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KRISLAI
Wilma Hollis.
Mūsų chorui vaidmuo.
Apie misionierius.
Klaniečią “kultūra.” 
Padėkime vilniečiams.

Brazilija nerems sankcijų 
prieš Kubos respubliką

Portugalai masiniai 
žudo angoliečius

Jungtinių Valstijų politika 
ir užsienio žvalgyba

— Rašo J. Gasiūnas —

Gegužės 6 d. LDS 74 kuo- 
4 pos b a n k e t e , Bridgeport, 

Conn, atydžiai klausiausi ža- 
vėjančios meninės programos. 
Pilnutėlė svečių salė gal pir
mą kaitą girdėjo tiek daug 
lietuviškų dainų, gražiai skam
bančios muzikos.

Wilma Hollis, gerai sumo- 
kyto Hartfordo Laisvės choro 
vedėja, dar gi visus nustebino 
ir tuo, kai ji pasirodė kaip so
listė, sudainuodama kelias lie
tuviškas daineles. Ir koks jos 

tikbuvo dainavimas! Ji ne 
dainavo, bet ir vaidino. Jinai 
pasirodė kaip tikra artistė.

žinome, k a d Wilma y r a 
francūzų kilmės. Jai lietuvių 
kalba nelengva įsisavinti. Bet 
ji dainuodama kiekvieną žo
delį gražiai ir aiškiai ištarė ir 
užakcentavo, rodos, ji būtų 
lietuvių mergaitė.

Brasilia. — Brazilijos už
sienio reikalų ministras Al
fonso Arinos De Melo Fran
co, po pasitarimo su prezi
dentu Janio Quadros, pa
darė pareiškimą Kubos rei
kalais.

Jis sakė, kad Brazilija ne
rems ekonominių sankcijų 
prieš Kubos respubliką. 
Kartu pasakė, kad ji nesi
kiša į Kubos vidaus reika
lus. Tarp kitko jis sakė:

“Brazilija laikosi principo 
nesikišti i kitu šalių vidaus w v c

sistemą, jeigu jai ir nepa
tinka kitos šalies vidaus

santvarką... Brazilija yra 
priešinga visokiai inter
vencijos formai, tiesiogi
niam arba netiesioginiam 
su dary m u i pagei dau j am os 
valdžios formos Kuboje... 
Tokiam tikslui nėra tole
ruojama jokia intervencija, 
ar tai militarinė, ekonomi
nė arba ideologinė”.

Šis Brazilijos pasisaky
mas griauna planus tų, ku
rie siekė per Amerikos 
Valstybių Sąjungą vartoti 
ekonomines sankcijas nu
vertimui dabartinės Kubos 
valdžios.

Invazija Kubon labai paveikė 
į Indijos ir JAV santykius

Lisabonas. — Jau du mė
nesiai, kai eina sukilimai 
Angoloje prieš Portugali
jos fašistinį režimą. Dabar 
portugalai sako, kad jie su
ėmė virš 70 žmonių, kurie 
kariavo sukilėlių eilėse.
Salazaro fašistinis reži

mas bando paslėpti kruvi
nąjį terorą prieš Angolos 
gyventojus, bet jam ne
vyksta. Pačioje Portugali
joje 68 žymūs veikėjai su 
Dr. Mario de Azevedo Go
mes, buvusiu Lisabono uni
versiteto profesoriumi, įtei
kė protestą prieš tus žiau
rumus.

Apie sukilimą žinios pra- 
sigauna į Kongo ir kitas 
Afrikos šalis. Sukilimas 
visur randa didelio pritari
mo.

Angola randasi pietvaka
rinėje Afrikos dalyje. Tai 
milšiniškas kraštas, uži
mąs 481,350 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi 5,000,- 
000 gyventojų. Šalis yra 
apgyventa negrų Portuga
lų ten randasi tik 2 iš 100 nustatytų mūsų 
gyventojų. Angoloje portu- “Times” ]_ 
galai įsigalėjo 1575 metais mūsų šalyje ir 
ir nenori iš ten pasitraukti. į buvo statomas

tyrinėji-
žvalgy-

New Yorkas. — “The 
New York Times” redakci
niame rašo apie 
mą JAV užsienio 
bos (Central Intelligence
Agency): “Ateityje neturi 
būti leidžiama, kad C.LA.

[ politiką” 
“Times” patvirtino tą kada 

ir užsienyje 
; klausimas: 

Gamtiniai turtai dar ma-|Kas gi nustato JAV užsie-
žai ištirti, bet jau randama 
aukso, vario, deimantų, ge
ležies rūdos, mang a n o, 
druskos, aliejaus ir kįtų že
mės turtų. Angola plačiai 
prieina prie Atlanto vande
nyno, kuris turtingas! žuvi
mis. Ten gerai dera jkava, 
medvilnė, tabakas, a u g a 
Gumos medžiai, kokosinės 
palmės ir kitokį šiltųjų 
kraštų vaismedžiai.

nio politiką: Valstybės de
partamentas, ar C.I.A?

Dienraštis rašo, k a d 
C.LA. organizavo, lavino, 
ginklavo ir net invazijai į 
Kubą parinko vadus. Kaip 
žinoma, ta invazija susmu-

ko, nes C.LA. rėmėsi klai
dingomis informacijo m i s 
apie Kubos liaudies nusi
statymą.

“Times” prisijungia prie 
tų, kurie sako, kad Dr. J. 
R. Killanas, generolas M. 
D. Tayleris ir jų pagalbi
ninkai ištyrinės ir ant tvir
tų kojų pastatys C.I.A.,kad 
ateityje nepasikartotų tas, 
kas įvyko su invazija Ku
bon.

Washingtonas. — Karo 
orlaivynas davė užsakymą 
Fairchild Engine ir Air
plane Corp, pagaminti lėk
tuvų už $8,000,000.

Smagu matyti kitų tautybių 
žmones, pamilusius lietuvišką 
dainą, lietuvišką kultūrą, lie
tuvių kalbą. Tačiau tuo pačiu 
kartu liūdna, kai pamanai, 
kad mūsų, lietuvių tėvų vai- 

^ka> nebegali ištarti lietuvis- 
f ko žodžio. Mažai Amerikoje 

turime čiagimių lietuvių, kurie 
gražiai lietuviškai kalbėtų ir 
savo tėvų kalbą mylėtų.

Minėtame bankete, smagu 
prisiminti, dalyvavo gražus 
būrelis čiagimių lietuvių, ir, 
kaip atrodė, jiems lietuviška 
daina ir lietuviškos vaišės la
bai patiko.

Laisvės chorą puošė dvi ki
tatautės jaunuolės, Wilmos 
Hollis augintinės. Raudonai 
pasipuošusios, gražiai lietuviš
kai dainuodamos, jos nuosta
biai visų dėmesį į save atkrei
pė. Tai choro pažiba.

New Delhi. — “Ir kaip 
prezidentas galėjo padaryti 
tokią klaidą”, sakė Indijos 
premjeras Nehru, rašo ko
respondentas Paul Grimes. 
Užsienio koresponde n t a i 
klausė Nehru:

“Kas bus Laose? . Kada 
įvyks nusiginklavimas? Ką 
premjeras gali ; pasakyti 
apie invaziją Kubon?”

Nehru atsargus. Indija 
laikosi neutrališkos pozi
cijos tarp Rytų ir Vaka
rų. Jo žodis, jo mintis nega
li būti šališka. Ir jis sakė:

“Kada prezidentas Kene
dis pareiškė, kad nedarys 
intervencijos į Kubą ir to

neleis daryti iš JAV terito
rijos, tai jo pareiškimą aš 
ir visi taikos šallininkai 
sveikinome...

“Bet kada paaiškėjo, kad 
invazija buvo paruošta 
Jungtinių Valstijų terito
rijoje, jų žinioje Guatema- 
loje, Kubos pabėgėliai buvo 
JAV specialistų mokomi, 
apginkluojami, iš JAV ka
ro laivyno bazių nuvežti į

suprasti, jeigu ne JAV in
tervenciją?”

Korespondent a s
Grimes rašo, kad invazija ! 
Kubą labai pakenkė JAV 
politikai Indijoje ir kitur.

Paul

Thailande prasidėjo platus 
žmonių veikimas už taiką

Žymūs amerikiečiai pataria 
palikti Kubą ramybėje

Mūsų chorai ir kitos meni
nės grupės šiandien, rodosi, 
vaidina svarbesnį vaidmenį 
negu pirmiau. Daug sunkes
nėse sąlygose jie tęsia senas 
lietuvybės ir pažangos 
kymo tradicijas.

Svarbu, todėl, visais 
mais būdais paremti 
chorų ir kitų menininkų
lą, kad jie dar ilgus metus 
mus žavintų lietuviška daina 
ir muzika, ir lietuvių pažan
gųjį veikimą padėtų mums iš-

išlai-

gali- 
mūsų 
veik-

Robert Carson žurnale “Ho
liday” daug rašo apie krikš
čioniškų misionierių veiklą 
Ilavvajų salose. Jis nurodo, 
kad tie “dūšelių ganytojai” 
greitai patampa spekuliantais, 
didžiuliais žemų savininkais 
ir stambiais biznieriais.

Carson rašo, kad daugelis 
vietinių gyventojų sekamai at
siliepia apie 
nierius:

“Pradžioje 
rėjo bibliją, o
tojai žemę, bet dabar vietos 
gyventojai įsigijo bibliją, o 
misionieriai — žemę.”

Atrodo, kad turtų grobimas 
yra daug pelningesnis negu 
bibliją pardavinėjimas. Todėl 
daugelis misionierių ir patam
pa pelnagrobiais.

Dėl lėktuvo išleido 
bilijoną doleriu

Washingtonas. — George 
Carroll rašo, kad Jungtinės 
Valstijos siekė pasigaminti 
atominės energijos karo 
lėktuvą. Jo variklį gamino 
General Electric Co. Bet 
išleido jau $1,000,000,000 ir 
dar variklio nepagamino. 
Vėl buvo reikalaujama pri
dėti $197,000,000, tai gyny
bos sekretorius McNamara 
panaikino projektą.

Pentagone yra 
tenkinimas,
būk Tarybų Sąjunga jau 
pasigamino atominės jėgos 
lėktuvą, kuris skraido 
2,600 mylių per valandą ir 
gali ore išsilaikyti apie 
dienų.

New Yorkas. — Gegužes 
10 d. .. “.TKe, .. .New York 
Times” paskelbė atsišauki- 
ma “AN OPEN LETTER 
TO PRESIDENT KEN
NEDY” Harvardo univer
siteto ir kitų profesorių 
Kubos reikalais. Profeso
riai rezoliuciją priėmė Har
vardo universitete balan
džio 28 dieną. Po ja pasi
rašė 41 profesorius ir mo
kytojas Harvardo univer
siteto ir dar 29 profesoriai, 
rašytojai ir žymūs mūsų 
šalies visuomeninkai iš ki
tų įstaigų.

Pasirašę pasisako, kad 
jie nėra komunistų simpa- 
tikai, nėra simpatikai ir 
dabartinės santvarkos Ku
boje, bet jie nurodo, kad 
“Big Stick” JAV politika— 
siekimas jėga nuversti da
bartinę Kubos valdžią at
vestų prie kruvino ir ilgo 
karo, o revoliucijos negalė-

n yedimo

minimus misio-

misionieriai tu- 
vietiniai gyven-

Ku Klux Klanas, terorizuo
damas negrus, persekiodamas 
kitų rasių ir religijų žmones, 
Midžiuojasi ginąs “tikrąją kul
tūrą.”

Štai tos “kultūros” pavyz
dys: Howard Masters, Flo-

(Tąsa 6-tam pusi.)

nepasi-
nes sakoma,

Kubos respublika 
yra pasirengus

Havana. —Kubos vyriau
sybė ragina visus piliečius 
nuolatos budėti ir būti pa
sirengusiems atmušti naują 
priešų puolimą, taipgi sau
goti visokias įstaigas nuo 
sabotažninkų.

Laikraštis “Revoluci- 
on” rašo: “Jankės imperia
listai veda' < 
kampaniją prieš Kubą, kad koje. Jie sako: 
įtraukus Lotynų Amerikos 
šalis naujai intervencijai. 
Jie negali nusiraminti nete
kę progų išnaudoti Kubos 
darbo žmones ir mūsų ša
lies gamtinius turtus”.

Lotynų 
pritari- 
įto eiti 
gyveni-

Wash-

100

dabar

Vakarai nusigando 
T. Sąjungos naftos

Oslo. —NATO vadai svar
stė ir tą, kad Tarybų Sąjun
gos naftos gavyba labai 
sparčiai auga. Jau
aliejumi ji aprūpina daug 
Vakarų šalių. Gi 1963 me
tais baigs nutiesti 3,000 my
lių ilgio naftos vamzdžius 
nuo Uralo kalnų net į Klai
pėdą.

Aišku, kad tada TSRS 
aliejaus išvežimas žymiai 
padidės.

desperatišką tų sulaikyti Lotynų Amer-Uių žmones.

bos pabėgėlių grupėms ir 
neremti jų ruošimo inva
zijos į Kubą.

(3) Jungtinės Valstijos, 
siekdamos patraukti savo 
pusėn Kubą — privalo eiti 
prie atsteigimo diplomati
nių ryšių su ja 
prekybos.

(4) Norint gauti 
Amerikos žmonių 
mą, tai reikia prie 
keliu gerinant jų 
mo sąlygas.

Tuo pat kartu
ingtone išstojo senątorius 
Hubert H. Huphrey prieš 
dabartinius JAV santykius 
su Kuba. Jis sakė, kad da
bartinė JAV politika yra 
pavojinga. Kuba nesudaro 
Jungtinėms Valstijoms jo
kio militarinio pavojaus, 
bet Kuba sudaro ideologinį 
pavojų, tai yra, padarytos 
Kuboje reformos pHe to 
akstiną ir kitų Lotinų ša-

iš
karo 
rašo

dies partizanų būriai.
Thailandas randasi piet

ryti! Azijoje, tarp Kambo
džos, Laoso ir Burmos prie 
Siamo įlankos. Jis užima 
200,150 ketv. mylių plotą ir 
turi 22,000,000 gyventojų.

Bangkokas. — Thailande 
(Siame) prasidėjo masinis 
judėjimas už neutrališką 
poziciją ir šios šalies 
traukimą iš Vakarų 
Sąjungos (SEATO), 
R. Trumbullas.

Reakcinė Sarit Thanar- 
rato valdžia areštavo virš 
50 žmonių, kurie vadavauja 
tam judėjimui. Thanarato 
valdžia nusigando, kad La
osas gali pasilikti Phoumos 
vadovybėje ir laikysis neut- 
rališkos politikos išvien su 
Burma, Kambodža ir Indi
ja. Sakoma, kad Thailando 
šiaurėje jau veikia Liau-

Hanojus. — Laoso Liau
dies armijos radijas prane
šė, kad Liaudies armija su
laikė mūšius, bet vietomis 
Bouno Oumo daliniai už
puola, kad atimti iš liaudie- 
čių užimtus miestus. Todėl, 
tai vienur, tai kitur pasi
kartoja susirėmimų.

SENI “ŠVENTIEJI” 
PAKEIČIAMI NAUJAIS

Vatikanas. — Popiežius 
Jonas XXIII jau penktąjį 
naują “šventąjį” paskelbė. 
Dabar prie “šventųjų” pri
skaitė Bertillą Boscardiną, 
buvusią vienuolę ir slaugę, 
kuri nuo vėžio ligos mirė 
1922 m.

Bet pereitais metais Va
tikanas “Šv.” Jurgį ‘nukėlė 
nuo arklio” ir pripažino 
jau nelabai “šventu”, o vi
sai neseniai Filomeną ir vi
sai iš “šventųjų” tarpo iš
metė.

(1) Jungtinių Valstijų 
vyriausybė privalo atsisa
kyti nuo dabartinės politi
kos, kuri veda prie milita- 
rinės intervencijos Kubon.

(2) JAV ateityje neturi 
duoti jokios pagalbos Ku-

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos, remdamos! inter- 
ventus tik daugiau padidi
no tą pavojų, pries kurį 
reikia kovoti ne invazijos 
keliu, bet pašalinant vargo 
ir skurdo sąlygas, > kurios 
sudaro revoliucijoms pa
grindą.

JAV griežčiau kovos 
prieš kriminalystes

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis kreipėsi į 
Kongresą, kad imtųsi prie
monių griežtesnei kov a i 
prieš jaunųjų kriminalys
tes. Jis ragino, kad paskir
tų $10,000,000 jaunimo at- 
pratinimui nuo kriminali- 
n i ų prasikaltimų reika
lams. Jis siūlė sudaryti ko
mitetą, kuris išvien su Jus
ticijos departamentu veik-

Pasirodo, kad tarp nepil
namečių ir bendrai jauni
mo kriminaliai prasikalti
mai labai padaugėjo.

Vėliausios žinios
Cape Canaveral, Fla. — 

JAV karininkai iš š o v ė 
“Blue Scout” raketą, kuri 
turėjo pakilti 1,000 mylių 
virš Žemės, bet raketa su
degė po vienos minutės.

Vatikanas. —Iš Vengrijos 
atvykę amerikiečiai sako, 
kad kar d i n o 1 a s Josef 
Mindszenty yra sveikas. Jis 
jau penkti metai randasi 
pasislėpęs JAV ambasadoj.

Vientiane. —Kas tai už
mušė princą-majorą Chao 
Ekaratą, kuris kariavo 
Bouno Oumo jėgose.

Havana. —Kubos vyriau- 
riausybė konfiskavo priva
tines filmų gaminimo įstai
gas ir suorganizavo Kubos 
Dailės ir Filmų Institutą.

Montrealis. —Naujas lai
vas “Empress of Canada”, 
27,300 tonų įtalpos, atplau
kė į šio miesto prieplauką.

jaMonrovia, Liberi
Liberijos prezidentas W.
Tubmanas, Vakarų 
kas, šaukė Afrikos 
bių konferenciją, bet į ją 
atvyko atstovai tik iš kelių 
mažesnių šalių,

Lisabonas. — Portugali
ja daugiau siunčia armijos 
į Angolą.

PASISAKĖ PRIEŠ 
CENZŪRAVIMĄ

Chicago. — Protestantų 
savaitinis laikraštis “Chris
tian Century” išstojo prieš 
prezidento Kenedžio siūlo
mą laikraščiams įvesti “sa
vąją cenzūrą”. Savaitraštis 
rašo: “Po sužlugusios in
tervencijos į Kubą, tai pre. 
zidentas įpuolė į kraštutinę 
paniką”.

šalinin- 
valsty-

Fort Riley, Kan. — Lai
ke kanuolės išbandymo už
mušė du karius S. Pause- 
ną ir G. Wynną.
i

Porteau, Okla. —Nusiau
to baisi audra su galingu 
vėju. Nelaimėje žuvo 13 
žmonių ir 60 buvo sužeista, v.

Ekstra
Hollywood, Calif. — Su

laukęs 60 metų amžiaus 
nuo vėžio ligos mirė akto
rius Gary Cooper.

Geneva. — Keturiolikos 
valstybių konferencija La
oso reikalais jau prasidėjo.

Paryžius. — Fašistiniai 
elementai metė keturias 
bombas ir sužeidė 10 žmo
nių. 4-

Anniston. Ala. — Baltieji 
šovinistai užpuolė mušti 
negrus, kurie dviemis 
sais važiavo kartu su 
taisiais. Yra sužeistų.

bu- 
bal-

am-Paryžius. —Lenkijos 
basadorius Stanislaw 
jewski sako, kad jis 
neginčijamų dokume n t ų, 
jog JAV užsienio žvalgyba 
rėmė fašistus sukilėlius 
Alžyre prieš Francūziją.

turi

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda atžymėjo 
16-kos metų sukaktį nuo 
hitlei'iškos Vokietijos ka
pituliacijos.

Groton, Conn. — Jungti
nių Valstijų karinis laivy
nas pardavė Kanadai sub- 
mariną “Burrfish”.

Trenton, N. J.
Jersey valstijoje bedarbių 
skaičius sumažėjo nuo 211,- 
400 iki 193,800.

New
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Dar apie Eichmano bylą
BUDELIO EICHMANO byla Jeruzalėje tebesitę

sia. Kasdien išstatomi liudyti prieš jį nauji žmonės, ku
rie patys buvo hitlerininkų kankinti, mušti, kalinti, 
persekioti,—kuriems pavyko išlikti gyviems ir sulaukti 
valandos, kurią jie gali budeliui į akis parodyti jo niek
šiškus atlikimus.

Liudytojai, aišku, daugiausia žydų kilmės žmonės, 
nes Hitlerio politika ir buvo, kad visi žydai Europoje 
būtų išnaikinti. Eichmanas, vienas iš buvusių Hitlerio 

| gengsterių, tą politiką pravedė gyvenimam
Mes skaitėme daugelio tų liudytojų kalbas. Matė

me ir televizijoje Eichmano bylos procesą. Ir čia norisi 
tarti keletą žodžių apie tai, ko, mūsų nuomone, šios by
los procese trūksta, labai trūksta.

Mes manome, kad Eichmano bylos suruošėjai ir tos 
bylos vedėjai būtinai turėtų eiti giliau į visą reikalą.

/ Visas pasaulis gerai žino ir supranta, kad Adolfas Eich- 
I manas—baisus budelis, lygus Hitleriui, Gebelsui, Ge- 
, ringui, Himleriui ir kitiems fašistiniams galvažudžiams.
I Bet kyla toks klausimas: Kas jiems padėjo žmones ma- 

; šiniai žudyti?
Juk kiekvienoje šalyje, kur vyko baisios žmonių 

j skerdynės, Eichmanas turėjo savo talkininkus, dažnai 
iš tų pačių tautų, kurių sūnus ir dukras žudė.

Paimkime dalykus konkrečiai, paimkime Lietuvą.
Lietuvoje buvo nužudyta apie 500,000 Tarybų Lie

tuvos piliečių—visokių tautų žmonių, tarp jų, aišku, 
daug ir žydų. Lietuvoje karo metu buvo nužudyta apie 
200,000 tarybinių karių.

Gerai! Bet kiekvienam aišku, jog žmonių žudynes 
pravedė ne tik vokiškieji fašistai, o ir lietuviškieji. 
Daugelyje vietų lietuviški niekšai toms žudynėms va
dovavo ir patys aktyviai žmones šaudė, žudė, jų turtą 
grobstė. į

Lietuvoje šiuo metu tuos budelius žmonės * iškelia 
aikštėn. Kai kurie jų pabėgę iš Lietuvos, tai žmonės jų 
ieško, reikalaudami, kad būtų grąžinti Lietuvon ir ati
duoti teismui. Tokių budelių, pabėgusių iš Lietuvos, gy-’ 
vena Amerikoje, pasivadinę kitokiomis pavardėmis, pa
sislėpę.

Kas buvo Lietuvoje, tas pats buvo ir Latvijoje, ir 
Estijoje, ir Baltarusijoje, ir Lenkioje, ir Vokietijoje, ir 
Vengrijoje ir kituose kraštuose.

Jeigu taip, tai Eichmano bylos proga, reikėtų visa 
tai iškelti aikštėn. Reikėtų, kad Izraelio valdžia pa
kviestų liudininkus iš tų kraštų, kuriuose buvo praves
tos baisios žydų ir kitų tautų žmonių masiųės žudynės, 
Tie liudininkai, be abejojimo, atsistotų ir įvardintų tuos, 
kurie Hitleriui ir Eichmanui talkininkavo, kurie žudė 
žmones, bet kurie šiandien sau ramiai gyvena Pietų ir 
Šiaurės Amerikose. Čia juos valdžios globoja, o turčių 
klasės juos užtaria, jiems gelbsti. Tokių budelių yra ir 
Vakarų Vokietijoje, kur jie net aukštas valdžioje par
eigas eina.

Na, Eichmano bylos proga, mūsų nuomone, ręjkė- 
, tų juos visus įvardinti ir reikalauti, kad jie, kaip ir bu

delis Eichmanas, būtų atiduoti teismui—ten, kur jie at- 
' liko baisius nusižengimus!

Eichmano byla turėtų būti plataus masto byla, kad 
/ ji pasitarnautų visai žmonijai.

Bet visa tai rodo, kad Ben Gurionas, Izraelio premje- 
: ras, atsisakys tai daryti. Jis, mat, gyvena “geruose san

tykiuose” su Adenaueriu, pastarasis giria Ben Gurio-
■ rra, o Ben Gurionas—Adenauerį.

, “Griežto kelio” troškėj ai
) LIETUVIŠKŲ “VEIKSNIŲ” spauda nuolat ir nuo- 
Į [at verkia dėl to, kad Washingtonas neieškąs “tiesių, 
1 griežtų kelių”, kad darąs “nuolaidas” komunistiniam 
i pasauliui.

Aną dieną čikagiškis marijonų laikraštis išspaus- 
L dįno vedamąjį, kaltinant amerikinę valdžią dėl “nuolai- 
< dų” Tarybų Sąjungai. Marijonų organo redaktoriaus 
. nuomone, JAV valdžios viena po kitos nieko daugiau 
į nedarė, kaip tik “nusileidimus” socialistinėms šalims. 

Taip daręs Rooseveltas, taip daręs Trumanas (Eisenho- 
i werio nekaltina).

Dėl to marijonų laikraštis prašo ir ragina preziden? 
tą Kenedį, Valstybės sekretorių Ruską ir Kongresą, 
kad jie tų “klaidų” nedarytų, kad jie pasuktų “JAV 
vairą tiesiu, griežtu keliu.”
'' Kas gi tas, marijonų pažiūra, “tiesus ir griežtas” 
kelias? Nedrįsta pasakyti, O tai reiškia: karas. “Tie
sus kelias” buvo ir invazija Kubon, bet tas kelias pavilk 
to baisiomis pelkėmis ir didžiule JAV negarbe. Dar 
“tiesesnis” kelias būtų pradėjimas karo prieš Kubą, bet 
prieš tai yra nusistatęs visas sąžiningesnis pasaulis, 
nes jis žino: jei pradėtų karą prieš revoliucinę Kubą, 
tąi jis galėtų įsiliepsnoti į pasaulinį karą.

Tiesa, klerikalų ir visų “veiksnių” spauda to no
ri. Per pastaruosius penkioliką metų jie laukia “atomi
nio karo” prieš socialistinį pasaulį; jie ant tiek yra ap- 
jakę, jog net nesupranta, kad, jei toks karas prasidė
tų, tai milijonai žmonių vienu ypu būtų palaidoti.

Kokie nežmoniški, kokie nedori yra tie “veiks
niai”! Atrodo, kad jų vadovai yra visiškai sudurhąvoje,

“KUR TU EINI, 
LIUDAI?..” — 
KLAUSIA DARUTE

“Kauno tiesoje” (š, m. 
bal. 28 d. laidoje) skaitome 
tokį laišką:

Kur tu eini, Liudai?
Liudai, mes su Tavim pa

žįstami beveik nuo pat vai
kystes. Mūsų draugystė iš 
pradžių buvo nepastebima. 
Vėliau ji tapo kilni ir nuošir
di. Tačiau mūsų draugystę 
drumstė tai, kad mudu eina
me skirtingais keliais. Aš pa
sirinkau komjaunimo nurody
tą kelią. O tu nuėjai kunigų 
nurodytu keliu. Tų man sa
kei, kad tuo keliu eini neno
romis, jautiesi neturįs pašau
kimo ir kad dėl mūsų draugys
tės atsižadėsi pasirinkto kelio. 
Tu šitai žadėjai man keletą 
kartų, tačiau Tu apvylei mane, 
likai veidmainiu ne tik man, 
bet ir pats sau, savo pašau
kimui. Aš supratau, kad ši
taip Tave galėjo sužaloti reli
gija, seminarija, kad semina
rijoje besimokantieji klierikai 
-—tokie veidmainiai...

Pasirašo Darute Domar
kaite. Kas ji? Tai komjau
nuolė, gyvenanti Kartenoje 
ir dirbanti ten parduotu
vėje (krautuvėje). O kas 
tas klierikas, kuriam ji ra
šo atvirą laišką? Tai Lit
ras Dimgaila, klierikas 
Kauno kunigų seminarijos 
antrajame kurse. Jiedu ge
rai pasipažino vaikystės 
dienomis; jiedu k a d a i s e 
draugavo.

Šis' laiškas su įdomino 
Kauno dienraščio korespon
dentą J. Jurkūną, na, ir jis 
pasiryžo išsamiau 1 susipa
žinti su visu tuo reikalu.

J. Jurkūnas ųųvyko, į 
Kretingą, kur klierikas L- 
Dimgaila .atostogavo, ir sų 
jiedviem abiem turėjo pasi< 
kalbėjimą. Jo žodžiais:

Besikalbant su jais, paaiš
kėjo, kad Darutė Liudą paži
nojo dar vaikystėje iš mokyk
los laikų. Pažinojo, bet drau
gystės nebuvo. Vėliau jiedu 
ilgam išsiskyrė. Liudas išvy
ko kažkur mokytis, dirbti. Kai 
Darutė baigė vidurinę, jiedu 
kartą susitiko. Liudas buvo 
parvykęs atostogų. Senoji pa
žintis, malonūs vaikystės pri
siminimai įžiebė jų širdyse 
draugystę. Liudas tą vakarą 
ją šokdino. Tik kažkodėl bu
vo pernelyg nekalbus, savo
tiškas. O tai žavėjo merginą.

Ir netrukus tas kuklusis 
vaikinąs pirmasis pradėjo kal
bėti merginai apie meilę, ve
dybas. Darutė patikėjo. Vė
liau sužinojo, jog Liudas — 
klierikas, tačiau vis tebetikė
jo, kad jis ištesės daug kartų 
duotus jai pažadus, eis kartu 
su ja šviesiu, tąrybinio jau
nimo! gyvenimo keliu. Liudas 
per kiekvienus atostogas lan
kydavo Darutę, jos tėvus ir 
vis guodė ją savo pažadais, 
savo delsimą pateisindamas 
įvairiomis kliūtimis..

Paskutinis pokalbis įvyko 
per vadinamąsias Velykų ato
stogas, Liudas į merginos 
klausimą atsakinėjo suktai, 
svyrąvo, teisinosi, žvali, ryž
tinga Darutė daugiau nebega
lėjo pakęsti tokio apgaudinė
jimo, bet vis dėlto laukė, kad 
Liudas galutinai apsispręstų, 
Ji niekad nevertė jaunuolio 
atsisakyti kunigystės vien dėl 
jos, bet pirmiausia stengėsi, 
kad jis atsikratytų atsiliku
siais savo įsitikinimais, netei
singomis pažiūromis į gyveni
mą.
Toliau:

Mudu su Liudų laiške iš
keltais klausimais ilgai kalbė
jomės, diskusavome, bet klie
rikas, nebaigęs diskusijų, išė
jo. Ir savo sąžinėje jaučiuos 
jam skolingas, ne viską pa
sakęs. Todėl laikau garbingą 
pąreigą papildyti komjaupuo- 
jės Dąrutės Domarkaitės per
nelyg trumputį atvirą laišką ir 
taip pat atvirai atnaujinti ir 
pratęsti nutrauktą pokąlbį su 
Liudu Dimgaila.

Prisimeni, Liudai, kai drau
giškai išsikalbėjome Kretin

goje, ąš Tave kaip ir. Darutė 
savo laiške, klausiau: kas Ta
ve pastūmėjo į šį kelią? Tu, 
kaltai šyptelėjęs, atsakei : 
“Smalsumas. Norėjau pažinti 
seminarijos, kunigų gyveni
mą.” Šiame atsakyme yra da
lelė tiesos. Visa, kas slepia
ma, nematoma, — intriguoja, 
savotiškai vilioja ypač jaunus 
protus.

Tas galėjo šiek tiek vilioti 
ir Tave, Liudai. Bet tik šiek 
tiek. Juk į kunigų seminari
ją Tu įstojai, baigęs ne bur
žuazinę, bet tarybinę vidurinę 
mokyklą, prieš tai dar buvai 
įstojęs į aukštąją, mokyklą ir, 
ją metęs, negalėjai būti leng
vabūdis smalsuolis. Vadinasi, 

’nei tarybinė mokykla, nei mū
sų gyvenimo tikrovė negalėjo 
Tavyje subrandinti kunigystės 
pašaukimo. Ir vis dėlto nu
sprendei tapti kunigu.

Ne, tai ne smalsumas!
Gal geriau į iškeltą klausi

mą atsakys kai kurie faktai iš 
Tavo biografijos. (Mat, aš ir
gi parodžiau tam tikrą smal
sumą, pasidomėdamas Tavo 
praeitimi.)
Kodėl taip?

Vaikystėje netekęs tėvų, Tu 
patekai fanatiškai tikinčios 
tetos globom Tada buvai do
ras, atviras, sąžiningas berniu
kas, bet, religingai auklėda
ma, teta skatino Tave ir veid
mainiauti : klausytis, ką sako 
mokytojai, ką rašo vadovėliai, 
bet praktiškai netikėti jiems. 
Ji vertė Tave iš ryto tarnauti 
kunigui bažnyčioje, o po to ei
ti į mokyklą. Dvasininkai pa
sinaudojo sunkia Tavo, našlai
čio,1 padėtimi. Vienas kitas 
meilus jų paguodos žodis, po 
tarnavimo mišioms išmestas 
rublis negalėjo, vaiko nepa
guosti. O mokytojai, pionierių 
bei komjaunimu organizacijos, 
matyti, laiku neištiesė Tau 
draugiškos rankos arba nesu
gebėjo suprasti Tatęs ir mo
kamai pakreipti teisingon pu
sėn. Tai didelė mokyklos 
sprągą.

Tuo tarpu fąnatįkė. teta ir 
kunigai Tave nuolat veikė, 
privertė vengti pionierių, kom
jaunimo organizacijų, šalin
tis draugų, veidmainiauti sąvo 
mokytojams, draugams ir net 
pačiam sau. Tetos ir kunigų 
pasėta dviveidiškumo, veid
mainiškumo sėkld tavyje dar 
mokyklos laikais brendo.

Ir Tu išėjai iš gyvenimo ta
da, kai vis daugiau anksčiau 
religingų žmonių grįžta tikram 
gyvenimui, ir pradeda tvir
čiau tikėti žmogumi, mokslu, 
kurie daro tikrus stebuklus, 
kuriant visai žmonijai laimin
gą g y v e n imą, užkariaujant 
dangaus platybes.

Įr tatai suprantama, kas 
Tau padėjo užsimerkti prieš 
visa tai, prieš tarybinę tikro
vę. Užuot sėmęsis mokslo 
žinių, su visais darbo žmonė
mis kūręs naują gyvenimą, 
Tu pasirinkai vadi pamojo 
“sielų gelbėtojo” luomą.

Kaip despoto 
įstaiga

Kai mudu plačiau išsikalbė
jome apie seminarijoje esantį 
režimą, Tu su pasipiktinimo 
pasakei, kad seminarija šjuo 
atžvilgiu panaši į caro despo
to Pąvlo karinio muštro įstai
ga. Ir čia pat pastebėjai, kad 
ne visi tam muštrui pasiduo
dą, Čįa Tų nęątradaį Ame
rikos. ši tiesa gyvenimo ir 
istorijos seniai patvirtinta.

Tu pasididžiuodamas pasi
gyrė i, jog pats irgi nesi fana
tikas, į visus kunigų mokymus 
seminarijoje žiūri pro pirštus. 
Atseit, vienaip galvoji, kitaip 
darai arba, priešingai, vienaip 
dąrai, kitaip galvoji, čia irgi 
Tų neatradau Amerikos. Tai 
visiems žinoma jų moralė — 
religinė moralė.

Bet, klausantis Tavęs, mane 
labiausiai stebino Tavo ramu
mas,. net tam tikras pasigar
džiavimas, su kuriuo Tu kal
bėjai apie savo veidmainišku
mą. Atseit, čią nieko blogo 
ir su kunigo sąžine suderina
mas dalykas. Man tiesiog keis-, 
ta buvo, kai Tu vienoda sar- 
kąstiška šypsena ir abejingu, 
net paniekinančiu rankos mos
tu išreikšdavai savo pažiūrą į 
gautus ’‘šventimus” ir į duo
tus mylinčiai mergaitei ištiki

mybės pažadąs, . į-ątaip kalbė
jai tik po dviėjų mokymosi 
kunigų seminarijoje metu!

Aš pažįstu daug jautrios są
žinės, blaivaus proto, valingų 
žmonių, kurie, nepakęsdami 
šventiško veidmainiavimo, ry
žosi ištrūkti iš klerikalizmo 
voratinklio, kad galėtų be są
žinės graužimo, atviromis aki
mis žiūrėti darbo žmonėms į 
akis ir kartu su jais kurti lai
mę čia, žemėje, o ne išgalvo
tame danguje. Jie surado 
tikrąją savo vietą gyvenime iri 
dabar nuoširdžiai, atsidavusiai 
dirba liaudies labui.

O Tų? Vienodai veidmai
niauji savo dievui ir artimui. 
Kas liečia dievą — tai čia Ta-I 
vo tikėjimo reikalas. Pas muš 
užtikrinta sąžinės laisvė. Bet 
veidmainiauti mylinčiam Tavo 
žmogui, apgaudinėti, suve+ 
džioti — tai reikalas, išeinąs 
už asmens sąžinės ribų. Tai 
jau niekšybė, reikalaujanti vi
suomenės sankcijos, o ne ku
nigo per išpažintį duodamos 
atgailos. Tai sakydamas aš 
turiu galvoje Darutę — taryj- 
binį žmogų, Tavo elgesį sū 
ja. Darutė tikėjo, su viltimi 
vėl išlydėdavo Tave į semina
riją. Ir tai suprantama—ji 
tikėjo žmogumi, žmogiškumu, 
Iš kur jai žinoti jūsų — dva
siškių — visus papročius, mo
ralę. Ji gyvena tarp papras
tų žmonių — dorų, sąžiningų 
tarybinių piliečių ir iš jų mo
kėsi tikėjimo žmogumi.

' O pats! Grįžęs per išpa
žintį Tu pasisakydavai kuni
gui apie savo per atostogas 
padarytą “paklydimą,” gailė- 
davaisi, pasižadėdavai daugiau 
to nebedaryti, nes taip reika
laujama per išpažintį. Kuni
gas “visagalio, teisingo ir ne
gailestingo teisėjo - dievo var
du” atleisdavo tas nuodėme^. 
Už atgailą sukalbėdavai kele
tą “sveikamarijų.”

Prie altoriaus sudėjęs , ran
kas, tikinčiųjų žmonių aki
vaizdoje prašei dievą ištver
mės, skaistybės, dorybės, lei
dimo į, dangų,,,,o ir gąlvojąi 
apie atostogas, Kretingą, Da? 
rutę... Sąžinė kartais prie
kaištavo, bet Tu nuraminda
vai ją. Atseit, jei kunigas 
šias nuodėmes atleido, atleis 
ir kitas. O nuvažiavęs per ki
tas atostogas pas Darutę, vėl 
žadėjai merginai ją vesti, kad 
tik mylėtų Tave. Pats gi ra
minaisi: patikėjo vieną kartą, 
patikės ir kitą. Galima me
luoti, apgaudinėti. Bet Tavimi 
patikėjusi mylinti mergina vie
ną kartą suprato veidmainiš
kumą ir daugiau nepanoro bū
ti Tavo apgaudinėjama.
Mergaites tėvai 
žadėjo padėti

Religingi Darutės tėvai taip 
pat sugebėjo įžvelgti Tavo 
jėzuitiškumą dukters atžvil
giu ir ryžosi Tau priminti: 
“Mesk seminariją. Jei dar 
neradai darbo, važiuok pąs 
mus, padėsim. Tik merginos 
toliau nesuvedžiok ir neveid
mainiauk.” Artimiau Tave 
pažinusieji žmonės, sužinoję 
apie ketinimą grįžti į tikrąjį 
gyvenimo kelią, pažadėjo už- 
tikrinti Tau visokeriopą mo
ralinę bei materialinę paramą. 
Atrodo, ko betrūksta. Reikia 
tik būtį atviram sau ir ki
tiems ir drąsiai elgtis pagal 
įsitikinimus, tesėti duotą žodį. 
Bet Tavo sąžinė, valia jau bu
vo religinio opiumo paraly
žiuotos. Pradėjai nepasitikė
ti ne tįk žmonėmis, bet n: sa
vimi, apgaudinėti save ir ki
tus. Tai žadėjai, tai dvejo
jai, vėl žadėjai ir pagaliau, 
nuleidęs galvą, ištarei: t‘Gal 
liksiu seminarijoje, paskui pa
žiūrėsiu”,,.

“O kaip gi Darutė ? Jos meilė 
Tau ir Tavo pažadai jai?”— 
nustebęs klausiau Tave. “Na
gi, tapsiu kunigu, paimsiu už 
gaspadinę.” Tuo nieko naujo 
nepasakyta, ką mūsų žmonės 
žino apie kunigų elgesį! Bet 
tai užgaulu, juo labiau, kad 
tai sakoma mūsų laikais. Tai 
užgauna tarybinio žmogaus 
orumą. Darutė—komjaunuo
lė, principinga, valinga mer
gina! Ji niekada nebus ku
nigo gaspadinę. Ir Darutė, pa
mačiusi Tavo veidmainiškumą, 
dvasios skurdumą, per mažai 
pasakė, pavadinusį Tave tik

Sveikinu ir linkiu “Laisvei” 
ilgiausių metų ■ 

kai atsakydavo į laiškus. 
Nuolat prašydavo rašinėti 
ir nurodydavo, kas yra ak-

Nuoširdžiai sveikinu “Lais
vę” su 50 metų gyvavimo 
sukaktimi ir linkiu, kad ji 
išgyventų gražiai ir laimin
gai ir kitus 50 metų, o po 
jų dar daug kitų. Tačiau 
šios pakilios sukakties pro
ga noriu atsiminti ir “Lais
vės” gimimo pirmąsias die
nas, nes tai susieta su mano 
gyvenimu ir veikla Čikago
je kaip politinio emigranto, 
nes po 1905-1907 metų re
voliucijos įvykių, reikėjo iš
vykti į užsienį ir vėliau ap
sigyventi Šiaurinėje Ame
rikoje,

Man teko gyventi atokiau 
nuo Bostono, kur “Laisvė” 
pirmiausia pasirodė, nes 
pradėjo eiti ten savaitiniu 
laikraščiu, ir pasiekė m u s 
Čikagiecius skaitytojus, o 
taip pat bendradarbius, ku
rių tarpe, tur būt, buvau 
vienas ne iš paskutiniųjų. 
Teko rašyti ir bendradar-, 
b i a u t i atskirais straips
niais, aprašymais iš scenos 
lietuvių pastatymų Čikago
je, apie vykusius suvažiavi
mus ir apie visu o m e n ė s 
veiklą Čikagoje. Pasiraši- 
nėdavau įvairiais slapyvar
džiais, kaip tais laikais bu
vo įprasta, nes tai reikalin
ga buvo, kad- nežinotų, kur 
paieškomas žmogus gyvena.

Net įdomu būtų po tiek 
laiko pavartyti laikraščio 
puslakščius, kurie daug ką 
primintų, nes 50 metų toks 
laiko tarpas, kuris savaime 
leidžia kai kurioms smulk
menoms ir išblėsti. Tačiau 
tam* reikalingas atskiras at
sidėjimas, ; kurio net trūks
ta kad ir pakilo? sūkąkties 
proga. Atrodo, kad tokia 
proga’ atsiras, kad ir kiek 
vėliau, kūi po minėjimo 
nuotaikos dar, atsiras daug 
kas atsiminti.

Tuo metu drauge rašinė
jau ir “Kovą” — į Lietu
vių Socialistų Sąjungos or
ganą, o taipgi ir į “Rank
pelnį,” kuris, kaip žinia, 
buvo leidžiamas Škotijoje. 
Buvau artimai pažįstamas 
su “Laisvės” redakcijos na
riu Jonu Naudžium - Bara- 
bošium. Turiu vieną kitą 
jo laišką iš redakcijos dar
bavimosi laikotarpio, kurie 
tiesiog netikėtai per tiek 
laiko išliko, kaip geriausi to 
laiko liudytojai. Atsimenu, 
kaip į Bostoną atvyko iš iš
trėmimo Sibire Albertas 
Vabalas arba Leonas Prū- 
seika, nors jam neteko su
laukti “Laisvės” 50 metų 
sukakties jubiliejaus die
nos. Tai berods buvo 1912 
metų pradžioje. Atvykęs jis 
tuoj pradėjo dirbti “Lais
vėje.” Jis ne tik gerai val
dė plunksną, bet taip pat 
buvo gabus kalbėtojas. Jis 
našiai dirbo lietuvių darbi
ninkų tarpe, visoje išeivijo
je, Aš su Leonu Prūseika 
dažnai susirašinėjau, kuris 
rūpestingai ir punktuališ-

tualaus.
Apie tą laiką man teko 

būti Čikagos LSS sujungtų 
kuopų Dramatinio Ratelio 
pirmininku, 37 kuopos LSS 
darbuotoju ir kitų organi
zacijų nariu.

Vėliau, sugrįžęs į Lietu
vą, t. y. 1913 metų poli
tinės amnestijos Romanovų 
šeimos 300 metų sukakties 
proga, taip pat nenutrau
kiau bendradarb i a v i m o , 
rašiau iš Varšuvos, Šiau
lių, Žagarės ir iš kitur, ap
lamai, kur teko būti ir gy
venti. Rašiau apie Varšu
vos citadelės kalėjimą, 
Šiaulių miesto įmones, už
sienio liaudies namus. Pa
galiau teko rašyti ir vėles
niais laikais iš rūstaus di
džiosios tėvynės karo laiko, 
kai teko gyventi Maskvoje, 
rodos, žiema 1943 - 44 me- 
tais.

Taigi nuo “Laisvės” įkū
rimo praėjo daug laiko, net 
pusė amžiaus, o taip pat 
per tą laiką įvyko daug 
įvykių ir permaįnų. Tačiau 
visa tai malonu atsiminti 
likus iš tų laikų gal vienam 
iš nedaugelio bendradarbių 
gyvųjų tarpe. Taip pat ten
ka vertinti ir “Laisvės” 50 
metų sukakties kelią, ku
riuo žygiuojant teko labai 
daug sunkių ir nemalonių 
dienų išgyventi. Betgi tuo 
pačiu tik vieną galima pa
sakyti, kad “Laisvei” gi
mus 1911 metais savaitraš
čiu, o vėliau virtus dienraš
čiu, o dabar einant Bruk- 
lyne dukartu per savaitę, 
vis dėlto ne veltui gyventa 
ir veik4$^!'P.įrmiąusia, lietu
vių išeivių tarpe, o drauge 
ir visos darbininkijos labui.

Tad visa atvira širdimi 
linkiu “Laisvei” dar ilgiau 
darbuotis lietuvių darbinin
kų, o taip pat pasaulio dar
bininku labui, kol visai 
darbo visuomenei bus iško
vota darbo ir kūrybos, o ne 
išnaudojimo, laisvė.

Ant. Kvedaras 
Kaunas, 1961. IV. 10.

Vedybų palocius
Leningrade vienas buvu- 

sis carų palocius dabar yra 
paverstas į Vedybų pale
čių. Tarybų Sąjungoje įsta
tymai pripažįsta tik civili
nę metrikaciją. Žinoma, kas 
nori, o tokių dar yra, gali 
paskui vestis ir bažnyčiose.

Civilinė metrikacija pa
prasta : 'abi pusės pareiškia 
pageidavimus apsivesti, ap
sikeičia žiedais. Vedybų 
biuro nariai įrašo apsive jr 
dančių vardus, pavardes, 
na ir' baigtos ceremonijos. 
Už užsiregistravimą sumo
ka 1 rublį ir 550 kapeikų, 
amerikiniais pinigais .$1.66.

LENINGRADE YRA
veidmainiu. Bet ji teisingai 
daro išvądą, kąd šitaip Tąve 
dvasiškai sužaloti galėjo tik 
religija, seminarija.

Ir J. Jurkūnas savo at
virą žodį šitaip baigia:

“Darutes pateiktas tau 
klausimas — tai visos ta
rybines visuomenes klausi
mas.”

Tiesa!
Dabar kyla .klausimas: 

Ąr nusikaltėlis Liudas Dim- 
gaila kada nors turės drą
sos padaryti taip, kaip My
kolaičio-Putino “Altorių še
šėlių” padarė Liudas Vasa
ris?,.

101 SALA
Leningradas pastatytas 

prie Suomijos įlankos, ten, 
kur į ją įteka Nevos upe. 
Ten Nevos upė suskyla į 
daugelį šakų, todėl yra Di
džioji Neva, Mažoji Neva, 
Didžioji Nevka, Mažoji 
Nevka ir kitokios upelės. 
Viso yra 65 upės, upelės ir 
vandens kanalai, o tarp jų 
101 sala ir salaitė. Ant tų 
salų ir stovi didmiestis Le
ningradas.

Belgradas. — Jugoslavi
ja ir Brazilija pasirašė pre
kybos sutartį.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gegužes (May) 16, 1961



Kas buvo nieks...
—Aš tų diemj niekuomet 

neužmiršiu, — tokiais žo
džiais J. Vinickis pradeda 
“Duonos nebuvo per daug” 
knygą.

Knygos autorius, matyt, 
yra labai jautrios sielos, di
delio ryžto ir taurių idėjų 
žmogus, nes visą savo gyve
nimą paaukoja liaudies ir 
biednųjų i valstiečių kovų 
aukurui. Jis, LKP vado
vaujamas, grūdinosi Var
nių koncentracijos stovyklo
je ir įvairiuose Smetonos 
kalėjimuose; auklėjo savo 
sieloj n e a p y kantą darbo 
klasės priešams: organiza
vo darbininkus, pažangiąją 
inteligentiją, ir rodė jai iš
silaisvinimo kelią, kelią, ku
riuo einant, bus galima nu
sikratyti fašistinį jungą.

Tai buvo 1919-ųjų metų 
pradžios įvykiai.

Ir, veikiausia, ne tik šios 
knygos autorius, bet desėt- 
kai, šimtai, teisingiau pasa
kius* didelė didžiuma lietu
vių, namie ir užsienyj, ne
užmirš tu liūdnu dienu.

L L

atmintyje aukštas, tamsia
plaukis jaunuolis, pasirodo, 
buvo Ramygalos darbo žmo
nių deputatų tarybos Pir
mininkas Jurgis Marozas, 
nedidukas, kresnas, raudon
skruostis vyras — Adomas 
Pečkys, tarybos narys, nu
šautas bebėgant — Adomas1 
Kanca.

—Kiti sušaudytųjų var
dai buvo: Nikodemas As
trauskas, Mykolas Baužas, 
Kazys Adomaitis (Vana
gas), Jonas Ruža, Marty
nas Gedvylas iš Surviliškio 
valsčiaus — iš viso buvo 
keturiolika didvyrių, atida
vusių savo gyvybę dėl Ta
rybų valdžios. Dviem pavy
ko pabėgti, taix> jų ir Sta
siūnui, Ramygalos vargoni
ninkui, kuris vėliau buvo 
pagautas už Panevėžio ir' 
ten sušaudytas.

“Duonos nebuvo per daug’," Vals
tybinė Grožinės Literatūros Leidyk
la, Vilnius, 1960 m., 573 p. Para
šė J. Vinickis.

Tai šitaip pražydo 1919 
metai.

Lietuvos buržuazinei ka
riuomenei, greitosiomis su

virš lipdytai, atskubėjo vokiečių 
imperialistų pajėgos. Lie- 

mirtinai

Nes tų dienų įvykių pasė
kos sutramdė lietuviu tau
tės pirmynžangą su 
dvidešimčiai metų.

Juo labiau jos minėtinos tuvos buržuazija,
J. Vinickiui, nes jis, dar vi- bijodama raudonarmi e č i ų 
sai jaunas būdamas, stebė-1 atakos, išvystė tikrą tero- 
jo šaudomus pirmuosius ko- ra prieš visus komunistų at- 
votojus už Tarybų valdžią, žvilgiu palankiau nusiteiku- 
ikūrusius tarybas Ramyga- sius gyventojus. Suimdinė- 
loj ir jos anvlinkėse.

—Taip giliai išlikęs mano grūdo į kalėjimus ir žudė.
jo pažangius darbininkus,

Toji 1919 metų mirtina 
kova negalėjo praeiti nesu
žadinus žmoniškumo jaus
mų Lietuvos jaunime, po
draug, jos giliai įstrigo ir 
dvylikos metų berniuko, J. 
Vinickio, sąmonėm Šie ir 
kiti įvykiai ir skurdi šei
mos būklė skatinte skatino 
jį ieškoti kelių, kuriais bū
tų galima pagerinti savo ir 
visų darbo žmonių būklę.

Tas kelias, tai, nepermal
daujamai, organizuotos ko
vos kelias. Šį garbiiigą ke
lią pasirinko ir mūsų au
torius. Jis mokosi siuvėjo 
amato, lanko besiorgani
zuojančios profsąjungos mi
tingus. Stoja į komjaunuo
lių Pogrindinį ratelį; moko
si, lavinasi. Gyvu žodžiu 
mokomas draugų ir per 
slaptąją revoliucinę litera
tūrą susipažįsta su darbo 
klasės poreikiais ir jos už
daviniais. Reorganizuojant 
priešfašistinius kovos komi
tetus areštuojamas ir siun
čiamas į Varnių koncentra
cijos stovyklą. Ten be teis
mo išlaikomas suvirs ketve
rius metus.

Po to vyksta Kaunan ieš
koti darbo.

Bet įsiviešpatavus kapita
listinėse valstybėse krizei ir 
nedarbui jo skaudūs atodū
siai pasiekė ir mažytės Lie
tuvos agrikultūros šalelę. 
Darbą nelengva gauti.

Po kiek laiko jam pavy
ko darbą gauti statyboje. 
Dirbdamas prie sunkių sta
tybos darbų dirba ir par
tijos darbą. Vadovauja ko-

vai dėl socialės darbininkų 
apdraudos. Organi z u o j a 
statybos, k a n a 1 i z a c i jos, 
Spaustuvių ir kitų fabrikų 
d a r b ininkus į' profsąjun
gas: vadovauja bedarbių 
demonstracijoms. Organi
zuoja Gegužės Pirmajai ir 
Spalių Septintajai atžymė
ti demonstracijas.

Vėl kalėjime, ir vėl ne
laisvas laisvėje, ir vėl kalė
jime. Tai vyksta iki birže
lio 1940 m.

Tais metais Smetona su 
savo sėbrais išdūmė užsie
nin, ir politiniai kaliniai, 
liaudžiai reikalaujant, Pa
galiau, tapo išleisti iš kalė
jimų, su jais ir “Duonos 
nebuvo per daug” autorius 
išėjo laisvėn.

Tai toks, maždaug, trum
pais bruožais apsklembus, 
yra J. Vinickis. Nuoširdus, 
užsigrūdinęs darbo liaudies 
reikalų gynėjas.

*” • • “* •
Jis puikiai nušviečia tą 

tamsų, dvidešimties metų 
buržuazijos viešpata v i m o 
laikotarpį laisvėje ir kalėji
me.

Jis rašo labai aiškiai, su
prantamai, gražiai.

Be to, knyga puošiasi vi
sa eile kovotojų už laisvę 
nuotraukomis: pavienių as
menų ir grupėmis nutrauk
tų.

Pavienių asmenų nuo
traukos: Juozo Garelio, Jo
no Pliuškevičiaus, Alterio 
Kleinerio, Henriko Bara- 
tinsko, J. Vįnickio, Gošero- 
vičiaus, Pet. Pajarskio,Ka

rolio Petrikos; grupė komu
nistų, išėjusių 1940 metais 
iš Šiaulių kalėjimo; darbi
ninkų grupe per Visuotiną 
streiką 1936 m.; grupe 
Varnių koncentracijos sto
vykloj, 1927 m. ir kt.

J. Vinickis puikiai apra
šo kalinių nuotaikas kalė
jimuose. Iškelia jų drąsą, 
pasiaukojimą, nepalaužia
mą dvasią. Jie nenusimena 
nelaisvėje; mokosi vieni iš 
kitų, dalinasi Patyrimais; 
studijuoja slaptai įgabentą 
literatūrą, plečia savo poli
tinį akyratį. Nep a i s a n t 
žiaurių kalėjimo sąlygų 
ruošia Gegužės Pirmosios 
paminėjimus, iškelia raudo
nas vėliavas virš kalėjimų 
ir koncentracijos stovyklų. 
Jie tai daro sąmoningai, ge
rai žinodami, kad kalėjimo 
administracija už tokias jų 
išdaigas baus karceriu ir 
vėzdais; uždraus pasimaty- 
mą su giminėmis, uždraus 

i maistą iš laisvės.
Kada politinių kalinių 

būklė kalėjimuose pasidaro 
nepakenčiama, jie griebiasi 
paskutinės priemonės: bado 

| streiko. O tai reiškia, kad 
daugelis iš jų gali mirti. 
Neatsižvelgdami į tai, visi 
vieningai visuose kalėji
muose praveda bado strei
kus, kol, pagaliau, patenki
nami politinių kalinių rei
kalavimai.

Daugelis politinių kali
nių paaukojo savo gyvybes 
kovodami prieš lietuviškuo
sius fašistus. Daugeliui ka
lėjimų režimas Palaužė svei

katą ir mirė nesulaukę lais
vosios Lietuvos. Kai kurie 
jų iškentėjo Lietuvos kalėji
muose net po dvidešimt me
tų.

Nuoširdūs, sąmoningi ko
votojai kovojo ir mirė. O 
kovoti reikėjo ne tik dėl pa
gerinimo būklės pačioj Lie
tuvoj, bet reikėjo kovoti ir 
už pačios Lietuvos gyvybės 
išlaikymą. Lenkijos buržu
azinė kariuomenė, didžiųjų 
kapitalistinių valstybių pri
tariama, užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių su jos apy
linkėmis. Iš vakarų pusės 
Vokietija, atplėšė Klaipėdos 
kraštą, ir rengėsi praryti 
visa Lietuva, k c

platūs pirmynžangos vieš
keliai.

Taigi, kas buvo nieks, tas 
tapo viskuo! Darbo liaudis 
tapo pilnu šeimininku savo 
šalies visiems laikams!

“Duonos nebuvo per daug,” 
galima sakyti, yra J. Vinic
kio autobiografija ir LKP 
pogrindžio veiklos ir kovų 

i istorija, apimanti 19 19- 
1940 metus.

Kam tik sąlygos leidžia, 
turėti! įsigyti šią svarbią 
knygą ir nuodugnai susipa- 

ĮŽinti su Lietuvos liaudies 
į dviejų dešimčių metų kova 
po fašistine letena.

P. Diegas
Mūsų tautos kryžiokai 

gyrėsi, kad jie išvaduos Vii-! 
nių iš po Lenkijos ponų le-' 
tenos, kovos prieš Klaipė-' 
dos krašto atplėšimą, bet > 

I niekas iš tų jų kalbų neišė
jo. Jiems ne tai rūpėjo. Jie 
lupo devynius kailius nuo 
biedniokti: varžytinėmis iš
varžė įsiskolinusius valstie
čius, statėsi sau mūrelius, 
pirkosi dvarelių centriukus 
ir manė, kad ši lietuviška 
karvutė niekuomet neuž
truks, kad ši vištelė amži
nai dės aukso kiaušinius.

Bet kad viskas keičiasi 
pasaulyj, tai neišvengiamai 
turėjo keistis ir Lietuvos 
liaudies Padėtis.

Liaudis, lietuviškų fašistų 
niekinama, stumdoma, kali
nama, žudoma, pagaliau, 
išsilaisvino !' Tapo laisva ir 

•pati Lietuva. Atsidarė jai

Kaip kas žiemą miega
Atsikėlė ankstų rytą bar

sukas, iškišo snukutį iš ur
vo, įtartinai pauostė, apsi
dairė- Nebepažino žvėrelis 
gamtos. Ten, kur vakar dar 
raibuliavo ežeras, sutvisko 
ledas, o krantus padengė 
sniegas. Girioje tyku. Bau-, 
gu pasidarė barsukui. Įlin
do atbulas į urvą, snukutį 
įspraudė tarp letenų ir už- 

I snūdo. Taip jis ilsėsis, kol 
žemėje sužydės pavasario 
gėlytės.

O po ąžuolu įsitaisė ežys. 
Jis prisinešė sausų lapų ir 
pasiklojo sau minkštą pata
lėlį. Čia pat rado prie
globstį ir žaltys. Ateinan
čius šalčius pajutusi, atšo
kavo prie ąžuolo ir pilka 
varlė. Jai dabar antklodę 
atstoja gelsvas lapas. O pil-

Justas Paleckis

Parlamentarų posėdžiai Nacųų 
rūmuose Ženevoje

(Pabaiga)
Gero bendradarbiavimo ir 

veiksmingo tarpusavio su
tarimo pavyzdžiu buvo nu
siginklavimo p a k o m i sijos 
posėdžiai. Tarybinis dele
gatas K. A. Gubinas su 
amerikonu demokratu A. 
Goru, padedant kitiems de
legatams, greitai paruošė 
suderintą rezoliucijos pro
jektą, paremtą tarybinio 
pasiūlymo pagrindu, dėl 
branduolinių bandymų už
draudimo, branduoPnio nu
siginklavimo reikalingumo 
ir atominės energijos pa
naudojimo taikingiems tiks
lams. Kaip gera būtų, jei 
ten pat greta, Nacijų Rū
muose posėdžiaujanti trijų 
atominių valstybių konfe
rencija sugebėtų taip pat 
sėkmingai pasiekti susita
rimo. O juk ji posėdžiauja 
jau beveik trejus metus.

Komisijoje dėl nesavival- 
džių teritorijų įvyko aštrus 
pasikalbėjimas apie koloni

zavimą. Anglų delegacija 
^pasiūlė rezoliuciją, kurioje 

buvo jaučiamas noras jei ne 
įamžinti kolonializmą, tai 
bent kiek galint pratęsti jo 
gyvavimą. Tuo tikslu ir kai 
kurie kiti Vakarų delega
tai, kaip sakoma, lindo iš 
kailio. Ponas M o m m e r 
(Vakarų Vokietija) nu- 
tauškėjo ligi tiek, kad kolo
nializmu ėmė kaltinti... Ta
rybų Sąjungą. Ką gi gali
ma pasakyti apie tą neva 
socialdemokratą, kurs baltą 
stengiasi padaryti juodu. 
Tiktai tiek, kad keliaklups
čiavimas prieš buržuaziją 
gali nuvesti ligi absurdišku
mo Herkuleso stulpų.

Visuresantis lordas Berd- 
vudas ir čia pasakė kalbą 
ligi juokingumo panašią į 
jo kolegos belgo pačiauškas. 

b Ir jis liejo ašaras dėl kolo- 
nialistų įdėtųjų kapitalų 
(tikta1 ne Konge, o Indijo
je). Tarybinis delegatas 
K. A. Gubinas demaskavo

kolonializmo šalininkus ir1 
pasiūlė juos griežtai pa
smerkti. Deja, komisijos 
priimtame rezoPucijos pro
jekte SNO deklaracijos te
zė dėl neatidėliotino ne
priklausomybės suteikimo 
nesavi valdžioms teritori
joms buvo pake'sta labiau 
“tampia” sąvoką ir vietoj 
žodžio “neatidėliotino” figū
ruoja žodis “greičiausio,” t. 
v. žingsnis atgal. Todėl ta
rybinis delegatas turėjo su
silaikyti balsuojant šį pro
jektą.

Parlamentinių ir juridi
nių klausimų komisija, kuri 
savo pirmininku pirmą kar
tą išrinko tarybinį delegatą 
A. F. Gorkiną, svarstė vi
są eilę klausimų. Čia buvo 
kalbama ir apie vaikų nu
sikalstamumą, ir apie par
lamentų kontrolę tarptau
tinėms organiaacijoms, ir 
apie parlamentų ateitį bei 
opozicijos teises. Buvo dis- 
kusuojamas taip pat Ve- 
necuelos delegacijos iškeltas 
klausimas tokiu sudėtingu 
pavadinimu, iš kurio matyt1 
jo turinys: “Priemonės, ku
rių reikia imtis tarptauti
niu mastu prieš asmenis, 
nusikaltus‘us neteisėtu pra
turtėjimu, vykdant jiems 
politinę veiklą, ir kitais mo
ralės bei žmoniškumo pa
žeidimais.”

Diktatoriai-savanaudžai
Tai aktuali tema ypač Lo

tynų Amerikos respubliko
se, kur dažnai įvyksta re
voliucijos ir perversmai bei 
s a v i v a liauja diktatoriai. 
Bet čia negaPma neprisi
minti ir buržuazinės Lietu
vos laikų, kada tokių iš 
valstybės lovio praturtėju
sių ir tiesiog apsivogusį 
politikierių buvo ištisa ga
lerija. Tik prisiminkim vi
są eilę bylų — Purickis, 
Voldemaras, Petrulis, Si
dzikauskas, Norkaitis, La
penas, Draugelis ir dauge

lis kitų, kur'e jose figūravo. 
O pats Smetona, prieš pa- 
bėgd amas išreikalavęs iš 
Valstybės Banko .apie 100,- 
000 dolerių liaudies pinigu, 
pasirodė taip pat jų vertas.

Negalėjo neprisiminti ir 
tokio šių laikų grobiko, kaip 
ilgametis Korėjos diktato- 
r i u s Li-Sin-Manas. Tas 
amerikonų statytinis per 
savo viešpatavimo laiką pa
sisavino net 37 milijonus 
dolerių. Liaudžiai Li - Sin - 
Maną pavarius iš valdžios, 
jis pabėgo į Havajus pas 
savo globėjus amerikonus.

Kultūros klausimų kory
si joje buvo svarstomos 
švietimo problemos atsiliku
siose šalyse. Čia pasisakiu
sieji Vengrijos ir Bulgari
jos delegatai papas akojo 
apie la’mėjimus kultūros 
fronte, kurie žymia dalimi 
buvo pasiekti dėka nesava
naudiškos broliškos Tarybų 
Sąjungos pagalbos. Pagal 
Brazilijos delegato Helio 
Ramoso pareiškimą, tos ži
nios padarė didelį įspūdį. 
Tun’so delegatas, lyg atsa
kydamas anglų atstovams, 
kalbėjusiems daug i a u s i a 
apie būsimas labdarybės, 
pareiškė: “Šiandien mums 
reikalingi geri darbai, o ne 
geri pageidavimai.”

Labai įspūdingai nuskam
bėjo tarybinės delegatės K. 
Kondučalovos kalba. Ka
daise atsilikusios ir mažai 
kultūringos Kirgizijos duk
tė kalbėjo apie nematytą 
savo tautos dvasios gyven1- 
mo suklestėjimą, apie pla
čiausią mokyklų, techniku
mų ir institutų tinklą, apie 
tai,, kaip jos tėvynainiai per 
trumpą laiką su brohškų 
tautų pagalba pasiekė kuL 
tūros ir materialinės gero
vės aukštumų.

Karštos kalbos buvo sa
komos ir ekonominių bei 
socialinių klausimų komisi
joje, kur tarybiniu delegatu

buvo I. T. Borisovas. Čia 
pasireiškė įvairios, gal ir 
visai priešingos nuomonės 
dėl regionalinių ekonomi
nių grupuočių Europoje, dėl 
tarptautinės prekybos prob
lemų. Vėl Vakarų delega
tai kartojo įkyrius žodžius 
apie “geležinę uždangą,” 
būk tai komunistų įrengtą. 
Bet visiems žinomi faktai 
liudija an‘e tai. kad beveik 
visi barjerai, kurie trukdė 
kelia prekių pasikeitimui, 
yra Vakaruose sudaryti.

Kalbėdamas apie ekono
minę pagalbą atsilikusioms 
šalims, Argentinos delega
tas R. A. Veidmanas gerai 
pasakė apie nepriimtinumą 
tokios “pagalbos,” kuri su
sijusi su šalies ir žmogaus 
gerumo pažeminimu. Ne
švankus buvo subruzdimas, 
kurį sukėlė Vakarų delega
tai dėl garantijų jų kapita
lų investicijoms ekonomi
niai atsilikusiose šalyse. 
Tai buvo aiški ir įže’džian- 
ti tų šalių diskriminacija. 
Bet pas tuos ponus nėra 
stipresnio ir opesnio jaus
mo, kaip susirūpinimas sa
vo mašna.

Tarybos posėdžiai
Po komisijų posėdžių dvi 

dienas vyko Tarpparlamen
tinės Sąjungos Tarybos 88- 
osios sesijos posėdžiai. Kaip 
ir visur, čia susidomėjimo 
centre buvo dar kartą iški
lęs įsisopėjęs, kraujuotas, 
bet vis dar neišspręstas 
Kongo klausimas. Dėl jo 
karštai kalbėjo Tarybų Są
jungos, J AR, Ceilono, Len
kijos ir eilės kitų šalį de
legatų. Po pasisakymų bu
vo priimta rezoliucija, ku
rioje reikalaujama neatidė
liojant įvykdyti SNO Sau
gumo Tarybos nutarimą iš 
1961 m. vasario 21 d. dėl 
belgų ir kitų svetimų dali
nių atitraukimo iš Kongo. 
Be to, rezoliucijoje siūloma 
nacionalinėms grupėms pa
naudot1 savo įtaką į vyriau
sybes, kad jos imtųsi akty
vių žygių per SNO ir būtų 
pasiekta Kongo parlamento 
sušaukimo artimiausiu lai
ku ir jis galėtų laisvai be

jokio spaudimo pareikšti 
savo nuomonę dėl savo ša
lies likimo.

Aiškiai nedorais sumeti
mais vadovavosi iniciatoriai 
vienpusiško nutarimo dėl 
priėmimo į Tarpparlamen
tinę Sąjungą Pietų Korė
jos parlamentinės grupės. 
Nesunku suprast1, kad tas 
aktas gali tik pagilinti Ko
rėjos suskaldymą. Todėl 
Lenkijos delegatas J. K. 
Vende Vykdomajame Ko
mitete turėjo balsuoti prieš 
tą rezoliuciją, atidarančią 
duris Pietų Korėjos grupe1 į 
Sąjungą. Buvo pasiūlyta 
atidėti tos grupės priėmi
mą ligi Korėjos sujungimo 
klausimo išsprendimo arba 
nudarymo sąlygų, kad galė
tų priimt1 vienu nletu abie
jų Korėjos valstybių parla
mentines grupes. Po to, kai 
Taryboje mechaniška dau
guma buvo pratempas Va
karų bloko pageidautasis 
nutarimas, tarybinės dele
gacijos vardu teko pareikš
ti protestą. Jame buvo nu
rodyta, kad nutarimas, gili
nąs Korėjos suskaldymą 
priimtas nepristačius jokių 
dokumentų, nesusipažinus 
su padėtimi Pietų Korėjoje, 
ir jos parlamentinių insti
tucijų stabilumu, net be 
rimtos diskusijos.

Svarstant klausimą dėl 
busimosios — 50-osios — 
konferencijos, natūraliai ne
galėjo nesukelti abejonių 
pernai priimtasis nutari
mas dėl jos sušaukimo 
Briuselyje. Perdaug liūdni 
dalykai siejas1 geros valios 
žmonių sąmonėje su ta sos
tine. Kaip teisingai paste
bėjo daugelis dalyvių, visi 
nacionalinių grupių delega
tai mielai atvyktų į Briuse
lį, jeibūtų įvykdyti Saugu
mo Tarybos nutarimai dėl 
Kongo, ir Belgija apsiva
lytų nuo gėdos, į kurią 
įgrimzdo jos vyriausybė su 
ta avantiūra.

Po visų apsvarstymų nu
tarta įtraukti į 1961 metų 
rugsėjo mėn. įvykstančios 
50-osios konferencijos dar
bų tvarką šiuos klausimus:

I. Priemonės taikai 
sustiprinti:

a) Principai, kuriais tu-į 
ri vadovauti valstybės savo | 
tarpusaviuose santykiuose 
tarptautiniam įtem p i m u i 
pašalint1 ir taikai stiprinti;

b) SNO veiklos sustipri
nimo būdai taikos išlaikymo 
reikalu;

• c) Nesavivaldžių terito
rijų .politinio išvystymo 
principai siekiant joms ne
priklausomybės, demokra
tijos ir kolonializmo likvi
davimo ;

II. Ekonominės pagalbos 
atsilikusioms šalims 

prblemos:
a) Tarptautinės ekonomi

nės pagalbos sustiprinimas 
skatinant išsivystymo kely
je esančių arba neseniai ne
priklausomybę įgijusių ša
lių pakilimą;

b) Švietimo ir profesiona
linio, mokslinio bei techni
nio pasiruošimo problemos 
besivystančiose šalyse;

III. Parlamentiniai ir 
juridiniai klausimai:

Parlamentinė kon t r o 1 ė 
tarptautinėms organizaci
joms.

Baigę posėdžius, mes iš
vykome iš Ženevos šiltą, be
veik vasarišką dieną. Nors 
ir daug buvo ginčytasi, dis- 
kusuota, jaudmtasi, bet at
rodė, kad šiame gražiame, 
taip ilgai karo nemačiu
siame krašte, buvo kai ku
riais klausimais pasiekta 
teigiamų tarpusavio susita
rimo žygių.

Laiku sugrįžta
O vos mes atskridome iš 

Šveicarijos per Prahą į 
Maskvą, kaip mūsų protus 
ir širdis pajungė jau nebe 
t a r p p a r 1 am entiniai, bet 
tarpplanetiniai dalykai. Ta
rybinis žmogus, mielas jau
nuolis majoras Jurijus Ga
garinas prasiveržė į kos
mosą ir paprasta akimi pa
matė tai, ką mes savo posė
džiuose stengėmės apimti 
išminties žvilgsniu — visą 
Žemę, jos žemynus ir van-

kosios sesutė — žalioji var
lytė — šoko į ežerą, įsirau
sė dumble ir jaučiasi gal 
net geriau, negu ežys ar 
barsukas. Pagaliau net žu
vys, nuolatinės vandens gy
ventojos, ieško gilesnių vie
tų poilsiui. Iš upeliūkščių 
ir seklumų jos būriais pa
traukė į upių duburius ir 
ežerų duobes. Kur giliau— 
šilčiau. Pirmieji į dumblą 
isirausė Ivnai ir karosai. 
Ežero duobėje įsikūrė kar
šiai, šapalai... Tingiai ju
dindamas ūsus, kaip rąstas 
atplaukė ir šapalų kaimy
nystėje apsigyveno šamas. 
Keista. Juk šamas mielai 
prarytų visus šapalus. Bet 
dabar jam niekas nerūpi. 
Snaudžia sau ūsočius ir tik,, 
tarsi sapnuodamas mielą 
sapną, retkarčiais pajudina 
vieną, kitą ūsą.

Bet ne visos žuvys nurL. 
mo, šalteliu! paspaudus, le
do dangai atsiradus. Kai 
tik pasidarė šalčiau, vėgė
lės, anksčiau tūnojusios gi
liai duobėse, po akmenimis, 
išlindo į viršų. Jos pas}-? 
keitė: tokios judrios, gyvos, 
tarytum t ištisą vasarą nie
ko neragavusios.

Pakrantėm zuja ešeriukai. 
Bet jie atsargūs. Kaip ir 
anksčiau, jų laukia tas pats 
pavojus: žolėse pasislėpusi 
lydeka tik ir laukia tinka
mos progos nutverti vikrų 
ešeriuką. Šioms žuvims vis 
tiek — žiema ar vasara.

deny nūs, jos lygumas ir 
kalnynus. Jis turbūt galvo
jo tą patį, ką ir mes galvo
jome mūsų tarptautinėje 
asamblėjoje: visi mes Žemė
je esame kaimynai, visi mes 
vieni kitų priklausome ,o 
kad mūsų planeta būtų 
gražesnė — reikalinga tai
ka. Nejaugi žmonės, nuga
lėję žemės trauką, išėję į 
begalines visatos erdves, ne
atras būdų sutvarkyti rei
kalus mūsų planetoje? To
kiomis dienomis, kaip šios, 
ypatingai norisi tikėti: at
ras!

ženeva-Maskva-Vilnius 
Balandis 1961 m.
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Neužmirštamos akimirkos
(Iš uzrašiį)

Lawrence; Katrina Petrikienė, amati
ninke, visuomenės veikėja iš Niujorko; 
Jonas Smalenskas, smulkus įmonininkas 
iš Baltimorės; Kristyna Stanislovaitienė, 
visuomenininke, tapytoja; Julija Šmitie
nė, darbininkė iš Filadelfijos; Jonas 
Stanislovaitis, medicinos gydytojas iš 
Waterburio; Mildred Stenslerienė, tar
nautoja, seniausio lietuvių “Aido“ cho
ro Bruklyne vadovė.

Matau, kad sulyg savo specialybėmis, 
sulyg profesijomis esame gan mišrūs. 
Yra čia ir darbininkų, ir profesionalų, 
ir įmonininkų (smulkių biznierių), net 
ir žurnalistų ir rašytojų! Kiekvienas 
mūs gali Lietuvos žmonėms daug ką pa
pasakoti iš savo prityrimų darbe ir gy
venime. Spragelė, tačiau, yra: neturime 
nė vieno farmerio.. Bet tai nieko! Šiuo 
kartu apsieisime ir be jo. Svarbu, kad. 
mes reprezentuojame daugelį JAV lie
tuvių kolonijų.

Tiys iš mūsų grupės Lietuvos iš viso 
nebuvo matę,— Amerikoje gimę, — ke
letas Lietuvos nebuvo matę per daugiau 
kaip per penkias dešimt metų, kiti po 
mažiau.

Rodosi, nė nepajutau, kai mūsų lėk
tuvas nusileido Škotijoje kuro pasiimti...

Žmogaus gyvenime atsiranda momen
tų, kurių jis niekad neužmiršta, ir nieks 
jų iš atminties jam neištrauks. Esti 
mielų, smagių laikotarpių, nuolat tau 

j prieš akis stovinčių, esti ir blogų, net 
baisių. Ir tie momentai, tos akimirkos 
juo tolyn, tuo kažkaip vis didėja, bręsta, 
labiau išryškėja, ir žmogus nori apie jas 
papasakoti kitiems, nori dalintis su ki- 

I1, tais, nes lyg jauti, jog visa tai nėra tavo 
asmeninė nuosavybė — ji priklauso ly
giai ir kitiems.

Tokių nepamirštamų, mielų akimir- 
I kų, — trumpučių, bet labai įspūdingų 
1 epizodų, — manyje daug atsirado 1959 
metais. Pasilieka jų glėbiai ryšium su 

į kelione po Lietuvą, į kurią pirmoji JAV 
lietuvių turistų grupė iš Niujorko išskri-

• do li-epos 23 d.
Gerai žinau, kad daugelis ir kitų lie

tuvių turistų, vykusių su pirmąja gru
pe, ir vėliau su kitomis, pergyveno, gi
liai išjautė tas pačias akimirkas kaip ir 
aš. Suprantu, jog tą patį pergyvens ir 
vėliau į savo tėvų žemę vykstantieji JAV 
lietuviai.

Kai kuriuos žemiau apibrėžtų įvykių, 
susitikimų, pokalbių trumpai įbrėžiau 
bloknotan tuomet, kai jie įvyko, kitus— 
truputį vėliau. Bet dauguma jų ir be 

; užsirašymo visuomet būtų pasilikę mano 
I atmintyje gyvi.
( Tas akimirkas, tuos pergyvenimus aš 
čia ir paduosiu skaitytojui.

Kai karštąją liepos mėnesio naktį 
mūsų keturmotorinis SAS linijos lėktu
vas skrieja viršuj Atlanto, manyje nėra 
nė krislelio baimės, kad jis galėtų “su
klysti” ir pasinerti į žemai putojančias 
okeano bangas. Spėju, jog tokia nuotai- 

■ ka vyrauja pas visus mus, dvidešimt du 
žmones, skubančius į rytų šalelę. Bet 
kai kurie mūsiškių atrodo susirūpinę.

Greta manęs sėdi J. Jokubka, o prieš 
mus—gydytojas'J. Stanislovaitis su žmo
na Kristyna.

Mudu su Jokubka kalbamės apie Pie
tų Ameriką, apie jo patirtus prietykius 
Brazilijoje, apie mano nuotykius Argen
tinoje ir kitur. Šnekame '-apie Lotynų 
Ameriką, bet mūsų mintys tebesisuka 
apie Lietuvą, apie tai, ką ten rasime, 
ir kaip ten viskas atrodys.

Žinau, reikėtų užmigti, pasilsėti, bet 
nesiseka. Kažkokia nerimastis jaudina, 
akys nesimerkia.

—Daktare, — tariau gydytojui Sta- 
nislovaičiui, — padėkite man užsnūsti.

—Mielai—atsako jis. Ir duoda man 
porą pilelių.— Nurykite, štai, šias, tai 
ir miegosite, kaip negyvas. -

Nepadėjo!
Išsitraukęs iš kišenės bloknotą pra

dėjau pasižymėti kai kuriuos dienos įdo- 
I mesnius nuotykėlius. Užrašau ir tai, kad 

1 gydytojo “liekarstvos” manęs neužmig
do.

Rūpi man, kaip Lietuvos žmonės mus 
pasitiks. Mes gi, šitie dvidešimt'du as
menys, esame rpir'moji JAV lietuvių gru
pė, vykstanti į Tarybų Lietuvą. Mes 
pralaužiame šaltojo karo ledą, ligi šiol 
stovėjusį tarp JAV lietuvių ir jų gimto
sios šalies. v

Pagaliau: kas mes? Kokių specialy
bių, kokių profesijų mes esame? Ir vėl 
imu-pieštuką ir rašau, kad galėčiau, jei 
bus reikalo, pasakyti Lietuvos žmonėms, 
kai su jais susitiksiu.

Štai, kas ir iš kur “mes”:
Nelė Dočkiene, fabriko darbininkė iš 

Čikagos, ir mūsų dainininkė; Jonas Ga
šlūnas visuomenininkas žurnalistas iš 
Niujorko; Apolinaras Grigas, pensinin
kas iš Čikagos; Paulina Jasilioniene, 
darbininkė iš Binghamtono; Jonas Jo
kubka, laikraščio “Vilnies” redaktorius 
iš Čikagos; Dominikas Jusius, darbinin
kas iš Worcesterio; Amelija Juškevičie
nė, tarnautoja iš Niujorko; Julius Kras
nickas, amatininkas , ir dainininkas iš 
Klevelando; Antanas Lipčius, smulkus 
įmonininkas iš Edistono; Algirdas Mar- 
geris, medicinos gydytojas ir rašytojas 
iš Čikagos; Dovydas Matis-Matusevičius, 
laikraščio “Freiheit” redaktorius iš Niu
jorko; Jonas Mažiukna, smulkus biznie
rius iš Pittsburgho; Rapolas Merkis, 
darbininkas iš Filadelfijos; Antanas 
Metelionis, pensininkas ir žurnalistas iš 
St. Petersburgo; Rojus Mizara, “Lais
vės” laikraščio redaktorius iš Niujorko; 
Stanislovas Penkauskas, darbininkas iš

i

Danijos sostinėje, Kopenhagene, ge
roką parą pasilsėję, susipažinę šiek tiek 
su miestu, pilnu, tarp kitko, dviračių, sė
dame į tarybinį didžiulį lėktuvą, grįž
tantį iš Londono, ir skubame į Maskvą. 
Šiame lėktuve jau pulsuoja naujas gy
venimas: smagesnis, linksmesnis, negu 
buvo SAS linijos “dangaus paukšty.”

Susipažįstam su jaunu tarybiniu vyru, 
grįžtančiu namo iš Londono. Jis ten bu
vo komandiriuotėje. Mudu su Jokubka 
teiraujamės apie jį, o jis—apie mus. Jam 
įdomu, kad mes — lietuviai, ilgai gyve
nę Amerikoje, nepamirštame ne tik sa
vo gimtosios šalies, o ir kalbos. Jis— 
rusų tautybės vyras, inteligentiškas, 
prasilavinęs. Sako:

—Lietuvoje nesu niekad buvęs, bet 
dabar jūs mane Lietuva labai suįdomi
note., tai būtinai vyksiu į ją, kai tik at
siras proga.

Vnukovo aerodromas, daug girdėtas, 
nes tai ligi šiol didžiausias Maskvoje. 
Tarp miesto ir aerodromo tolis, rodosi, 
arti 20 kilometrų. Oro milžinas nusilei
džia ant žemės. Mes puolamės prie lan
gų stebėti, ar kas nors mūs laukia. Sa
kau draugams:

—Ana, du vyrai stovi atokiau nuo lėk
tuvo ir atidžiai stebi; esu tikras, jog tai 
bus mūsų laukėjai.

—Neklydau! Tai buvo Tarybų Lietu
ves atstovas Maskvoje K. Gabdankas su 
jaunu draugu maskviečiu.

—Sveiki, sveiki, broliai ir draugai!— 
taria jis, susijaudinęs.

—Sveikas, drauge, Tarybų Lietuvos 
atstove!.. — Kaip buvo miela ištarti šį 
sakinį..

Mes teiraujamės, kaip pasiekti Vil
nių, o jis:

—Tuo nesirūpinkite, draugai! Vis
kas tvarkoj. Užsakytas specialus jums 
lėktuvas. Po atodūsio sėsite jin ir už po
ros valandų būsite Vilniuje.

“Vilniuje”!.. Tai žodis lyg magiškas, 
giliai įsiskverbęs į kiekvieno mūs sme
genis ir sielą! Žinau, iš visos mūsų gru
pės tik man vienam prieš penkiasdešimt 
metų teko būti Vilniuje, bet juo sielo
jasi šiandien visi mūsų turistai.

Muitinės tarnautojai mūsų čemodanų 
nė neatidaro — pasitikėjimas didelis.

Lietuvos atstovas teisybę sakė: po va
landos mes jau sėdome specialin, mums 
parueštan lėktuvam

Naktis. Tamsa apsėmė žemę. Žiū
rime pro lėktuvo langus ir regime elek
tros šviesos okeane skęstančią Maskvą. 
“Sugrįšime jon,” sakome. “Didžiulę ta
rybinių tautų sostinę pamatysime ir iš 
vidaus...” ,

Lėktuvas skuba link vakarų, link Vil
niaus, bet mums atrodo, jis nepakanka
mai greit skuba. Rodosi, vairuotojas 
galėtų jį dar gerokai pagazuoti, kad pa
dvigubintų greitį.

Artinasi vidurnaktis. Mūsuose reiš
kiasi lyg koks nerimas. Kaip -jį nuga
lėti? ,

—Dainuokime!—kyla balsai. — Mild- 
reda, paduok toną! Juliau, užtrauk, mes 
tau padėsime!.. Drauge Dočkiene!..

(Bus daugiau)
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Žinios iš Lietuvos
žiemos išdaigos

Mūsų gimtojo krašto gy
ventojai nesistebi vėlyvo ru
dens šalnomis, dažnais atly
džiais ir lietumi žiemą. Ta
čiau tokios nepaprastos žie
mos, kaip šiemet, ir seniau
si žmonės neatmena. Vidu
tinė trijų žiemos mėnesių 
temperatūra nebuvo nukri
tusi žemiau nulio, o vasario 
mėnesį oras buvo 4 laips
niais šiltesnis, negu papras
tai. Negausus sniegas išsi
laikė vos kelias savaites.

Gruodžio mėnesį, kai 
gamta pradeda ilsėtis., žiem
kenčiai staiga ėmė kerotis, 
leisti naujus želmenis. Pra
dėjo brinkti medžių pumpu
rai. O geltonieji lubinai, 
s-eradėlės ir kai kurie kiti 
augalai žaliavo per visą žie
mą.

Ypač linksma buvo žvė
rims ir paukščiams. Jie 
net ir nepajuto žiemes — 
tiek daug buvo visokiausių 
Pašarų. Briedžiai, stirnos, 
kiškiai nerūpestingai ga
nėsi, misdami želmenimis. 
Gulbė ms, antims, varnė
nams jų įprastos gyvenimo 
vietos tiek patiko, kad jie 
neišskrido į pietus. Nema-

ža jų žiemojo Nemuno žio-

Nebuvo nutrūkęs grybų 
sezonas. Gruodžio mėnesį 
augo pilkieji grybai, vėliau 
mėgėjai rinko žieminius 
grybus, augančius ant kel
mų ir medžių kamienų. Gi 
vasario pabaigoje —- dviem 
mėnesiais anksčiau, negu 
paprastai, ėmė dygti pir
mieji pavasariniai grybai— 
briedžiukai, bobausiai.

Užsienio turizmo metai
VILNIUS. — šį pavasarį 

ir vasarą respublikos dar
bo žmonės turės progos da
lyvauti įdomiose turistinėse 
kelionėse po užsienio šalis. 
Gegužės mėnesį bus su
rengta kelionė Baltijos jū
ra, 35 žmonių grupė pabu
vos po dvi dienas Helsinky
je, Stokholme ir Kopenha
goje. Po to turistai nu
vyks į Lenkiją ir ten išbus 
8 dienas.

Tą patį mėnesį organizuo
jama kelionė į Albaniją. 
Pakeliui turistai aplankys 
Rumunijos, Turkijos, Grai
kijos, Jugoslavijos ir Itali
jos miestus.

Labai įdomi žada būti

įpirmą kartą šių metų ru
denį rengiama kelionė Afri
kos pajūriu. Jos dalyviai 
keliaus 37 dienas. Jie pa
buvos Turkijoje, Graikijoje, 
Maroke, Tunise, eilėje va
karinės Afrikos pakrantės 
šalių miestų.

Nauja išvyka numaty
ta ir į Azijos šalis. Lietu
vos turistų grupė, išvykusi 
iš Odesos laivu, aplankys 
Turkiją, Graikiją, Kipro 
salą, Egiptą. Po to per Su
eco kanalą nuplauks į Bom
bėjų. Pakeliui turistai už
ruks į Adeną ir aplankys 
Jemeną. Kelionė truks 33 
dienas!

Daug turistinių kelionių 
o r g a nizuojama į liaudies 
demokratijos šalis,- į Suomi
ją bei Norvegiją. Kai ku
rios jų bus surengtos atski
rų profesijų žmonėms. 
Maisto pramonės darbuoto
jai lankysis Suomijoje, 
tekstilininkai — Vengrijo
je, švietimo darbuotojai — 
Čekoslovakijoje bei Vengri
joje ir t. t.

Jei praėjusiais metais už
sienyje pabuvojo apie 1,500 
Lietuvos turistų, tai šiemet

šis skaičius bus žymiai di
desnis.

PATIEM MAŽIAUSIEMS J.
NEMOKAMAI <

Zarasai. — Ežerų mies
te pradėjo veikti dietinių 
pieno mišinių virtuvė. Jos 
paslaugomis nemok amai 
naudojasi patys jauniausie
ji Zarasų miesto gyvento
jai — mažyliai iki vienerių 
metų amžiaus.

—Nors mūsų įstaiga ne
seniai gyvuoja, bet jos ad
resą žino kelios dešimtys 
motinų. Čia jos nemokamai 
gauna pieną, grietinėlę, 
manų košę ir kitus miši
nius, — pasakoja virtuvės 
dietos sesuo Valė 'Latėnie- 
nė.

Naujoji virtuvė — didelė 
parama ypač jaunoms mo
tinoms. Juk labai svarbu, 
kad kūdikiai gautų gerai 
paruoštą maistą. Be to, mo
tinos čia konsultuojamos 
vaikų mitybos, priežiūros > 
klausimais.

Artimiausiu laiku virtu
vė bus išplėsta. Ji aptar
naus ne tik miesto, bet ir 
aplinkinių kaimų motinas.

Ukrainiečių kultūros 
dienos Lietuvoje

VILNIUS.. — Gegužės 6 
d. Filharmonijos salėje iš
kilmingai buvo atidaryta 
U k r a i nos Literatūros ir 
Meno savaitė. Brangius 
svečius sveikino- Lietuvos 
Kultūros ministras J. Ba
naitis. Atsakomąjį žodį ta
rė Ukrainos Kultūros mi
nistro pavaduotojas L. Ku- 
ropatenko. k. ■ . -

Nuo seno draugauja lie
tuvis ir ukrainietis. Senojo 
Vilniaus gatvėmis kadaise 
vaikščiojo didysis;, ukrainie
čių poetas Tarasas Ševčen- 
ko, vadinęs Vilnių didžios 
šlovės miestu.

Ne vienas Lietuvos kultū
ros mokslo meno veikėjas 
šilčiausiai prisiminimų ku
pinas apie Ukrainą, kur gy
veno ir mokėsi. Bet ypač 
plačiu srautu abiejų tautų 
bendradarbiavimas išsiliejo 
Tarybų valdžios metais.

Ukrainoje, jos miestuose 
ir kaimuose su lietuviško
mis dainomis ir šokiais lan
kėsi Lietuvos nusip e 1 n ę s 
dainų ir šokių liaudies an
samblis, Lietuvos nusipel
nęs choras bei nusipelnęs 
styginis kvartetas, rašyto
jai ir menininkai. Lietuvo
je ne kartą viešėjo Užkar
patės dainų ir šokių liau
dies a n s a m b lis, garsieji 
banduristų kolektyvai ir kt.

Bet šį sykį ukrainiečių 
menininkai pirmą kartą į | 
Lietuvą atvyko taip gau
siai. Apie 350 Ukrainos 
menininkų parodė Lietu
voje Ukrainos meno laimė
jimus.

Svečiai viešėjo iki gegužės 
13 d. ir su koncertais bei 
pasirodymais aplankė Kau-. 
ną, Klaipėdą, Nidą, Šiau
lius, Anykščius, Pirčiupį, 
Trakus ir kitas Lietuvos 
vietas.

Lietuvoje koncertavo pla
čiai žinomi už Tarybų Są
jungos ribų, gastroliavę už
sienio šalyse Ukrainos vals
tybinis liaudies choras bei 

. Ukrainos valstybinis šokių 
ansamblis. Garsūs solistai 
TSSR liaudies artistai 
Gnatiuks, Rudenko ir kiti. 
Lietuvos operos teatro sce
noje atliko pagrind i n i u s 
vaidmenis operose Eugeni
jus O n i e ginas, Rigdlėtto,

Karmen ir Sivilijos Kirpė
jas.

Atvykusiųjų rašytojų tar
pe — 1961 metų Lenininės 
premijos laureatas Stelma- 
chas, rašytojas Tarybų Są
jungos didvyris Zbanackis, 
poetai Pavlyčko, Murato
vas,, Dorosko, Byčko. Jie 
susitiko su rašytojais, su 
skaitytojais literatūros va
karuose.

Šilčiausi tarpusavio jaus
mai lydėjo šias ukrainiečių 
kultūros dienas. Kaip bro
liai visur susitiko ukrainie
čiai ir lietuviai, visų širdys 
plakė draugyste ir meile. 
Ukrainiečių ir lietuvių dai
nos, rašytojų žodis, kompo
zitorių muzika sušildė Ne
muno ir Dniepro žmonių 
širdis, sutvirtino draugys
tei ištiestas rankas.

Ši savaitė buvo brolybės 
draugystės jausmų kupinos 
dienos, kurios ilgam paliks 
žmonių atmintyje.

A, Vaivutskas

Cleveland, Ohio

Metinis Koncertas ir Banketas
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Clevelando Skyrius

Sekmad.. Gegužes 21 May
Banketo pradžia 1-mą vai. popiet
Koncerto pradžia 4-tą vai. popiet

Po Koncerto Šokiai
Šokiams gros Donaldo Kuzmicko orkestras

Įžanga: Ištisa programa su pietumis ---------- $2.00
Koncertui ir šokiams ...................... $1.25
Vien tik šokiams .....................................75c

L C. A. Salėje, 15901 St. Clair Avenue
Programą atliks:

Clevelando Meno Choras, vadovaujamas J. Krasnicko 

Solus ir duetus atliks sekami choriečiai: 
V. Kuzmickas, Barbara Patrick, Terese Kelly, 

P. Nemurienė, O. Mitchell, Donaldas Kuzmickas, 
J. Krasnickas ir S. Kuzmickas.

Be aukščiau suminėtų bus ir jaunesnių muzikos mėgėjų:
Daniel Gendrich—armoniko solo, Kathy Gendrich— 

klarneto solo, Diaiia Gendrich—piano solo.
Koncerto akompanistė——Jennette Jankauskaite

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25-ta Kuopa

Sekmadienį. Birželio June 11, 1961
Pradžia 11 vai, ryto. Muzika nuo 3 iki 7 vai. popiet.

Slovak National Home & Park, 8526 Holabird Avė.

Programoje dalyvaus pirmu kartu 
VYRŲ KVARTETAS Iš BROOKLYNO, VAD. MILDRED STENSLER.

Gerbiamieji!
Šis piknikas bus gražioje vietoje, kur galėsite pasilinksminti prie gražios muzi

kos ir išgirsite Vyrų kvartetą dainuojant gražias dainas. Po to pasivaišinsite ska
niais valgiais ii' atsivėdinsite šaltu alum.*

KELRODIS
Iš Philadelphi.jos imkite kelią Nr. 40 ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Haven 

St., sukite į kairę ir važiuokite iki Lombard Street. Pervažiavę 
čia sukite į kairę ii' IV2 mylios pavažiavę kairiame šone rasite 
kareivių camp.

Iš miesto galima važiuoti Nr. 10-to bosu iki Holabird Ąvc. 
busą Nr. 20 Dundalk reikia imti ant Baltimore St. ir jis tiesiai priveža iki pikniko vietos.

\
ĮŽANGA 75c.

■u

tiltą laikykitės 
pikniko vietą,

Išlipę, eikite j

tiesiai iki Holabird Avė. 
o dešiniame šone yra

vakarus IV2 mylios. O

RENGĖJAI



CHICAGO, ILL
Puikus buvo “Vilnies” 
(h i n k ų suvažiavimas

Gegužės 7 d. Mildos salė
je įvyko skaitlingas ir tu
riningas dienraščio “Vil
nies” dalininkų suvažiavi
mas. Delegatų buvo 143, 
taip pat buvo nemažai ir 
svečių. Svarbu tai, kad pas 
visus matėsi didelis noras 
ir pasiryžimas išlaikyti 
dienraštį “Vilnį” juo il
giausia ir garbingai vesti 
kovas už darbo žmonių 
šviesesnį rytojų.

Suvažiavimą atidarė ben
drovės direktorių tarybos 
pirmininkė J. Marazienė. 
Ji trumpa kalba pasveiki
no dalininkus i 
jų delegatus, 
gausų delegatų ir svečių 
atsi lankymą.
visus vieningai ii

paramą atremti tuos puoli
mus.

Išrinkta nauja bendrovės 
direktorių taryba iš 9 as
menų ir dar 5 alternatai.

Suvažiavimas užsibaigė 
puikioje nuotaikoje.

Po suvažiavimo buvo pui
ki meninė programa, o po 
jo—šaunus banketas.

Pittsburgh, Pa.
Suvažiavimas ir banketas
LDS 8-j i apskritis šaukia 

savo metinį suvažiavimą. 
Jis įvyks sekmadienį, gegu
žės 28 d., 2 vai. po pietų, 
LDS 160 kuopos svetainė
je, 1024 Beaver Ave., N. S.s ir organizaci- 

padėkojo už Pittsburgh.
j ir svečių Labai prašome, kad visos 

Prašė į kuopos prisiųstų delegatus, 
širdingai j Taipgi pageidaujama, kad 

svarstyti dienraščio reika- kuopų valdybų nariai daly- 
llįs. i vantų, kviečiame, narius ir

Mandatų komisija paskir-! svečius dalyvauti ir prisidė
ta ir delegatų užginta: B. i ti prie padarymo planų vei- 
Senkevičienė, 
kienė

Iki 
rinti, 
čiai: 
Porte

Labai prašome, kad visos

tikėtasi.
prasidėjo laiku 
skaniai paruoš- 
Mūsų darbščio-

kad

N. Černaus-I kimui.
ir M. Friberg. : LDS konferencijai pasi

baigus, tai turėsime skanią 
vakarienę. Pradžia 6 vai. 

į vakare, toje pat svetainėje.
Mūsų gaspadinės ruošia pa- 

‘ 1 1 aiJs'' gaminti skanaus maisto. 
1 a. A bu Kviečiame dalyvauti visus 

svečiai kalbėjo trumpai,_ bet j lietuvius, kaip iš Pitts- 
vaizdžiai nušvietė m u s ų; burgh, taip ir iš plačios 

I apylinkės.
J. Mažeika,

LDS 8-tos apskrities 
pirmininkas

mandatai buvo patik- 
pakviesti kalbėti sve
ik Bacevičius iš La!

Ind., ir J.

mto
va-

api

Iš Pittsburgho į Cliicagą

dienraščio svarbą.
Suvažiavimo prezidiuman j 

išrinkti sekami: pirm. M.! 
Bacevičius, vice-pirm. M. j 
Veprauskas, sekretoriumi ' 
V. V. Vasys; rezoliucijų 
komisijom S. J. Jokubka, 
P. Sprindis ir J. Staliorai-

Plymouth, Pa.
LDS 60 ir LLD 97 kuopų 

pasekmingi susirinkim a i 
įvyko gegužės 7 d. M. Na
vickienės stuboje. LDS kp. 
susirinkimas prasidėjo 2:30 
vai. popiet. Kadangi kuo
pos pirmininkas J. Liutac- 

^ėsi konstruktyvios disku“ I k?s„ sunkiai. gį. J° 
Y 1 vietą uzeme Ona Globicie-

nė, kuopos vice pirmininkė, 
kuri susirinkimą sklandžiai 
vedė.

Protokolą, gražiai para
šytą, skaitė M. Navickienė. 
Pasirodo, kuopoj viskas 
tvarkoje. Po organizacinių 
reikalų atlikimo, įnešta pa
sveikinti “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimą su 10 dol.

LLD 97 k. susirinkimas 
prasidėjo 3:30 vai. Jam pir- 
minikavo V. Žilinskas. Pir
mininkas padarė praneši
mą apie draugų Leono Prū
seikos ir Seno Vinco mirtį 
ir paprašė minutei atsistoti 
mirusiųjų pagerbimui.

Draugas Antanas Globi- 
čius persikėlė iš Harrison, 
N. J. LLD kuopos į LLD 
97 kuopą. Taigi dabar mū
sų kuopoje yra 22 nariai 
pilnai užsimokėję duokles 
už Ii961 m.

M. Navickiene 
protokolą, kuris 
skamba ir rodo, kad mūsų 
kuopoj viskas yra tvarkoj. 
Po organizacijos reikalų 
atlikimo, nutarta pasvei
kinti “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimą su auka $10.

Taip pat draugai ir drau
gės nusitarė pagerbti per 
“Laisvę” mirusius draugus 
Leoną Prūseiką ir Seną 
Vincą.

Taip pat nutarta sureng
ti pikniką-geg u ž i n ę Kaz
lauskų farmukėje. Įvyks 
birželio 4 d. Taigi prašo
me mūsų visus pažįsta
mus ir rėmėjus pasižymėti 
tą dieną ir vietą, kad nepa
mirštumėte būti mūsų ge
gužinėje.

LLD ir LDS kuopų komi
sija: M. Navickienė, F. 
Mankaūskas, O. Krutulie- 
nė, A. Globičius ir kiti 
draugai. ■

Padaryti platūs praneši
mai direktorių tarybos apie 
bendrovės padėtį ir tarybos 
veiklą, administracijos ir 
redakcijos veiklą. Vėliau

sijos dėl pranešimų. Dau
giausia diskusuotas redak
cijos raportas. Pareikšta 
konkrečių minčių, kurių 
prisilaikant, laikraščio turi
nys ir jame talpinamos ži
nios būtų daugiau naudin
gos. Patarta trumpinti ko
respondencijas. Tuo reika
lu teks tartis su . korespon
dentais.

Nutarta stengtis gauti 
daugiau raštų iš darbovie
čių. Be to, nutarta įvesti 
Moterų skyrių. Tą įvykdy
ti palikta redakcijos kolek
tyvui.

Nutarta atsišaukti į kolo
nijas, kad jose būtų suruoš
ti gedulo mitingai velionio 
L. Prūseikos atminčiai. Nu
tarta atsikreipti į kolonijas, 
kad visur butų surengti pa
rengimai dienraščio “Vil
nies” paramai.

Priimtos kelios veikimo ir 
protesto rezoliucijos, ypač 
prieš užpuolikus, 1 a n g ų 
daužytojus.

V. Andrulis davė raportą 
iš savo kelionės po Rytines 
valstijas. Jis atvežė gra
žios dienraščiui paramos.

Pasveikinimų suplaukė 
virš $2,400. Tačiau dar ne
mažai yra nepriduotų, ku
riuos kolonijos prisiuntė 
paštu.

Tikimasi, kad bus įvykdy
tas mūsų pasibrėžimas su
kelti $10,000 fondą, iki vi
sos atskaitos bus baigtos. 
Tas rodo, kad mūsų laikraš
čio dalininkai iš širdies rū
pinasi laikraščiu, ir jo gy
vavimas bus tikrai užtikrin- 

' tas.
Visi dalyviai vieningai 

Pasmerkė lietuviškų nacių 
ki’iminaHškus puolimus ant 
TCŪsų dienraščio įstaigos ir 
tūlų darbininkų namų. Vi- 

’ ai pasižadėjo duoti įvairią

skaitė 
gražiai

Rochester, N. Y.
Pasekmingas “Laisvas” 

jubiliejaus banketas
Gegužės 6 d. vakare abi 

ALDLD kuopos turėjome 
parengę “Laisvės” jubilieji
nį banketą. Rengimo komi
sija turėjo platesnius pla
nus šiam banketui. Many
ta turėti kalbėtoją svečią, 
meninės programos ir sve
čių iš kitur, Bet tie planai 
tik planais ir pasiliko. Ant 
galo, reikiamu laiku eiti į 
banketą dar užėjo lietus.

Atrodė, kad visos pastan
gos susmugdytos. Tačiau 
mūsų įgudę “Laisvės” skai
tytojai ir duosnūs rėmėjai 
atsilankė didesniame skai
čiuje, negu

Banketas 
su vaišėmis, 
tu maistu,
sios gaspadinės buvo drau
gės L. Bekešienė, E. Usevi- 
čienė, K. Žemaitienė ir A. 
Gužauskienė. Jos dirbo 
8 vai. ryto iki 10 vai. 
karo.

Baigiantis vaišėms, 
Černauskas trumpai
brėžė “Laisvės” suloštą rolę 
Amerikos lietuvių emigran
tuose. Jis padarė atsišau
kimą paaukoti pasveikinant 
“Laisvę.”

Čia seka sveikintojų var
dai ir sumos pinigų:

Aukojo: J. D. Vaitai $25. 
Po $10: R. Barauskas, S. 
Gendrėnas, B. R. Černaus- 
kai, V. Bulienė ir Draugas; 
po 5$: J. P. Barzdaičiai, 
G. N.* Švedai, F. J, Kontė- 
nai, J. Severinas, J. Polskis, 
G. Mockevičius, J. A. Mali
nauskai, A. L. Bekešiai ir 
Sputnikas.

A. Duobienė $3. F. O. 
Griciai $6.

Po $2: E. Duobienė, J. L. 
Totoriai, K. Žukauskas, H. 
Velykienė, G. Vaitas,. F. Ma- 
teikis, G. Daukas, A. Gu
žauskienė, K. Žemaitienė, 
Ukrainietis, ir “Laisvės” 
skaitytojas.

Po $1: J. A. Vįlimaičiai,
J. Greibus, N, Baltakienė, 
A. Balzarienė, M. Vinckū- 
nas, L. Vaikšnora, E, Use- 
vičienė, A. Galinaitienė, B. 
Adams ir M. Vaidyla.

Maisto aukojo G. Labei- 
kienė tortą, L. Bekešienė ir
K. Žemaitienė,

Prie gėrimų dirbo P. Ma
linauskas ir R. Barauskas.

Pasekmės: sveikinimais 
sudaryta $161.00; nuo pa
rengimo liko $59.52. Vi
so $220,52,

Pirmiau “Laisvei’ sveiki’ 
nimais buvo pasiųsta virš 
šimto dolerių. Taigi, roches- 
teriečiai sveikinimais “Lais
vei” sukėlė per tris šimtus 
dolerių.

Ne visi “Laisvės” skaity
tojai atsilankė į banketą, ir 
rengimo komisija turi 
mintyje pakalbinti tuos, km 
rie dar nėra su pasveikini
mais prisidėję, kad ir jie 
prisidėtų."

Rengimo komisija 
širdingą ačiū visiems, 
biausiai gaspadinėms, 
kui atsilankiusiems ir 
kįntojams!

Jeigu kięno vardas liko 
praleistas ar ne taip užra
šytas, pastebėkite kores
pondentui, B. Černauskas

“VILNIES” B-VĖS 
SUVAŽIAVIMAN

Distancija tarpe Pittsbur
gho ir Chicagos yra apie 
470 mylių. Dalyvauti čika- 
giečių parengimuose ar su
sirinkimuose mums pitts- 
burghiečiams kelionė yra 
tolima. Tik, pasitaręs su 
mūsų judėjimo draugais, 
pasiryžau ir “Vilnies” B- 
vės dalininkų suvažiavime, 
š. m. gegužės 7 dieną, da
lyvauti ir pittsburghoečius 
atstovauti. Tai buvo mano 
pirmas dalyvavimas “Vil
nies” B-vės dalininkų suva
žiavime.

Kaip man atrodo minėtas 
suvažiavimas? Pirmiausia 
turiu pasakyti, kad džiau
giuosi ir nesigailiu atsilan
kęs pas chicagiečius. Dali
ninku suvažiavimas buvo 

c 

didelis, gražus ir konstruk
tyvus. Suvažiavimo pirmi
ninku buvo išrinktas drau-1 
gas M. Bacevičius, kuris la
bai gražiai tvarką vedė. 
Raportai Bendrovės direk
torių, administracijos ir re
dakcijos buvo aiškūs ir ga
na platūs. Po raportų dis
kusijos buvo gana gyvos ir 
draugiškos. Dalyviai plačiai 
ėmė balsą ir diskusavo, 
kaip dar pagerint mūsų 
spaudą ir ją praplėsti.

Buvo prisiminta ir apie 
mūsų politinių priešų, lie-j 
tuviu, ta labai nešvaru, ne- 
kultūringą, žemiausios rū
šies kovos būdą, “Vilnies” 
ir artimų darbuotojų langų 
daužymą. Langų daužymas 
— tai chuliganiškas darbas,

į

taria 
o la-

De- 
svei-

SUMAŽĖJO “BIZNIS” 
JUNGT. VALSTIJOSE
New Yorkas. — Pereitą

ją savaitę įvairios biznio 
firmos ant $71,000,000 ma
žiau pasiskolino pinigų iš 
bankų. Pagal tą galima 
spręsti, kad gamybos ir 
prekybos apyvarta sumažė
jo....... ...............111 »■» ■ " I <rl.F.iRi)i|l,i| ...
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jis parodo, kokioj dorovėj 
buvo tie mūsų politiniai 
priešai išauklėti ir kokioj 
dorovėj jie ir tie jų akstili
to jai vadai yra dabar. Jie 
mano, kad padarys nuosto
lius “Vilnies” Bendrovei ir 
tuo laikraštis nukentės. Tuo 
jie a p s i r inka, “Vilnies” 
įstaigos langai yra ap
drausti ir apdraudos kom
panija nuostolius padengia. 
Antra. Jie nepagalvoja, 
kad panašiuose užpuolimuo
se pagauti būna labai skau
džiai nubausti.

Svarbausias ir giliai jau
dinantis veiksmas dalininkų
suvažiavime buvo, tai laiš-| 
kų - pasveikinimų skaity
mas nuo čikagiečių ir iš ko
lonijų. Einant tai visai “ce
remonijai” atydžiai klau
siau, kaip širdingai draugai* 
ir draugės r e m i a mūsų'« 
spaudą, kaip jie gausiai au
koja. Sėdžiu suvažiavime 
ir stebiuosi, girdžiu skai
tant: Sveikinam “Vilnies” 
suvažiavimą su $165; svei
kinam “Vilnies” suvažiavi
mą su $240; sveikina m 
“Vilnies” suvažiavimą su 
$300, ir t. t. Viena stam
biausia kolonijos auka bu
vo, rodos, $416. Nuo pa
vienių girdėjosi sveikini
muose šimtinės ir tam pa
našiai. Taip su pasvei
kinimais buvo, rodos, $2,- 
295. Tai linksma girdėti 
ir garbė “Vilnies” rėmė
jams.

Vėliau užklausus vilnie
čio: o kaip su ta dešimt 
tūkstančių, ką buvo pasiry

žę sukelti “Vilniai” pirm 
suvažiavimo? Atsakymas: 
trūksta dar apie $600, bet 
tą trūkumą pilnai padengs, 
nes yra dar pinigų, suva
žiavime nepriskaitytų — vė
liau prisiųstų, ir t. t. Trum
pai, sakant, dešimt tūkstan
tių dolerių sukėlimo vajus 
I pilnai pavyko.

Reikia priminti, kad vi- 
s i e m s suvažiavimo daly
viams vilniečiai suteikė vel
tui gerus pietus. Užbaigus 

I suvažiavimą, buvo atlikta 
dabai žavinga meno progra- 
■ma (apie kurią, manau, pa
rašys vilniečiai). Po pro
gramos buvo puikus banke
tas. Bankete publikos daly
vavo labai daug. Sulyg vil
niečių, tai buvo vienas iš 
didžiausių banketų. Sako, 
gaspadinės net maisto pri-
trūko, bet aš manau, kad

gąspadines per daug visko 
svečiams davė.

Apart Bendrovės dalinin
kų suvažiavimo, dar vienas 
tikslas mano buvo tai ap
lankyti sunkiai sergančią 
draugę Andrulienę. Draugę 
A n d r u lienę aplankiau ir 
linkiu jai sustiprėti, o drau
gui Vincui — ramybės prie 
ligonės. J. Miliauskas

KAS BUVO KALTAS 
LĖKTUVO NELAIMĖJE
Paryžius. — Francūzijos 

civilinės aviacijos viršinin
kai mano, kad lėktuvo ne
laimė, kurioje žuvo 78 žmo
nės, įvyko iš priežasties sa
botažo. Lėktuv a s . 20,500 
pėdų aukštyje užsidegė ir 
susprogo taip greitai, kad 
jo įgula net nesuspėjo per 
radiją apie nelaimę praneš
ti.

Lawrence - Methuen, Mass.

METINIS BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

Gegužės 21 May
Pradžia 1:30 valandą dieną

Bus Maple Parke
Kviečiame Lawrencaus ir apylinkės visuome

nę dalyvauti šiame bankete, nes bus gerų lietu
viškų valgių šiame nepaprastame bankete. Bū
kite visi, papietaukite ir pasilinksminkite gra
žioje sueigoje.

Rengėjai

ZAPOROŽIETIS UŽ DUNOJAUS’ 
TRIJŲ AKTŲ OPERETĖ

Suvaidins Brooklyn© Aido Choras vadovybėj Mildred Stensler

Aido Choras, kuris suvaidins šią operetę, vadovaujant Mildred Stensler

GEGUŽĖS 2i MAY, 1961
popiet. Prašome nesivėlintiPrasidės lygiai 2-tr:j valandą

VENTA SALEJE
103 fiREEN STREET WATERBURY, CONN.

Operetė “Zaporožietis už Dunojaus” yra vertimas iš ukrainų kalbos, pilna žavėjančios muzikos ir juokų. 
Vertinga-kiekvienam ją pamatyti. Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti!
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Garsusis Tarybų Lietuvos 
popieriaus fabrikas

(Specialiai
Jau buržuazijos valdymo 

metais smetonininkai di
džiavosi, kad “jie turi dide
lę popieriaus gamyklą” Tai 
buvo Petrašiūnų popieriaus 
fabrikas, kuris priklausė 
švedams.

Daugeli kartų esu važia
vęs pro Petrašiūnus, bet 
vis neturėjau progos susi
pažinti su ten esančiu di
deliu popieriaus fabriku, 
kurio gaminiai plačiai žino
mi ne tik mūsų Tėvynėje, 
bet ir už jos ribų.

Nebeatpažįstamas!
Petrašiūnus mačiau dar 

buržuaziniais metais. Tai 
buvo Kauno priemiestis su 
vargingomis darbininkų ba
kūžėmis. Šiandien jo nebe
atpažinsi. Vietoj lūšnų iš
augo dviejų trijų aukštų 
mūriniai namai. Gatvės as
faltuotos. Čia yra didžiulė 
hidro elektrinė pastatyta 
ant Lietuvos upių tėvo—ži
lojo Nemuno.

Užeiname į Kauno Ju
liaus Janonio vardo popie
riaus fabriką, čia sutinka
me fabriko direktorių inži
nierių Juozą Skorupską. '

— Girdėjome, kad jūsų 
fabrikas sparčiai plečiasi? 
Ką galėtumėt mums papa
sakoti, — paklausiame jo.

—Tarybiniais metais fab
rikas žymiai išaugo. Labai 
pagerėjo darbininkų darbo 
sąlygos, padidėjo uždarbis. 
Per septynmetj dar pasta
tysime tris mašinas: visas 
darbas bus automatizuotas. 
Prašau apžiūrėti mūsų fab
riką, pasikalbėti su darbi
ninkais ir, taip sakant, sa
vo akimis pamatyti, kokia 
puiki mūsų gamykla.

‘ Fabrike
Jaunas vyrukas, spaus

tuvės mašinistas, Stasys 
Šaliamoras mums aprodo 
fabriką. Prieiname prie vie
nos sudėtingos mašinos. Čia 
randame Vladą Jakubčionį 
— seną fabriko darbininką 
ir Petrašiūnų gyventoją.

—girdėjome, kad Jūs 
dirbate čia nuo pat fabriko 
įsikūrimo? Gal papasako
sit ką įdomaus, — paprašo
me Jakubčionį.

—Fabrikas buvo pastaty
tas 1932 m. Aš dirbau prie 
statybos. Pradėjus fabri
kui veikti, įsiprašiau, kad 
priimtų, jame dirbti. Dar
bas buvo sunkus. Dirbda- 
vom tik 3-4 dienas per sa
vaitę, nes buvo mažas po
pieriaus pareikalav imas. 
Rangovai Ambrasas, Pala- 
vinskas ir kiti žiauriai eks- 
plotavo darbininkus. Dau
gumas darbų buvo atlieka
mi rankomis. Fabrike vei
kė tik viena mašina.

Vokiečių, okupacijos me
tais kentėme badą ir ver
giją. Fabriką valdė keturi 
“fricai.” Už mažiausią ne
paklusnumą išveždavo į Vo
kietijos katorgą.

Tarybinės santvarkos me
tais susilaukėme šviesaus 
gyvenimo. Nežinome, kas 
tai nedarbas ir išnaudoji
mas. Mašina, kurią mato
te, buržuaziniais metais 
per parą pagamindavo 15 
tonų popieriaus, o dabar 
36-39 tonus. Aš per mėne
sį uždirbau 1,700 rublių 
arba naujais pinigais — 
170 rublių.

Tos pačios istorijos
Užeiname į specialios rū

šies popieriaus cechą. Čia 
randame seną darbininką 
Karolį Deikį, kuris taip 
pat fabrike dirba nuo pat 
jo įsikūrimo. Jis panašiai

“Laisvei” )
papasakojo apie sunkų gy
venimą buržuazijos valdy
mo metais, apie fašistinės 
okupacijos baisumus.

—Dėkingi esame Ta
ly bi nei vyriausybei ir par
tijai, kuri taip rūpinasi 
darbininkų gerove. Aš už
dirbu 110 rublių per mė
nesį. Darbas lengvas, nes 
viskas automatizuota. Kitą
met išeinu į pensiją, senat
vėje gyvensiu be jokių rū
pesčių, — sako susijaudinęs 
Deikis.

Eidami iš cecho į cechą, 
matėme didžiules mašinas. 
Nustebau, kad tokios mil
žiniškos mašinos pačios ga
mina produkciją.

—Iš kur jos yra valdo
mos? — paklausiau paly
dovo.

Įeiname į atskirą kam
barį. Čia dega įvairiaspal
vės šviesos, įtaisyti rodik
liai ir jungikliai. Prie jų 
stovi vidutinio amžiaus vy
ras Juozas Savickas. Taip 
ir valdo visas mašinas. Sa
vickas mums plačiai papa
sakojo apie sudėtingą elek
troninių mechanizmų moder
nias mašinas ir aukštos ko
kybės gaminamą produkci
ja.

O štai ir rūšiavimo ce
chas. Čia dirba daug mote
rų. Po cechą važinėja elek
trinė mašinėlė - krovėjas. 
Apie cechą mums papa
sakojo brigadininke Elvyra 
Jokubčionytė.

—Tokia jauna ir jau bri
gadininke... Kiek metų tu
rite ir kiek jūsų vadovybė
je yra darbininkų, — pa
klausiame merginą.

' Joku b č i o n y t ė drąsiai 
mums atsako:

—Aš turiu 21 metus. Ma
no ceche dirba 32 darbinin
kės. Vidutiniškas mūsų 
uždarbis 80 - 90 rublių per 
mėnesį. Turime komunisti
nio darbo brigados vardą. 
Yra ir komunistinio darbo 
brigados spartuolių. Čia 
dirba įvairaus amžiaus mo
terų, bet daugiausia jauni
mo. Kaip matote, visas dar
bas automatizuotas. Todėl 
nė nepajuntame, kaip sep
tynios darbo valandos pra
slenka be jokio nuovargio.

Šiame ceche dirba grįžusi 
iš Prancūzijos Gudaitytė - 
Ivanauskienė. Ji džiaugiasi 
po daugelio metų klajonių 
grįžusi į gimtąjį kraštą.

Senas pažįstamas
Popieriaus piaustymo ce

che sutikau seną pažįstamą 
iš Buenos Aires — Kazį 
Praškevičių. Apsikabiname 
ir nepastebime kaip imame 
draugiškai sveikintis ispa
niškai.

—Kaip gi tau, Kaziuk, 
sekasi? —• klausiu jį?

—Žinai, brolau, Buenos 
Airėse dirbau stiklo fąbri- 
ke. Gerai žinai, koks ten 
buvo baisus išnaudojimas. 
Per 27 metus gyvendamas 
A r g e ntinoje vos susitau
piau pinigų sugrįžti į gim
tąjį kraštą... Dabar, kaip

Norwood, Mass.
LLD 9 kuopa ir Moterų Są

ryšio Klubas rengia šaunų 
banketą įvyks sekmadienį, ge
gužės (May) 21 d., pradžia 
lygiai 1-mą valandą dieną, L. 
Bendrovės Klubo salėje, 13 
George Avė.

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės atsilankyti. Turėsi
me gerus pietus ir galėsime 
gražioje nuotaikoje linksmai 
praleisti laiką.

Rengimo Komisija

matai, prie automa tinęs 
mašinos ir uždirbu per mė
nesį daugiau kaip 100 rub
lių. Žinai, aps įvedžiau 
su gražia mergaite ir labai 
esu laimingas...

Palinkėjau laimės drau
gui, kuris baigė senbernio 
dienas sugrįžęs Tėvynėje. 
Vedė ne jis vienas, kuone 
visi panašūs viengungiai, 
grįžę į tėvų žemę, sukūrė 
šeimas ir rado tą laimę, 
viengungio svajotą svetur 
per daugelį metų.

Spaustuvė
Įdomi fabriko spaustuvė. 

Visos mašinos čia pačios 
moderniškiausios. Jaunas 
spaustuvės vedėjas Sigitas 
Dranginis mus supažindina 
su senu spaustuvininku Po
vilu Navakausku, kuris pa
pasakojo, kaip rank i n i a i 
dirbo carizmo ir lietuvių 
buržuazijos va 1 d y m o lai
kais.

—Dirbti pradėjau 1914 
metais Vitebske, dar vai
kas būdamas. Rinkdamas 
raides, dirbau po 12 ir 14 
valandų per dieną. Uždir
bau vos pragyvenimui. Man 
laimę atnešė tarybinė val
džia. Dabar dirbu tik 7 
valandas ir uždirbu per 
mėnesį 120 rublių, — sako 
jis. — Netrukus išeisiu į 
pensiją.

Stasys šaliamoras ne tik 
geras spaustuvės meistras, 
bet ir fabriko sporto vado
vas. Tai sužinojome iš fab
riko darbininkų. Jį papra
šėme papasakoti apie svei
katos apsaugą, saviveiklą ir 
sportą.

Kitos įstaigos
Fabrike yra gydytojas, 

medicinos sesuo ir dantų 
gydytoja. Veikia vaikų dar
želis ir lopšelis. Fabrikas 
turi didelius kultūros rū
mus su biblioteka, sporto 
sale ir kino sale 560 vietų, 
Veikia 12 sporto sekcijų, 
dramos, šokių, liaudies šo
kių rateliai, mišrus, vyrų 
ir vaikų chorai,- taip pat 
vaikų, baletas. Gerai pasi
reiškė mūsų sunkumų, kil
notojai, žaidėjai, krepšinin
kai, dviratininkai, moto
ciklininkai, futbolinin kai, 
stalo teniso, šachmatinin
kai, žvejybos mėgėjai, šau
liai, buriuotojai ir kiti. Tu
rime daug laimėjimų net 
respublikiniu mastu.

Juozas Balčiūnas 
Vilnius, 1961 m. vasario 3 d.

Važiuotės policininkai sa
ko, kad pėsti asmenys, ku
rie zig-zagais eina skersai 
gatvių, yra kaltininkai la
bai daugelio automobilinių 
nelaimių. Jie bus areštuo
jami ir baudžiami.

Washingtonas. —Yra pa
siūlymas vėl skirti erdvių 
užkariavimui $600,000,000.

PLYMOUTH, PA.

Mirus

Leonui Prūseikai ir 
Senam Vincui

Drauge su visais pažangiais Amerikos lietu
viais giliai liūdime netekę nenuilstančių darbo 
žmonių švietėjų, už taiką kovotojų. Jų šviesus 
atminimas amžinai lieka mūsų širdyse.

J. ir V. Kazlauskai
F. ir J. Mankauskai
A. Globičius
M. Yodaugiene
O. Krutulienė
E. Kasparienė

LLD 97 KP. ir

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

ridos Osceolos pavieto vyriau
sias Ku • Klux Klano vadas, 
areštuotas ir kaltinamas kiau
lių vogimu.

Klaniečiai tiek “gerbia” ki
to žmogaus laisvę ir nuosavy
bę, kaip hitlerininkai. Atro
do, kad ir hitlerininkai ir kiti 
fašistai yra nemažai, pasimokę 
iš klaniečių ir gerą dalį kla- 
niečių “kultūros” paveldėję.

Dienraščio “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimas, atrodo, 
buvo skaitlingas ir praėjo pa
kilusiu ūpu. Su sveikinimais 
sukelta virš dviejų tūkstančių 

1 dolerių. Pasibrėžta plačiam 
veikimui. Priešai, langų dau
žytojai, gavo antausį.

Dabar svarbiausia, tai pa
dėti vilniečiams baigti sukelti 
$10,000, kurie pilnai užtikrins 
šiais metais dienraščio išleidi
nėjimą.

“Laisvės” finansinis vajus, 
kuriam ir vilniečiai padėjo, 
buvo visapusiai sėkmingas, 
žiūrėkime, kad dabar ir “Vil
nies” finansinis vajus pavyk
tų taip gerai, kaip “Laisvės” 
vajus pavyko.

Balandžio pabaigoje New 
Yorke viešėjęs “Vilnies” re
daktorius V. Andrulis išsivežė 
šiek tiek laisviečių paramos. 
Bet dar ir dabar galima prisi
dėti. Ypač tie, kurie dar nėra 
aukoję “Vilnies” fondan, pra
šomi nepalikti skolingais.

1960 metai korporacijoms 
buvo labai derlingi. Jie pri
pylė korporacijoms naujus 
pelno maišus.

Tais metais 3,422 korpora
cijos padarė pelno, taksus at
mokėjus, virš 21 bilijono dole
rių. Tai 9*4 milijono daugiau 
negu 1959 metais, nepaisant 
to, kad 1960 m. bedarbių skai
čius siekė arti 6 milijonų.

Šiemet — toji-pati istorija. 
Korporacijų peniai: auga, o bę- 
d a r b i ų skaičius nemažėja. 
Turtingieji darosi turtingesni, 
biedniejl —biednesni.

C.eguz4s; 1 d. 'prasidėjęs LDS 
vajus pradeda įsisūbubti. Nau
ji nariai įrašomi dabar į pa
šalpos ir apdraudos skyrius be 
daktaro egzaminacijos. Tai 
didžiulis, palengvinimas vajį- 
ninkams ir naujiems nariams.

Svarbu dabar visiems mestis 
darban -L- įrašinėti .naujus na
rius, ' ■

Great Neck, N. Y.
Lietuvoj gaminti filmai 

bus rodomi
Great Necko organiza

cijos rengia filmų rodymą 
gegužės (M a y) 28 d., 
Steamboat Inn., 91 Steam
boat Road. Pradžia 7-tą 
valandą vakare.

Bus parodyta nauji fil
mai, dar niekur kitur nebu
vo rodyti: ‘Dešimt dienų 
Lenkijoj” ir “Tarybų Lie
tuva”, iš statybos ir indust
rijos Lietuvoje. Rodys J. 
Grybas iš Ozone Park,N.Y.

Rep.

M. Navickienė
O. Globičienė
R. Jarvis
S. Mikionis
V. ir O. Žilinskai

60 KP. NARIAI

Darbininkų Spaudos 
Klubo banketas

Šeštadienį., gegužės 20 d., 
Didžiojo New Yorko Spau
dos Klubas ruošia banketą 
ir kviečia visus jame daly
vauti.

Banketas bus Amerikinia
me Rusi) Centre, 61 Riving- 
ton St. (ten, kur buvo 
“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas ir banketas). Pra
džia 7:30 vai. vak.

Banketo programoje kal
bės savaitraščio “Worke- 
rio” redaktorius James E. 
Jackson ir to paties laikraš
čio manadžeris Louis Wein
stock. Bus dainų ir 
paįvairinimų.

Įžanga $2.00.
Dalyvaudami jame 

remsime anglų kalba 
džiamą darbininkišką 
vaitraštį.

kitų

pa- 
lei-
sa-

Rep.

d.,

TELEVIZIJOJE
Ketvirtadienį, gegužės 11 
, per televizijos kanalą 
, ištisą valandą rodė 

paveikslus tema “Man in 
Space.” Buvo rodoma Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų veikla erdvių užka
riavimui. Aiškino Mike 
Wallace.

Nemažai buvo įdomių pa
veikslų, bet daugelis buvo 
ir tokių (technikinių įren
gimų), kurių paprasti žmo
nės nesuprato.

Žinoma, neapsieita ir be 
apsilenkimų su istorine tie
sa. Rodydami TSRS įren
gimus, pasakojo, būk “pla
nus vokiečiai pagamino, o 
mašinas — Čekoslovakijo
je.”. Reiškia, TSRS “nieko 
neturi.” Ir atsiranda to
kių “gudruolių” d a r šioje 
gadynėje! ‘
'' ■ ™— ----7 J e

Po miestą pasidairius
SENATORIUS JAVITS 

NEKANDIDATUOJA
Ateinantį (rudenį New 

Yorko gyventojai rinkis sa
vo majorą sekamiems ket- 
veriems metams. Dabar po
litinės partijos ruošiasi pa- 
sirinkti kandidatus, 
publikonų partijos

Res- 
yadai 

manė, kad į majoro Ade tą 
palaikys kandidatūrą sena
torius Jacob K. Javits! Bet 
jis padarė pareiškimą; kad 
nekandidatuos ir nepriims 
partijos draftavimo.

METODISTAI PRIEŠ 
“RAGANGAUDŽIUS”

Metodistų delegatai laikė 
konferenciją. Jie pasisakė 
už panaikinimą Antiafneri- 
kinio komiteto, kuris terori
zuoja JAV pažangesnius 
žmones, daro visokius 
njimus ir apklausinė, 
“lojališkumo” klausim

Taipgi jie pasmerkė 
tutinius-fašistinius elemen
tus, kurie yra susispietę į 
John Birch Society.

tyri- 
imus

kraš-

Brooklyno prezdento John 
Cashmore ladotuvėse daly
vavo apie 1,0,00 žmonių. Jis 
palaidotas Canarsie kapinė
se. Cashmore per 21 metus 
buvo Brooklyno prezidentu.

KOMUNISTAI BUVO 
SPRENDŽIAMOJI JĖGA
Paryžius. — Francūzijos 

Komunistų partija suvaidi
no sprendžiamąją rolę nu
slopinime fašistinio sukili
mo Alžyre. Komunistų va
dovaujama liaudis paskel
bė generalinį streiką, pasi
sakydama už De Gaulle vy
riausybę. Armijoje, laivyne 
ir orlaivyne komunistai vei
kė prieš fašistinius kari
ninkus ir neleido jiems su
kurstyti mili tarines jėgas 
prieš vyriausybę.

LLD 185 k. išvažiavimo 
komisijos pranešimas
LLD 185 kuopos komisija 

turėjom pasitarimą ir nuta
rėm :

Birželio (June) 4 d. tu
rėsime tikrai puikų išvažia
vimą į gražų pajūrio parką. 
Ten galėsime maudytis ir 
šiaip gamtos grožiu pasi
grožėti. Taipgi duosime 
jaunos vištienos karštus 
pietus su visokiais pri- 
dėčkais ir, pagerinimui 
apetito, po vyną. Karštą 
vištieną pagamins draugė 
Venckūnienė, o visus pri- 
dėčkus—d-gė Briedienė.

Prašome visus, norinčius 
toje išvykoje d a 1 y v a uti, 
tuojau užsisakyti vietą pas 
komisiją: Briedį, Kairį, 
Venckūną ar Grybą.

Automobilių turėsime pa
kankamai visiems tiems, 
kurie bus komisijoje užsi
registravę. Birželio 4 d. vi
si susirinksime į “Laisvės” 
salę 11 vai. ryto ir išten 
visi drauge važiuosime į pa
jūrį.

Jei tą dieną lytų, tai pie
tūs ir pasilinksm i n i m a s 
įvyktų “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke. Komisija

Svečiai
J. K. Alvinas rašo iš San 

Francisco, kad jis ir jo 
žmona ruošiasi ilgai kelio
nei — aplankyti rytus.

“Gegužės 20 d.” rašo jis, 
“įvyks Karolinos Taraškai- 
tės vestuvės, tai tuoj po 
vestuvių išvažiuosime. Ma
nome išvažiuoti1 geg. 22 d., 
kelionėje aplankysime Wa- 
shingtoną if ten pasidairy
sime ir apie gegužės 27 d. 
manome būti New Yorke.” 

Lauksime mielų svečių.
J. G.

MOTERŲ DĖMESIUI
Paskutinis Moterų Klubo 

susirinkimas pirm vidurva
sario atostogų įvyks gegu
žes 17-os vakaro 7:30. Tu
rėsime ir vaišių. Visos da
lyvaukite. Valdyba

PRIMENA IR PRAŠO
Sveturgimiams Ginti Ko

miteto paramai ruošiamas 
visų tautų metinis piknikas 
kempėje Midvale įvyks bir
želio 25 d. Prašo tą dieną 
taupyti jų piknikui K.

JAUNUOLIS PAPIOVĖ 
KITĄ JAUNUOLĮ

New Yorke yra susior
ganizavusių apie 150 jau
nuolių gauju, kurios pasi
vadinę visokiais vardais. 
Prie jų priklauso abieju ly
čių jaunuoliai. Jie, sekdami 
suaugusių gengsterių prak
tiką, yra pasidalinę miestą 
ir karts nuo karto savo 
tarpe “kariauja” už terito
riją, merginas, vaikinus ir 
t.t.

Miesto valdininkai bando 
pašalinti tą piktą. Jie karts 
nuo karto susišaukia gau
jų vadus, kalbasi, bando 
paveikti, o kai prie kurių 
gaujų prijungia jaunus 
“mokytojus”. Bet tie ban
dymai nedaug dar davė ge
ro.

Šią savaite Ozone Parko 
srityje 15—kos metų jau
nuolis Dennis Lubchukas 5 
colių ilgio peiliu papiovė 
14-kos metų jaunuolį John 
Panico. Vienas jų priklau
sė “Saint”, o kitas “F&P” 
gaujoms.

New Yorkas. — Colum
bia Medical Center dakta
rai padarė operaciją kardi
nolui Spellmanui ant deši
nės akies.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., gegužes (May) 16, 1961

Benjamin J. Davis 
kalbėjo studentams 4

Miesto Kolegijos marksųz- 
mui studijuoti Klubas buvo 
pakvietęs Benjaminą P. Da
vis, Komunistų partijos na
cionalini sekretorių, duoti 
lekciją studentams.

Kolegijos auditorijoje su
sirinko virš šimto studentų. 
Buvęs mieste konsilmanas 
B. J. Davis jiems aiškino, 
kad prez. Kenedis gali vie
nu plunksnos pabraukimu 
panaikinti krašte rasinę 
diskriminaciją.

Davis nurodė, kad ir New 
Yorko valstijoje diskrimi
nacija praktikuojama dau
gelyje vietų.

Jis nusiskundė, kad gub. 
Rockefėlleris atėmė teisę 
jam, kaip reakcinio Smitho 
akto kankiniui, net automo
bilį vartoti.

Jis pagyrė tuos, studen
tus, kurie kovoja prieš vfr 
sinę diskriminaciją, priešė 
kolonializmą, už laisvę pa
versiu žmonių.

Studentai davė jam daug 
klausimų, kuriuos jis nėr 
20 minučių atsakinėjo. Tuo 
tarpu Q u e e n s Kolegijos 
studentų g r u p ė užkvietė 

a. i ą d u j 11 jiems lekciją.

Gaškauskienė jaučiasi 
jau pasveikusi

Praėjusį sekmadienį teko 
proga per telefoną kalbėtis 
su huntingtoniete drauge 
Gaškauskiene. Jaučiasi ga
na linksma, pasveikusi. Sa
ko jau atsisakysianti nuo 
gydytojo priežiūros. Malo
nu! Ji sirgo per visą žie
ma. Dabar gi jau “bėgio
janti.” V.

Filmai
Parrish L

Į Šis Warneriu filmas ban
do pavaizduoti Connecticut 
valstijos tabako augintojus. 
Greta legalizuotų ir “nele
galiųjų” romansų, filme 
retkarčiais blyksteli mažų
jų farmerių sunkumai ir 
stambiųjų pastangos nu
stumti mažiukus nuo že
mės,, ją pagrobti sau. Var
žybose už turtą priemonių 
nesirenkama.

Jaunas neturtingas Par
rish (Donahue) irgi norėtų 
pasiturinčiai gyventi. Jis 
jaučia skriaudas, bet jų pil
nos priežasties nesupranta 
ir pagrindinių kaltininkų 

nepajėgia pažinti. Parrich 
laimi prieš arčiausia esa
mus savo priešus, bet laimi 
ne organizuotumu, tik stip
resniu savo kumščiu prieš 
apglebusį turtingąjį. O mer
ginų prielankumą jis laimi 
savo dailia išvaizda ir vi
jurko apsukrumu.

Filmas rodomas Radio 
City. Vaidina Čiaudėto 
Colbert, Trov Donahue, 
Dean Jagger, Karl Malden. 
Scenerija filmuota Conn, 
laukuose Windsor, Old Say
brook ir Mystic Seaport 
apylinkėse. S.

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. V.

Gedemino Draugystės metinė ge
gužinė įvyks šeštadienį, gegužės 20 
d., savoje salėje, 575 Joseph Ave., 
Rochester, N. Y.

Visi draugystės nariai turi da
lyvauti, bus ar nebus parengime, 
vistick turės užsimokėti įžangą.

Bus gera muzika, skanių valgių 
ir gėrimų. Visus Rochesterio lietu
vius kviečiame atsilankyti. Visi 
turėsite gerą laiką. Rengėjai

VYRIŠKI DRABUŽIAI

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

LUTA CLOTHING jk-A 
1556 St. Nicholas Ave. (187-1880

NYU., IRT 191st. V
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