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KRISLAI
Laukiame!
Kodėl ne?
Gegužės Pirmąją praleidus.
Dėl krizės.
Tuoj bus piknikai.

— Rašo R. Mizara —

Kai šie žodžiai rašomi, mū
sų šalies žmonės nekantriai 

plaukia tos valandos, kada 
• amerikinis astronautas (Tary

bų Sąjungoj tai vadina kos
monautu) pakils i kosminę 
erdvę ir iš už keleto minučių 
nusileis žemėn.

Jis turėjo pakilti praėjusi 
antradienį, bet blogas oras ne
leido. Dabar sakoma: mūsiš- 

• astronautas pakils gal šią 
savaitę, gal kitą, bet tikrai pa
kils aukštai aukštai viršun 
mūsų žemės, viršun atmosfe
ros.

Tiesa, jeigu amerikinis ast
ronautas kosminę erdvę pa- 

‘ sieks ir iš ten sėkmingai su
grįš, jis savo žygiu toli gražu 
neatliks to, ką atliko tarybi
nis kosmonautas Jurijus Ga
garinas, per 108 minutes ap- 
skridęs aplink žemę ir sėk
mingai sugrįžęs į numaty
tą vietą. Bet tai nieko. Te
gu tik amerikinis žmogus pa
siekia kosminę erdvę, tai bus 
milžiniškas žingsnis pirmyn!

Na, tai Kuba oficialiai ta
po paskelbta socialistine vals
tybe. Bet kodėl Fidelis Kast

oj ro pasakė, jog ten nebūsią 
parlamento rinkimų ?

To tai negaliu suprasti.
Man rodosi, jei šiandien 

Kuboje rinkimai įvyktų, į par
lamentą neįeitų nė vienas re
akcionierius — būtų išrinkti 
visi tie, kurie kovoja už so
cialistinę santvarką, už revo
liucinę Kubą.

šį Kastro paskelbimą nau
dos reakcionieriai savo propa
gandai, na, ir anksčiau ar vė
liau rinkimus į parlamentą, 
į valdvietes reikės pripažinti. 
Kodėl ne dabar?

Gegužės Pirmoji praėjo. Vi
same civilizuotame pasaulyje 
šimtai milijonų darbo žmonių 
rinkosi į masinius mitingus, į 
demonstracijas, ir vyriausiu 
savo šūkiu statė: TAIKA/ 

Pas mus, Niujorke, šią tra
dicinę darbo žmonių solida
rumo dieną darbininkai mi
nėjo didžiuliu mitingu Wash
ington skvere, palei Niujorko 
Universiteto rūmus.

Oras pasitaikė labai nepa- 
/ankus: buvo šalta ir lijo. Ta
čiau tūkstančiai niujorkiečių 
ta nebojo. Be kitų kalbėju- 
sn/jų, savo ugninga kalba mi
tingo dalyvius uždegė revoliu
cinės Kubos atstovas.

•

Amerikos tekstilės pramonė 
ir rūbų siuvimo pramonė gy
vena krizę. Dalykas tas: Pa
kistanas, Japonija, Italija ir 
kitos šalys užverčia ameriki
nę rinką savo audeklais ir ga
tavais rūbais — kostiumais, 
paltais, marškiniais.

Amalgameitų (siuvėjų) uni
jos vadovai kadaise buvo nu
sitarę skelbti boikotą japoniš
kiems rūbams, bet prezidentas 
Kenedis prašė to nedaryti, 
kad nepakenktų Japonijai.

Dabar atrodo, kad mūsų
valdžia bandys iš kitų šalių 
audeklų ir gatavų rūbų įveži
mą suvaržyti: nustatys kai 
kurioms šalims metines įveži
mo kvotas.

Gal tai ir padės ameriki
nei tekstilės ir siuvyklų pra
monėms. Bet tai pakenks anų 
Ifalių ekonomikai; ten nedar
bas padidės, ir krizė smaugs 
tas šalis, o jų valdžios reika
laus iš Amerikos naujų milijo
nų dolerių!..

Lotynų Amerika ir 
Kubos respublika

Kubos liaudis vieninga ir 
pasiryžus pergalėms

Havana. — Po invazijos 
i Kubon Lotynų Amerikoje 
yra didelis susidomėjimas 

I Kuba. Darbininkiškos or
ganizacijos ’griežtai pasisa- 

i ko prieš tuos, kurie ruošė 
! invaziją.

Mexico City. — Meksiko- 
i je spauda ir darbo žmonių 
! unijos pasisakė prie inter
venciją. Kai kurie laikraš-

1 čiai reikalauja, kad JAV 
paliktų Guantanamo įlanką 
ir panaikintų savo karo lai
vyno bazę.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentui Quadros 
nėra lengva atvirai pasisa
kyti Kubos ir JAV santy
kių reikalais. Galingos ka-

Sukilimas Alžyre ir 
JAV C.I. Agentūra
Paryžius. — Nors JAV 

valdžia pasisakė, kad re
mia Francūzijos vyriansy- 
bę prieš buvusį fašistinį su
kilimą Alžyre, bet dabar 
pilnas Paryžius paskalų, 
kad JAV užsienio-agentūra 
(C.LA.) buvo sukilėlių pu
sėje.

Sakoma, kad dar 1960 
metais C.I.A. agentai užtik
rino per J. Saustellę De- 
Gaullės priešus, kad jeigu 
sukilėliai laimės, tai Jungti
nės Valstijos už 48 valandų 
užgirs jų valdžią.

Sakoma/ kad. tarp C.I.A. 
agentų ir ąukilėlių vado ge
nerolo Raoul Salano įvyko 
pasitarimas balandžio 12 ir 
13 dienomis Madride ir Sa- 
lanas buvo paragintas prie 
sukilimo.

Daugiau duos ginklų 
Turkijai ir tranui

Washingtonas. — Penta
gonas daugiau duos ginklų 
CENTO — karo sąjungai, 
kuri seniau vadinosi Bag
dado. Dabar tą sąjungą su
daro Turkija, Iranas, Pa
kistanas ir Anglija. JAV 
joje oficialiai nepriklauso, 
bet ginkluoja CENTO na
rius, kaip pietinius Tarybų 
Sąjungos kaimynus.

Bus duota daugiau jiems 
ginklų ir pravestas naujas 
geležinkelis, kuris jungtų 
Turkiją ir Iraną.

Charleston, S. C. — Ato
minės jėgos submarinas 
“Robert E. Lee” prisijungė 
prie tokių pat submarinų ir 
išplaukė į Angliją.

Pavasarinės mūsų pramogos
svetainėse šį mėnesį ‘ baigsis. 
Tuomet prasidės piknikai.

Praėjusį savaitgalį pas mus 
lankėsi Baltimorės lietuvių 
veikėjas J. Deltuva. Sakė, 
baltimoriečių ruošiamas “Lais
vės” piknikas birželio mėnesį 
bus didelis!

J. Šimaitis, kuris čia lan
kėsi su A. Raila, tą patį sako 
apie “Laisvės” naudai pikni
ką, ruošiamą liepos 2 dieną 
Brocktone.

talikų organizacijos ir jų 
spauda remia invaziją. Bet 
darbininkiškos organizaci
jos, kuriose komunistų įta

iką didelė, griežtai ją smer- 
• kia.i

La Paz. — Bolivijoje au
ga Kubos pritarėjų skai
čius. Invazijos laiku įvyko 
daug demonstracijų. Akme-( 
nimis metė i JAV ambasa
dos namą, JAV biznierių 
įstaigas ir degino JAV vė
liava.

Montevideo. — Urugva
juje buvo masinių demon
stracijų prieš invaziją. Bet 
tuo pat laiku yra ir stiprus

Į judėjimas, kuris palaiko 
I dabartinės Kubos priešus.

Atsirado “žuvusios” 
invazijos jėgos

Miami, Fla. —Po to, kai 
Kuba atmušė invaziją, tai 
tarp pabėgėlių buvo paskli
dęs gandas, būk kaž kur 
“žuvo apie 4,000 invazijos 
žmonių”.

Dabap jau paaiškėjo, 
kad tie, kurie suspėjo lai
vais pasitraukti iš Kubos, 
buvo nuvežti į Jungtinių 
Valstijų karinę bazę Vie- 
quesi saloje, Puorto Ricon.

Manoma, kad ten nuvež
ti ir tie, kurie nebuvo su
spėta į Kubą išlaipinti.

F. Kastro ir Toure 
gavo premijas

Maskva. — Kubos prem
jeras Fidel Castro ir Gvi
nėjos prezidentas S e k o u 
Toure laimėjo Lenino tai
kos dovanas. Kiti penki do
vanas laimėjo už taikos ko
vą 1960 metais: Mrs. R. 
Nehru, — indusė, Michail 
Sadovenu, — rumunas, An
toine G. Tabet, — libas 
architektas, Ostap Dluski 
—lenkas, ir William Mor
row, —australietis.

Tarybų Sąjunga taikos 
dovanas skiria pirm gegu
žės Pirmosios šventės.

TS LAKŪNAS LAIMĖJO 
AUKŠČIO REKORDĄ
Maskva. — Tarybinis la

kūnas Georgis Ksolovas, 
lėktuvu “E-66”, laimėjo pa
saulinį aukščio rekordą. Jis 
iškilo 111,000 pėdų, arba 
34,200 metrų. 1959 metais 
JAV lakūnas Joe Jordan, 
lėktuvu , “F-104-C”, buvo 
pakilęs 103,395 pėdas.

TSRS PROTESTAS 
JUNGT. VAISTIJOMS
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė protestą Jung
tinėms Valstijoms prieš 
laužymą tarptautinių jūri
ninkystės teisių. TSRS lai
vas “Zaria” reikalavo pasi
taisymo ir prašė įleisti į 
Honolulu prieplauką. JAV 
valdinikai laivo neįleido ir 
tuo sulaužė tarptautines 
jūrininkystės teises.

Havana. — Gegužės Pir
mosios minėjimas Kuboje 
parodė liaudies vienybę ir 
pasiryžimą pergalėms. Ha
vanoje jau 8-tą valandą ry
to minios ruošėsi paradui, 
kuris netrukus ir prasidėjo.

Dalyvavo virš 500,000 
žmonių. Maršuotojai nešė 
didelius paveikslus Karolio 
Markso ir kubiečiu revoliu
cijos ir valdžios vadų —Fi
delio Kastro, Raul Kastro, 
Ernesto Guevara. Plevėsa- 
savo vėliavos su obalsiais: 
“Gyvuok mūsų socialistinė 
Kuba!”, “Gyvuok pirmoji 
socialistinė rev o 1 i u c i j a

Pasaulis minėjo Gegužės 
Pirmąją su taikos šūkiais

Maskva. — Visoje Tary
bų Sąjungoje desėtkai mili
jonų žmonių iškilmingai 
minėjo Gegužės Pirmąją. 
Liaudies ir gynybos j ėgli 
paradai buvo Maskvoje, Le
ningrade, Kijeve, Vilniuje 
ir kiekviename dideliame 
mieste.

Maskvoje, Raudonojoje 
aikštėje, militarinis para
das buvo trumpas, bet pa
rodyta milžiniško dydžio 
savaeigių patrankų ir ra
ketų.

Virš Lenino ir Stalino 
mauzoliejumo stovėjo ir 
paradą sveikino TSRS vy
riausybės, Komunistų par
tijos vadai, jų tarpe kos
monautas Gagarinas ir di
dieji užsienio svečiai.

R. Malinovskis, TSRS 
gynybos ministras, sakė, 
kad kada Vakarai ginkluo
jasi, tai ir socialistinės ša
lys yra priverstos būti pasi
rengę bent kokią karo pro
vokaciją nuslopinti. Jis sa
kė, kad “TSRS gynybos jė-

Vėliausios žinios
Havana. — Kubos milici

ninkai suėmė kapitoną Ma- 
nuelį Artimę, kuris vado
vavo užpuolimui balandžio 
17 dieną. Kartu suėmė ir 
dar 20 jo pagalbininkų. Per 
visą šį laiką jie slapstėsi 
Zapata džiunglėse. Viso 
Kuba jau yra suėmus.,1,122 
invazijos dalyvius.

Karakas, Venezuela. ■— 
Susprogo parako fabrikas. 
Nelaimėje žuvo 38 žmonės 
ir 50 buvo sužeistų.

Vientiane. - - Jau baigė
si mūšiai išilgai visą fron
tą tarp Laoso Liaudies ar
mijos ir Bouno Oumo jėgų. 
Indijos, Lenkijos ir Kana
dos speciali komisija pri
žiūrės mūšių pertrauką.

Londonas. — Jordano 
karalius Husseinas apsives 
su anglų pulkininko dukra 
Antoinette ’ Gardineriu t e. 
Ji yra 20 metų amžiaus.

Amerikoje!”, “Mirtis impe
rializmui !”.

Prie Kubos liaudies did
vyrio Jose Marti paminklo 
stovėjo Kubos vyriausybės 
vadai ir iš apie 60 šalių 
darbininkų delegacijos, o 
pro stebinčius džiaugsmin
gai žygiavo havaniečiai.

Panašūs paradai įvyko 
[Santiago, Camaguey ir ki
tuose miestuose ir mieste
liuose.

Gegužės Pirmąją neat
vyko į darbą 3,500 kubie
čių, kurie dirba JAV karo 
laivyno bazėje, Guantana
mo įlankoje.

gos ir technika yra geriau
sia pasaulyje”

Malinovskis sakė, kad 
jeigu imperialistai užpuls 
bent kurią socialistinę vals
tybę, jų tarpe ir Kubą, tai 
TSRS ir kitos socialistinės 
šalys atrems užpuoliką.

Po militarinio parado bu
vo masinis civilinių žmonių 
paradas.

Gegužės Pirmąją iškil
mingai minėjo visose socia
listinėse šalyse: Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Vengrijo
je, Rumunijoje, Bulgarijo
je, Albanijoje ir Rytų Vo
kietijoje. Berlyne įvyko du 
minėjimai: Rytiniame mi
nėjo po taikos obolsiu, o 
Vakariniame buvo vedama 
kurstymo propaganda prieš 
socialistines šalis.

Įvyko masiniai susirinki
mai Vakarų Europoje. Dar
bo žmonių tarptautinė šven
tė daugiau buvo paminėta 
Lotynų Amerikoje. Visur 
buvo reikalaujama taikaus 
sugyvenimo ir uždrausti 
atominius ginklus.

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV laivyno specialistai sa
ko, kad penktadienį bus iš
šauta raketa 115 mylių į 
aukštį, kurioje bus karinin
kas A. B. Shepard. Iš ra
ketos kapsulė turėtų nu
kristi su Shepardu į jūrą, 
kur jos lauks kariniai lai
vai.

Londonas. — Sugrįžo iš 
Angolos baptistų kunigas 
C. J. Parsonas. Jis pasako
ja, kad portugalai žvėriš
kai žudo angoliečiūs, kurie 
reikalauja savo šaliai lais
vės. ■

Washingtonas. —Federal 
Aviation Agency įsakė 
JAV lėktuvų kompanijoms 
sulaikyti jų lėktuvų skridi
mą į Kubą.

Washingtonas. — JAV 
valstybės departamen tas 
paskelbė, kad Kuba yra ko
munistinio bloko valstybė.

Sulaiyii mūšiai 
Laoso valstybėje

Vientiane. — Ban Van I so Liaudies armija jau di- 
Ky ir Vang Viengo srityje 
Bouno Oumo “valdžios” 
(Vakarų remiamos) kari
ninkas susitiko su Laoso 
Liaudies armijos karininku
Vatha ir susitarė sulaikyti 
mūšius. Šie miesteliai yra 
tik 40 mylių nuo Vientiane, 
Bouno Ouma “valdžios” 
sostinės.

Jiems sulaikius mūšius 
šioje srityje per radiją duo
tas įsakymas sulaikyti juos 
išilgai visą frontą, kuris 
tęsiasi apie 700 mylių ilgio 
iš šiaurės į pietus. Numa
toma, kad gegužės 3 dieną 
karo veiksmai bus sulaiky
ti visame fronte.

Nuo metų pradžios Lao-

Anglijoje areštavo 
850 karo priešu

Londonas. — Tūkstančiai 
anglų demonstravo Trafal
gar aikštėje, protestuoda
mi parieš apsiginklavimą 
ir reikalaudami panaikinti 
atominius ginklus. Po to 
apie du tūkstančiai susėdo 
Whitehall gatvėje, kurioje 

lyra valdiškų įstaigų, ir su
laikė važiūotę.

Virš 1,000' policininkų 
puolė areštuoti sėdinčius. 
Trokais ir autobusais juos 
vežė į Cannon ir Bow poli
cijos stotis.

Milijonai kiniečiu 
minėjo gegužinę

Pekinas. — Virš 3,000,- 
000 žmonių minėjo Gegu
žės Pirmąją. Jie žygiavo 
pro Dangaus vartų aikštę, 
o apžiūrą darė Kinijos val
džios ir Komunistų parti
jos vadai. Dalyvavo virš 
800 svečių iš penkiasdešim
ties šalių.

Gegužės Pirmosios minė
jimas įvyko visuose did
miesčiuose. Todėl Kinijos 
vyriausybės ir partijos va
dai ne visi buvo P'ekine, 
nes dauguma jų buvo išvy
kę į kitus miestus.

PIRMOJI SOCIALISTINĖ 
ŠALIS AMERIKOJE

Santiago, Kuba. — San
tiago mieste Gegužės Pir
mosios paradui vadovavo 
Raul Kastro, Kubos gyny
bos ministras, Fidelio Kast
ro brolis. Priešakyje para
do nešė didelę vėliavą, 
skelbiančią: “Gyvuok pir
moji socialistinė respublika 
Amerikoje!”

IŠSIUNTĖ ANGLIJON 
LAIVŲ TAISYKLĄ

Mayport, Fla. — Išplau
kė į Angliją laivų taisykla 
(drydock) 425 pėdų ilgio ir 
240 pėdų pločio. Ją prista
tys į Holy Loch, Škotijos 
prieplaukon, kur JAV turi 
atominių submarinų bazę. 
Į laivų taisyklą galima įvež
ti iki 8,000 tonų patalpos 
laivą.

klešnę pusę šalies išlaisvino 
ir visai arti priėjo prie 

[sostinės Luango Praban- 
go ir Vientianės.

Bouno Oumo “valdžia” 
turi apie 50,000 vyrų armi
ją, kurią apginklavo Jung
tinės Valstijos, bet ji ne
galėjo atsilaikyti prieš 
Liaudies armiją, nes Bouno 
Oumo kariai nenori galvas 
dėti už seną išnaudojimo 
santvarką.

Pirm prasidėjimo nami- 
[ nio karo Laose buvo prin
co Phoumo neutrališka vy
riausybė. Bet reakcininkai 
su Vakarų pagalba ją nu
vertė ir suorganizavo Bou
no Oumo “valdžią”, siek
dami įtraukti Laosą į 
SEATO — karo sąjungą. 
Liaudis tam pasipriešino ir 
prasidėjo karas.

Dabar sekamas žingsnis 
Laoso reikalais, tai 14-kos 
valstybių konferencija, šau
kiama Genevoje, kuri turė
tų prasidėti gegužės 12 die
ną. Į konferenciją kviečia
mos sekamos valstybės: 
Burma, Kambodža, Kinija, 
Šiaurės Vietnamas, Pietinis 
Vietnamas, Thailandas (jos 
yra Laoso kaimynai) ir 
Francūzija, Indija, Lenki
ja, Anglija, Tarybų Sąjun
ga, Kanada ir Jungtinės 
Valstijos. Ar Laoso abidvi 
pusės sudarys vieną dele
gaciją, ar abi dalyvaus, dar 
nežinia. Visi kalba už “neut- 
rališką” Laosą, bet Jungti
nės Valstijos remia Bouno 
Oumo “valdžią”, kuri yra 
Vakarų politikos nusista
tymo.

New Delhi. — Indijoje 
yra spaudos pasidalinimas. 
Vieni laikraščiai rašo, kad 
Laose jau susitvarkys rei
kalai. Kiti nurodo, kad 
JAV 14-kos valstybių kon
ferencijoje reikalaus, kad 
Laosą atstovautų tik Bou
no Oumo “valdžia”, o tokia 
pozicija gali vėl atvesti 
prie karo.

lliušinas paneigė 
Vakary išmislus

Pekinas. — čionai randa
si TSRS pulkininkas Vladi
miras lliušinas, sūnus ge
nerolo Iliušino. Jis paneigė 
Vakarų išmislus, būk Vla
dimiras pirma Gagarino 
buvo TSRS mokslininkų iš
šautas į kosmoso erdves, 
bet grįžęs ant Žemės susir
go-

Tuos išmislus paskleidė 
Paryžiuje Tarybų Sąjungai 
nedraugiška spauda. Pana
ši spauda juos kartojo ir 
kitose šalyse.

Washingtonas. — Admi
rolas W. R. Smedbergas 
reikalą u j a $2,700,000,000 
pridėti karo laivynui, nes 
“reikalinga naujų karo 
laivų statybai ir senų mo
dernizavimui”.
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Vaisi, sekretoriaus pareiškimas
VALSTYBĖS SEKRETORIUS Dean Rusk buvo 

pakviestas Į Senato Užsienio reikalams svarstyti sub- 
komitetą (mažąjį komiteto posėdį) padaryti praneši
mą apie nepasisekusią invaziją į Kubą. Posėdis buvo 
prie uždarų durų, vadinasi, slaptas. Tačiau, posėdžiui 
pasibaigus, spaudai buvo pateikta šiek tiek žinių, kas 
ten buvo svarstyta.

Valstybės sekretorius užtikrino senatorius, kad 
šiuo laiku JAV vyriausybė neturinti plano pradėti inva
ziją į Kubą. Tik tuomet, girdi, jei Kuba užpultų Jungti
nes Valstijas, tai pastarosios gintųsi.

Tačiau ten pat Mr. Rusk prisipažino, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia ruošė, finansavo ir ginklavo tas jėgas, 
kurios buvo i Kuba isiveržusios, bet kurias kubiečiai iš- 
mušė arba suėmė į nelaisvę. JAV valdžia davė agreso
riams patarimus ir nurodymus, kaip veržtis į Kubą.

Valstybės sekretorius taipgi pasakęs, kad visi val
džios departamentai vieningai užgyrė ir darbavosi, kad 
invazija į Kubos žemę pavyktų. Išvien veikė Baltieji 
rūmai, Valstybės departamentas, Gynybos departamen
tas ir Central Intelligence Agency.

Kaip matome, Valstybės sekretorius daug pasakė 
senatoriams. Ligi šiol buvo skelbta, kad pats Mr. Rusk 
labai priešinęsis invazijai, bet dabar paaiški, jog tai ne
tiesa: ir jis pats pritaręs tam baisiam “Žygiui”.

Senatorius Wayne Morse primena, kad Mr. Rusko 
pranešimu senatoriai buvo pasitenkinę. Deja, nei sena
torius Morse, nei kas kitas, neatidengė, ką valdžia pla
nuoja daryti toliau. Valstybės sekretoriaus pasakymas, 
kad valdžia “šiuo laiku” neplanuoja Kubos‘užpulti, ma
žai ką tereiškia. Klausimas: ar ji nesiruošia užpulti 
Kubą ateityje?..

AMERIKOS ŽMONIŲ 
BALSAS DEL 
SANTYKIŲ SU KUBA

Balandžio 21 d. Niujorko 
“Timese” tilpo didžiulis į 
Amerikos žmones atsišauki
mas, kurį išleido Fair Play 
for Cuba. Coyimittee (Kovos 
už teisingą pažiūrą į Kubą 
komitetas). Šį komitetą 
sudaro amerikiečiai intelek
tualai, visuomeni n i n k a i, 
švietėjai ir eiliniai piliečiai. 
Jis šiuo metu turi apie 7,- 
000 narių su 21 skyrium 
JAV ir keturiais skyriais 
Kanadoje.

Žemiau paduodame skai
tytojams svarbesnes to at
sišaukimo ištraukas:

Visiems turi būti naujijena, 
kad sų amerikiečių, tauta ’Ap
lamai buvo tariamasi šiuo 
klausimu. Mes manome, kad 
p. Rusk kalba ne amerikiečių 
tautos vardu, o centrines žval
gybos ir valstybes departa
mento vardu. Jis, be abejo, 
nekalba mūsų vardu.

Mes esame tos nuomones, 
kad jokia vyriausybe neturi 
teisės nuversti jokios kitos vy
riausybės, jeigu ji nepritaria 
jos vidaus ir užsienio politi-

išsaugoti mūsų vyriausybės 
teises, ir reikalui esant para
ginsime ją atlikti savo parei
gas.

Jeigu tai .valstybės' išdavi
mas, tegul mus teisia.

Jeigu mūsų byriausybė vei
kia neteisėtai ir nemoraliai, 
kaip mums atrodo, tai tegul 
mus smerkia, kaip šalį.

žmonių laisvėms pavojai

BUVĘS ŠALIES PREZIDENTAIS Eisenhoweris, 
kuris buvo pradėjęs ruošti invaziją į Kubą, pasikalbėji
me su spaudos korespondentais Gettysburge, subarė 
tuos, kurie bando tyrinėti invazijos į Kubą nepasiseki
mo priežastis. Nepatinka jam ir tie, kurie del ndpasise- 
ma kritikuoja Kenedžio valdžią.

—Liaukimės “gaudę raganas”,—įspėjo Eisenhoweris, 
— Neikite į praeitį ir nesijokite pelepų'; turime žiūrėti; 
kad ateityje geriau pasiryžimą atliktume...

Eisenhoweris ragina remti prezidento Kenedžio už
sieninę politiką, teisina nepasisekusią invaziją į Kubą. 
Tą patį daro ir Trumanas. Matyt, tą patį darys ir Hoo- 
verisir McArthuras, sūkuriais Kenedis tarėsi, pas ku
riuos ieškojo pritarimo.

Visa tai Amerikos žmonėms sakyte sako: agreso
rius nesnaudžia. Taiką mylinčioji liaudis taipgi nepri
valo snausti — ji turi budėti.

Kuba bus socialistinė
- GEGUŽĖS PIRMOSIOS demonstracijos (kuri bu
vo milžiniška) proga Kubos premjeras Fidelis Kastro 
pareiškė, kad Kuba bus socialistinė.

Demonstrantai nešė iškėlę savo šalies įžymių žmo
nių portretus, o tarp jų buvo ir Karlo Markso portre
tas. Vadinasi, Kuba stoja į marksistinį kelią, kuriuo 
žadą eiti, ir eis, nes tai vienintelis kelias darbo žmonių 
vargui, priespaudai ir pažeminimui panaikinti.
-• •• JAV rašeivos jau keliomis dienomis prieš tai skel
bė,, jog, girdi, Kastro “paskelbs Kubą komunistine’' Ir 
buržuaziniai propagandistai vis kartojo: Kuba esantį tik 
90 mylių atstume nuo JAV pakraščio ir ji bus komunis
tinė L.

Bet Kastro neskelbė, jog Kuba komunistinė, jis 
skelbė, kad ji bus socialistinė, kad ji panaikins žmogaus 
žmogumi išnaudojimą. i '

Taigi amerikiniame pasaulyje Kuba tampa pirmoji 
šalis, įvedanti socialistinę santvarką. Tai nepaprastai 
reikšmingas dalykas abiem Amerikos žemynams:' šiąū- 
jręs ir pietų.

'O kai dėl tų nusiskundimų, kad pirmoji socialistinė 
^ąlis Amerikoje yra “tik” 90 mylių atstume nuo JAV 
sąusžemio, Kastro atsakė:

“Mes turime tokią pat teisę skųstis apie, buvimą 
nuo 
turi 
my-

Alės esame tos nuomonės, 
kad, finansuodami, ginkluoda
mi ir apmokydami K ū bos 
kontrrevoliucionierius, mes pa
žeidžiame ne tik savo įstaty
mus, bet ir savo įsipareigoji
mus pagal sutartį. Būdamos 
Amerikos valstybių organiza
cijos ir SNO narys, JAV pri
valo gerbti pripažintas kitų 
šalių vyriausybes, nepriklau
somai nuo to, ar jos mums pa
tinka ar nepatinka'...

įrodymų,' kad mes kariškai 
ir finansiškai remiame kontr
revoliucinį Kubos užpuolimą, 
—toliau rašoma pareiškime,— 
negalima paneigti. Jie pui
kiai žinomi šio laikraščio skai- 
tytojatnš: jie7 puikiai žinomi 
viso pasaulio tautbhis. Nuo
latiniai ir i monotoniški panei
gimai,t kuriuos, p. • ^tėveiųspnas 
sk.ejbia Suvienytųjų Nacijų 
(Organizacijoje, tuvi jį privers
ti jaustis taip pat nejaukiai, 
kaip jaučiamės ir mes. Jie 
mus pastatė į tokią pat juo
kingą padėtį, < kaip incidento 
sų “U-2“ metu, kai mūsų me
las buvo demaskuotas viso pa
saulio akyse.

Mes, įtariame , kad mūsų 
mėginimai paneigti kišimąsi 
Kuboje paruošti tokiu pat pa
vyzdžiu, kaip ir mūsų pareiš
kimai 1954 metais įvykdyto 
kišimosi Gvatemaloje metu. 
Tuomet mes taip pat girdėjo
me iŠ p. Lodge vieną paneigi
mą po kito, bet I960 metų 
rinkiminės kampanijos metu 
mes girdėjome, kaip abu kan
didatai gyrėsi mūsų kišimusi 
Gvatemaloje. Mūsų šlykšti 
veikla G v a t e maloje sukėlė 
šlykščius rezultatus; dabar ši 
šalis paversta vieta, iš kur 
siunčiami Kupos kontrrevoliu
cionieriai.

UŽDARE ARGENTI
NIEČIŲ “Tėvynę/’

Lietuvos spauda praneša 
gavusi žinių, kad Frondizio 
reakcinė valdžia Argentino
je uždarė pažangiųjų lietu
vių laikraštį “Tėvynę.”

Vadinasi, to krašto pa
žangiečiai lietuviai ir vėl 
liko be savo kolektyvaus 
spausdinto žodžio, be laik
raščio. ; , '

Lietuvių Kultūros klubas 
taipgi, sakoma, laikinai ar 
visam uždarytas. .,

Smogdamas kirčius pa
žangiečiams liet u v i a m s , 
Frondizis kerta ir kitų tau
tinių grupių pažangioms 
organizacijoms bei spaudai.

Mes linkime mūsų drau
gams kantrybės. Anksčiau 
ar vėliau reakcijai bus gal
va nusukta, ir pažangioji 
visuomenė atgaus spaudai 
ir susirink i m a m s laisvę. 
Tai neišvengiama!

SAKŲ, NORI IŠVERSTI 
P. GRIGAITI

L. Jonikas “Vilnyje” ra
šo:

Nėra ramybės nei danguje, 
nei pragare, nei žemelėje.

Nešnekėsiu čia apie Kubą, 
Laosą, Kongą ir kitas mums 
mažai žinomas vietas. Pažiū
rėkime, kas prAdeda rūgti 
prie mūsų pačių Slenksčio:

Velniūkščiai p r a g a r e .ir 
šventieji Filomeną su Jurgiu 
danguje, ramiai ėj£ savo par
eigai per Amžių avižius, o kur 
atsidūrė ? ■ ■1 1 1

! Tas pątsrljkimasv.laukla ir 
amžiną- ALTo.^eki^toyįų Piju- 
ša. Taųtiąinkai sudilo, kaip 
anas Liučipefis, pasiuntė dele
gaciją pas ' ALTo amžiną pir
mininką Šimutį ir įteikė me
morandumą :

- “Grigaitis iš ALTo—OUT, 
ĄREUS, LAUKAI VON!” 
. Bet mano kolega ir ne pės
čias. Jeigu jau reiks išeiti iš 
“laisvinimo veiksnių,“ ne ką 
padarysi. Bet vieha ekskursi
ja į Washingtona jam-dar pri
klausanti ir tos privilegijos 
jo niekas neatims.

1S

Kapitalistinio, imperialistinio režimo už 90 mylių 
mūsų pakraščio, kaip jis (prezidentas Kenedis) 
teisę skųstis apie buvimą socialistinio režimo už 90 
lįų nuo jo pakraščio”.

. Toliau Kastro nurodė, kad Kubos revoliucijaToliau Kastro nurodė, kad Kubos revoliucija ne
duos jokios progos išnaudotojų klasėms grįžti į viešpa
tavimą.
'*7 Socialistinė Kuba, nurodė Kastro, negresia pavoju
mi jokio amerikiečio gyvybei. “Mes siekianj.es pravesti 
žemės reformą, siekiamės pasigaminti įrapįįųs darbui, 
šiėkiamės statyti gyvenamuosius namus.” Bę|, nurodė 
jis, jei agresorius padarytų užpuolimą ant /Kubos, tai 
kiltų karas, kuriame galėtų žūti dešimtys milijonu ame- 
riktėęįų. ' '
Jz Tačiau. Amerikos liaudis karo nenori. Prie jo kurs- 

to.įįk kapitalistų agentai. Tenka visa daryti, kad jų no
tai niekad neišsipildytų!

c s pavertėme 
Gvatemala nusileidimo aikšte 
Nr... ■ '

Mes reikalą u j a m e ištirti 
centrinės žvalgybos valdybos 
veiklą; mes esame tos nuomo
nės, kad ji uzurpavo vyriausy
bes funkcijas; mes esame tos 
nuomones, kad ji mus įvedė į 
“nešvarų karą“; mes ęsamė 
tos nuomonės, kad ji pavojiiP 
gai priartino mus prie naujo 
Alžyro sudarymo Jungtinėms 
Airi e r ikos V aisti joms; mes 
mes esame tos nuomonės, kad 
ji Veikia be amerikiečių tau
tos sutikimo.

Mes taip pat nurodome, kad 
tai ne paprastas kišimosi ak
tas mūsų “užkampiu o s e . ’ ’ 
“Bananų karų“ dienos praėjo 
visiems laikams. Mes nurodo
me, kad mūsų vyriausybės ki
šimasis į Kubos reikalus kelia 
pavoju visuotinei taikai...

Mes esanke įsitikinę, kad žy
mi kubiečių tautos dauguma 
remia vyriausybę, ir dabar tai 
aiškiai rodo, kaudamasi ir 
mirdama už šią vyriausybę. 
Kai dėl mūsų, tai sąžinė rei
kalauja, kad mes viso pasau
lio akyse demaskuotume savo 
vyriausybės kišimąsi į Kubos 
vidaus reikalus. Mes pareiš
kiame, jog padarysime viską, 
ką įstengsime, kad apsaugotu
me teisėtos Kubos vyriausybės

Iš laiškų redakcijai
Gerb. Drauge Mizara:

Siunčiu Jums sveikini
mus su geriausiais linkėji
mais tarptautinės darbo 
žmonių šventės Gegužės 
Pirmosios progą. Linkiu 
sėkmės Jūsų visų visuome
niniame gyvenime ir darbe. 
Geriau ir nebemoku pasa-

Aš gyvenu gerai, ir mano 
sveikata daug pagerėjo.

Lipkėjįmąi d ų a u g ui J. 
Gašlūnui,,

/ J. Kaikaris, ir šeimą 
Vilnius

- (Laiškučio autorius yra 
ilgai' gyvenęs Argentinoje. 
Tarybų Lietuvon grįžo 1959 
metais. — Redakcija.)

“Laisvės” redakcijos at
sakymas, Įlipęs š. m. balan
džio 21 d., buvo nereikalin
gas. Ten pasakyta: “Rašy
ti iš anksto laikraštin,' kad 
tas ar tas asmuo vyktų ar 
nevytku Lietuvon, nerei
kia.”

Šis pasakymas suteikė

\ Komercinėje spaudoje be
veik nieko • iję^jmąto apie 
bilius, pasiūlytus Kongre
sui, kurie nukreipti prieš 
Amerikos žmonių demokra
tines laisves. O tokių bilių 
yra visą eilė. Pats pavo
jingiausias ir žiauriausias 
bilius yra kongr e s m ą. n o 
Francis F. Walter bilius, 
vadinamas “H. R. 6.” Jis 
yra lyg ir tąsa prieš dešim
tį metų priimto biliaus po 
vardu “McCarran Act.” 
Tai yra papildymas ir su- 
sustiprinimas to -įstatymo. 
Mat, tam tikrus McCarran 
Act įstatymo punktus teis
mai yra atmetę. Ponas 
Walteris dabar nori ne tik 
tuos punktus sugrąžintų 
bet ir d a r “stipresnius” 
pridėti.

Pavojus yra tame, kad 
šitas nuožmus Walterio bf- 
lius gali būti Kongreso 
priimtas pusiau slaptai, 
viešai apie jį nekalbant, 
viešai jo nediskusųojant, 
pačiame Kongrese nė ne
svarstant. Kaip žinią, ly
giai taip anais metais bu
vo Kongrese prašmugeliau- 
tas “McCarran Act” ir pa
darytas šalies įstatymu.

Štai tik keli biliaus “H.
R. 6” bruožai:

Del priklausymo organi
zacijoms. Nuvykęs į Kon
gresą pilietis ir norįs pasi
naudoti savo konstitucine 
teise, pareikšti savo nuomo? 
nę dėl bile biliaus Senate 
arba Atstovų bute, turi pa
sisakyti, kokioms organiza
cijoms jis priklauso. - Turi 
įrodyti, kaj jis neprikįąūso 
jokiai “sųbversyviai” orga
nizacijai, kurios nęužgiria 
fašistinis N e a hh e r i- kipės. 
Veiklos Komi te tąą;., kųriąjn 
vadovauja pats Wąlterįs.■ ,

Atimamos visokios teisės, 
šiame biliuje suteikiamos 
valdžiai neribotos teisės at
imti iš kaltinamo žmogaus 
beveik visas teises. Proku
roras įgaliojamas neprileis
ti kaltinamo žmogaus prie 
parodymų prieš jį, suteikia
ma galia FBI klausytis pri- 
vatiškų pasikalbėjimų tele
fonais, reikalauti visokių 
politinių išpažinčių iš žmo
gaus, norinčio gauti paspor- 
tą ir t- t.

Gali įkalinti yisąm gy
venimui. šiandien valdžia 
turi teisę laikyti kalėjime 
tiktąi šešis mėnesius sve- 
turgįmį, kuris yra nuteis
tas deportacijai, bet nesu
randa šalies, kuri sutiktų 
jį’ priimti. Bilius “H. R. 
6” įgaliotų tokį žmogų lai
kyti kalėjime be jokio apri- 
bojimo.

Naujas nusižengimas. 
Ponas Walteris savo biliuje 
siūlo, kad būtų skaitomi pa
niekinę Kongresą tie žipb- 
nės, kurie protestuoja prieš 
įvairių’ kongresinių komite- 

, tų sauvaliavimą. Pavyz
džiui, dažnai, kai į kokį 
miestą pribūna Neameriki
nės Veiklos Komitetas ir 
veda apklausinėjimus, pa
žangūs žmonės suruošia 
protesto d e m o n s tracijaš.

Tokias demonstracijas nau

eilėraščių rinkinys
Kanados Lietuvių Litera

tūros Draugijos Centro
jasis bilius padarytų nele- j Komitetas neseniai išleido
gališkomis ir jose dalyvau
jančius persekioti kaipo pa
niekinusius patį Kongresą.

Ir Prieš advokatus, šian
dien kiekvienas žmogus tu- 
i’i teisę pasisamdyti tokį 
advokata, koks jam patin
ka. Pagal bilių “H. R. 6,” 
kiekvienas advokatas, kuris 
pilietį norėtų atstovauti ir 
ginti prieš Neamerikinės 
Veiklos Komi t e tą, arba 
prieš bile kokią valdžios 
įstaigą, turi įrodyti, kad 
jis pats nėra niekuomet 
tam komitetui arba toms 
įstaigoms prasižengęs. O 
tai reikštų, kad joks pažan
gus adv o k a t a s negalėtų 
prieš tuos ^omitetus apgin
ti persekiojamą žmogų.

Nauj i persek lojimą i. 
Teismai yra patvarkę, 
kad žmogus negali būti iš
mestas iš darbo be įrodymo 
jo kaltumo, neužtenka tik 
kokio šnipo parodymo. Da
bartinis Walterio bilius 
panaikintų tokius teismų 
patvarkymus.

Del nupilietinimo piliečių.

poeto Palantos (slapyvar
dis) eilėraščių rinkinį — 
“Minčių trupiniai”.

Palanta — jau senas ka
nadietis, atvykęs į Kanadą 
prieš daugiau kaip 30 me
tų. Kadaise jis mėgo ra
šyti eilė r a š č i u s , ir juos 
s p a u s d i n esi “Laisvėje,” 
“Liaudies balse,” “Vilnyje” 
ir Maskoje ėjusiame žurna
le “Priekale.” Kai kurie jo 
eilėraščiai tilpo po Prolet- 
Aras slapyvardžiu.

Bet gyvenimo bangos ne 
visuomet leidžia ž m o g u i 
dirbti tai, kas jam mėgia
miausia. Ne retai sąlygos 
susidaro tokios, kad net ir 
įgeriausius norus turėdamas 
i žmogus negali literatūriš
kai pasireikšti. Taip buvo 
ir su Palanta. Per ilgą lai
ką jis eilėraščių nerašė.

Pastaruoju metu tačiau 
jis surinko, kiek leido sąly
gos, savo pirmesniuosius ei
lėraščius, juos paruošė 
spaudai, o minėtasis komi
tetas išleido knyga.

Rinkinyje telpa daugiau
Dabar Teisingumo departa- kaip 70 eilėraščių. Kai ku
mentas turi duoti rimtą 
priežastį, kodėl jis nori iš 
sveturgimio piliečio atimti 
pilietybę. Bilius “H. R. 6,” 
virtęs įstatymu., suteiktų 
Teisingumo departamentui 
galią pradėti prieš svetur- 
gimį. pilietį nupilietinimo 
procedūrą tik pagal savo 
nuožiūrą:

Tai šitokie biaurūs pa
matiniai biliaus “H. R. 6 
bruožai
nier ikos žmonėms kovoti. 
Prieš- jį kovoja Amerikinis 
Svėtūrgįmiams Ginti Ko
mitetas. Jis ‘organizuoja: vi
sus amerikiečius nepraleis
ti šio biliaus Kongrese;

Tam tikslui’ yra šaukia
ma konferencija gegužės 20 
d. Vieta: 13 Astor Place, 
New York. Komitetas pra
šo visas organizacijas pri
siųsti delegatus. Kviečia
mos yra visos lietuvių or
ganizacijos konferencijoje 
dalyvauti.

Korespouder tas

n

Prieš jį reikia A-

rie jų labai vykę, kiti ne 
taip, kiti vidutiniai. Bet 
visuose Palanta pasireiškia 
kaip darbo žmonių draugas, 
kaip kovotojas už liaudies 
reikalus.

Knyga dailiai išleista, ge
rame popieriuje. Ji turi 80 
puslapių. Tik gaila, kad 
nėra pažymėta jos kaina.

Mes manome, kad “Min
čių trupinius” .galima . bus 
gauti kanadiškių laikraščio 
“Liaudies balso” administ
racijoje. ...

Gražų dąpbą;-poetas Pa
lanta atliko, paruošdamas 
šį savo eilėraščių rinkinį, o 
kanadiečių Lit e r a t ū.r o s 
Draugijos Komitetas vertas 
pagyrimo už rinkinio išlei
dimą.

V

lt M.

teises, jog veiksime, siekdami
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gali vykti į'giųHįjįę Lietu
vą ir kas negali.

R. Mizarai 'parašiau as
meninio pobūdžio laiškutį, 
pastebėdamas,, kad tani tik
ro ašmens1 vykiniaš į Lie
tuvą gali pašikartoti, kas 
■jau yra 'įvykę.

Tik neišmanėlis galėtų 
rašyti į ląikrąštį, kas gali 
vykti į Lietuvą ir kas ne
gali; jeigu negalima įrody
ti, dėl kokios “ligos” ta ar 
kita ypata negalėtų vykti į 
gimtinę, būtų inkriminavi
mas rašančio ir laikraščio.

Galų gale, neprašiau re
dakcijos ta laiškutį talpinti 
į laikraštį. ‘Manau, d'abar 
bus aišku ir nebus piktumo.

yincent Žabui

Waterbury, Conn.
Konferencija ir operete
Balandžio 30 d. įvyko 

LDS 5-tos apskrities meti
nė konferencija. Delegatų 
dalyvavo 20 nuo 5 kuopų. 
Su valdyba susidarė 25. Iš 
centro dalyvavo Jonas Siur- 
ba. Apskrityj randasi 8 
kuopos, nuo 3 kuopų nebu
vo jokios atstovybės.

Sekretorius J. Mockaitis 
savo raporte pažymėjo, kad 
šių metų spalio mėn, su
kanka 30 metų, kai LDS 
5-6 j Į apskritis, susiorgani
zavo Waterbury. Jis ragino 
kuopas suruošti parengi
mus atžymejimui šios su
kakties. Tuo kartu bus ge
resnė proga gauti daugiau 
naujų narių. Taip ir nutar
ta.. Reikia, kąd kuopos šį 
nutarimą įvykdytų.

Kadangi praeitais metais 
visose kuopose buvo dau
giau mirimų, negu įrašyta 
naujų, tai apskrities narių 
skaičius sumažėjo ant 17.
Prąnęšipiąs Waterburio įr 

kitų miestų drąųgams
Gegulės '21 d., sekmadie

nį, atvyks Aido choras iš 
Broęklypo ir suvaidins “Za
porožietis už Dunojaus”, 
trijų aktų operetę.” Lošimas 
atsibus 103 Green St., Wa- 
terbųi’y, 3 vai. po pietų.

J. Strižauskas

Norwood, Mass.
Balandžio 28 d., 7:30 vai. 

vakare, buvo laikytas LLD 
9 kuopos susirinkimas.

Mūsų kuopa turi narių 
24, bet į į susirinkimą šį 
kartą atsilankė tik 12. Da
lis narių neateina dėl to, 
kad per daug toli gyvena 
nuo Ncrwoodo. Kiti drau
gai dar nesugrįžo iš Flori
dos po žieminių atostogų. O 
yra ir tokiii narių, kurie 
negali ateiti į susirinkimus 
dėl blogos sveikatos.

Mūsų LLD kuopa na
riais yra neskaitlinga, bet 
finansais stovime neblogai, 
todėl nutarėme paaukoti 
dienraščiui “Vilniai” ii 
“Liaudies balsui” — abiem 
po $25.

Po įvairių raportų ir pra
nešimų buvo įnešta ir tapo

ketą. Šis parengimas atsi
bus gegužės 21 d., 1 vai. po
piet. Vieta: L. B. salėje, 14 
George Avė. Taigi, drau
gai ir draugės, kam sveika
ta ir laikas leis, malonėki
te atsilankyti. Užtikriname, 
pilnai visi būsite patenkinti, 
nes turime išrinkę komisiją 
iš gerų šeimininkių, kurios 
paruoš skapių valgių.

LLD narė ir “Laisvės” 
skaitytoja J. Družienė stai
ga susirgo plaučių uždegi
mu. Balandžio 22 d. tapo 
išvežta į Norwoodo miesto 
ligoninę. Draugės ir drau
gai, kam laikas leidžia, mal- 
lonėkite ją aplankyti.

Linkiu ligonei greitai pa
sveikti. M. Ugždavinis

siekianj.es


Apie Tarybų Lietuvos teismus ir 
nusikaltėliams taikomas bausmes

Vilniuje gyvena ir dirba 
Regina Rugienienė. Ji—ad
vokatė, gina teismuose tei
siamuosius. Kai jos teta, 
niujorkietė K. Rušinskienė, 
paprašė, kad Rugienienė 
plačiau paaiškintų apie 
Lietuvoje veikiančius teis
mus, advokatė tai mielai 
padarė. Laiškas įdomiai pa
pasakoja apie daug svarbių 
dalykų, todėl jį spausdina
me mūsų laikraščio skiltyse.

Redakcija

byla per vertėją, o teismo 
proceso metu gali kalbėti 
savo gimtąja kalba.

Ta aplinkybė, kad byla 
nagrinėjama nacion aline 
kalba, turi labai didelę 
reikšmę, nes žmonės, kurie 
klauso to proceso, orientuo
jasi bylos eigoje, supranta 
teismo nuosprendį, tai turi 
didelę auklėjamąją reikšmę. 
Teismo procesai yra vieši. 
Teismo proceso viešumas 
įgalina darbo žmones kont
roliuoti teismo darbą, o teis-

Vilnius, 1961. III. 22 d. 
Teta Konstancija!

Savo paskutiniame laiške 
prašote parašyti Jums apie 
mūsų teismus. Parašyti ga
lima, bet aš nežinau, kas 
Jus konkrečiai gali dominti. 

* Parašysiu Jums savo nuo
žiūra trumpai.

Tarybinis teismas valsty
binių organų sistemoje už
ima labai svarbią vietą. Ta
rybinis teismas buvo orga
nizuotas 19.17 metu lapkri
čio mėnesio 24 d., betarpiš
kai dalyvaujant V. I. Leni
nui. Naujas teismas nie
ko bendro neturi su senu 
buržuaziniu teismu.

Tarybinis teismas tiek 
savo struktūra, tiek ir savo 
veikla vra demokratiškiau
sias teismas našaukje. Jis 
yra sudaromas iš liaudies 
atstovų ii’ tarnauja tiktai 
liaudžiai, jis gina Tarybų 
valstybės teisėtumą ir pilie
čių teises.

Pirmas tarybinio teismo 
d e m o kratiškumo požymis 
yra tas, kad yra renkami 
teisėjai. Pav., liaudies teis
mo teisėjus renka tame ra- 

Ą jone, kur yra teismas, visi 
pilnamečiai, ten gyvenan
tieji piliečiai, penkeriems 
metams. Teisėju gali būti 
renkamas kiekvienas pilie
tis, kuriam sukako 23 me
tai, nepriklausomai nuo jo 
tautybės, lyties ir turtinės 
padėties. Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo teismo na
rius, pirmininką ir jo pa
vaduotojus renka LTSR 
Aukščiausioji Taryba.

Teisėjai yra ne tik ren
kami, bet jie ir atsiskaito 
prieš savo rinkėjus. Jeigu 
teisėjas n e p a t e i sina pa
reikšto jam pasitikėjimo, 
jis gali būti atšauktas pir
ma laiko. Darydamas ata
skaitą prieš savo rinkėjus, 
teisėjas supažindina pilie
čius, aiškina nusikaltimo 
žalą mūsų visuomenei, mo
bilizuoja žmones kovai už 
nusikaltimų likvida v i m ą . 

’ Per ataskaitas rinkėjai nu
rodo teismui darbo trūku- 

4mus, duoda pasiūlymą dar
bui pagerinti.

mui padeda vesti didelį auk
lėjamąjį darbą. Jis turi 
teisę reikalauti, kad tardy
tojas aiškiai suformuluotų 
jo kaltinimą, išreikalauti 
reikalingus dokumentus, iš
kviesti liudytojus, eksper
tus ir daug kitų galimybių. 
Be to, kiekvienas teisiama
sis gali turėti gynėją-advo- 
katą. Teisiamasis gali pats 
pasirinkti sau gynėją, o jei
gu jis to nepadarys, teis
mas parūpina jam gynėją- 
a d voką tą.

Tarybins teismas gina vi
sų darbo žmonių interesus, 
jis saugo mūsų visuomenės 
ekonominį pagrindą, socia
listinę nuosavybę, baudžia 
vagį, kuris nenori sąžiningu 
darbu pelnytis sau duoną, o 
daro žalą valstybei ir są
žiningiems piliečiams.

Vienas iš sunkiausių nu
sikaltimų yra žmogžudystė. 
Asmenys, įvykdę tokį nusi
kaltimą, yra griežtai bau
džiami. Tačiau ir šis nusi
kaltimas yra nevienodai pa
vojingas visuomenei. Vei
kiančiuose įstatymuose nu
žudymas skirstomas į ke
lias rūšis, o nuo to priklau
so ir bausmės dydis. Pay.,, 
nužudymas besiginant nuo 
užpuolimo, neatsargus nu
žudymas ir t. t. Sunkiau
sias tai yra tyčinis nužu
dymas, kai jis padarytas 
prie sunkinančių aplinky
bių. Už tokį nusikaltimą 
griežtai baudžia mūsų teis
mas nusikaltėlius. Už to
kius nusikaltimus atskirais 
atvejais yra taikoma aukš
čiausia bausmė — sušaudy
mas. Aš galiu papasakoti 
apie vieną, man žinomą tokį 
nuosprendį. 1960 m. LTS 
Aukščiausias teismas nu
baudė mirties bausme Kėkš
tą.

Kėkštas nedirbo visuome
nei naudingo darbo, jis net 
nesimokė, jis buvo kunigų 
auklėtinis, dieną jis praleis
davo bažnyčioje, o vakare 
gėrė šnapsą su kunigais ar
ba kitais kulto tarnauto
jais. Ir štai tas dykaduo
nis vieną vakarą susitiko 
18-kos metų mergaitę, kuri 

(nešina knygas ėjo namo iš 
Svarbus tarybinio teismo vakarinės darbo jaunimo 

demokratiškumo principas vidurinės mokyklos, kurioje 
tas, kad sprendžiant bylas ji mokėsi. Kėkštas smogė 
dalyvauja liaudies tarėjai. I smūgiu mergaitei po krūti- 
Tokiu būdu vykdant teisin- .ne, ji neteko sąmonės, nu- 
gumą dalyvauja pačios liau-, krito. Kėkštas nuplėšė nuo 
dies išrinkti, geriausieji jos drabužius, išprievartavo 
darbininkų, kolūkiečių ir ją, o po to peiliu nudūrė 
inteligentijos atstovai.

Teisėjai yra nepriklauso
mi, jie klauso tik įstatymo, 
niekas neturi teisės ir ne

ją. Ryte praeiviai rado ne
gyvą išniekintą mergaitę, o 
šalia jos gulėjo išmėtytos 
knygutės.

nurodo teisėjams, kaip jie 
turi išspręsti bylas. Tary
biniai įstatymai yra visiems 
privalomi. Visi piliečiai yra 
lygūs prieš įstatymą. Už 
padarytus nusikaltimus vie
nodai atsako prieš tarybinį 
įstatymą. Teismo procesas 
yra vedamas nacionaline 
sąjunginės respublikos, au
tonominės respublikos, ar 
autonominės srities kalba, 
asmenys, nemokantieji tos 
kalbos, supažindinami su

Teisme Kėkštas kaltu pri
sipažino, jo kaltė buvo pil
nai įrodyta. Teisingas teis
mo nuosprendis Kėkšto at
žvilgiu. Neturi būti mūsų 
tarpe Kėkštas ir panašūs į 
jį kėkštai.

Jūs, matomai, skaitėte 
spaudoje apie tai, kad ta
rybiniai įstatymai yrą 
griežti ir Tėvynės išdavi
kams, kad neišvengia tei
singumo rankos ir fašisti
niai budeliai, kurių rankos

vokiečių okupacijos metais 
suteptos nekaltų ž m o n i ų 
krauju. Neseniai LTSR 
Aukščiausias teismas išna
grinėjo baudž. bylą žudikų 
Nykštaičio Alfonso, Stasio 
Petrausko ir Bernardo 
Skliuto. Jie gavo net per 
mažai už savo darbelius. 
Šis teismo procesas smul
kiai buvo aprašytas spaudo
je, Jūs tikriausiai skaitėte. 
Aš iš savo pusės noriu pri
dėti tai, kad tie budeliai, 
kurie nužudė 60,000 taikiu 
tarybinių piliečių, vaikučių, 
moterų ir senelių, jie buvo 
abejingi vaikų klyksmui, ai
manoms ir ašaroms. O kuo
met už savo kruvinus dar
bus reikėjo atsakyti, tai pa
sirodė neregėtais bailiais. 
Taip drebėjo jų rankos, 
kuomet išgirdo, kad valsty
bės kaltintojas reikalauja 
nubausti juos aukščiausia 
bausme — sušaudyti. Žiū
riu aš į tokį niekšą ir gal
voju: kuomet jis atėmė tūks
tančius gyvybių, tai jam 
rankos nedrebėjo, o dėl savo 
to biauraus kailio taip dre
ba, kad nemačius sunku ir 
įsivaizduoti.

Jeigu aprašyti tą visą tų 
trijų žudikų bylą, tai užinv 
tų daug laiko ir vietc.1 
jeigu neskaitėte, tai pa
skaitykite mūsų “Tiesoje” 
už kovo mėn. 11 d. Žino
ma, raštu jau perduoti vi
sus tuos jų žvėriškumus yra 
labai sunku, bet kuomet 
dalyvauji teismo procese, 
pats girdi liudytojus, ku- 
rię savo akimis regėjo tas 
baisybes, savo ausimis gir
dėjo žmonių aimanas, vaikų 
klyksmą ir matė budelių 
girtus snukius, tai po to 
daug naktų negali žmogus 
ramiai miegoti. Toks pro
cesas kiekvienam atima 
daug sveikatos, ramybės ir 
nervų. Man, kaip advoka
tui, tekdavo kalbėti su pa-* 
našiais budeliais. Pirmas 
klausimas, kurį užduoda 
toks žmonių žudikas, tai 
kas jam gresia, ar nenu
baus jo mirties bausme. Aš 
negaliu pamiršti vieno bu
delio, pavardė jo buvo Liv- 
činas. Gyniau aš jį 1949 
metais. Daug laiko praėjo, 
bet tas baidyklė iki šios die
nos stovi man akyse, nega
liu pamiršti jo pavardės.

Livčino seniai nebėra, jis 
gavo pelnytą atpildą už sa
vo veiksmus, o jo veiksmai 
Paneriuose. Aš teisme pa
klausiau Livčino, kodėl jis 
sutiko šaudyti žmones, kas 
jį prikalbėjo tai daryti. Jūs 
niekad neatspėsi te, kaip jis 
į tai atsakė, o žinote, ką jis 
pasakė: Girdi, jam nusibo
do dirbti darbą, savo arti 
lauką ir šienauti pievas, tai 
sunkus darbas, o žmones 
šaudyti yra lengvas, čia, 
sako Livčinas, jėgų jau ne
reikia, sukinėk kulkosvaidį 
ir krenta žmonės kaip mu
sės.

Pradžioje man kilo min
tis, kad Livčinui ne visi na
mie, bet vėliau įsitikinau, 
kad namuose pas jį net per-, 
daug. Štai, kuomet vokie
čius išvijo, jis pabėgo į ki
tą apskritį, įsitaisė malūno 
vedėju, taip ir užsimaskavo 
nuo teisingumo rankos iki 
1949 m. Matote, kodėl aš 
iki šių dienų negaliu to 
niekšo pamiršti ir visuomet 
prisimenu jį su didžiausiu 
pasišlykštėjimu.

Štai, Trumpai parašiau 
Jums apie Tarybinį teismą. 
Jeigu bus įdomu, galėsiu 
parašyti dar.

Regina Rugieniene

Gerieji žodeliai
Privargai, brangi mamyte, 

Per naktis ir per dienas
Supdama mane mažytę
Ir niūniuodama dainas.

Man paaugus,
Už rankelių vedina, 
Saugojo, kad jos neklystų 
Dukružėlė mylima.

Ir gyveniman išėjus,
Mamos žodžius aš menu.
Jie — šviesos man spindulėlis,
Kai širdyje neramu.

Mirė mano motinėlė, 
Likau viena aš jauna.
Bet žodeliai jos gerieji
Švies man amžina liepsna!

KARČIAUSKAS JONAS
Punskas, 1961. 1. 26.

SVEIKINIMAI
St. Petersburg, Fla.

“Sveikiname ‘Laisvę’ jos 50 m. jubiliejaus proga. 
Linkime, kad laikraštis ‘Laisvė’ ilgai gyvuotų. Mums 
džiugu, kad liaudies laikraštis sulaukė garbingo auksi
nio jubiliejaus, čia randate ir mūsų dovaną $5. Agnė ir 
Antanas Jurevičiai.”

La Porte, Indiana
“Brangūs Draugai: Kadangi negalėjom būti kon- 

■erte Chicagoje, tai siunčiame ‘bausmę’ — $10. Būkite 
vniki ir stiprūs. Viso labo.Stasys ir Marijona Smithai.”

Brockton, Mass.
George Shimaitis, nenuilstantis veikėjas, prisiuntė 

^19 ir listą aukotojų:
B. M. ........................................................  $6.00
M. Potsienė .................................................. 5.00
H. Rindzevičienė ...................................... 5.00

Po $1: M. Gutauskienė, K. Sireikienė, A. Skirmont.

Gibbstoown, N. J.
“Brangūs Draugai: Čia rasite $50, tai paskutine 

mano tėvelio (Seno Vinco) dovana jo mylimam laikraš
čiui ‘Laisvei’.

Vienas iš io paskutiniausių prašymų buvo, kad kaip 
atlaikysiu jo apdraudą iš LDS Centro, tai kad paskir
čiau $50 ‘Laisvei’ ir ‘Vilniai’. Jo prašymą išpildau.

“Noriu dar kartą širdingai padėkoti visiems drau
gams, kurie išreiškė- užuojautą man ir mano šeimai. 
Taingi noriu išreikšti užuojautą giminėms ir draugams, 
netekusiems mylimo draugo Leono Prūseikos, mano tė
velio mylimo ir' gerbiamo draugo. Draugiškai, Seno 
Vinco duktė Elzbieta.”

Westwood, Mass.
“Sveikiname ‘Laisvę’ jos šventėje, 50 metų sukakty

je. Linkime gyvuoti dar ilgus metus, skleisti tiesą ir 
šviesą per visą pasaulį darbo žmonėms, čia randate mū
sų dovaną $10. Ch. ir P. Žukauskai.”

Baltimore, Md.
“L.L.D. 25 kuopa nuoširdžiai sveikina ‘Laisvę* su 

jos auksiniu jubiliejum ir linki daug, daug metų dar 
gyventi.

“Sveikina visą ‘Laisvės’ personalą, vajininkus, rė
mėjus ir skaitytojus. Tam tikslui buvo suruoštas ban
ketas pas draugus J., F. Deltuvus, pelno liko $100. Ka
dangi J. Urbutis negalėjo dalyvauti bankete, tai aukojo 
$5. Viso čia randate $105. Draugiškai, Joseph Deltuva.”

Kitos aukos:
New Jersey vajininkai (per T. Kaškiaučių) $30.00
Agota Norkienė, San Francisco, Calif.'......... 25.00
Miamės vajininkai (per M. Valilionienę) .... 20.00 
Pittsburgho vajininkai (per J. Mažeiką) .... 12.00 
Jonas Leveckis, Brooklyn, N. Y......................   11.00
J. Žvingila, Tariffville, Conn........................... 10.00
Juozas Pluščiauskas, Jamaica, N. Y.............. 10.00
Charles Keras, Detroit, Mich.......................... 10.00
A. ir P. V. Gasper, Grand Rapids, Mich........ 10.00
Joseph Klein, Brooklyn, N. Y......... .................. 6.00
O. Zline, Detroit, Mich...................................... 6.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass............................. 6.00
E. Gavėnas, Pittsfield, Mass......................  6.00
S. A. Wolf, Oak Ridge, N. J............................... 6.00
A. ir J. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y. ................... 5.00
J. Benekeraitis, Vallejo, Calif.......................... 5.00
J. Saulėnas, Detroit, Mich. .. ........................... 5.00
Paul Bernatonis, Cassville, N. Y...................... 5.00
J. Alexaitis. Essex, Conn. .................................  5.00
Rėmėja iš Arlington, N. J. .. ............................. 5.00
Ona Globičienė, Wilkes-Barre, Pa.................... 5.00
J. Kamarauskas. Girardville, Pa.......................  2.00
A. D^giHs, Hartford. Conn................................  2.00
M. Adomonis. Great Neck, N. Y..........................2.00
Po $1: J. D. ir E. Sliekai, Miami, Fla.; V. Smalstie- 

nė. Livonia. Mich.; A. Blaize, Billerica, Mass.; P. Wasi- 
Hauskas. Philadelphia, Pa.; B. Gumauskas, K. Markū
nas, Haverhill, Mass.

Didelis ačiū viršminėtiems draugams už gražias 
dovanas. Dėkingi esame ir tiems vajininkams, kurie 
+ain sunkiai dirbo laike vajaus gavime naujų skaityto- 
ių ir atnaujinime senų prenumeratų. Jų darbas neleng
vas, bet jie visvien dirba nuoširdžiai ir savo laimėtas 
dovanas grąžina laikraščiui.

Jubiliejinis fondas sustiprinimui 1961 metų biudže
to yra reikalingas, jis — jo rezultatai bus skelbiami iš
tisus metus. Laukiame daugiau gražių pasirodymų su 
dovanomis. L. Ad-cija

Prieš šuns užpuolimą 
sunku rasti teisybę
“Laisvėje” buvo vieno 

rašyta, kad “žmogysta tiek 
tik verta, kaip karvė ar 
kiaulė.” Bet pas mus, Glou
cester, N. J., tai yra dar 
blogiau. Čionai, jeigu šunys 
apkoliečys galviją, gausi 
atlyginimą, bet jeigu žmo
gų, tai vargiai. Štai ir fak
tai:

Prieš porą metų gatve 
einančią mano moterį už
puolė didelis šuo (boxer). 
(Šios rūšies šunys savo au
ką muša snukiu — įsibėgė
ja ir muša). Toks šuo ma
no moterį parmušė gatvėje. 
Ji krisdama susilaužė ran
ka, o tas žvėris vis muša ir C 7

muša.
Žmonės ją apgynė, nuve

žė pas daktarą, tas sutvar
kė ranką. Daktaras sakė, 
kad rankos kaulas sutru
pintas. Įsakė jai kasdien 
ateiti, kol ranka sugis.

Už kiek laiko moters 
ranka sugijo, bet jau nebu
vo tokia, kaip pirmiau. Ne
sijautė ir mano moteris. 
Daktaras už jo profesini 
natarnavimą pridavė $133 
bilą. Ją nunešiau pas šuns 
savininkus, jiems paro
džiau ir prašiau prisidėti 
prie atlyginimo daktarui.

Jie atsisakė, nes jiems 
advokatas sakęs, kad j i e 
neatsako už tai, ką šuo pa
daro. Tada aš nuėjau į 
miestelio koncelmanų susi
rinkimą ir klausiau, ka tu- 
riu daryti. Jiems sakiau, 
kad jeigu už šunies elgesį 
neatsako jo savininkas, tai 
turėtų atsakyti miestelio 
viršininkai, nes tas atsiti
ko gatvėje.

Koncelmanai pare i š k ė, 
kad miestas su šiuo reika
lu nieko neturi ir patarė 
skųsti šuns savininką. 
Jiems aiškinau, kad esu se
nas žmogus, gyvenu iš ma
žos pensijos, tai neturiu 
pinigu advokato pasamdy- 
mui; Tada jie mane pa
siuntė pas miesto advokatą, 
kuriam nereikės mokėti.

• Nuėjau pas miesto advo
katą. Advokatas man aiš
kino, kad nieko nebus. 
Kiekvienas šuo, kuris' turi 
leidimą, vieną kartą gali 
užpulti žmogų. Tik jeigu jis 
dažniau tą daro, tai tada 
teisėjas gali šunį nuteisti 
sušaudymui, o šuns savi
ninkas vis tiek nieko netu
ri mok ė t i apkramtytam 
žmogui.

Aš dar pas kelis advoka
tus buvau klausti rodos. 
Visi jie man tą pat sakė, 
kad prieš šuns užpuolimą 
sunku provotis. Pagaliau 
radau vieną advokatą, ku
ris paėmė bylą sąlygomis: 
jeigu laimėsime, tai iš tų 
pinigų bus užmokėta dak
taro bila, o kas liks, tai bus
advokato už jo darbą.

Bet tas dalykas teismui 
paduotas jau dveji metai ir 
vis nieko dar nesigirdi. 
Mano moteris, nors jai ran
ka ir sugijo, bet jau nebuvo 
sveika: už šešių mėnesių po 
to šuns užpuolimo, 1959 m. 
spalio 3 d. mirė. Lai jai bū
na amžina ramybė, kuriai 
gyvenimą nutraukė žvėries 
užpuolimas. Tai matote, 
kaip sunku surasti teisvbę.

William Patten

JORDANO KARALIUS 
APSIVES

Beirutas. — Jordano ka
ralius Husseihas paskelbė, 
kad jis apsives su moteri
mi, kuri nėra arabų tautos. 
Jis jau buvo vedęs su prin- 
cesa Dima Abdel Hamida, 
bet su ja atsiskyrė, nes ji 
pagimdė mergaitę, o kara
lius nori sūnaus.

Mikolavos miško 
grožybės

Eini turtingu Mikolavos 
mišku, priklausančiu Kaz
lų Rūdos miškų ūkio Ąžuo
lų Būdos girininkijai, ir 
stebiesi ankstyvu pavasa-- 
riu. Jau nusivalė miško pa- 
klotis nuo sniego ir visur 
parodė gelsvai žalią akso
mą. Kiek čia samanų, savo 
grožiu prilygstančių bet ko
kių žalumynų kilimui. Miš
ko žeme ,atrodo, įsivilko į 
nuostabų rūbą. Tankių eg
lių ir juodalksnių, beržų ir 
pušų prieglobstyje gerokai, 
tamsu, todėl žolės čia beveik 
neauga. Užtat palajyje tie
siasi samanų kolonijos.’. 
Rusvi, žalsvais kupstais su
sispietę, paprastieji geguži
niai, lietingą dieną bežvil- 
gantys deimantiniais vari;, 
dents lašais, eglių glūdu
moje geltonos tribriaunės 
kerėžos, atžalinės guštvės, o. 
sausuose pušynuose — pa-, 
čios puikiausios samanos—-, 
šilinės plunksnės žemėn įsi
siurbusios. Tai toli gražu, 
ne visos samanos, kurias 
rasi miškuose. Negali pra
eiti nepriklaupęs ir nepalie- 
tęs mažų rožinio silnyčiaus 
galvučių, panašių j mažas- 
palmutes, ir nepabraukti 
šlapių mnijų, priaugusių 
ant išmirusių skruzdėlynų. 
Nepanašūs jie dabar į tikr 
rus ir daugiau sukastus py
limus. Driekias ūksmėtuose 
užkampiuose žalios miškinio' 
pataiso pynės, o pušynėliuo
se geltonuoja vaistinio pa
taiso virvės. Žolė žaliuoja 
tik judrių miško upelių pa
krantėse. šniokščia jie, pu
toja ir tauškia nepabaigia
mą dainelę. Nesupainioja 
jų vietiniai žmonės. Visi 
v a r d u s turi: Šaltinbalis, 
Klevelių, Jokūbiškių, Šir
vintos, Alksnės, Lukošbalių, 
Gylės, Vabalkšnės ir kiti 
upeliai.

Jau visas pusvalandis 
praėjo, bet Mikolovos miš
kas dar nebaigė rodyti savo 
įžymybių. Čia buvo visko: 
ir senose peršlapusiose bir
žėse žalių eglučių, pasodin
tų jau žmogaus rankomis, 
įgavusių normalų, sveiką 
žalumą, ir dar geltonų jų 
giminaičių neįpratusių aug
ti šlapiose dirvose. Mačiau 
ir jauną, tiesų, nusivaliusį 
nuo šakų ąžuolyną, ištver
mingai savo viršūnėm besi- 
spiriantį j mėlyną dangų. 
Nepamiršom ir senelio mau* 
medyno paplentėje. Jis toks 
dabar panašus į išdžiūvu
sias egles, kad neretai pra
eiviai galvoja: “Kodėl miš
kininkai jų neiškerta?” Bet 
negali iš miško išvažiuoti, 
neaplankęs barsukų mieste
lio. Nesuskaitysi, kiek čia 
jų atsikėlė — visa gyven-
vi-etė. Jie neretai pasivaiks- 
to, nusipurto smėlį, jame 
palikdami žymius pėdsakus. 
Praeini ir Ropienių kalnu, 
ant kurio kažkada žmonės 
ropes sodindavo, ir paslap
tingą Tryzkalnį, ant kurio 
važiuodamas žmogus džiau
giasi. duosiąs arkliams dus- 
telti, bet tik įkopus įsitiki
na, kad jis toks pat klam
pus, kaip ir juodos juod
alksnynu balos. Daug vie
tovių turi savo vardus, nie-
kuo neparašytus, bet juęis 
žino vietiniai, gyventojai. 
Tai toli gražu ne visa miš-
ko istorija, kuri, gamtos 
paslaptingai kuriama, daž
nai būna nepastebėta.

G. Įsakas

Redakcijos Atsakymai
J. D. Sliekui. — Gavome. 

Dėkojame. Tilps vėliau.
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Aldona Alekniene

Lietuva seniau ir dabar
(Pabaiga)

Prie geresniųjų kolūkių 
visai kultūringai sutvarky
ta. Pastatyti gražūs gyve
namieji namukai kolūkie
čiams- Moderniški pastatai 
gyvuliams su vėliausiais 
automatiškais įrengimais.

Neišdyla iš atminties mū
sų lankymasis “Nemuno” 
kolūkyje netoli Šakių. Kol
ūkiečiai pasistatė kultūros 
namus su didžiule sale. 
Mus, turistus, sutiko dide-

• lė minia žmonių su puokš- 
i temis gėlių. Buvo sekma-
• dienis; nors lijo, bet tas jų 
| nesulaikė.
j Ansamblis, susidedantis 

iš 110 asmenų jaunimo, da- 
I ve mums puikų koncertą.

Daug dainavo ir šoko tau- 
I tiškus šokius- Labai gražūs 
’ tautiški kostiumai. Visi ta- 
' pome sužavėti. Profesiona- 
» liškai išsilavinę.

Iškviesta tarti keletą žo- 
■ džiij, pareiškiau, kad man 

padarė gilų įspūdį taip me- 
j niškai išsilavinęs ansamb- 

1 lis. Laimingi jūs, kad tu
rite tokią puikią salę. Ne- 
taip buvo provincijoje, kai 
aš augau fašistinėje Lietu
voje. Mes vakarus ruošėme 
kluonuose, kur ūkininkai 
laikydavo šieną ir vasarojų 
sukrovę- Sceną paruošdavo- 
me sienas iškaldami rankų 
darbo audiniais su raštais.

Vėžionių kaime, kur aš 
augau, turėjome jauną 
energingą mokytoją K. Vai
čiūną. Su jo iniciatyva su- 
ruošdavome vakarus. Jis 
mums daug padėdavo. Pa
rinkdavo veikalus ir reži
suodavo. Likus pelno su- 
pirkdavome knygas; kas no
rėjo, galėjo imti skaitymui.

kiaušiniai., gavusi patiekalą1 
jautienos mėsos, galvojau: 
Pas mus Amerikoje valgyk
lose iš to padarytų tris por
cijas-

Man atrodo, kad perma- 
žai var t o j a m a daržovių. 
Mes, amerikiečiai, pratę 
vartoti įvairių daržovių. 
Pasigedome jų Lietuvoje. 
Sriuboje taip pat vos Su
gaudai kokį kopūsto gaba-

kų ir pamidorų, bet neteko 
matyti salotų. O tai leng
vai ir greitai užauginama 
daržovė- Čia kalbėjau apie 
miesto valgyklas. Kaime 
mačiau vartojant daugiau 
ir įvairesnių daržovių.

Labai skani ir maistinga 
Lietuvos duona. Natūrali, 
be dažų ir chemikalų. Tu
ri dviejų rūšių — rūpi, 
tamsoka, antroji baltesnė ir 
smulki. Kvietinė balta ir
gi maistinga ir skani.

Iš viso maistas nesuga
dintas, kaip pas mus.

Po svečiavimosi Tarybi
nėje šalyje, kiekvienas tu
ristas, kasdieniniame gyve
nime sutikus kaimyną ame
rikietį, ar pardavėją krau
tuvėje, taipgi ir savo tau
tietį, visi klausia: “Did 
they really follow you?” 
Tikrai juokinga!-.

Dar šis mano nuotykis 
daugeliui atsakys j tokį 
klausimą. Paskutinę dieną 
prieš apleidžiant Kauną, 
nusitariau aplankyti drau
gus Jonavoje. Nuvykusi au
tobusu, išlipus, Jonavos ne
bepažįstu, nors ten lan
kiausi 1938 m. Išaugę gra
žūs mūriniai namai. O pa
sakoja, kad Jonava labai 
nukentėjo karo metu.

Patyriau, kad neturiu 
tikro adreso. Ką daryti? 
Kas pataria kreiptis į mi
liciją. Susiieškau stotį. Mi
licininkai jauni vyrai, tokie 
simpatiški. Bando man pa
dėti. Paaiškinu, kad laiko 
mažai turiu, kad mano gru
pė dar tą popietę išvyksta..

Knygose suieško gyvena
mąją vietą 6 km. už miesto. 
Kaip pasiekti? Milicininkas 
suranda mašinėlę. Nuva
žiuojam. Pasikalbu 5 min- 
Nuveža atgal prie plento, 
kur autobusas kursuoja į 
Kauną. Paleidžia prie miš
ko ir lieku viena. Grįžusi į 
viešbutį, savo grupės nera
dau, išvyko į Klaipėdą, bet 
pakeliui sustojo IX forte. 
Nervinuosi. Su taksiu pasi
vijau.

Matote, kaip “sekioja.” 
Kurie tai matė, gal pagal
vojo, kad milicininkas ve
žioja amerikietę, o aš už tai 
labai dėkinga už suteiktą 
pagalbą.

Antrą klausimą stato: 
“Ar žmonės Lietuvoje turi 
ką-yalgyti?” Mano atsaky
mas: Jie valgo daugiau, 
kaip mes. Valgyklose pa
duodama pusryčiai: trys

Vietinių žmonių susido
mėjimas Amerikos turistais 
didelis. Sužinoję, kad kur 
lankomės, atvyko keliolika 
kilometrų pasimatyti. Vie
ni tik iš tolo stebėjo, kiti 
mėgo susipažinti ir pasikal
bėti. Kur tik apsigyvenda
vome viešbutyje, susirink
davo žmonių-

Klausimų įvairi ausiu. 
Stebėjausi, kiek daug žino, 
kas mūsų šalyje darosi. Iš
girsi: “Ar tiesa, kad turi
te 5 milijonus bedarbių?” 
“Pas jus nelygios teisės bal
tiems ir juodiems?”! Ir t. t.

Vėžionyse patekau į ba
lių; dalyvavo keletas mo
kytojų. Jiems viskas įdo
mu. Nespėjau atsakinėti. 
Tokia tyla kambaryj-e. Vi
si klausosi mūsų pokalbio. 
Tik retkarčiais užtraukia 
kokią dainelę, arm o š k a i 
“pravirkus-” .

Grįžtant prilankius sa
vuosius, susitinkame Pane
vėžyje. Iš Panevėžio apy
linkių esame 5 asmenys. 
Panevėžio Vykdomasis Ko
mitetas mums suruošia pui
kius pietus.

Atvyksta tuo tarpu su 
reikalais lankydamasis Pa
nevėžyje LTRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Justas Palec
kis, kuris mus jau buvo su
tikęs sostinėje Vilniuje. Iš
girdęs, akd lankomės būre
lis amerikiečių, surado lai
ko ir praleido keletą valan
dų su mumis. Bevaišinda
mas mus, dažnai ir kokią 
dainelę užtraukdavo...

Vakaras. Turime pasiekti 
Kauną, kur susitiksime vi
si turistai-

Drg. J. Paleckis mus pa
lydi. Pakviesta, sėdausi į jo 
automobilį. Prie Ramyga
los sustojome. Visi išlipę 
atsisveikinome su kukliu J. 
Paleckiu. Aš- nueinu pas 
savuosius. Prez i d e n t a s 
(mes jį ’taip vadinome), 
vyksta į sostinę Vilnių. Jis 
nesutiko, kada vadinome jį 
prezidentu- Sakė jis: “Aš 
esu 15-toji dalelė., kai suse-; 
dame už šio stalo” (prezi
dentūros rūmuose). Gal 
manysite, jog kartu važiuo
ja kelios dešimtys milicijos. 
Visai ne: su trimis drau
gais automobiliu
Lietuvos laukais, kaip pa- 
prastas pilietis.
labai stebino.

garlaiviu Kuršių marė
mis į Nidą. Kelionė ėmė 
3!^ valandos Tas mūsų tu
rą labai paįvairino. Teko 
dažnai skubėti, o čia galė
jome lengvai atsikvėpti ir 
pailsėti, pasidžiaugti jūra 
ir gražiais Neringos kran
tais.

Neringa —■ Lietuvos Sa
hara — keliaujančios smil
tys. Daug plotų užsodina
ma krūmokšniais, pušelė
mis ir žolėmis. Norima “pa
žaboti” smėlį. Gilioje seno
vėje ištisi kaimai liko už
pustyti smėliu.

Bandoma išlaikyti natū
raliai didžiulės kopos, tu
pinčios iki 60 metrų aukš
čio. Palikta kaip tautos 
įdomybė turistams pasižiū
rėti - pasigrožėti. Sakoma, 
vargiai rastume tokią įdo
mią vietą bet kur Europoje.

Labai jauki vietelė Nida. 
Visur kvepia pušų aroma
tas. Pušynuose daug įreng
ta vaikams stovyklų. Ap
lankėme. Kaip gražiai ir 
kultūringai jie čia stovyk
lauja!

Didžiausias Lietuvos ku
rortas yra Palanga. Kokia 
ji graži! Sužavėjo ji mus. 
Žaliosios pušys puošia Bal
tijos krantus. Garsusis Bi
rutės kalnas pušelėmis ap
augęs. Nepaprastą įspūdį 
daro gintarinių kopų pajū- 
rys. Ilgas tiltas, nutiestas 
į jūrą. Vaikš č i o j a m e , 
džiaugiamės baltu smėliu, 
mėlyna jūra ir dangaus 
mėlyne.

Praeita vasara Lietuvoje 
buvo labai lietinga. Užklup
ti lietaus, nusivylę, grįžda
vome iš ideališkų gamtos 
vietelių. Šį kartą mes lai
mingi — diena tokia graži, 
ne debesėlio.

Skrieja mintys. Juk 
anksčiau tik buržuazija ga
lėjo naudotis šiomis gamtos 
grožybėmis. Darbiu i n k u i 
tas viskas nebuvo įmano
ma

Šiandien čia daug įreng
ta poilsio namų- Daug dar
bo žmonių atostogauja ir 
poilsiauja.

Kaip neužmirštamai ma
lonu pabuvoti smėlio kopo
se, pakvėpuoti tyru Baltijos 
jūros oru...

Sudie, gražioji Palanga! 
Kada nors dar sugrįšime!..

New Haven, Conn.
Parengimai

Balandžio 23 d. pažangūs 
ukrainiečiai buvo surengę 
minėjimų 100 metų nuo 
mirties žymaus rašytojo 
Ševčenkos. Parengimas pa
vyko. Buvo daug žmonių. 
Iš New Yorko atvyko uk
rainiečių choras, pasipuo
šęs ' tautinias drabužiais. 
Gražiai dainavo. Jaunuolių 
grupė gražiai pašoko. Pub
likai patiko.

Balandžio 29 d. buvo mi
nėta Gegužės Pirmoji. Pra- J tl — l 71 1 • —
grupė. Kalbėjo Louis Wein
stock iš New Yorko. Jis aiš
kino gegužinės -šventės is
toriją ir jos reikšmę, taip
gi dabartinius tarptauti
nius įvykius.

•Oras buvo prastas — lijo 
ir šalta, bet publikos prisi-

keliauja

Tas mus

Lietuva turtinga gražiais1 
kurortais. Sakoma, Balti
jos pajūrio pakraščiai uži
ma 99 km.

Iš Klaipėdos vykstame

Pirmoji rugiapiūte
Rugiapiūtės komandon rikiuojies,
Spaudi dalgį ir leidi žemyn.
Dar minutėmis džiaugsmo naudojies
Ir palengva žengi vis pirmyn.

Žvanga dalgiai, kakta prakaituoja.
Gubos vytis pradėjo išsyk.
Prieky vyrai vienodai mojuoja—
Save raginu: stenkis, nelik.

Štai jau pradalgė baigias pirmoji,
Mano rankoje varpa balta.
Šita varpa—tai duona manoji, 
Pirmą kartą paties uždirbta.

Elektrines statyba
Ekskavatoriai žvanga ir kriokia mašinos,
Jau tuojau asfaltuoti keliai nusities.
Dar pavasarį, ežerui rūsčiai patvinus, G
Man.teko pabūti statyboje VRES.

Aš mačiau, kaip gyvenvietės pirmos užgimsta, 
Palydėjau aš monterius linijos tiest.
Aš mačiau, kaip savivarčių lingės išlinsta,
Kaip kovoja už laiką statytojai VRES. ! ■

Kaip naktis neprašyta ateina statybon,
Nušvinta langai: jie ilgai dar neges. f
O stulpai, lyg kariai, surikiuoti pratybon, 
Greit po tėviškę skleis lyškius žiburius VRES.

V. MOTIEJŪNAS, XI kl. moksleivis
PRIERAŠAS: Pirmasis eilėraštis — tai autoriaus 

išgyventų minčių aprašymas.
ūky ir vasarą talkininkauja kolūkyje. Mūsų visi mokslei
viai nebijo darbo.

Antrasis eilėraštis skirtas garsiosios Lietuvoje elektri
nės statybai. Kadangi šios statybos vyksta gretimame 
Vievio rajone, apie 13 kilometrų nuo mūsų mokyklos, 
tai moksleiviai ne sykį lankėsi. Baigę vidurinę, dalis abi
turientų nori tenai dirbti.

Žaslių Vidurinės mokyklos direktorius • 
Kaišiadorių rajonas

Philadelphia, Pa
Philadelphijos lietuviai 

įsitikino, kad kalbos, sklei
džiamos pabėgėlių ir kitų 
visų dabartinės Lietuvos 
santvarkos priešų, būk Lie
tuvoje nėra lietuvių ir būk 
lietuvių kalba, literatūra 
ir menas naikinama, neturi 
tiesos. Tie, kurie matė pa
veikslus balandžio 8-tą, ma
tė chorus, šokėjus, muziką, 
solistus, chorvedžius, pasi
puošusius tautiniais rūbais, 
dainuojant lietuvių liaudies 
dainas. Jie ne tik dainuo
ja Lietuvoje, bet jų dainas 
girdi ir kitos šalys.

Pabėgėliai galėtų įsitikin
ti, kad per dvidešimtmetį 
Lietuva prisilavino, išauk
lėjo gražaus jaunimo. Bu
vę Smetonos laikais solistai 
ir pabėgę užsienyje lai pa- 

i mato, kad Lietuva jų turi 
gerų ir su gerais balsais.

delis, bet tai nieko negel
bės.

National Maritime unijos 1 
nariai atsisakė peržengti 
pikieto liniją streikuojan
čių Danijos prieplaukų dar
bininkų. Danijos laivus pi-' 
kietuoja, sakoma, New Yor- 
ko ir Londono prieplaukose.

Mainierių pirmo distrik- 
to prezidentas J. Lippi, ku
ris buo apkaltintas perei
tais metais imantis dolerių, 

Motiejūnas gyvena kol-.kad palaikius darbininkus 
nuo kovos lauko su Knox 
Coal kompanija, gavo suti
kimą apeliuoti į aukštesnį 
teismą. Knox kompanijos 
pareigūnai, kurie irgi buvo 
kaltinami peržengę Taft- 
Hartley įstatymą, paliuo- 
suoti nuo kaltinimo.

Cleveland, Ohio
Pašalpinės draugijos ban

ketas, įvykęs balandžio 22, 
buvo gražus ir sėkmingas 
visais atžvilgiais, o prie tų 
pasekmių žymiai prisideda 
ir draugijos nariai, šį tą 
paaukodami. Šį kartą ver
tingų dovanų atnešė S. K. 
Maženskų ir J. A.' Žemaičių 
šeimos, ir K. Gardis. Ačiū 
jiems už dovanas.

Dar vienas mūsų pramo
gų negeistinas pap r o t y s 
yra, tai nepirkimas įžan
gos bilietų iš anksto. Tas, 
aišku, apsunkina rengėjus. 
Dar gerai, kad kaip tai mū
sų patyrusios šeimininkės 
nujaučia lankytojų pulsą ir 
viskuo publiką aprūpina. 
Bet kartais gali būti ir trū
kumų.

Šį kartą banketo gaspa- 
dorius J. Eitutis su pasi
rinktomis šeimininkėmis — 
N. Botyriene, V. Mockaitie- 
ne ir U. Petruliene—visus 
atsilankiusius svečius pui
kiai aptarnavo.

Gegužes 6 dieną LDS 55 
kuopa rengia klubo svetai
nėje dar vieną ir jau pas
kutinę šį sezoną vakarienę. 
Ši sueiga kartu yrą skiria
mą ir Leono Prūseios at
minimui, paminėjimui jo 
nuveiktų visuomeninių dar
bų. Kviečiami dalyvauti ne 
įik LDS'kuopų nariai, bet 
ir visa vietos ir apylinkės 
lietuvių pažangioji visuo-

kalbas surengė tarptautinė Pradžia 6 vai. vaka- VW ~ 1 ✓ 1 Lx - I Z~V < «• 1 A / m V* ’ 1 ' 1 • i 1 V”
re, po vakarienės vyks šo
kiai iki vėlumos.

Cleveland© Meno Choro 
koncertas, kaip jau buvo 
pranešta, įvyks gegužės 21 
dieną ICA svetainėj e 
15901 St. Clair Ave. Kon-;

trinko. Po prakalbų rengė-'cerį0 programoje tapo pa
jai susirinkusius pavaišino 
kava ir užkandžiais.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė sutiko parduoti 
Kinijai 6,000,000 tonų kvie
čių ir miežių bei miltų. Pri
statymas tęsis iki 1963 m.‘ 
pabaigos.

darytą keletas pakaitinių. 
Iš, karto buvo nutarta po 
koncerto tenkintis tik ma-’ 
žais užkandžiais (sandvi
čiais), tačiau mūsų darbš
čiosios šeimininkės, kurios, 
matomai, gerai nujaučia 
publikos polinkius, sako,1

n

Jau penkios savaitės kaip 
streikuoja Yellow kompani
jos taksikebų vairuotojai. 
Per šį laikotarpį vedamos 
derybos neduoda pasekmių. 
Streikuojančių darbininkų 
pamatinis reikalavimas yra, 
kad kompanija nesamdytų 
“part-time” d a r b i n inkų. 
Jie nori, kad šis darbas bū
tų duodamas tiems, kurių 
diena nedirbama arba die
nos darbas jau pasibaigė, 
kad padarius žmoniškesnes 
įplaukas. Kompanija su tuo 
nesutinka. Yra ir kiti keli 
reikalavimai. Streikui vado
vauja lokalas 156.

Jau virš trijų tūkstapčių 
yra nubausta tų, kurie mė
to išmatas gatėse. Keli šim
tai laukia bausmės. Miesto 
pareigūnai sako, kad nusi- 
kąltusiems bausmė bus pa
didint. Jie sako, kad jie 
nori Philadelphijos mies
tą padaryti švariu ir apva
lyti nuo popiergalių. Ma-

kad tuo atsilankiusios pub
likos nepatenkinsime; rei
kia turėti prie koncerto ir 
pilnus pietus pri einama 
kaina. Todėl visa koncer
to programa bus sekama: nau, darbas bus nelengvas, 
svetainė bus atdara nuo 12 
vai., nuo 1 iki 4. vai. bus 
svetainėje paruošti pietūs, -kaltinama, kad nesuteikia 

finansinės paramos knygy
nų palaikymui. A p š i e t ą 
mylinti sako, kad šimtai 
miestų ir miestelių Penn- 
sylvąnijos valstijoje neturi 
tik todėl, kad valstija ne
kreipia domės į šį taip svar
bų apšvietos darbą.

Pageidautina, kad visi,! 
norinti bendrai pietauti 
svetainėje, atsilankytų bent 
kiek prieš 2 vai. 4 vai. pra
sidės koncertas, o 6 vai— 
šokiai prie Kuzmicko Jr. 
orkestro.

Kaina: pietūs ir koncer
tas $2 asmeniui, koncertas 
be pietų. $1.25, šokiai 75c. 
Tai malonėkite įsi.tėmyti, 
daugiau pakeitimų nebus.

Koncertas, matomai, bus 
gana įvairus. Be choro, ku
rį jo mokytojas J. Krasnic- 
kas turi išmuštravęs iki 
aukšžčiausio laipsnio, mes 
turime visą eilę pirmaeilių 
solistų, duetų, kvartetų ir 
kitokių meninių pa.margin.i- 
mų.

Cleveland© koresponden
tai atostogauja, įskaitant ir 
Onutę Rodgers. Bet Onu
tei atleistina, nes tai jos 
medaus mėnesis, daug ko 
konstruktyvaus negalima iš 
jos nei tikėtis.

Kovo 11 dieną turėjome 
gražias ir svečiais skaitlin
gas vestuves, ir su ta diena 
netekome Onutės Rodgęrs. 
bet. turime Onutę Salin. 
Linkime jai ir jos draugui 
Andriui geriausio jų gyve
nime pasisekimo, o kartu— 
vėl imtis už plunksnos. ’

Bet kaip su kithis kores
pondentais, kokios jų nera
šymo priežastys? O mo
kančių rašyti turime nema
žai. Mūsų Ohio skyrius 
būtų daug patrauklesnis, jei 
jame tilptų ne vieno ar 
dviejų, bet keliolikos kores
pondentų nors ir trumpi 
pranešimai. O tai būtų ga
lima įvykinti, kaip man ro
dosi, visai be didelių pa
stangų. Ką sakote, atosto
gautojai? d. Žebrys 

—-■------------------------ '
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Lawrence administracija

1863-čiais metais liepos 
pradžioje prie Gettysburg© 
Pilietinio karo laikais įvyko 
didelis mūšis. Mūšį laimė
jo šiauriečiai.

Dabar prie Gettysburg© 
yra Nacionalis parkas, ku
ris užima 24,460 akrų. Ja
me 1,296 paminklai su virš 
trijų šimtų patrankų ir 38- 
nių mylių apkasų. Pradžio
je Pilietinio karo šiaurie
čiams nesisekė. Lincolnas 
atsišaukė į liaudį savanorių. 
Lincolnas reikalavo 75,000, 
atsiliepė 300,000. Negrai 
stojo Lincoln© pusėn ir 
greitu laiku sudarė armiją 
:.š 186,000. Karas baigėsi 
šiauriečių pergale. Vergi
ja buvo panaikinta, nors ne
pilnai.

Ir buvęs šalies preziden
tas Eisenhoweris čia apsi
gyveno ant didelio ūkio, 
ši vieta skaitlingai lankoma 
įturistų.

Valstijos įstatymų leidė
jai Harrisburge nusibalsa- 

•vq pakelti savus iškaščius 
trimis tūkstančiais dolerių 
metams. Jie nepamiršo sa
vų pensijų. Įstatymų lei
dėjai pasikėlė senatvės pen
siją: išbuvusiam d v e j u s; 
metus ir sulaukusiam 50- 
ties metų pridėta nuo $25 
iki $30.50 mėnesiui, nepai
sant ar jis dirbs ar nedirbs. 
Na, o paprastam darbiniu-. 
'Jkui, norinčiam gauti pensi
ją, reikia • turėti 65 metus. 
Piliečių pasipiktinimas di-

Reading kompanija pasi
rašė sutartį su Nati o n a 1 
Maritime unija dviem me
tam su pakėlimu algos. Su
tartis apima Philadelphiją, 
New Yorką ir Wilmingto- 
ną. Sutartis apima pečku- 
rių ir inžinierių šakos dar
bininkus. Jų dienos uždar
bis bus $22.83. Senas kon
traktas pasibaigė su balan
džio pirma diena.

Inžinierių lokalas 542 ve
da derybas, reikalauja 10- 
ties c. valandai pakėlimo. 
Senas kontraktas pasibaigė 
su gegužės pirma diena. 
Lokalas atstovauja 5,000 
darbininkų. . Pilietis

Point Pleasant, N. J.
Šis miestelis ir pakraštys 

yra gražiausias Atlanto V 
vandenyno pamaiys. Pen
kiolikos mylių pakraštys — 
baltojo smėlio. Tinkąs pa
simaudyti ir įvairių įstaigų 
pasilinksminimui. Kanalas 
jungia įlanką su M a n a s - 
quano upe. Šimtai žmonių 
žvejoja. Kas nori kitaip 
laiką praleisti ,tai yra įstai
gų ir įrengimų; kas nori 
ramiai laiką praleisti, ir 
tiems gera vieta. Tie, ku
riems jau nebereikia dirbti, 
gali už prieinamą kainą nu
sipirkti namelį. Taksai ma
ži. Pavieniai gali už pri
einamą kainą pasinuomoti 
kambarius. Vieta randasi 
65 mylios nuo New Yorko 
ir 70 mylių nuo Philadelphi
jos, tai tarp dviejų didmies
čių. Netoli yra nemažai ir 
mažesnių miestelių.

Jau nemažai lietuvių se- 
nesniojo amžiaus čia apsi
gyveno. Susiorganizavo ir f 
LDS 14 kuopa, gyvuoja ir 
LLD 67 kuopa.

Mūsų pamario žmonės su 
sveikata nesiskundžia. Kaip 
ir visur, pasitaiko susirgi
mų sloga, bet, bendrai, pas 
mus oras geras, švarus.

Prieš kiek laiko K. Dze- 
večka parvežė dipuką. Pa- 
diskusavus ir pare i š k u s 
nuomones, dipukas jam pa
grasino: “Ponas, būk at
sargus, nes gali neparva
žiuoti namo.”

Kada Dzevečka išėjo iš 
parengimo, tai rado auto
mobilio visas keturias pa
dangas supiaustytas. Taip 
dipukas jam “atsimokėjo” 
už parvežimą—padare apie 
$100 nuostolio.

Netenkame poros gerų 
žmonių, tai Zalinų. Jie nu
sipirko namą Lake Worth, 
Fla., tai dabartinį Thomas 
River parduoda ir išvažiuos v 
į saulėtą Floridą.

' J. Gncuaias
iį

Į
fI



So. Boston, Mass.
IŠ MASS. MOTERŲ

I SUVAŽIAVIO
^Balandžio 16 d. Lietuvių 

Piliečhi Klube, 318 Broad
way, So. Bostone, įvyko 
Mass, valstijos moterų są
ryšio konferencija. Suva
žiavimą atidarė organizato
rė H. Tamašauskienė. Į 
mandatų komisiją paskirta 
V. Kvietkienė ir N. Griga
liūnienė. Konferencijos pir
mininke išrinkta H. Tama
šauskienė. Pirmininkė pa
kvietė delegates atsis t o t i 
minutės pagarbai mūsų mi
rusio veikėjo Leono Prūsei- 
kos.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 19 dele
gačių ir dvi valdybos narės. 
I960 m. konferencijos pro
tokolas perskaitytas ir pri
imtas, kaip parašytas.

Delegatės raportavo iš 
savo kolonijų. Po to sekė 
diskusijos.
-V Mass, valstijos apskričių 

•piknikas Įvyks sekmadienį, 
birželio 18 d., Maple Park, 
Methuen’e. Nutarta pikni
ke turėti moterų stalą. Į 
stalo komisiją apsiėmė M. 
Uždavinis, iš Norwoodo ir 
K. Čereškienė, iš Montello. 
Prašome drauges ir drau
gus aukoti moterų stalui.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkta K. Čereškienė ir G. 
Shimaitis. Pagamino tris 
rezoliucijas. Vieną smer
kiant reakcinę John Birch 
Society, kitą prieš diskrimi
naciją, negrų, trečią už tai
ką pasaulyje.

Buvo pasimokėjimas me
tinių duoklių ir gauta su
važiavimui aukų. Paaukota; 
pinigų geriems tiks 1 a m s . 
Varde konferencijos tariu 
širdingą ačiū gaspadinėms 
už pagaminimą m a i s t o . 
Valdyboje 1961 metams pa
siliko: organizatorė H. Ta

mašauskienė, iždininkė N.
Grybienė ir užrašų rašti
ninkė K. Čereškienė. Dėkui 
visiems dalyviams.

K. (''ercskienė

Baltimore, Md.
Serga

Balandžio 30 d. aplan
kiau S. Raymondą. Jis bu
vo skaudžiai susirgęs. Pa
imtas į ligoninę, kur tuojau 
jam padarė operaciją. Da
bar jau sveiksta ir randasi 
namie. Pasikalbėjome. Jis 
pasimokejo LLD duokles. 
Būtų gerai, kad ir kiti na
riai pasimokėtų, kurie dar 
to nepadarė.

Linkiu Raymondui pilnai 
susveikti.

Kp. Sekretorius

SVEIKINIMAS
Gerbiami draugai “Lais

vės” leidėjai: Šia proga šir
dingai sveikinu su Gegužės 
Pirmąja “Laisvės” leidėjus, 
bendradarbius, rėmėjus, va- 
jininkus ir jos visus skai
tytojus. Taipgi ir Lietuvos 
visus ten veikėjus, dirban
čius dėl gero žmonijos.

Linkiu visiems stiprios 
.sveikatos ir gerų pasekmių 
dirbti dėl pasaulio taikos ir 
geresnio būvio darbinin
kams. Čia randate čekį su
moje $30. Draugišai Jonas 
Smolenskas, Pasadena, Md.

$394,000,000 SKIRIA 
NEDARBO SRITIMS

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasirašė 
bilių, skiriant $394,000,000 
pinigų toms sritims, kurio
se viešpatauja didelis ne- 

Jarbas. Pagalbos reikalus 
darkyti paskyrė W. L. 
lattą.
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Detroit, Midi.
į NORI SIMPATIJOS

Šiomis dienomis Detroite 
| laikoma UAW (Automobi
lių Darbininkų Sąjungos) 
25-metinės sukakties konfe
rencija. Dalyavuja 3,000 
atstovu iš visos šalies.- Šią 
konferenciją pikietuoja tos 
pačios sąjungos (unijos) 
nariai — bedarbiai; jie ne
ša iškabas įvairiais ūbai
siais; reikalauja, kad dele
gatai - atstovai susidomėtų 
ir rastų būdus grąžinti juos 
prie darbo, pelnijimo duo
nos savo šeimoms. Yra ap
skaičiuojama, kad auto in
dustrijoj yra virš 100,000 
išmestų iš darbo. Tai nepa
prastai didelis skaičius dėl 
vienos industrijos.

UAW prezidentas Walter 
Reuther siūlo konferencijai 
priimti 30 valandų darbo 
savaitę vietoje dabar 40 va
landų, ir manoma, kad tas 
praeis. Bet yra skirtinga 
nuomonė pas atstovus nuo 
skyrių, lokalų. Daugelis 
mano, kad būtų daug ge
riau kovoti ir išreikalauti iš 
s a m d y t ojų metinę algą, 
taipgi reikalauti, kad 
samdytojai auklėtų atsar
gos fondą, dėtu viena nuo- 
šimtį (1G ) į atsargą, iš ku
rios būtų mokama darbi
ninkams pensija, kada lieka 
be darbo. Dar siūloma vie
na lentelė; 30 valandų sa
vaitė už 40 valandų mokes
tį, ir išleidimas į senatvės 
pensiją 60 metų amžiaus, 
vietoje dabar 65 metų.

Kaip matom, tai pasiūly
mai ir reikalavimai yra ge
ri. Linkėtina juos pravesti.

Iškeltas klausimas ir įro
dyta, kad šiuo laiku, kada 
daug darbininkų be darbo, 
kompanijos darosi dides
nius pelnus nekaip bent ka
da. Pavyzdžiui, 1947 me
tais buvo pagaminta 4,800,- 
000 automobilių ir trokų, gi 
1960 metais jau pagaminta' 
7,900,000 auto mobilių ir 

| trokų, bet darbininkų jau 
arti 6% mažiau, o kainos 

į yra daug aukštesnės negu 
buvo bet kada pirmiau. Kul
tas nesuvedamas skaičius 
baigiasi?

Bet tuomi pačiu laiku ir 
šauto išdirbėjai - fabrikan- 
i tai skelbia publikai savo 
i bėdas, paduoda skaičius, 
i kad jie visi turi didelius ne- 
■ dateklius, kai kurių neda- 
teklius siekiąs iki 34 mili
jonų dolerių. Tekiai padė
čiai esant, išdirbėjai gal da
rys kolektą tarp konferen
cijos atstovų, kad nors da
linai padengti jų trūku
mus... „ Dzūkelis 

KEANE, N. IL
žmogžudyste

Vienas vyras nužiūrėjo
kad jo moteris jau turi ki- negrįžo. Jis pirmiau sirgo 
tą mylimą vyrą. Naktį, ka- ir buvo Roxbury miestelyje 
da ta moteris ir jos myli-Ikaro veteranų ligoninėje, 
masis išvažiavo kur tai, Gal dėl ligos ir nusikandino.
vyras laukė jų. Kai jie su
grįžo, jis keturiais šūviais 
nušovė moters meilužį.

Šovikas buvo pabėgęs į 
mišką, bet vėliau policijai 
pasidavė. Nušautasis paliko 
savo moterį našle ir vieną 
vaiką.

Prasidėjo žvejojimo lai
kas. Bet oras yra šaltas, 
tai žuvininkai nedaug žuvų 
pagauna.

Naginiukas

Washingtonas., — JAV 
vyriausybė susirūpino dėl 
paskalų Paryžiuje. Vald
žios žmonės sako, kad ne
paisant De Gaulle pozici
jos NATO reikalais, JAV 
palaikė jo pusę.

Didelė klaida 
“Laisvėje”

“Laisvės” laidoje balan
džio mėn. 25 d., 1961 m., 
yra įdėtas keturių asmenų 
paveikslais, kai Lietuvos 
svečiai - turistai lankėsi 
Amerikoje. O po paveikslu 

į padėtas štai koks užrašas: 
“Lietuvos turistai 1960 me
tais buvo gražiai priimti 
chicagiečių. Nuotraukoje 
matome ekonomistą K. 
Meškauską (kairėje) besi
kalbantį su chicagiečiais”. 
Tuo tarpu jie yra ne chica- 
giečiai, bet detroitiečiai! Iš 
kairės į dešinę: K. Meš
kauskas (iš Lietuvos), ir 
detroitiečiai Frank Nakas, 
J. Valiukas ir George Nau
sėda.

Ne vien tik New Yorke 
ir Chicagoje buvo gražiai 
priimti lietuviai turistai, 
bet ir Detroite! Ir galiu 
pasakyt, kad Detroite buvo 
gražiau ir iškilmingiau pa
sitikti ir priimti Lietuvos 
turistai, negu Chicagoje ir 
New Yorke. Net ir turis
tai sakė, kad jiems geriau
sia patiko priėmimas Det
roite, nes buvo daug jau
nuolių jų pasitikti ir viešbu
tyje vakarieniaut. Iš kur 
nors gausite ir daugiau pa-- 
našių paveikslų iš įvykio su 
turistais Detroite.

Bet iš kur “Laisvė” gavo 
tą minimą paveikslą, ir ko
dėl po paveikslu padėjote 
tokį užrašą? Dabar dr-gąi 
Nakas, Valiukas ir Nausė
da juokiasi, kad jie ne det
roitiečiai, bet “chicagie- 
čiai”. Nedarykite tokių 
stambių klaidų.

Balandžio 21 d. korespon- 
cijoje iš Detroito pasaky
ta, kad M. Masys aukojo 
$1, o turėjo būti $2.

Mikas Detroitietis
Red. pastaba. Nuotrauka 

iš Lietuvos mums buvo pri
siųsta be jokių parašų, dėl 
to taip ir išėjo.

Worcester, Mass.
“L” No. 35 koresponden

cijoje pasakyta, kad suka
ko penkeri metai nuo apsi- 
vedimo Helen Janulytės, 
turėjo būti Richardo Janu
lio. Atsiprašome. Red.

Lawrence, Mass.
Vandalai padarė daug 

nuostolių miesto ir katali
kų Šv. Marijos kapinėse. 
Išvartė ir sudaužė apie 100 
paminklų. Sudaužė Ruseli 
šeimos koplyčią. Nuostoliai 
dideli. Ir pirmiau vandalai 
yra padarę žalos kapinėse, 
bet ne tiek daug.

Iš Merrimack upės iš
traukė prigėrusį W. J. Fle- 
mingą. Sakoma, kad kovo 
26 d. jis iš namų išėjo ir

“L” No. 35 tūpusioje ko
respondencijoje įvyko klai
dų, čia jas atitaisau. Tarp 
Maple Parko banketo gas- 
padinių praleistas vardas 
E. Kralikauskienės; IVfilvi- 
daitės vardas yra ne Mal
vina, bet Malina; atsipra
šau. Ten buvo pasakytą, 
kad užsidarė cukraus C. R. 
Sullivan Co. fabrikas, o tu
rėjo būti cigarų.

Kas dėl perkeliamo ban
ketų iš gegužės 28 d. į ge
gužės 21 d,, kuris . įvyks 
Maple Parke, tai jis bus ne 
Maple Parko Bendrovės, 
bet organizacijų metinis 
banketas. Rengėjai banketą 
perkelia todėl, kad gegu-. 
žės 30 d. bus tautiškos pa
rapijos parengimas.

S. Pęnkauskas

Skaitytojų Pastabos
APIE A. BARANAUSKĄ

- EIDUKEVIČIŲ
Antanas Baranauskas-Ei- 

dukevičius į Ameriką buvo 
atvykęs du kartu — antrą 
kartą prieš pat Pirmąjį 
pasaulinį karą. Tuomet Eu
ropoje buvo labai veiklios 
socialdemokratų partij o s. 
Savo kalbose jis čia ir agi
tuodavo už socialdemokra
tinį judėjimą.

Ne visiems Amerikos lie
tuviams socialistams A. Ba
ranausko kalba patiko. Jis, 
mat, sakė, kad socialistinė 
spauda turi būti leidžiama 
ir kontroliuojama socialis
tų, darbininkų, o ne priva
čių asmenų.

Aš, tuomet būdamas so
cialistu, daviau kuopoje su
manymą, kad LSS Veikian
tysis komitetas kontroliuo
tu visus lietuviškus socialis
tinius laikraščius. Tuomet 
prieš mane išstojo daug 
draugų. Kai kurie jų sakė, 
būk A. Baranauskas vedąs 
tarp socialistų suįrutę.

Nuo to laiko praėjo daug 
metelių. Aš jau sulaukiau 
76 metų amžiaus, bet ma
no mintis tuo klausimu ne
pasikeitė: A. Baranauskas 
tuomet teisybę sakė.

Vincas Bernotas 
Worcester, Mass.

SO; BOSTON, MASS.

Mirus

Leonui Prūseikai
Mūsų visų širdingiausia pagarba atminčiai to 

didžiojo darbininkų klasės vado, kuris visą 
gyvenimą pašventė dirbančiųjų gerovei.

S. ir J. Rainardai
M. ir K. Kazlauskai
J. Sinkevičius
P. ir A. Gasper
J. Petruškevičius
H. Tamašauskienė

. Elenora Belekevičienė

Worcester, Mass
Rengia Aido choras, Lietuvos Sūnų ir Dukterų

Pavasarinis Koncertas
Draugijos sales naudai

8i
tffv.as.4t*

, X viwf

Aido choras, vadovaujamas Jono Dirvelio

J vyks Sekmadienį, Gegužes 7-tą d. Pradžia 2-rą v. popiet 
, ~ 1 • * *1 ' *

Bus Lietuvių Svetainėje, 29 En dicott Street, Worcester, Mass.
Kiti dalyviai programoje:

Montello Vyrų Dailės grupė, vad. Al: Potsus
* » V , * A ‘ /

Solistai, duetistai: Irene Janulienė, Albinas Dąukšys, Richąrdas Janulis

Maloniai kviečiame visus atsilankyti j v ■.\ \ 1 , , Rengėjai

Cleveland, Ohio
Atitaisome klaidą

Kada mirė Plaušienė 
(Plauš), buvo manyta, kad 
jos sūnus Albertas stos į 
LLD 22 kuopą. Taip ir bu
vo ir rašyta garsinant kuo
pos susirinkimą “L” No. 33 
ir No. 34.

Turime pareikšti, kad jos 
sūnus mums nepritaria. Jis 
nestojo į LLD kuopą, tai 
buvo mūsų klaida. Klaidą 
atitaisome ir Mr. Plauš at
siprašome.

LLD 22 kp. komitetas

Milžiniškos pinigų 
sumos Amerikos 
kolegijoms

Stambieji Amerikos kapi
talistai gerai įvertina aukš
tųjų mokyklų svarbą savo 
interesams. Todėl jie joms 
negaili pinigų. Paskelbta, 
kad praėjusiais metais “au
komis” iš įvairių kompani
jų, korporacijų bei pavienių 
kapitalistų 50 kolegijų ga
vo $283,512,000. Daugiau
sia paramos teko šioms mo
kykloms : Harvard univer
sitetui — $37,519,000 ; Stan- 
fordo universitetui — $18,- 
440,000; Columbijos univer
sitetui— $17,791,000; Mass. 
Institute of Technology

Mary Pauriene
P. Žukauskienė
Eva Lekienė
R. ir B. Čiuberkiąi
G. ir V. Kv-etkauskai
Dr. ir Elzb. Repšiai
F. Dambrauskas

•—$17,347,000; Yale ' uni
versitetui — $16,112,000; 
New York universitetui — 
$11,196,000, ir Princeton 
universitetui — 15,545,000 
Kitos netaip garsios mo
kyklos gavo po mažiau.

Nereikia tuo būdu nė

t , •
■ ■ 
r 1 .... 1
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HARTFORD, CONN.

MIRUS

Leonui Prūseikai*■

Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms
ir draugams

d ALDLD Motetų Klubas 
Laisvės Choras 
M. V. Staugaičiai

; P. ir O. Žilinskai
V. ir J. Kazlau-

| V. Klibinčkai •
| . A. Latvėnai
j A. ir J. Barnett'

: V. ir J. 'Vasiliauskai
A. Klimas '

h B. Gailiūnai
■ J. Kazlauskas •.

N O. Visockienė

F. Ramanauskas
L. ir J. Žemaičiai
L. ir M. Butkevičiai
M. ir J. Lukštai
J. Beržinis
A. Gesslir
A. Jurkevičienė
O. Giraitienė
J. Lagąuskai
Sabaliauskienė
A. Dagilienė
J. ir O. Šilkai I

Rochester, N. Y.
“Laisvės” Auksinio Jubiliejaus 

Banketas
Šį šeštadienį, Gegužės-May 6 d., 6-tą valandą 

vakare, įvyks šaunus . banketas paminėjimui 
“Laisvės” auksinio jubiliejaus bei 50 metų su
kakties kai “Laisvė” gyvuoja.

Banketas, bus laikomas Gedemino svetainėje, 
575 Joseph Ave. Vakarienė $1.50 asmeniui

Kviečiame visus atsilankytų pasivaišinti ir 
linksmai laiką-praleisti., Tuo pat kartu parem- 
sįte ir laikraštį “Laisvę” jos ilgų metų egzista
vimo progą.

RENGĖJAI

stebėtis, jei mūsų krašto 
aukštosios mokyklos taip 
ištikimai propaguoja kapi
talistines idėjas. Profeso
riai (didelėje daugumoje) 
nė išsižioti neišdrįsta prieš 
valdančiosios klasės intere
sus. Rep.



Laiškas iš Lietuvos
JUOZUI KAIRIUI, 
BROOKLYN, N. Y.

Gerbiamas Juozai!
Esu dėkingas, gavau nuo 

jūsų laišką, kuris sutapo su 
istorine data. Ta diena, 
kai atnešė man jūsų laišką, 
pas mus Tarybų Sąjungoje 

’ buvo iškilminga, nes tą die
ną tarybinis žmogus pirmas 
pasaulyje pasiekė kosmosą, 
apskriejęs visą Žemės ru
tulį, laimingai sugrįžo at
gal į Žemę. Ta data, 1961 
metų balandžio mėnesio 12 
diena, bus įrašyta į žmo
nijos istoriją. Tą dieną vi
si pas mus pažangieji žmo
nės, kas jie bebūtų: inteli
gentai, moksleiviai, darbi
ninkai ar valstiečiai — visi 
spietėsi prie radijo imtuvų 
klausytis pranešimo apie 
kelionę ir sugrįžimą iš kos
moso tarybinio kolūkiečio 
sūnaus Gagarino.

Šis istorinis įvykis pri
mena pranašumą socialis
tinės santvarkos mokslo. 
Kai carinei Rusijai reikėjo 
pastatyti didesnį namą ar
ba per upę tiltą, tai reikė
jo ieškoti vokiečio inžinie
riaus. Dabar Tarybų Są
junga parodė visam pasau
liui, ką gali tarybinis inži
nierius ir technika, ne tik 
namus ir tiltus pastato, bet 
pastato oro laivus ir galin
gas jam pasiųsti raketas.

Gana apie tai, dar kele
tą žodžių apie mūsų apylin
kę. Dabar galima sakyti, 
kad pas mus visa gamta 
keliasi iš žiemos užmigi
mo, medžiai sprogsta, visi 
paukščiai jau sugrįžo iš šil
tų kraštų ir sukasi lizdus. 
Taip ir mes seneliai, pra
leidę niūrias žiemos dienas, 
sustiprėjom, saulės šilumos 
skatinami krutame po sodą 
aplink medelius ir žolynUs. 
Taigi aš, džiaugdamasis at
gimusiu pavasariu, turiu 
jums padėkoti už laišką, ku
rį ką tik gavau, ir už vi
sus kitus ankstyve s n i u s 
laiškus, iš kurių vienas man 
daug padėjo revoliucijos 
perversme. Už viską tariu 
širdingą ačiū, ačiū! Labai 
linksma darosi, kai gaunu 
laišką, jaučiuosi širdyje, 
kad ir aš dar gyvenu, kad 
ir mane dar atmena, labai 
liūdna, kai jautiesi atskir
tas. Leiskite, gerbiamas 
Juozai, jums palinkėti pa
sisekimo jūsų sumanymuo
se, o ypač geros sveikatos, 
kad tektų dar mums asme
niškai susitikti.

Su pagarba,
O. P. Samulioniai 

1961-IV-16

ĮDOMIAI ATOSTOGAVO
Aidiečių' “Zaporožietis” 

—susitikimų vieta. Svečių 
buvo iš arti ir toli. Netikė
tai padavė dešinę Vincas 
Guris. Jis sakė, jog šiemet 
žiemą gerai praleidęs Ari
zonoje, Californi joje ir 
Meksikoje. Meksikoje bu
vęs keliais atvejais. Matęs 
ten daug įdomaus ir “bull 
fight”. Kova tarpe kanki
nio ir kankintojo esanti in
triguojanti.

Vincas atrodo saulės ge
rokai nubučiuotas -nuspal
vintas. Kelione visapusiš
kai patenkintas.

Kaimynas

PARCELS TO RUSSIA
Siųskite maisto, medžiagų, arba 
bile ką Jūs norie, j Rusiją per 
mūsų seną, patikimą ir patyru
sią organizaciją. Greitas ir man
dagus patarnavimas. MTultas ir 
kiti mokesčiai apmokami čia. 
Jūsų giminėms nereikia nieko 
mokėti. Klauskite kainų sąramo.

ŪSAM CORPORATION
104 W. 29th St., New York 1 

Tel. CHickering 4-7808

PETRAS
Balandžio 16 dieną San 

Francisco mieste mirė 
Petras Norkus, turėdamas 
81 metus amžiaus. Palaido
tas bal. 19 d., Cypress 
Lawn, Colma, Calif.

Petras Norkus buvo se
nas Pittsburgh o gyvento
jas. Gimęs Lietuvoje, Šedu
vos apylinkėje, 1880 m. 12 
metų būdamas jau mokėsi 
siuvėju ir visą gyvenimą 
tuo amatu vertėsi.

Iš Lietuvos Petras atvy
ko tiesiai Pittsburghan 
1899 m. Tada jo sesuo An
tanina Keseliauskienė ten 
gyveno ir savo brolį atsi
kvietė.

1903 metais jis vedė Ago
tą Karinauskaitę ir gražiai 
su ja išgyveno 58 metus. Iš
augino ir išmokslino dukte
rį Elzbietą ir sūnų Artūrą 

' (Elzbieta Gasiūnienč mirė 
1945 m. Brooklyne).

Petro ir Agotos sūnus 
Arturas, pastoviai apsigy 
venęs San Francisco mies
te, kvietė tėvus persikelti 
gyventi į San Franciscą. 
Taip jie ir padarė. Nuo 
1947 m. jau San Francisco 
mieste gyveno ir džiaugėsi, 
kad jiems naujoje vietoje 
labai gerai sekasi.

Tenka pasakyti, kad abu 
Norkai buvo nuolatiniai 
“Laisvės” skaitytojai nuo 
pat pirmojo “Laisvės” nu
merio. Abu pažangiųjų or
ganizacijų nariai. Jie Pitts- 
burghe aktyviai dalyvauda
vo pažangiečių veikime, 
kiek tik jiems gyvenimo są
lygos leisdavo. Jų vaikai 
taipgi aktyviai dalyvauda
vo.

Svečias iš Lietuvos—
Leonas Vladimirovas

Apie mėnesį laiko mūsų 
šalyje praleido keturi Tary
bų Sąjungos bibliotekų dar
buotojai susipažindami su 
JAV bibliotekomis. Jie bu
vo Washingtone, Bostone, 
Chicagoje, Niujorke ir ki
tuose miestuose. Delegaciją 
sudarė sekami asmenys:

Nikandras Gavrilovas, 
TSRS kultūros ministeri
jos atstovas.

Irina Bagrova, Lėni n o 
vardo bibliotekos Maskvoje 
darbuotoja.

Viktoras Barašenkovas, 
Leningrado Šaltykov-Ščed- 
rino vardo bibliotekos di
rektorius.

Leonas Vladimi r o v a s, 
Vilniaus Valst. Kapsuko 
vardo universiteto bibliote
kos direktorius, docentas ir 
katedros vedėjas.

Šiuos žodžius rašančiam 
teko susitikti ir ilgiau pasi
kalbėti su L. Vladimirovu, 
kuris, beje, buvo atvykęs, 
ir į Aido choro statomą 
spektaklį balandžio 30 d. 
Tarpaktyje, svečias šiltai 
pasveikino aidiečius, taipgi 
visą publiką, pažadėdamas 
parvežti savo įspūdžius į 
Lietuvą ir ten' žmonėms 
juos perduoti.

JAV lietuviams turis
tams, kurie lankėsi Lietuvo
je ir buvo užėję į Vilniaus 
universitetą, L. Vladimiro
vas pažįstamas, nes jis juos 
po universiteto sales ir po 
biblioteką vedžiojo, jiems 
dalykus dėstė.

Tai labai įdomus- žmogus 
— mokslo srity darbuoto
jas. L. Vladimirovas gimė 
Telšiuose, augo ir mokėsi 
Šiauliuose ir Šilutėje, prieš 
karą baigė Kauno universi
teto humanitarinių mokslų 
fakultetą.

Karo metu buvo pasitrau
kęs į Tarybų Sąjungos gilu
mą, ten įstojo į 16-ją (Lie

NORKUS
Petras Norkus buvo vie

nas pirmųjų Pittsburghe 
lietuvių, kurie pradėjo ten 
pažangiąsias d r a u g i j a s 
kurti. Jis buvo, vienas Lais
vės Draugijos kūrėjų. Vė
liau toji draugija persior
ganizavo į Aukšči a u s ią 
Prieglaudą Lietuvių Ame
rikoje.

San Francisco Petrui ma
žai beteko veikime daly
vauti, nes sveikata pradėjo 
eiti žemyn ir taip bal. 16 d. 
užgeso jo gyvybė.

Paskutinį patarnavi m ą 
atlikti ir atsisveikinti su 
savo draugu į šermeninę 
susirinko beveik visi vietos 
pažangieji lietuviai. Šerme
ninėje apie jo gyvenimą pa
kalbėjo J. Gasiūnas, atvy
kęs iš New Yorko. Kremą- 
torijoje kalbėjo S. Karosie- 
nė.

Dideliame liūdesyje liko 
jo žmona Agota, sūnus Ar
turas ir jo žmona Olga, 
anūkai Nadine ir Arthur, 
žentas Jonas Gasiūnas, ne
mažai kitų giminių ir drau- 

tuvišką) diviziją ir į Lietu
vą grįžo, mušdamas fašisti
nį priešą. 16-oji divizija pa
dėjo išlaisvinti ir Šiaulius, 
kuriuose Leonas rado savo i 
senutę motiną. Jo žmona 
karo metu gyveno Kaune.

Turi dvi dukteris ir sūne
lį. Vyriausioji duktė taipgi 
baigusi Universitetą ir yra 
bibliotekininkė Kaune — 
eina tėvo pėdomis.

L. Vladimirovas dažnai 
pasirodo Lietuvos spaudoje 
su straipsniais. Bet tai ne 
viskas: jis ra/’o stambų vei
kalą — “Knygos istorija”. 
Vienas tomas jau baigtas.

—Surinkau medžiagą di
dokam straipsniui a p i e 
Prūsų Lietuvą, — sako sve
čias, — apie tai, kaip Prū
sų Lietuva padėjo lietuvių 
tautiniam atgimimui Di
džiojoje Lietuvoje.

—Kaipgi j u m s patiko 
mūsų šalis, — paklausiau 
svečią.

— Daug įdomių dalykų 
matėme, bet įspūdžiai per 
daug dar švieži, pirmiau 
turi “susitupėti”, o tik tuo
met galėsiu plačiau pasisa
kyti.

Atvykęs pamatyti aidie
čių statomos operetės “Za
porožietis už Dunojaus,” L. 
Vladimirovas susipažino su 
daugeliu lietuvių.

— Labai įdomiai, labai 
linksmai praleidau šią ’dieną, 
— vakare prieš išsiskiriant 
atsisveikindamas tarė sve
čias—Tai kupina smagių į- 
spūdžių, atmintina diena, 
praleista su tautiečiais, ne
pamirštančiais savo kalbos, 
savo tautos, savo gimtojo 
krašto.

Tarybinė delegacija 
Niujorke buvo apsistojusi 
Lancaster viešbuty. Ji grį
žo į Tarybų Sąjungą gegu
žės mėn. 2 d.

Ns.

Iš Gegužės Pirmosios Iš Lietuvių Namo Bendrovės
demonstracijos 
Niujorke

Pirmadienis buvo tikrai 
prasta, nemaloni diena: per 
visą dieną lijo ir pusėtinai 
šalta buvo. Aš jau buvau 

žės Pirmosios šventė visiš
kai nebebus švenčiama 
Washingtono aikštėje Niu
jorke. Ir kas gi norės to
kiame ore (46 laipsnių) 
šalti! Todėl pusėtinai nu
stebau, kai jau gerokai po 
keturių atsidūriau Wash
ingtono aikštėje. Jau radau 
gana daug žmonių. Na, o 
paskui ių dar daugiau susi
rinko. Demonstracijoje da
lyvavo keletas tūkstančių 
kovingų niujorkiečių.

Šūkių matės daug. Vy
riausiais buvo: “Taika ir 
nusiginklavimas”, “Lygybė 
dabar”, “Vykdykite teisių 
bilių”, “šešių valandų dar
bo diena”, “šalin rankas 
nuo Kubos!”

Buvo gerų kalbėtojų, 
daug gerų, smarkių kalbų 
pasakyta. Buvo ir dainų. 
Labai graži jaunuolių gru
pe su garsiomis dainomis 
demonstracijos programą 
atidarė. Vėliau šauniai dai
navo mišrus jaunimo ir se
nesniu philharmoni š k a s 
choras. Užbaigė tas pats 
jaunimo choras, įtraukęs 
i masinį dainavimą ir pub-

Priimta rezoliucijų.
Bet susirinkime buvo 

triukšmadarių. Ju ten ra
dosi net kelios gūžtos. Aiš
ku, kad jie buvo suorgani
zuoti ir pasiųsti demontra- 
ciją išardyti. Jie bliovė, jie 
staugė, jie pertraukinėjo 
kalbėtojus. Jie staugė net ir 
tada, kada jaunuoliai gra
žiai dainavo.

Policija staugliamsstąug- 
ti netrukdė: Matyt, tai bu
vo policijos .i patvirtintas 
planas. Juk jeigu tie chuli
ganai nebūtų turėję polici 
jos pritarimo, 1 
tu drisę triukšmauti. — 
būtų buvę paimti ir “išpra
šyti” laukan. -Matote, kaip 
yra: Nors Gegužės Pirmo
sios Komitetas turėjo iš po
licijos ir parkų departmen- 
to leidimą susirinkimą 
Washingtono aikštėje lai
kyti. bet tas mažai tegelbė- 
io. Nėra jokios teisybės. 
Darbo žmonės nebegali šia
me didmiestyje ramiai nei 
savo šventę beatšvęsti.

Rep.

turėję ponci- j dinta operet5 
tai juk nebu- Dunojaus’1 
išmauti, nes a

OZONE PARK, N. Y.
. LLD 185 kp. susirinki

mas įvyks gegužės 10 d., 
7:30 vai. vakare, Laisvės 
salėj. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

Po susirinkimo bus dis
kusijų, įvadą darys drg. 
Kazlauskas. Taigi, įdomau
janti ir ne nariai galite da
lyvauti.

K p. Valdyba

Aido Choras
Aidiečiai prašomi visi su

sirinkti į pamoką gegužes 
5 d. Pasilsio idar begalime 
imti, nes esame pasižadėję 
artimu laiku dalyvauti tri
jose programose:

Gegužes 13 d. dainuosime 
latvių koncerte, N. Yorke.

G e. g. 21 d. vaidinsime 
operetę “Zaporožietis už 
Dunojaus” Waterbury j e, 
Conn. Valdyba

MEKSIKOJE IŠVAIKĖ 
KUBOS PRIEŠUS

Tepic, Meksika. — Čionai 
Kubos priešai buvo suren
gę gatvėje prakalbas. Mek
sikiečiai užklupo juos, ak
menimis mėtė. Kubos prie
šai turėjo išbėgioti ir slėp
tis į namus.

šėrininkų suvažiavimo
Lietuvių Namo Bendro

vės šėrininkų suvažiavimas 
įvyko balandžio 29 d., sava
me name, Ozone Park, N.Y.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas Walter Keršulis, 
pagelbininku •— Povilas Be
eis, sekretorium'— Kazys 
Nečiunskas.

Už visus Bendrovės di
rektorius raportavo Bend
rovės prez. W. Keršulis. 
Sakė, kad Bendrovės reika
lai gerai stovi, finansiniai 
verčiamės taipgi neprastai. 
Direktoriai laikydavo susi
rinkimus kas antrą ar tre
čią mėnesį. Vice prez. St. 
Titanis raportavo apie na
mo stovį, kad turėjo tam 
tikrų pataisymų ir visas 
darbas veltui atliktas. Ra
portą suvažiavimo dalyviai 
vienbalsiai užgyrė.

Apie finansinį Bendrovės 
stovi raportavo J. Gašlū
nas. Perskaitė certifikuoto 
akauntanto Bernardo Adės 
už 1960 metus raportą, ku
ris rodo, kad 1960 m. Bend
rovė išsivertė neprastai, 
dar ir apie keturis šimtus 
dolerių pelnė. Po paklausi
mų ir pastabų raportas 
vienbalsiai priimtas.

S. Sasna raportavo, kad 
suvažiavime dalyvauja šim
tas šėrininkų, kurie atsto
vauja 303 nuosavus Šerus 
ir 1,640 įgaliojimų (pro
xies), viso 1,943 serus.

Povilas Venta pasiūlė se
kamus kandidatus, kurie 
vienbalsiai buvo išrinkti į 
direktoriatą: W. Keršulis, 

Dar apie “Zaporožietis 
už Dunojaus’’ operetę
Kaip jau žinoma, kad 

sekmadienį, balandžio 30-tą 
d. Brooklyn^' buvo ’ suvai- 

j “Zaporožietis 
”, kurią suvai

dino mūsų Aido choro vai
dintojai. Vaidinimas jau 
buvo aprašytas, taigi, tik 
dar prisieina pasveikinti 
mūsų aktorius už tai, kad 
jie šį sykį vaidindami bei 
dainuodami ištarė labai 
aiškiai žodžius. Ir aš kalbu 
ne iš peties. Mat, Juozas 
Aleksaitis nurekordavo vi
sos. operetės vaidinimą ir 
magnetofonas parodo, kad 
žodžiai aktorių, solistų ir 
choro labai aiškūs. Šitos 
operetės rekordą ne sarma
ta bus ir į Lietuvą pasiųs
ti. Draugas Aleksaitis sa
ko, kad taip ir padarys.

Beje, būtų gerai pasi
kviesti Aleksaitį, kad jis 
pergrotų visą operetę mūsų 
vaidintojams, tai patys per
sitikrintų kaip jų balsai 
skamba. Manau, .kad mes 

’taip ir padarysim.
Draugui Aleksaičiui šir

dingas ačiū, kad jis įdeda 
tiek daug darbo nurekorda- 
vimui mūsų vaidinimų.

Mums, Aido Chorui, ir 
visiems taipgi yra labai 
džiugu, kad chore randasi, 
arba išaugo tokie puikūs 
dainininkai kaip Augusti
nas Iešmantą, Elena Bra
zauskienė, Nelie Ventienė, 
Aleks. Velička ir Tadas 
Kaškiaučiųs, niuvarkietis, 
kuris padeda mums vaidi
nimuose. Pamanykim, kad 
mes savo spėkomis suvaidi- 
nom • tokią operetė kaip 
“Zaporožietis už Duno
jaus”. Prie to mes turime 
savo chore piešėją V. Kaz
lauską, kuris piešia mūsų 
estradai scenerijas, g r i- 
muotoją šių žodžių rašyto
ją ir daug kitokių meno 
veikėjų. Taigi, labai smagu, 
kad choras yra turtingas 
įvairiais veikėjais.

S. Titanis, P. W. Jones 
(Višniauskas), K. Nečiuns- 
kas, J. Kalvaitis, S. Gris- 
kus, K.
Bernotas,
J. Grybas ir W. Mikulėnas.

Suvažiavimą sveikino su 
aukomis 
gauskas, 

Balčiūnas, Geo.
W. Brazauskas,

sekami: J. Ra- 
Shelton, Conn.,
K. Degutis, Hia-
L. Kavaliauskai-leah, Fla.;

te, Ozone
ir P; Mickevicz, Cranston,

šešiSuvažiavimo metu 
šėrininkai dovanojo savo 
Šerus laikraščiui “Laisvei”. 
Pirmiau apie pusšimtis šė
rininkų taipgi dovonojo sa
vo serus “Laisvei”.

i Skaitytas sveikinimas J. 
Ragausko, iš Shelton, 
Conn., kuris kiek pirmiau 
savo Šerus paaukojo Namo 
Bendrovei. įsirašė į Bend
rovės Garbės Narius pasi- 
mokėdams šimtinę, o pasta
ruoju laiku paaukojo laik
raščiui “Laisvei” savo pa
skolą su nuošimčiais $325. 
Viso jis paaukojo $625.00.

Suvažiavimas baigtas pa
kilusiu ūpu. Suvažiavimo 
dalyviai buvo skaniai pa
vaišinti.

Dalyvavo keletas iš to
liau atvykusių šėrininkų— 
Deltuva iš Baltimorės, Ši
maitis ir Raila iš Brockton, 
Mass.; keletas iš New Jer
sey valstijos ir V. Andrulis 
iš Chicagos. Jis paaiškino 
apie Chicagos pažangiųjų 
lietuvių veiklą ir kovą su 
jų priešais.

Sako: “Kubos žmonės 
eina su Castro’’

•Pirmadienį į New Yorko 
International lėktuvų lau-l 
ką atskrido iš Kubos 
keleivinis lėktuvas su

žmonių v

jos
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keliauninku ir 11 
įgulos. Paprasti žmonės, 
daugumoje Jugtinių Valsti
jų gyventojai, sakė, kad 
Havanoje buvo ramu, kad 
jie nejautė invazijos, tik te
lefonais nebuvo galima kal
bėtis, nes juos buvo pilnai 
perėmus į savo kontrolę 
vyriausybė.

H. A. Dolansky, kanadie
tis, iš Montrealio, sakė, kad 
kubiečiai remia Castro vy
riausybę, o ypatingai, po to, 
kai “nežinomi” lėktuvai 
bombardavo Kubos mies
tus.

, Kitaip kalbėjo japonas K. 
Kawamura, Asahi dienraš
čio korespondentas iš To
kio. Šis pasakojo, būk jis 
“daug patyrė”, nes kubie
čiai jį palaikę už kinietį. 
Jis tik vienas buvo “daug 
žinąs” ir pasakojo būk nak
ties laiku “girdėjo šaudy
mus” gatvėse, kad būk 
Castro “uždarė bažnyčias”. 
Jis kartojo ' tą, ką sako ir 
kiti propagandistai.

Paieškojimas
Ieškau tetos Vandos Milauskaitės- 

Mahen, d. Antano. Iki . 1961 m. gy
veno Philadelphijoj. Tikslaus jos 
adreso nežinau. Mano adresas:

Klaipėda
Apkasų g-vė, Nr. 7, b. 4
Žigaraitė Vida
Lithuania, USSR

Prie progos reika padė
koti visiems Aido choro rė
mėjams ir visai publikai, 
kuri lanko mūsų parengi
mus. Jūs, mielieji, remiat 
mus, o mes stengiamės duo
ti jums gražų meną. Tai už 
tai ir sekasi viskas gerai.

Širdingas ačiū visiems.
Jonas Juška,
Aido choro sekretorius

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 5, 1961

LLD 1-osios kp. Nariams 
Susirinkimas įvyks gegu

žės 12-os vakaro 7:30 Kult. 
Centre, žinios iš konferen«4 
cijų ir kt. reikalai. Visu^ 
prašome atvykti ir naujų 
atkviesti. Valdyba

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės (May) 10 d., 
7:30 vai. vakare, "Laisvės” salėj. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Po susirinkimo bus diskusijos. 
Įvadą padarys drg. Kazlauskas. įdo
maujantieji diskusijomis ir nenariai 
galite dalyvauti. Kp. valdyba

(36-37)

BALTIMORE, M D.
Gegužės 14 d. ALDLD 25 kuopa 

rengia pikniką pagarbai motinoms 
skirtą dieną. Vieta P. ir K. Kup
rių sode, Annapolis Junction, Ma
ryland. Lankiausi pas Kuprius ir 
patyriau, kad stropiai ruošiasi prie 
šio gražaus parengimo.

Kelrodis: Geriausia važiuoti Bal
timore - Washington Expressway 
iki Annapolis Junction, į dešinę va
žiuot 
sukti 
kairę, 
vieta.

geležinkelio, 
gatve vėl į 
bus pikniko 

(36-37)

1'2 mylios iki 
į kairę, pirma 
antram namo
P. Paser.sk is

j.

ge- 
val.

ELIZABETH
Trys svarbūs susirinkimai: L. DJ 

P. Klubo, LLD 54-os kuopos ir LDS 
33-ios kuopos įvyks sekmadienį 
gūžės (May) 7 d., pradžia 2-ą 
popiet, 408 Court St.

Klubo susirinkimas bus 2-ą 
popiet, o kiti seks po klubo.

į vai.
Kvie

čiame visus minėtų organizacijų na- 
atsivestirius dalyvauti ir prašome 

ir naujų narių j minėtus susirinki
mus. A. K. (36-37)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas jvy)<s 

gegužės (May) 12, svetainėj 1150 
N. 4th St. Prasidės 7.30 vakare. 
Visų kuopos narių svarbi pareiga 
yra atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
turėsime svarbių reikalų aptarti or
ganizacijos naudai. Taipgi meldžiu 
dar neužsimokėjusius narius už 
1961 metus duokles užsimokėti ir 
vėl gauti šių motų laidos įdomias 
knygas. Užrašų sekr. J. K. (36-37)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopa gegužės 23-24 

dienomis rengia “Rumage sale’' — 
senų daiktų išpardavimą. Kurie, 
turite senų bei apnešiotų drabu
žių, turite progą juos iš namų at
vežti į Lietuvių svetainę, 29 Endi
cott St. Komitetas (33-34)

OZONE PARK, N. V.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gegužės 3 dieną, 7:3£ 
vakare, 102-02 Liberty Avė. r

Svarbu, kad šiame susirinkime vi
si nariai dalyvautų. Išgirsite naujų 
pranešimų iš Centro valdybos.

Prot. sekr.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Klu

bas rengia šaunią vakarienę ir žais
mių vakarą. įvyks gegužės (May) 7 
d., LDS 160 kuopos name, 1024 
Beaver Ave. Tikietas $1.50. Va
karienė bus duodama 6 vai. Paty
rusios gaspadinės pagamins skanią 
vakarienę.

Kviečiame 
mai 
bus

laiką 
išduota

visus atsilankyti links- 
praleisti. Dėl žaislų 
daug gerų dovanų. 

Rengimo Komi., O. R.
(35-36)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas įvyks pirmadie
nį, gegužės 8, savame name, 102-02 
Liberty Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi direktoriai kviečiami da
lyvauti. Sekr. K. Nečiunskass

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos Draugystė 

Birutė turės vakarienę šešta
dienį, gegužės (May) 6 d., 
vakare, Lietuvių Tautiško na
mo apatinėje salėje. J

Bus muzika šokiams ir gera 
vakarienė. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos (36-3'r)

COSMOS
TRAVEL BUREAU

Skelbia
EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.

Speciali Kelionė 
su M. S. BATORY 
I LENINGRADĄ 

Liepos 11, 1961

Vietų skaičius ribotas.
Reikia rezervuotis iš anksto.

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iš USSR

Smulkmenų ir pilnesnių informa- 
Telefonas Circle 5-7711

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

45 West 45th Street 
New York 86, N. Y.

cijų rašykite arba skambinkite U V




