieną, 2 vai po pietų, 
Klubo svetainėje. Šiame su
sirinkime kviečiami <

c OLl_ Per tris trečdalius šimt- 
daly- mečio Metropolitan Opera 

vauti nė tik choristai, bet New Yorko atvykdavo. į 
ir visi LMS kuopos nariai, Į Philadelphiją su savo vai-j 
o taipgi ir visi meno mylė- dinimais. Šie metai bus pa
tojai, nes reikės aptarti vi
są sezono veikimą.

Yra šaukiamos metinės 
apskričių konferencijos:

LLD 15 Apskr. įvyks ko
vo 19 dieną.

LDS 4-tos Apskr. — ba
landžio 30 d. Abi konf. bus 
laikomos Klubo svetainėj ir 
prasidės 10 vai. ryto. Visų 
kuopų pareiga pasirūpinti 
delegatų išrinkimu.

J. žehrys

Brockton, Mass.
PATAISOS

“Laisvėje” iš sausio 31 d., 
5 puslapyje, kur buvo rašy
ta, kad Antanas Venslaus- 
kas įprato prie gėrimo, bu
vo pasakyta “ir kortų”. Jis 
kortomis nelošė, klaidą ati
taisau.

Tame pat “L” numeryje, 
3-me puslapyje tilpo kores
pondencija, kuriai antgal- 
vis uždėtas Brockton, Mass. 
Turėjo būti Stoughton, 
Mass., nes ta koresponden
cija buvo iš Stoughtono.

Geo. Shimaitis

(Iš “Darbo”)

Balboa, Panama. — 1960 
metais per Panamos kana
lą praplaukė 12,000,000 to
nų įtalpos japonų laivų.

skutiniai. Sakoma, dideli 
iškašeiai esą to priežastis. ‘ 
Jų atvykimas ir suvaidini- 
mas, sakoma, lėšuoja $186,- 
000. Kitiems metams už še
šis vaidinimus reikalauja 
$225,000, o rengėjai jau' 
šiais metais turi 30,000 ne- 
datekliaus.

Draugė Į Šapranauskienė 
verta pagarbos. Ji serga, iš 
namų negali išeiti, bet 
“Laisvės” reikalai jai arti
mi. Iš praeities “Laisvės” 
skaitytojai ją pažįsta ir 
laikraščio atnaujinimą jai 
atneša, o ji patarnaja, pa
siųsdama administracijai.

Gi mūsų draugai, ją 
gerbdami už jos gražų 
spaudos platinimo darbą, 
pamokė i o jos duokles į 
LLD už kelis metus.

UMW I-jo distrikto pre
zidentas Lippi federaliam 
ditrikto teisme viename 
kaltinime surastas nekaltu, 
bet dėl kitų kaltinimų bus 
naujas teismas. T ioni kal
tina peržengime Taft-Hart- 
ley įstatymo, vedant santy
kius unijos su Knox Coal 
kompanija Pittston, Pa., ir 
tyrinėjant Knox kompani
jos užsemtas vandeniu mai-

Iš New Yorko atvažiavo 
dienraščio “Morgen Frei
heit” redakcijos narys Bi- 
kas, kuris pernai važinėjo 
Europoje, lankėsi ir Tary
bų Sąjungoje. Jis kalbėjo 
apie kelionę, pateikė savo' 
įspūdžių. Po prakalbų buvo 

i klausimų, į kuriuos kalbe- 
' tojas ‘tinkamai atsakė. Visi 
prakalbos atidžiai klausėt.

Worcester, Mass.
' Blaškosi žmogelis

V. G. Skrinskis laikraš
tyje “The Evening Gazette” 

i “receptą”, kaip su
laikyti komunizmą. Tai se-i tojas ‘tinkamai atsakė. Visi 
na pasakaite, kurią tu s- pra^aibos atidžiai klausėt, 
tancius kartų įvairus gud- Kalbgt<)jas paprašė finansi- 
t uoliai pasakojo. ,n-g paramos dienraščiui.

Manau, kad iš jo “recep- Susirinkę nuoširdžiai atei
to” tiek bus “naudss”, kaip liepė, nes aukų sudėjo $650. 
ir iš sumanymo pasitarnau- Tai nuoširdi ir graži paro
ti respublikonams. ‘ma. , y

D. J. Steponas Joniškietis

BANKETAS
Pittsburghe

Rengia Lietuvių Moterų Apšvietos Klubas

Paminėjimui

Laisvės Auksinio Jubiliejaus

įvyks Vasario 19 February
Vakarienė prasidės kaip 6 vai. vaakre

L.D.S. 160 kuopos name
1024 Beaver Ave., N. S> Pittsburgh, Pa.

Įžangos auka $1.50

iiirniifiįffijiyiūnnpi

Cleveland, Ohio
“LAISVĖS” AUKSINIO JUBILIEJAUS 

PAMINĖJIMUI

BANKETAS
Rengia LLD 15-oji Apskritis bendrai 

su visomis vietinėmis kuopomis

Šeštadienį, Vasario 25 Feb
L.D.S. Klubo Svetainėje

Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą, ir 
kviečiame visus atsilankyti į tą svarbią 

iškilmę apšvietos nauai

Pradžia 6-tą valandą vakare
Bilietas $1.25 Asmeniui

So. Boton, Mass

BANKETAS
Rengia

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas ir LLD 2-ra K p. 
vasario 12-tą dieną, 1-mą vai., Klubo patalpose, 

318 W. Broadway, South Bostone.

Kviečia visus šių organizacijų narius ir simpatikus 
to sekmadienio pietus valgyti su mumis.

Rengimo Komisija

nnuuwuintnunnipfiniiiniMpnniimnIiTnirnnujiuiwiiiiiunn taįjĮ

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., Vasario (Feb.) 10, 1961
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JUBILIEJINIS Iškilmingai palaidotas Eugene I “Laisvės” suvažiavima LAISVĖS' VAJUS Dennis, Komunistų part, vadas pasveikinsime su $50
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

sunkiau su transportacija, nes New Yorke labai daug 
prisnigo, tad gerieji jo rėmėjai patys prisiunčia ir kre
ditą atiduoda jam. - . . _

Darbuojasi ir kiti veteranai vajininkai, kaip tai Geo. igumeUs darbininkų 
Shimaitis, Brockton, Mass.; K. Kasulis, 
Mass.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.;
Auburn. Me.;
atnaujinimų, punktus kredituoja Moterų kuapai

Kaip žinoma, J. Patkus, v

Trečiadieni įvyko mūsų 
LLD 185 kuopos susirinki-

MIRĖ MATAS VINTKAS, 
SLA SEKRETORIUS

Trečiadienį, vasario 8 die
ną mirė SLA sekretorius 
Matas J. Vinikas, sulaukęs 
77 metų amžiaus. Jis sirgo 
širdies liga. Mirė šv. Anta
no

Prašo prezidentą, kad 
išlaisvintą Winstona

Bronkse įsikūręs Komi
tetas Henriui Winstonui iš
laisvinti parašė atvirą laiš
ką prezidentui Kenedžiui, 
prašant, kad jis išlaisvintų 
Henry Winstona.,

Kaip žinoma, Henry 
Winstonas, būdamas Terre 
Houte, Ind., federaliniame 
kalėjime buvo susirgęs ir 
prarado regėjimą. Tai įvy
ko dėl kalėjimo viršininkų 
apsileidimo. Dabar Henry 
Winstonas yra federalinia
me kalėjime Danbury, 
Conn. Jis buvo nuteistas 
kalėti pasiremiant reakci
niu Smitho įstatymu.

Henry Winstonas —vie
nas JAV Komunistų parti
jos vadovų. Jis buvo teistas 
li948 metais kartu su Euge
nijum Dennisu ir kitais. 
Dennisas praėjusią savaitę 
mirė ir buvo palaidotas pra
ėjusį sekmadienį.

Mes taipgi manome, kad 
jau. Pinigus parvykęs pri- < prezidentas Kenedis turėtų 
duosiu. Turime ir ątnaujin- tuojau išleisti iš kalėjimo 
tu prenumeratų. , Priduos!- Winstona.

k .V *■ A ime grjzę namo. f,-------------------
• St. PefSrsburge oras šiuo i . ^ew Yorkas. — Jau ket
inėtu nešiltas. Dar ir paly- Įvirta diena mieste dirba 
ja. Neteko čia maudytis. | apie 45,000 darbininkų nuo 

Turėjome gerų progų su! gatvių valydami sniegą.
daugeliu lietuvių sue i t i. Į 
Laikas greit prabėgo.

Beje, į Miamį buvo atsi-1 
baladojęs radijušas Stukas. 
Liet. Piliečių klube jis kal
bėjo ir filmus rodė. Susirin
ko apie 80 asmenų. Jis gal 
niekur tiek neapsimelavo, 
kaip Miami. .

Tai tiek šiuo sykiu.
J. Gasiūnas

“Laisvėje” jau buvo ra-l JAV Komunistų partija 
syta, kad š. m. sausio men.1 gavo daug dėl Denniso mir- 
31 d. Mount Sinai ligoni- ties užuojautų, tarp kurių mas. Susirinkimas buvo ne- 
nėje, Manhattane, mire ii-1 buvo Tarybų Sąjungos ir, skaitlingas, nes dėl sniego

T veikė-'Kinijos Liaudies Respubli-daug narių negalėjo pa- 
komunistinių partijų siekti Kultūrinio Centro, 

bet įdomus ir gyvas. Nuta
rėme jubiliejinį “Laisvės” 
suvažiavimą pasveikinti su 
$50. Tai turėtų būti pavyz
dys ir kitoms LLD kuo
poms šioje apylinkėje. Pa
laikymą ir stiprinimą pa
žangiosios spaudos mes lai
kome m ū s u užduotimi. 
Kuopos pirmin i n k a s V. 

atsitikimai i Venckūnas mūsų kuopą at- 
Man- stovaus ir įteiks pasveiki- 
kartų nimą.

Worcester kovotojas už
I..:.., Norwood, Mass.; A. Apšegienė,’ Ižmonių reikalus, JAV Ko- telegramos.

; H. Žukienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė munistų partijos pnminin-
- - - -.-T- --i- sulaukės Su New Yofko/alininkas is New Haven, milG sulaukęs ob metų am-

J .......... Jlžiaus. į-----
i, westhave-' i plaučius.

Laidotuvės įvyko sekma-
diena. Ne-

kas Eugene Dennis.

Conn., nesveikuoja, randasi ligoninėj. Bet jo miesto re-1 ^!au1s;_ . ve"
mėjai ateina jam i pagalbą. J. ir H. Šoliūnai, 
čiai, prisiuntė naują prenumeratą Patkaus kreditui. Lin
kime Jonui greit pasveikti. dienį, vasario 5

t --------- 'žiūrint labai
Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: < (mifjsto gatvės buvo už-|

1 verstos sniego pušniais),
i laidotuvių ceremonijose da- 

$15.00 Gyvavo daugiau kaip vienas 
6.00 ' tūkstantis žmonių.

. 6.00
.. 5.00

Worcester, Mass.
K. Kasulis prisiuntė blanką ir $58. Aukojo:

M. Žukienė ............................................
V. Trakimas ..........................................
J. Skeltis ................................................
J. Vaškus ................................................
J. Lietuvininkas .......................................   5.00
J. Pigaga ................................................... 5.00
K. Kasulis .................................................  5.00

Po $1: M. Petkunas, M. Sukackienė, L. Ausienė, 
J. Amutis, J. Deksnys, C. Chiras, J. Pattison, V. Pače- 
sas, P. Bacevičius, R. Tamulevičius, J. Lazar.

Worcester, Mass.
“Linkime ‘Laisvei' sėkmingai dar daug, daug metų 

gyvuoti ir skleisti darbininkišką apšvietą ir žinias. Čia 
randate $314.50. Draugiškai, D. G. Jusius”. Aukojo:

LLD 11 kuopa ......................................... $50.00
30.00 
29.60 
25.00 
25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

F. Kazeliūnas .... 
Pelnas nuo banketo 
Dom. ir Julia Jusiai 
Marcelė Žalimienė . 
“Laisvės” Draugas 
J. Jeskevičius .... 
M. Yucienė .........
V. Žitkus .............
P. Jelskis .............
Abingtonietė .......
P. Sadauskas ..... 

P. Jakaitis ...........
P. Grinevičienė ... 
A. Abračinskienė . 
J. Petkūnas .........
F. Petkunas ....... .
J. Benderius ..... 
J. ir H. Žilinskai .:.
L. žalimas ’ .......

J. Deksnys ......... .
W. ir B. Bernotai

P. Skrolskiai .......
M. Sukackienė

M. šupėnienė .......
Ig. Lozoraučius ... 
F. Petrauskas .... 

J. Senkus .............
C. K. Urbonai ....
D. Žemeikis .........
O. Sedar ...............

Po $1: A. Pilkauskas, P. Balčiūnas, Bučinskienė, A. 
Motejaitienė, A. Meliauskas, Tamočiok, P. šiušąs.

$50.00

. 25.00 
.. 10.00 
.. 8.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
,. 6.00 
.. 5.00 
.. 2.00

Alf. Venskevičius, 
Marijona Valent,

Daugiau aukų g'auta:
K. K., Brooklyn, N. Y....................
G. ir S. Stasiukaičiai, Cliffside Park, N. J. ... 50.00 
Atminčiai Petro Vaznio ................................. 50.00
Maple Park (per Aug. Večkį),

Lawrence, Mass. ...............................
Nuo E. Duobienės pares, Rochester, N. Y.
Joe ir Helen Sholunas, W. Haven, Conn. ..
Edward Kelly, Brockton, Mass.......................
A. Grigaitis, Jennings, La...............................
A. Valeika, Chicago, Ill...................................
Edward Karpavich, Cliffside Park, N. J. ...
Grandrapidietis ......................
Po. $1: R. E., Pittsburgh, Pa.; 

Stoughton, Mass.; Antanas Raila,
Brockton, Mass.; S. Urban, Salem, Mass.; A. Butkaus- 
kas, Brooklyn, N. Y.; A. Baresger, Canton, Mass.; F. 
Preibis, Walpole, Mass.; P. Kastecka, B. Sarapas. Nor
wood, Mass.; A. Lugauskas, Northport, L. L; A. Rama
nauskienė, Kingston, Pa.; Peter Gavėnas, Huntington, 
L. L; Stella Lawatsch, Detroit, Mich.

Dėkojame visiems, kurie taip gražiai parėmė laik
raštį finansiškai. Vajus artinasi prie užbaigos. Turėtu
me gražiai ir garbingai užbaigti. Yra daugelis, kurie ne
atsinaujino prenumeratas, prašome tai padaryti. Lau
kiame.

Laisvės Administr'acija

ligoninėje, Niujorke.

IŠPLAUKĖ Į UŽSIENI 
250 TSRS TURISTŲ 

Odesa.
plaukos išplaukė TSRS lai
vas “Estonija”. Išvyko į 
užsienį 250 tarybinių turis
tų, kurie turizmą užsitar
navo gerai atlikdami įvai
rius darbus. Turistai lanky
sis Turkijoje, Graikijoje, 
Italijoje ir aplankys pen
kias valstybes Afrikoje.

Iš šios prie-

DAUG MAŽIAU PERKA 
AUTOMOBILIŲ 

Detroitas.
nesį naujų automobilių bu
vo parduota mažiau, kaip 
bent kada per pastaruosius 
septyneris metus. Dabar 
pardavyklose yra virš 
1,000,000 naujų automobi
lių. Numatoma, kad auto
mobilių gamintojai sulai
kys jų gaminimą.

Sausio mė-

miestui susirūpinti
Laikas nuo laiko tai vie- 

jnoje, tai kitoje miesto da
ily j e sugenda didieji van- 
Įdens vamzdžiai ir užlieja 
gatves. Tokie 
vis dažnesni darosi 
hattane. Jau porą 
šiemet tokių vamdžių pra
kiurimas padarė daug ža
los.

Kas pasidarė? Kodėl se-
Tą dieną velionio kūnas 

buvo pašarvotas didžiulėje 
Riviera Casino (1686 Broad-1 niau tokių nelaimių nepa- 
way, arti 53-ciosios gatvės,1 sitaikydavo, arba pasitai- 
Manhattane) salėje. Kars-pydavo tik labai retai? 
tas buvo padėtas ant pa-' 
stolio palei estradą—kars
tas, beje, skendėjo gėlėse.

Susirinko, kaip sakyta, 
daug žpionių: komunistų ir 
nekomūnistų, darbin inkų, 
tarnautojų ir intelektualų.

James Jackson, angliško 
savaitraščio “The Worker” 
vyriausias redaktorius, pir
mininkavo. Trumpoje savo 
kalboje jis nušvietė E .Den- 
niso darbus, brangius, svar
bius liaudžiai. Sakė kalbas: 
Elizabeth Gurley Flynn, 
neseniai grįžusi iš Europos. 
Ji sakė:: Eugenijus Dennis 
mirė, palikdamas savo tes
tamentą: tęsti kovą už tai
ką ir naują Amerikos dar
bo žmonių rytojų.

JAV Komunistų partijos 
sekretorius Gus Hali sakė:

—Su E. Denniso mirtimi, 
amerikiečiu tauta neteko 
pavyzdingo sūnaus ir pilie
čio. ^lis buvo ne tik puikus, 
ryžtingas kovotojas, buvo 
geras vyras ir vaikų tėvas.

Kalbėjo ir Claude Light
foot, vienas JAV Komunis
tų partijos vadovų; taipgi 
kalbėjo ir žydų dienraščio 
“Freiheit” (“Laisvė”) .re
daktorius Paul Novick.

E. Denniso žmona, Peg
gy, negalėjo Šermenyse da
lyvauti — g v d y t o jai už
draudė, nes jos sveikata bu
vo susilpnėjusi.

Minia žmonių pagarbiai 
lenkė galvas ties E. Denni
so karstu; kiekvienas žino
jo jo nuopelnus, atliktus 
Amerikos darbo žmonių 
naudai.

Tuomet Dennisas buvo iš
vežtas į Alyvų kalno (Man- 
hattane) krematoriją ir ten 
i o palaikai buvo sukremuo- 
ti.

Paliko velionis liūdesyje 
žmoną, du sūnus ir tūks
tančius draugų.

viskas kita, taip 
vamzdžiai sensta, 
Reikia atsiminti, 
buvo sudėti prieš 
metu. Kai kurie 

senesni. Kai kurie 
vamzdžiai yra milžiniški. 
Dvidešimties colių 
vamzdis skaitomas 
plonas. Yra vamzdžių iki 
48 colių storio. Didelė jų 
dauguma labai seni. Todėl 
galima tikėtis vis daugiau 
ir daugiau sugedimų.

Ką apie tai galvoja mies
to galvos? Kas daroma pa
dėties pataisymui?

Kol kas labai mažai. Pa
keitimas pamatinės -van
dens vamzdžių sistemos ne
menkas darbas. Tai didelis 
ir .labai brangus darbas. 
Apskaičiuojama, kad vamz
džiu sumoder n i z a v i m a s 
miestui lėšuotų apie $100, 
000,000! Bet i viskas rodoj 
kad kitos išeities nebus. Jei 
ne šiemet, tai kitais metais 
turės būti ieškoma lėšų gel
bėjimui miesto vandens 
pristatymo sistemos.

Rep.

Kaip 
vandens 
genda, 
kad jie 
apie 50 
dar

storio
visai

New Yorkais. — Per dvi 
dienas policija davė virš 
3,000 “tikietų” tiems auto
mobilistams, kurie neklau
sė majoro uždraudimo, pa
sirodė gatvėse su savo au
tomobiliais.

RUSKAS PAKARTOJO 
SENĄ PRASIMANYMĄ
Washingtonas. — JAV 

Valstybės sekretorius Dean 
Ruskas, kalbėdamas su ko
respondentais, pakarto j o 
seną prasimanymą. Jis sa
kė: “Kuba eksportuoja re
voliuciją į kitas Lotynų 
šalis”.

Waishingtonas. — Prezi
dentas Kenedis turėjo kon
ferenciją su laikraščių ko
respondentais.

CLIFFSIDE PARK, N. J.

Liūdnai Prisimename

Dorothy Karpavich
(PU.ZUNAITĘ)

Staigi mirtis atėmė ją nuo mūsų 1960 metų 
vasario 12 d. pačiame jos gyvenimo gražu
me, vos sulaukusią 39 metų, malonią ir 
mylimą. Vasario 16 dieną ją palaidojome 
Waterburio Lietuvių Tautiškose kapinėse.

EDWARD KARPAVICH, vyras 
RONALD, sūnus

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt, Vasario (Feb.) 10, 1961

3 d.

St.

Sekretorius raportavo, 
kad šie metai mūsų kuopai 
prasidėjo gerai. Jau didelė 
dauguma narių pasimokėjo 
duokles už šiuos metus. Dąr 
tik apie 12 yra nepasimokė- 
jusių, bet jis mus užtikrino, 
kad jam pavyks duokles iš
rinkti ir iš tu keliu nariu.VU u

Susirinkimą gerai pagy
vino ir paįvairino diskusi
jos apie J. Ragausko knygą 
“Eikite, mišios pasibaigė”. 
Paskui kalbėjo visa eilė 
draugų. Abelna išvada to
kia, kad knyga yra labai 
naudinga ir visiems patin
ka. Centralinis Komitetas 
vertas pagyrimo už jos pa
rinkimą. Įdomu tas, kad 
šiame susirinkime pasirodė, 
jog daug narių knygą yra 
perskaitę ištisai, atsidavu
siai. Neabejoju, kad šios 
diskusijos paskatins kny
gą perskaityti ir tuos na
rius, kurie jos dar neskai-

Buvo manyta per disku
sijų šerengą perleisti ir R. 
Mizaros knygą “žvilgsnis į 
praeitį^’, kurią pernai na
riai taip pat gavo. Bet lai
ko nebeužteko, ir knygos 
diskusavirhas atidėtas ki7 
tam susirinkimui. Vadina
si, ir ateinantis mūsų kuo
pos susirinkimas bus įdo
mus ir Įvairus.

Rep.

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai.

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos.

1556

Pertaisymai veltui. *
EUTA CLOTHING

St. Nicholas Ave. (187-188) 
NYC., IRT 191st.

Iš laišką
1961 m. vas.

A. Bimbai
Gerb. Drauge,

Rytoj apleidžiame
Petersburgą ir vykstame į 
Miami.

Petersburge į savaitę lai
ko turėjome net keturiuose 
parengimuose dalyva u t i. 
Buvo suruošti du filmu ro
dymai ir dveji pietūs. Vis
kas gerai pavyko.

“Laisvės” vajaus reika
lais gerai dirba A. Metelio- 
nis. Mes jam padėjome. Tu
ri surinkęs nemažai sveiki
nimų.

Čia randate vieno naujo 
skaitytojo adresą. Siunti- 
nėkite jam “Laisvę” tuo-!

v COSMO3 
TRAVEL BUREAU

■ Skelbia
EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ
j ' < APŽIŪRĖK’MIESTUS--- • ;

APLANKYK GIMINES, 
Specialios grupines ękskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.
DVI SPECIALIOS KELIONES 

su M. S. BATORY
I LENINGRADĄ

Balandžio 12 ir liepos 11, 1961 »
Vietų skaičius ribotas.

Reikia rezervuotis iš anksto.

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms i§ USSR

Smulkmenų ir pilnesnių informa
cijų rašykite arba skambinkite

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Itic. 

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

Telefonas Circle 5-7711

iš kalėjimo

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia banketą paminėjimui 
‘'Laisvės” auksinio jubiliejaus. Ban
ketas jvyks šeštadienj, vasariu 
(Feb.) 25 d., LDS Klubo salėje, 
pradžia 6-tą vai. vakare. Bilietas 
$1.25 asmeniui. Kviečiame visus at
silankyti.

Svarbus Meno Choro susirinkimas 
jvyks vasario (Feb.) 25 d., LDS 
Klubo salėje. I šj susirinkimą kvie
čiame ne vien tik choriečius, bet 
ir visus LMS kuopos narius ir vi
sus meno mylėtojus, nes šiame su
sirinkime turėsime aptarti visą se
zono veikimą. J. Žebrys (11-12)

HiiLADELPHiA, pa. r
LLD 10 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks vasario (Feb.) 10 d., 
svetainėje 1150 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Draugai ir drau
gės, kreipkite daugiau savo dėmesio 
i mūsų kilnios organizacijos kul
tūrinę veiklą ir atsilankykite,! su
sirinkimus, nes visuomet turime 
•svarbių reikalų aptarti. Valdyba

(10-11)............  —
SOUTH BOSTON, MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bas ir LLD 2-ra kuopa rengia ban
ketą, jvyks sekmadienį,' vasario 
(Feb.) 12 d., pradžia 1-mą vai. po
piet, Klubo patalpose, .318 West 
Broadway. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai (10-11)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas 

vasario 10-tąį 7:30 vai. vak.,
' vės” svetainėje. Prašome 
narius dalyvauti. Valdyba.

I (10-11)

jvyks 
‘Lais- 
visus

Svarbu Jums ir “Laisvei“
TUOJAU ĮSIGYKITE "LAISVES” KONCERTO BILIETĄ

Banketas visai arti, vasario (Feb.) 19 d., o iš anksto reikia žinoti, kiek 
bus publikos. Tad prašome tuojau, laišku ar telefonu—MI 1-6387—užsisakyti 
bilietus. Tuomi jūs palengvinsite rengėjams ir užtikrinsite sau vietą bankete. 
Bilieto kaina $3.50.

Labai laukiame svečių iš kitų miestų, šiemet jau praėjo 5 baisios sniego 
pūgos. Be pertraukos spaudžia dideli šalčiai, todėl iki šiol kelionės yra labai 
sunkios, o automobiliais neįmanomos. Tačiau reikia tikėtis, kad šalčiai iki 
banketo atkris ir kelionės pagerės. Bet, nededant per daug vilčių ant oro at
šilimo, “Laisvės” banketą bus galima pasiekti, nes jis bus pačiame New 
Yorko mieste:

AMERICAN-RUSSIAN CENTER HALL
61 Rivington St. (arti Williamsburgo tilto), New York City

Iš Brooklyno važiuojant per Willi amsburgo tiltą, išlipkite Essex St. stoty.
Važiuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, reikia išlipti Fulton St. stoty 

į viršų ir pereiti į BMT Subway linijos traukinį ir važiuoti iki Essex -St. sto
ties. Išlipus į viršų, reikia pasiklausti Rivington Streeto.

Jei ir būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas bus galimas.
‘‘Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks tą pačią dieną, vasario 

(Feb.) 19-tą d. Dalininkai, kuriems kelionė nepertolima, rūpinkitės būti suva-4| 
žiavime, nes tai yra svarbus auksinio jubiliejaus suvažiavimas. Prašome įsi- IĮ 
tėmyti laiką: suvažiavimas prasidės 10 valandą ryto, o banketas 6 vai. vakaro.




