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KRISLAI
A. Ambrazienė grįžo. 
Ką sakys “veiksniai”? 
Viktoras Romondas. 
Mano brolis Benis.
Apie “Laisvės’’ pikniką.

— Rašo R. Mizara —

.šios dienos “Laisvėje” skai
tytojas ras mūsą koresponden- 
to aprašymą apie Agotos Am- 
brazienės grįžimą atgal į Lie
tuvą.

Prieš apie pusantrų metu, 
kai ši moteriškė atvyko į JAV 
pas savo sūnus, “veiksniu” 
spauda bandė iš to pasidaryti 
sau politinio kapitalo. Rašė, 
jog, girdi, A. Ambrazienė, ne
galėdama pakęsti “sunkaus 
gyvenimo” Lietuvoje, atbėgo 
Amerikon.

Bet štai toji pati A. Am
brazienė grįžta atgal į tą patį 
“sunku gyvenimą.” Tai ką 
dabar “veiksniai” sakys?

A. Ambrazienė — visko 
mačiusi, karšto ir šalto raga
vusi moteriškė. Pagyvenusi 
pusantrų metų Amerikoje, ji 
grįžta atgal Lietuvon. Grįžta 
todėl, kad jai ten geriau; ten 
jos gimtasis kraštas, ten jos 
gimtoji kalba, ten ją traukte 
traukia tėvynės ilgesys.

Ambrazienė — eilinė lietu
vė, kolūkietė, darbo žmogus. 
Ji—dora moteris, politika jo
kia neužsiima, bet atsisako tar
nauti lietuvių tautos priešams, 

*kurie visokiais būdais Tarybų 
Lietuvą šmeižia. Šios moters 
žygis‘sumuša į dulkes visokių 
apuokų pasakas, būk, girdi, 
jei galėtų, “visa Lietuva Ame
rikon gyventi persikeltų!..”

Ateis laikas, kai daugelis 
Arnbrazienių iš Lietuvos galės 
atvykti Amerikon, pasidairyti, 
pasisvečiuoti pas savuosius, jei 
tokių turės, ir laisvai grįžti at
gal į savo gimtąją žemę.

A. Ambrazienė — gera sa
vo tautos patriotė, gera lie
tuvė, ir ji, grįždama Lietuvon, 
uždavė skaudų smūgį “vaduo
tojams.”

Neseniai Clevelande buvo 
palaidotas Viktoras Romon
das. Tai buvo ilgametis ko
votojas už darbo žmonių rei
kalus, geras mūsų spaudos rė
mėjas, apsišvietęs darbininkas.

Bet ir jam, kaip daugeliui 
pažangiųjų ž m o n i ų , teko 
skaudžiai nukentėti. Makar- 
tizmo laikais jį pradėjo reak
cionieriai pulti ir nedavė jam 
ramybės ligi jo mirties.

Jis mirė, sulaukęs jau se
nyvo amžiaus. Ir mirė laimė
toju ! Reakcionieriai juk visa 
l^larė, kad jį ištremtų iš šios 
šalies, kur Viktoras praleido 
savo subrendusį gyv e n i m ą 
dirbdamas ir kovodamas už 
šviesesnį rytojų liaudžiai. Bet 
jiems nepavyko savo pasimo- 
jimus pravesti!

Praėjusį savaitgalį teko pra
leisti Massachusetts valstijoje. 
Apsilankėm pas savo draugus 
Rainardus Dorchestery, taipgi 
aplankėm sergantį brolį Benį 

' (Bernardą) Haverhillyj.
Benis gyvena Kazlauskų 

užlaikomuose n e s v eikuojan- 
tiems, susenėjusiems žmonėms 
namuose —“Park Haven Rest 
Home.” Tarp keliolikos “įna
mių,“ apie keturi yra lietu
viai.

Jau apie dešimt metų, kai 
Benis serga, vargiai begali 
ant kojų pastovėti ir pavaikš
čioti. Bet jis birželio 12 dienų 
jau minės savo 75 metų am
žiaus sukaktį!

įl —Nuobodu taip gyventi? — 
/'klausiu.
* Ne, atsako, nenuobodu. A- 

kys jam dar tarnauja, tai jis
4-skaito ir skaito — laikraščius,

* 4' > '

Jungtinių Valstijų 
liaudies balsas

Prezidentas Kenedis išvyko 
j svarbius pasitarimus

Washingtonas. — Arthur 
K rok nurodo, kad Kubos 
bėgliai už jiems suteiktą 
prieglaudą turėtų nors tiek 
atsidėkoti Jungtinių Valsti
jų žmonėms, kad liautųsi 
puolę mūsų mokslininkus.

Jis rašo, kad po to, kaip 
Harvardo universiteto pro
fesoriai parašė viešą laišką 
prezidentui Kenedžiui, pa
tardami nesikišti i Kubos 
vidaus reikalus ir ateityje 
neremti jokių invazijų, tai 
Kubos pabėgėliai puola 
tuos profesorius

Pietų reakcija ir 
liaudies kov

Washingtonas. — Apie 
300 žmonių pikietavo Bal
tąjį namą su obalsiu: “Ap
ginkime negrų žmonių gy
vybę ir laisvę pietų valsti
jose”. Gi tuo pat kartu šim
tai jaunuolių piki e t a v o 
New Yorke Jungtinių Tau
tų buveinę, reikalaudami 
užsistoti už negrų gyvento
jus.

Jackson mieste, Missis
sippi valstijoje, vietos poli
cija areštavo 8 laisvės ke
liautojus — penkis baltus ir 
tris negrus studentus, kurie

V. Vokiečių armija 
vyks į Angliją

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos karo ministras Franz 
Josef Strauss ir Anglijos 
karo ministras H. Watkin- 
sonas susitarė, kad rugsėjo 
ir spalio mėnesiuose vokie
čių tankų divizijos darytų 
karinius pratimus So. Wa
les teritorijoje, Anglijoje. 
Mat, abidvi šalys įeina į 
karo sąjungą —NATO. Vo
kiečiai nori savo “gabu
mus” parodyti anglams.

Anglijos darbo žmonės 
jau sujudo prieš šią 
kiečių invaziją”.

vo-

Londonas. — Anglijos už
sienio ministras persergė
jo Portugaliją, kad ji liau
tųsi terorizavus Angolos 
gyventojus, kur jau nužudė 
virš 8,000 negrų.

žurnalus, knygas. Kazlauskai 
gerai jų įstaigoje esančius 
prižiūri ir valgydina, švara 
pavyzdinga.-

par- 
atsi- 
Mes,

Bet, pasakoja, A. Kazlaus
kas :

— Norime šią įstaigą 
duoti. Būtų gerai, jei 
rastų lietuvis pirkėjas, 
po ilgų metų sunkaus darbo, 
jau žadame pasitraukti poil
siui ; aš gi jau pensininkas.

Jiedu pasistatydino puikų 
rezidencinį namą.

— Mes dabar galvojame 
apie “Laisvės“ pikniką,—pri
mena Augustas. — Organizuo
jame autobusą. Ar jūs būsite 
liepos 2 d. Brocktone?

— Turėsim būti, kaip gi ne! 
— atsakiau.

A. Krok rašo, kad po 
laišku prezidentui pasira
šė: 11 fizikų, 9 biologai, 7 
teologai, G filosofai, 5 isto
rikai, 8 kalbininkai ir dar 
keli kitokį mokslini n k a i . 
Tie mokslo žmonės žino, ką 
daro.

A. Krok nurodo, kad 
Harwardo universiteto pro

kalbą. Tarp kitko Kenedis 
sakė: “Aš vykstu į daugeli 
šalių su ta pačia daina: ‘Ši 
šalis nori taikos, ir ši šalis 
nori laisvės’ ”. Kenedis dar 

eilė mokslininkų | pridėjo: “Ir todėl mūsų res
publikos gynybos reikalams 
per metus skiriame nuo 45 
iki 50 bilijonų dolerių”.

Paryžiuje Kenedį sutiko 
su didele pagarba. Ten jis 
bus per 3 paras ir tarsis su 
Francūzijos prezidentu De 
Gaulle.

Paryžiuje diplomatai pa
sakoja, kad Jungtines Vals
tijas ir Francūziją skiria 
daug nesutikimų, kaip tai

fesorių pareikšta mintis, 
tai tik dalis mokslininkų 
minties, nes nuo balandžio 
17 iki 26 dienos buvo net 
134 tokie pareiškimai ir 
įvyko visa.
mitingų tuo reikalu.

bendrame traukinio vagone 
atvyko. Teisėjas tuojau nu
teisė juos pasimokėti po 
$200 piniginės baudos, arba 
eiti į kalėjimą po 60 dienų. 
Visi laisvės keliautojai pa
sirinko kalėjimą.

JAV federalinis advoka
tas turi įrodymų, kad Mont- 
gortfety mleštė/’AlabaiftbJė; 
Ku Klux Klano nariai te
rorizuoja negrus. Tie ele
mentai persergėjo negrus: 
neiti ant kapinių ir nepuoš
ti negrų, baltųjų aukų, ka
pus Prisiminimo dieną 
(Memorial Day).

Laosas, T. Sąjunga 
ir konferencija

Geneva. —Tarybų Sąjun
gos delegacija pareikalavo, 
kad 14-kos valstybių konfe
rencija Laoso reikalais tęs
tų savo darbus. TSRS dele
gacija sako, kad Vakarų 
valstybių pasiteisinimai nu
traukimui konerencijos ne
turi pamato.

JAV delegatai sako, kad 
būk Laose Liaudies armi
jos daliniai, tai vienur, tai 
kitur atnaujina susirėmi
mus, o kol “nėra pilno mū
šių pertraukimo, tai JAV 
atsisako tęsti konferenci
ją”. TSRS delegatai sako, 
kad tuos susirėmimus iš
provokuoja Vakarų šali
ninkai.

TIESIAI TRAUKINIU 
Iš LONDONO I TSRS
Londonas. — Jau atsida

rė tiesus traukiniais susi
siekimas Londono su Mask
va. Kiekvieną dieną, trauki
nys išeina į Maskvą. Mask
vą pasiekią už dviejų parų 
ir pusės. Iš Maskvos į Lon
doną į abi puses kelionės 
kaina $144, o į vieną —$107

Specialūs laivai trauki
nius kelia per šiaurės jūm 
dalį tarp Anglijos ir Hol 
landijos.

Washingtonas. —Senatas 
49 balsais prieš 34 nutarė 
skirti mokyklų reikalams 
per trejis metus $2,550,- 
000,000. Dabar bilius pa
siųstas į Atstovų Butą. »

New Y orkas. — Gegužės 
30 dieną Jungtinių Valstijų 
prezid. John Kenedis, jo 
žmona, visa eilė diplomatų 
ir militarinių patarėjų iš
skrido į Paryžių. Pirm to 
jis matėsi su vietos politi
niais veikėjais, dalyvavo 
bankete Waldorf - Astoria 
viešbutyje ir sakė trumpą

Nušovė Dominikos 
diktatorių Moliną

Ciudad Trujillo. -—Domi
nikos respublikos preziden
tas Joaquin Ballagueris 
per radiją pranešė, kad 
naktį, gegužės 30 dieną, 
per priešų užpuolimą žu
vo generolas Rafaelis Leo
nidas Trujillo Molina”. Pa
gal Dominikos konstituciją 
paskelbta 9-ių dienų gedu
las. Šalyje visa galia perei
na į karo ir užsienio mi
nistru rankas.

Kaip buvo užmuštas Mo
lina, tai Dominikos prane
šimas nepasako. Iš Puerto 
Rico praneša, kad būk sep
tyni vyrai, važiavę automo
biliu, užpuolė Moliną taip 
pat važiuojantį automobi
liu. Vienas iš užpuolikų 
nušautas, keli suimti, o kai 
kurie pabėgo.

Kai tik žinia pasiekė apie 
Molinos nužudymą, t a i 
New Yorke jo priešai įsi
veržė į Dominikos konsula
tą 1270 Ave. of Americas ir 
padarė žalos. Policija 31 
areštavo.

Vėliausios žinios
Oyster Bay, L. L —Nuo 

širdies smūgio mirė rusas 
kolajus Orlovas, kuris ruo
šėsi vertėju vykti su Ke
nedžiu į pasitarimą su 
Chruščiovu.

Chicago. —Per Memorial 
dienos, šventes automobilių 
nelaimėse užmu š t a 457 
žmonės.

Ohlando, Fla. — Mirė 
Dr. Louis McDonald Orr, 
buvęs American Medical 
Ass’n prezidentas.

Harrisburg, Pa. — Susi' 
dauž. armijos lėktuvas ”F- 
104” ir žuvo generolas B.B. 
McEntire.

NATO komandos reikalai, 
Francūzijos ginkluotųjų jė
gų ištraukimas iš NATO 
komandos, Alžyro reikalai, 
ir, sakoma, kad yra skirtu
mų vakarinio Berlyno klau
sime. Diplomatai tvirtina, 
kad būk prezidentas Kene
dis pažadėjęs Vakarų Vo
kietijos kancleriui Adenau-
erini perkalbėti De Gaullę.

Bet daugiausiai dėmesio 
yra kreipiama, tai į būsimą 
Kenedžio ir Chruščiovo su
sitikimą. Jie susitiks Vieno
je, birželio 3—4 dienomis. 
Sakoma, kad Kenedžio ir 
Chruščiovo pasitarimui nė
ra paruoštas dienotvarkis, 
kad susitikimas bus tik “su
sipažinimo ir minčių pasi
keitimo.”

Iš Vienos Kenedis skris į 
Angliją, kur jis matysis su 
jos vyriausybe, o gegužės 6 
dieną sugrįš į Washingto- 
na.

Iš Washingtono praneša, 
kad Jungtinių Valstijų val
stybės sekretorius Dean 
Ruskas atidėjo savo išvy
kimą į 'Europą, kur jis, 
kartu su prezidentu Kene
džiu, turi dalyvauti pasita
rime su Chruščiovu. Wash
ingtone laukia svarbių po
litinių įvykių Dominikos 
respublikoje.

Diktatorius Molina Do
miniką valdė nuo 1930 me
tų. Tarp jo ir Jungtinių

pu buvo įtempti. Prieš 
kiek laiko Molina susipyko 
su Romos katalikų viršū
nėmis ir namų arešte laikė 
JAV vyskupą Thomas Reil
ly. Tarp jo režimo ir Kubos 
valdžios santykiai buvo blo
gi, bet vėlesniu laiku buvo 
girdų, kad jis nori su Ku
ba susitaikinti.

Dominikos respub 1 i k a 
randasi gretimoje saloje į 
rytus nuo Kubos. Ji užima 
19,333 ketv. mylių plotą ir 
turi 3,000,000 gyventojų.

Paryžius. — Generolus 
Challe ir Zeller, kurie va
dovavo fašistu sukilimui 
Alžyre, nuteisė 15 metų ka
lėjimo.

Maskva. — Tarybų Są
junga išvarė Vakarų Vo
kietijos koresp o n d e n t ą( 
Heinzą Weberį už siuntinė
jimą melagingų žinių.

Londonas. — Anglų filo
sofas Dr. Bertrand Russe- 
lis sulaukė 89-ių metų am
žiaus.

Belgradas. — Serbijoje 
'siautė baisūs lietūs. Laike 
jų buvo sužeista 224 žmo
nės.

Danai nesutinka su 
NUTO karo planais
Bonna. —Generolas Lau-1 įvesta vokiečių armijos (la

ris I). Norstadas, vyriau-' liniai.
sias NATO jėgų komandie-’ Šis reikalavimas buvo 
rius, pareikalavo iš Dani-1 Įteiktas dar sausio mėnesį, 
jos, kad jį leistų jos terito- Vakarų Vokietijos vyriau- 
rijoje įsteigti NATO pa- sybė jau seniai atsakė, kad 
galbinį karo komandos! ji sutinka “paimti atsako- 
centrą, kurio žinioje būtų mybę”, o Danija po ilgo 
Baltijos jūros srityje vei- svarstymo atsakė, kad jai 
kimas, kaip sausumos, taip I nepriimtini NATO planai, 
oro ir jūrų jėgų. ' NATO komandieriai vis

Jis siūlė, kad Šiaurinio daugiau ginkluoja Vakarų 
NATO komandos centro Vokietiją ir stato jai galin- 
komandieriais būtų vokie- ; gą karinį laivyną, kurio 
čiai generolai ir admirolai, veiklos sritis numatoma 
taipgi, kad į Daniją būtų • Baltijos jūroje.

Brazilija piešia 
užsienio prekybą

Rio de Janeiro. —Arinas 
de Melo Franco, Brazilijos 
užsienio reikalų ministras, 
kalbėjo per radijo ir televi
zijos tinklus. Jis pareiškė, 
kad Brazilija, vesdama pre
kybą su Vakarais, plės ją ir 
su komunistinėmis šalimis. 
Franco sakė, kad prekyba 
su Vakarais jau nepatenki
na Brazilijos prekių išveži
mo ir įvežimo reikalus.

Brazilijos del e g a c i j a 
priešakyje su Joano Dan- 
tas lankėsi Tarybų Sąjun
goje, Albanijoje, Bulgari
joje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje, Rumu
nijoje ir Vokiečių demo

Atsiskyrė Piety 
Afrikos Sąjunga

Johannesburgas. — Pietų 
Afrikos Sąjunga oficialiai 
jau atsisakė nuo Britanijos 
komonve 11 o (com m o n- 
wealth). Atsiskyrimui bal
tieji šovinistai pravarė ne
va balsavimus, bet iš 15,- 
800,000 gyventojų balsavo 
mažiau dviejų milijonų.

Prieš kiek laiko Anglų 
komonveltas reikalavo Pie
tų Afrikos Sąjungos suteik
ti daugiau teisių negrų gy
ventojams, kurių ten yra 
11,000,000. Todėl baltieji 
šovinistai ir atsiskyrė.

Pietų Afrikos Sąjunga 
randasi pačiame pietiniame 
Afrikos gale. Ji užima 472,- 
360 ketvirtainių mylių.

DIDJŪRŲ TYRIMAS
Washingtonas. — Eilė 

kongresmanų išreiškė min
tį, kad Tarybų Sąjunga yra 
pralenkus Jungtines Valsti
jas okeanografijos tyrime. 
Todėl planuoja ir JAV karo 
laivynas plėsti didjūrų tyri
mą. Numatoma tam reika

lui skirti $900,000,000 per 
dešimt metų.

TURKAI AREŠTAVO 
JAV LAKŪNĄ

Ankara. —Turkų policija 
areštavo Jungtinių Valstijų 
karininką W. B. Martiną 
už tai, kad jis nutraukė 
Turkijos vėliavą ir sudras
kė. Jam gręsia kalėjimas 
nuo metų iki trejų. 

kratinėje respublikoje. Ji 
su tomis šalimis padarė 
prekybos sutartis, kurios 
per metus sieks $1,655,000,- 
000 vertę.

Tarybų Sąjunga sutiko 
per metus pristatyti Brazi
lijai 200,000 tonų kviečių 
ir 2,000,000 bačkų naftos. 
Ji taipgi sutiko pastatyti 
kelis plieno, medžio apdirbi
mo ir kitokius fabrikus.

Bogota. —Kolumbia (Co
lombia) Pietų Amerikoje 
ruošiasi per devyneris me
tus nutiesti 500 mylių nau
jų geležinkelių.

Daugiau žinią apie 
J. Gagarino žygį

Maskva, — Tarybų Są
junga pasiuntė informaci
jas Tarptautinei Aviacijos 
Federacijai įregistravimui 
kosmonauto Jurijo Gagari- 

j no žygio.
1961 m. balandžio 12 d. 

tarybiniai mokslininkai iš
šovė erdvių laivą, kuriame 
jurijus Gagarinas 203 my
lių aukštyje nuo žemės, per 
108 minutes, kosmoso erd
vėse apskrido Žemę ir ant 
jos nusileido.

Erdvių laivą iššovė 20,- 
000,000 arklių jėgos raketa 
iš Baikonouro, Azovo jūros 
apylinkės. Erdvių laivas 
nusileido prie Smelovka 
kaimo, Saratovo srityje.

NUŽUDĖ DVI MOTERIS
Plainfield, N. J. — Poli

cija areštavo Lorelle Parks, 
22 metų amžiaus, ir Joseph 
Maxey, 23' metų amžiaus. 
Juos kaltina nužudyme Mrs. 
E. C. Ewell. 49 metu am
žiaus, ir R. Tyson, 50 metų. 
Sakoma, kad jie jas išprie
vartavo ir nužudė.

Nottingham, Anglija. — 
Mr. ir Mrs. D o w n h a- 
mai atšventė 77-ių metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tį. Abu sulaukė jau po 100 
metų amžiaus.

Las Cruses, N. M. —Su
laukęs 65 metų mirė gene
rolas E. M. Caffey.
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Barboros ir žurnalo “Life” 
plepalai

STAMBIOJO KAPITAIO žurnale “Life” net per 
du numerius tilpo “pasakojimai” Barboros Armonie- 
nės, gyvenančios Clevelande, apie tai, kaip ji iš Lietuvos 
su sūnum buvo išvežta i Sibirą ir kaip ji iš ten atvyko 
į Ameriką. Barbora Armonienė tai pasakojusi kaž 
kokiam Nasvyčiui, o Nasvytis—“Life” žurnalo reporte
riui; vadinasi, devintas vanduo nuo kisieliaus. Bet pasa
kojime yra šmeižtų prieš Tarybų Sąjungą, tad ir spaus
dino: “Life” žurnalas negi spausdins tiesos žodį apie 
socialistinę šalį.

Ir visas tas raštas panašus į kliedėjimą, į plepėji
mą—tik tam, kad plepėti,—o ne objektyvų dalykų aiš
kinimą,

J. Armonas su dukra iš Lietuvos atvyko į JAV 
prieš pat antrąjį pasaulinį karą, o Barbora su vaiku 
pasiliko Lietuvoje; gyveno kaime, ir gyveno, matyt, pa
siturinčiai.

• 1948 metais Barborą su sūnum tarybiniai organai 
išvežė į Sibirą. Čia pat pasakysime: Berijos laikais ne 
vienas tarybinis pilietis nekaltai nukentėjo, ir už tai Be
rija gavo atitinkamą bausmę, bet kaipgi buvo su Bar
bora? Ar ir ji nekaltai buvo išvežta? Ne, ji pati nesisa- 
ko, kad nekaltai buvusi išvežta.

1948 metais, atsiminkime, Lietuvoje siautėjo “miš
kiniai” (buržuaziniai nacionalistai, banditai), žudę ne
kaltus žmones, deginę dorų piliečių pastatus, sodybas. 
Atrodo, Barbora juos, banditus, kaip nors rėmė ir ji ti
kėjosi, kad už tai bus išvežta! Štai, kas pasakyta:

“Knowing I might be deported, I made arrange
ments with a friend in Lithuania to send a cablegram 
in code to my husband...” (Žinodama, kad aš galiu būti 
išvežta, aš buvau susitarusi su bičiuliu Lietuvoje, kad 
jis apie tai pasiųstų slapyraščiu kablegramą mano vy
rui...”)

Barbora žinojo, kad ji gali būti išvežta; ji tai pati 
ir pasako, prisipažįsta! Vadinasi, ji prisipažįsta, kad bu
vo kuo nors nusidėjusi Lietuvos liaudžiai. Nekaltas 
žmogus juk niekad nepagalvos, kad jį gali kas nors su
imsi jr kur nors išvežti. ;

’'. Barbora gyveno Sibire, ir ten dirbo visokius dar
bus, ir jai vis geriau vyko negu kitiems vietos žmo
nėms. Ji dirbo lengviau ir valgė geriau. Jos žodžiais:

“My material situation was very good now. By our 
primitive standards I became a rich woman...” (“Mano 
medžiaginė padėtis dabar buvo labai gera. Lyginant su 
mūsų primityviu gyvenimo lygiu, aš buvau turtinga mo
teris...”)
“ Matote!..

Kaip Barbora ten lobo? Kaip ir iš ko patapo turtin
ga, sunku pasakyti, bet tai jos žodžiai. Gal būt padėjo 
jai pundeliai, o gal ir į kokį šmugelį buvo įsivėlusi.

- - Ji turėjo daug rublių. Ir štai vieną dieną Barbora 
duoda tūlai “patikimai moteriškei” 1,000 rublių, kad ji 
rūpintųsi jos sūnum, “jei mane suareštuos.” Vadinasi, 
Barbora čia ir vėl kaž ką darė neaiškaus, ir, matyt, ti
kėjosi, kad ją tarybiniai organai už tai suims.

Taip ir atsitiko: Barbora buvo suimta ir nuteista 
kalėjimam Už ką? Ji nėpasisako! Ji tik plepa, būk ją 
įskundusios “dvi lietuvaitės.” Už ką gi jos ją įskundė? 
Taip ir liekasi neaišku!

Užtenka to, kad jai būvant kalėjime, jos sūnų paė
mė valdžia ir mokė muzikos; vėliau jį priėmė į miškų 
institutą, vadinasi, į aukštesniąją mokyklą, kad jis ten 
baigtų mokslą ir būtų kultūriškas ir naudingas kraštui 
žmogus. Sūnus suaugo, tapo tvirtas, pramokytas vai
kinas.

Pagaliau Tarybų Sąjungos vyriausybė paskelbia 
amnestija; pagal ją paleidžia iš kalėjimo ir Barborą.

Į Jungtines Valstijas atvyksta N. Chruščiovas 
(1959 metais). Pittsburghe prieina prie jo Barboros 
dukra, kuri su tėvu buvo atvykusi į Ameriką prieš ka
rą, pabučiuoja Chruščiovui rankon ir prašo, kad tarybi
nė valdžia padėtų jos motinai, Barborai, atvykti į Ame
riką. Chruščiovas atsakė: Kodėl ne! Ji tuoj pas jus bus!

Ir atvyko,—atvyko su sūnum, jau suaugusiu iš
mokslintu vyruku.

Barbora atvyko sveika ir drūta. Sūnus—taipgi. Na, 
tai kam dabar ši “turtinga moteriškė” plepa niekus, nu
slėpdama teisybę? Rašiny nėra jokios sensacijos, nei gi 

,pamokų kitiems. Doras žmogus, perskaitęs rašinį, grei
čiau pasipiktins, negu Barborai užjaus.

Kapitalistinis žurnalas, spausdindamas tokius ple
palus, aišku, turi tikslą: atsiranda jam proga dar kartą 
bandyti paskleisti nuodų prieš socialistinę šalį, bet mes 
netikime, kad tie nuodai galvojantį žmogų užnuodihtų.

Kuo baigsis?
KUO BAIGSIS Francūzijos-Alžyro taikoj konfe

rencija, niekas tikrai nežino. Ji eina labai lėtai Jtariama- 
si atsargiai. Vienas geras dalykas iš konferencijos išeis: 
•bus išlaisvinta tūkstančiai alžyriečių iš francūzų kolo
nistų kalėjimų. Paskelbtos mūšių paliaubos.
’"’’/Pagaliau, nežiūrint, kuo konferencija baigsis, Aižy
tas visvien, anksčiau ar vėliau,- bus nepriklausomas!

KANADIEČIŲ TAIKOS 
ŠALININKŲ 
MEMORANDUMAS 
VALDŽIAI

Š. m. gegužės mėn. 15 d. 
Kanados Taikos kongreso 
delegacija, kurioje buvo ir 
lietuvių atstovas F. Gu
tauskas, lankėsi pas Kana
dos premjerą J. Diefenba- 
kerį ir įteikė jam memo
randumą už taikos išlaiky
mą pasaulyje.

Memorandumas, kaip tei
singai pastebi “Liaudies 
balsas,” pasisako prieš stei
gimą taip vadinamų slėptu
vių nuo atominių bombų, 
kadangi tos slėptuvės nuo 
sunaikinimo neišgel betų; 
tai yra tik žmonių apgau
dinėjimas, tik sulaikymas 
jų nuo kovos už nusiginkla
vimą, už taiką. Laikraštis 
primena: |

Visuomenė turi vesti ener
gingą kovą prieš nuklinius 
ginklus. Jie turi būti uždraus
ti ir sunaikinti. Tai jau nebe 
karo ginklai, o tiesiog žmoni
jos išnaikinimo.

Vienos 20 megatonų bom
bos užtektų sunaikintj tokį 
miestą, kaip Torontas ar 
Montrealas. O Amerika ir Ta
rybų Sąjunga turi tūkstančius 
tokių bombų, užtektų po ke
lias kiekvienam miestui, ne 
tik Jungtinėse Valstijose ir į 
Kanadoje, bet ir Europoje ir 
kituose kontinentuose.

Jeigu žmogus nori palikti 
žmogumi ir tęsti pažangą, tai 
jis turi išsižadėti nuklinių 
ginklų.

Kanadoje smarkiai ple
čiasi taikos šalininkų judė
jimas. Jam priklauso dar
bininkai, farmeriai, , profe
sionalai,; švietėjai, intelek
tualai - mokslihįrikai. Jie 
palaiko K,a n a d (j s Taigos 
kongresą/ Memo'varid u in e 
Kanados valdžiai šis Kon
gresas, be kitko, sako: 
Karas — pasenęs 
jau dalykas 1 .

Prieš trejus metus tiktai 
sauja žmonių Kanadoje viešai 
protestavo prieš ginklavimosi 
lenktynes. Per praėjusius me
tus susidarė eilė organizacijų 
per visą Kanadą. Per Velykas 
įvyko dideli maršavimai 37- 
niose šalyse; tūks t a n č i a i , 
įskaitant daugelį jaunų žmo
nių, dalyvavo kiekvie name 
didesniame mieste Kanadoje. 
Kanados mokslininkai prisidė
jo prie Britanijos ir Jungtinių 
Valstijų mokslininkų su įspėji
mais, kad reikia padaryti galą 
plitimui nuklinių ginklų, jeigu 
norime išvengti ^nelaimės. Vė
liausiu pavyzdžiu yra peticija 
dvylikos mokslininkų ir tech
nikų, dirbančių Deep River.

Kanados žmonės nenori da
lyvauti nuklinių ginklų lenk
tynėse.

žmonės, sako memorandu
mas, pamatė, kaip ir jūs pa
tys, kad vystymasis mokslo ir 
technologijos padarė nusenu
siu dalyku senus supratimus 
apie pergalę ar pralaimėjimą. 
Abudu didžiųjų jėgų blokai 
dabar turi užtektinai bombų 
sunaikinimui vienas kito ir net 
visos žmonijos;' bet su tikriau
siu ir savęs susinaikinimu. Vie
na 20-tieą megatonų bomba 
visiškai sunaikintų Toronto 
metropolį.. Nėra apsigynimo, 
nei kontratakos ar pasitikimo 
ar “civilinio apsigynimo.” 
Slėptuvių programa yra žiau
ri apgavystė, ji tiktai migdo 
žmones, kad priimtų karinę 
psichologiją ir sumažintų no
rą dirbti dėl taikos. Mes ra
giname jus padaryti galą šiam 
pražūtingam ir demoralizuo
jančiam veikimui.

Ginklavimosi lenktynės tę
siasi todėl, kad į prisirengimą 
karui investuota didžiulis kie
kis medžiagos ir emocijos; gi
gantas lekia linkui bedugnės 
iš inercijos. Prezidentas Ei- 
senroweris, savo atsisveikini
mo kalboj Amerikos žmonėms, 
teisingai įspėjo apie didėjimą 
“militarinio-i ndustrinio komp
lekso” kontrolės -ant visų gy
venimo aspektų.

Plačiai jaučiama baimė,, kad

nusiginklavimas reikštų eko
nominį susmukimą ir masinį 
nedarbą. 1945 metais mes per
ėjome iš karo ekonomijos į 
taikos ekonomiją be didelių 
sunkumų; o dabar mes turi
me didelį nedarbą, nežiūrint 
didelių sumų militariniams 
reikalams-—virš pusantro bili
jono dolerių per metus.

šie pinigai galėtų būti pa
naudoti geresniam tikslui — 
vystymui ekonomijos ir kėli
mui gyvenimo standarto Ka
nadoje ir atsilikusiose šalyse.

TARYBINĖ SPAUDA 
APIE PADĖTĮ 
ALABAMOJE

Apie tai, kokie baisūs da
ly k a i vyksta Alabamos 
valstijoje, kur neseniai bu
vo padarytas labai žiaurus 
užpuolimas ant “Laisvės ke
liautojų”'autobuso, rašo vi
so pasaulio spauda. Rašo 
pasipiktinusiai. Rašo pla
čiai ir tarybinė spauda.

Žemiau paduosime kai 
kuriuos paragrafus iš 
Maskvos “Pravdos” kores
pondento B. Strelnikovo ap
rašymo: Strelnikovas at
stovauja “Pravdą” JAV. 
Jis savo koresponde n c i j ą 
rašė š. m. gegužės 23 d. 
(vertimas į lietuvių kalbą 
Eltos). Prašome pasiskai
tyti :

Montgomerio mieste, Ameri
kos Alabamos valstijos . sosti
nėje, įvesta karo padėtis. Jau 
koletą dienų čia žvėriškai mu
šami negrai ir baltieji, kovo
jantys už tai, kad spalvotie
siems gyventojams būtų su
teiktos pilietinės teisės. Kru
vinas kautynes organizavo ku- 
klukslanininkai. Juodašimti- 
nihkus atvirai remįa vietinė 
policija ir valstijos valdžios 
organai. : ? ..;
•• Gegužės 20 dieną į Montgo
mery atvąžiavo autobusas, ku
riamu bųyo.lū studentų, bal
tųjų ir jėbdųjų‘“žyįio u'ž lais
vę’,’ ‘(“Freedom * riderš!’)) da
lyvių.. Tą pačią minutę buvo 
išmušti vjsi autobuso .stiklai, 
išplėštus durys. Rasistai grie
bė jaunuolius ir bloškė juos 
įsisiautėjusiai miniai po kojo
mis. Kėli šimtai ch’uliganų ke
letą valandų mušė ir kankino 
negalėjusius apsiginti jaunuo
lius ir merginas, kol tie nete
ko sąmonės.

“Nieko baisesnio nemačiau 
per visą savo gyvenimą, — ra
šo laikraščio ‘New York Tri
bune” korespondentas :■—Prieš 
mano akis šmėkčiojo geleži
niai vamzdžiai ir lazdos, pyk
čio iškraipyti veidai ir sukru
vinti kumščiai.

“Minia iš visų pusių ap
siaut mažytę ‘žygio už laisvę’ 
dalyvių grupę. Rasistai svai
dė juos ant žemės,- daužė 
lazdomis ir kumščiais, try
pė kojomis, šoko ant jų kaž
kokį laukinį šokį... Praėjo 
penkios minutės, dešimt, pen
kiolika... Policijos nebuvo...

“Kai viskas pasibaigė visų 
pirma išvydau baltą jaunuolį, 
be jokio gyvybės ženklo gu
lėjusį ant žemės. Jo galva bu
vo praskelta keliose vietose, 
šviesūs plaukai sukruvinti ir 
purvini, lūpos sudraskytos, vi
sas veidas atrodė it baisi 
kraujo kaukė. Vėliau aš su
žinojau, jog tai studentas 
James .Z vergas iš Wisconsino. 
Šalia jo gulėjo kiti..., Neto
liese stovėjo policijos mašina. 
Joje išsikėsnojęs sėdėjo poli
cijos komisaras Sudlivanas. 
‘Garbės žodis, nesuprantu, kas 
čia vyksta,’ — tingiai aiškino 
jis reporteriams.”
500 maršalų

Tvarkai atstatyti Robertas 
Kenedis įsakė pasiųsti į Mont
gomery 500 federalihių poli
cininkų (maršalų). Tačiau 
Alabamos valstijos guberna
torius rasistas Patersonas vie
šai pareiškė, kad “Alabama 
nepakęs intervencijos iš sve
tur.” Gubernatorius .grasina 
“uždaryti už grotų” Kenedžio 
atsiųstus feder. policininkus. 
Siekdamas išsaugoti visą savo 
turimą valdžią, Patersonas pa
skelbė Montgomėryje karo 
padėtį. Savo įsakyme apie ka
ro padėties įvedimą guberna
torius riaušių sukėlimu kalti-

na... “žygio už laisvę’’ daly
vius.

Tikrai sakant* visa valdžia 
Montgomery! e dabar yra ku- 
kukluksininkų rankose. Priei
ta iki to, kad teisėjas Johnso- 
nas, išdrįsęs pasisakyti prieš 
kukluksklano vadeivas, bijo 
išeiti i gatvę. Telegramoje, ku
rią teisėjas atsiuntė teisingu
mo ministerijai, jis prašo, kad 
jo namą apsuptų FBI agentai, 
nes rasistai grasina su juo su
sidoroti, o vietine policija pa
sikliauti negalima.

Pogromininkai tebesiautėja, 
nežiūrint, kad teisingumo mi
nistro K ė n c d žio įsakymu į 
Montgomery atvyksta vis nau
ji ir nauji policijos būriai iš 
kitų valstijų.

1,500 negrų,- susirinkusių 
vietos bažnyčiose, vos-ne-vos 
išvengė kruvino susidorojimo. 
Bažnyčią apsupo rasistai, ap
siginklavę plytomis ir geleži
niais vamzdžiais. Pro langus 
ėmė lėkti akmenys. Keli žmo
nės buvo sužeisti, ir negrams 
teko pasislėpti rūsyje. Polici
ninkai priešais bažnyčią svie
dė keletą granatų su ašarinė
mis dujomis, lyg stengdamiesi 
išvaikyti minią, nors buvo vi
siškai aišku, jog vėjas nuneš 
dujas bažnyčios link, 
rūsyje pradėjo dusti, 
žmonių išbėgo į gatvę 
žvėriškai sumušti.
Po 100 metų...

Rasistai Jungtinių Amerikos 
Valstijų pietuose siautėja kaip 
tik tuo metu, kai Amerikoje 
minima 100 metų sukaktis nuo 
tos dienos, kuomet prasidėjo 
pilietinis karas — karas už 
vergovės panaikinimą.

Prieš 100 metų didysis ame
rikietis A. Linkolnas nuvedė 
šiauriečių kariuomenę į pie
tus, kad visiems laikams bū
tų padarytas galas 
dystei. Bet šiandien, 
mi kruvinus įvykius 
meryje, amerikiečiai 
miesi klausia: “Kas

žmonės 
Keletas 
ir buvo

vergval- 
matyda- 
Montgo- 
stebėda- 
gi nuga

lėjo prieš 100 metų?”
Į šį klausimą nedviprasmiš

kai atsako kažkoks Karlas 
Betsas, macionalipio kpmiteto 
jubilięjui, surengti;, vadovas: 
“Pietūs, gal būt, pralaimėjo 
katą prieš šimtą metų. Bet 
jie, be abejo, laimės pergalę 
švenčiant jo šimto metų su
kaktį!” — pareiškė jis.

štai kaip “pažengė į prie
kį” išgirtoji amerikinė demo
kratija per pastaruosius šim- 

metųtą

Su didžiuliu džiaugsmu buvo sutikta žinia Vilniuje apie 
sėkmingą Jurijaus Gagarino kelionę j kosmosą.

NUOTRAUKOJE: vilniečiai gatvėse klausosi radijo pra
nešimų apie pirmojo pasaulyje kosmonauto Jurijaus Gaga
rino skridimą kosmose.

IŠ LAIŠKU
Vilnietė Tamara Rotoms- 

kienė, karo metu keletą 
metų gyvenusi JAV, rašo 
Ievai Mizarienei:

Tik vakar ■paštas teatne
šė jubiliejinius “Laisvės” 
numerius, 
šyti Jums 
šio mane, 
beskaitant 
būno puslapius. -Kyla no
ras paspausti kiekvienam iš 
Jūsų ranką, apkabinti, pa
bučiuoti ir iš visos širdies 
palinkėti Jums (nors ir su 
dideliu pavėlavimu) geros 
sveikatos, asmeninės laimės 
ir dar antra tiek padirbėti, 
kiek esate padirbėję pažan
gos ir dorų žmonių labui.

Daug, daug pasakyčiau 
Jums šia šventiška proga, 
kas, rodos, veržiasi iš šir
dies gilumos. Bet draugai 
jau tiek daug gražaus Jums 
pasakė ir palinkėjo, kad 
vargu, ar ką nors maųjo be- 
pridėsiu. Viena galiu pa
sakyti: man rodos, Jūs čia, 
Jūs arti, Jūs tokie artimi 

į ir mieli.
Tad likite sveiki, bran

gūs draugai.
J ūsu

Tai 1 tara Rotonįskienė 
Vilnius, 
1961 m. geg. mėn. 16 d.

P. S. Noriu atsiprašyti 
Jūsų, kad neparašiau laiku, 
nepasveikinau Jūsų anks
čiau. Tada, kai visi drau
gai rašė Jums sveikinimus, 
aš buvau Maskvoje; ten 
daug dirbau, gyniau diser
taciją (kurią sėkmingai ap
gyniau).

Hana Jus taip pat nuo
širdžiai sveikina. Ji va
žiuoja į Krymą, į pionierių 
stovyklą—Arteką.

Bučiuoju, T. R.

Laisves
Negaliu apra- 

jausmo, apėmu- 
besklaidant ir 

šio kilniojo tri-

mą iš priespaudos ir tam
sos.

Nuoširdžiausiai spaudžiu 
dešines laisviečiams Povilui 
Rainiui, Jurgiui Daniui, S. 
Večkiui ir Tamošiūnienei, 
linkėdamas jiems sveikatos 
ir kūrybingos veiklos pasi
sekimo, su kuriais pereitą 
vasarą buvo džiugu nors 
trumpam laikui asmeniškai 
susipažinti jiems viešint 
Lietuvoje.

Tat valio, Laisviečiai! 
Valio visam kolektyvui!

Vincas M a žilis

Sveiki, laisviečiai!
Detroite gyvuoja LLD 52 

kuopa. Mes šį tą veikiame, 
tik per mažai į spaudą pa
rašome.

Gegužės 14 dieną mudu 
su Stasiu Rusaičių ir kitų 
pagalba buvome surengę 
Leono Prūseikos atminimui 
paren^imelį. Pa'vyko, nes * 
Prūseika paliko didelę kul
tūrinių žmonių armiją, o 
ypatingai LLD narių.

Nuo parengimo pelną pa
dalinome sekama i : $25 
“Laisvei,” kuriuos čia siun
čiu, ir $71 “Vilniai.”

Taipgi tariu ačiū visiems 
už atsilankymą ir mote
rims, kurios paruošė mais
tą.

J. Liniinskas

galvojama ir 
šio fabriko

Panevėžio stiklas
Panevėžyje jau pradeda

mas statyti stiklo fabrikas. 
Jis aprūpins respubliką 
stiklu langams ir vitrinoms, 
gamins matinį ir raštuotą 
stiklą, o taip pat žemos 
įtampos stiklinius izoliato
rius. “

Numatyta pastatyti pa
grindinį korpusą ir kerami
nius skyrius* žaliavos ir ga
tavos produkcijos sandė
lius, paruošimo ir dėžių 
skyrius, kontorą, kompreso
rinę ir transformatorinę. 
Atvežti žaliavai ir išvežti 
produkcijai bus nutiesta 
geležinkelio šaka, pastaty
tas savas šilumvežių depas 
ir garažas.

Iš anksto 
apie būsimus
darbininkus. Jiems bus pa
statyti astuoni dideli gyve
namieji namai, vaikų lop
šelis, darželis, valgykla.

Fabriko statybos - monta
vimo darbai truks trejus 
metus. Stiklui gaminti 
kvarco smėlis bus atveža
mas iš Anykščių, kalkakme
niai — iš Akmenės rajo
no, dolomitai — iš Latvi
jos* o chemikalai—iš Dom- 
baso, Volčhovo, nuo Aralo 
jūros iibiš kitur/

Broliškųjų respublikų pa
rama tuo nesibaigs: iš jų 
bus atsiųstos reikalingos 
mašinos, dujotiekiu atke
liaus dujos. Tuo būdu mū
sų respublika sutaupys di
džiulį vietinio kurt) kiekį.

Pasvalys, 1961. V. 18
Gerbiamas Drauge 
“Laisvės” Redaktoriau!

Kažkodėl aš tik šiomis 
dienomis sulaukiau puikius 
jubiliejinius leidinius, to
dėl ir mano sveikinimas bus 
pavėlavęs, nors ir taip pra
šau neatsisakyti jį patal
pinti Jūsų redaguojamoje 
“Laisvėje’’ kas seka.

Sveikindamas laisviečius 
•brolį Aleksandrą ir brolie
nę- Magdaleną Walley, gy
venančius Fort Lauderdale, 
Fla., Stingu žodžių išreikšti 
dėkingumą už “Laisvės” 
prenumeratą ir gausų siun
tinėjimą į savo Tėvynę pa
žangiųjų Amerikos rašyto
jų įvairaus turinio knygų 
per ilgus metus.

“Laisvė” ir tos knygos 
šimtams mūsų krašto žmo
nelių, paskendusių prietarų 
klampynėje, atidarė akis ir 
parodė tikrąjį kelią, vedan
tį į progresą ir išsivadavi-

Minersville, Pa.
Gegužės 21 dieną mirė 

laisvietis Vincas R a m a - 
nauskas, sulaukęs 88 metus 
amžiaus. Velionis yppatin- 
ga liga nesirgo, išskyrus 
tai, kad per kelius kojų są
nariuose buvo išdžiūvę taip 
vadinami “synovial fluids” 
(syvai), be kurių sąnariai 
neslidinėja. Todėl per kele
rius paskutinius metus Vin-> 
cas turėjo p r o b 1 e m ą su 
vaikštinėjimu. Prieš smeg
tį per paskutines dvi sŽ 
vai tęs jau nebepasikėlė iš 
lovos

Velionis paliko liūdesyje 
5 dukras ir vieną sūnų.

Gegužės 25 d. Vincas bu
vo palaidotas protestantų 
kapuose šalia savo žmonos, 
kuri mirė 1925 metais.

Vincas Ramanauskas vi
są savo gyvenimą Ameri
koje laikėsi pažangiųjų tar
pe.

Apie velionio gyvenimą ir 
jo idėjos tikslus bus para
šyta vėliau.

Laidotuvių dalyvė U. B.

Ronia. — Dino de Lau- 
rentis, filmų gamintojas, 
paskelbė, kad netoli nuo 
Romos jis įrengs filmų ga
myklą 3,000 akrų plote, ku
rios įrengimui išleis $30,► 
000,000. '

t

2 p.«Laisve (Liberty)—Benk t., birželio (June) 2, 1961



DOMININKAS JUSIUS
ŠIEMET JAM SUKAKO

70 METŲ AMŽIAUS
Jusius yra kilęs (sulyg 

caro laikų) iš Kauno gu
bernijos, Ukmergės parapi
jos, Radaikių kaimo. Jo tė
vai, Gasparas ir Anastazi
ja Jusiai, turėjo 5 dešimti
nes žemės. Vaikų jiedu tu
rėjo 5 sūnus ir tris dukras. 
Domininkas buvo jų antras 
vaikas, gimė 1891 metų ba
landžio 6 d.

Ant 5 dešimtinių žemės 
gyvenant šeimai iš 10-ties 
asmenų, aišku, gyvenimas 
buvo skurdus. Tačiau jo tė
vai buvo tuo geri, kad jie ir 
prie taip sunkių gyvenimo 
ekonominių sąlygų leido 
Domuką 3 žiemas į pradinę 
mokyklą.

Mano paprašytas, apie 
savo gyvenimą dar nuo vai
kystės drg. Jusius suteikė 
mums tokių duomenų:

“1900 metais mane išlei
do tarnauti už piemenėlį į 
Miknių sodžių, ir taip va
sarą iš vasaros eidavau 
tarnauti už piemenį iki pa
augėjau. 1910 metais atvy- 
aku į Ameriką, į St. Charles 
miestuką^ III valstijoje. O 
1915 m. persikėliau į St. 
Joseph, Mo. 1917 metais 
buvau paimtas į JAV armi
ją. Na, ir armijoje būda
mas, Little Rock, Ark, pata
pau JAV piliečiu. Iš armi
jos buvau garbingai paliuo- 
suotas 1918 m. gruodžio 26 
d. 1919 m. kovo mėnesį ve
džiau Veroniką Malinaus
kaitę, 1921 d. buvome su 
žmona parvykę į Lietuvą^ 
Grįžome 1922 m. ir apsigy
venome W o r c e s t e r y je, 
Mass. 1922 metais gimė 
sūnus Edvardas. 1930 me
tais persiskyreme su žmo-įsį drg. D. Jusiui sukako 70

Worcesteryje jis priklauso 
prie Aido Choro, per ilgą 
laiką dainuoja jame. 0 ka
da choras stato veikalus ar 
operetes, Domininkas visa
da turi rolę.

Kaip visuomeninis veikė
jas, Jusius yra sumanus ir 
darbštus. Worcesteryje jis

puikiai .darbuojasi organi
zacijose. Vienur jis pirmi
ninkauja, kitur sekretoriau
ja. Darbininkiškame judė
jime jis yra puikus kovoto
jas už šviesesnę ateitį dir- 
bančiajai žmonijai. Jis 
taipgi yra puikus veikėjas 
nacio nalinėse pažangiųjų 
lietuvių organizacijose.

Laikraštis “Laisvė” Do
mininkui yra arti prie šir
dies. Jis yra dalyvavęs 
daugelyje “Laisvės” kontes- 
tų gavimui naujų skaityto
jų ir yra kontestuose pui
kiai pasižymėjęs. Jis yra 
veiklus jos platintojas ir fi- 
n a n s i n iai rėmėjas. Kai 
kada stipriai užpyksta, ta
čiau nuo visuomeninių dar
bų jis nesitraukia — dirba 
kad ir pasibardams su savo 
bendradarbiais.

Šių metų balandžio mėne-

metų amžiaus. Jis yra aukš- 
Jau 
Jau 

apie 5 metai,, kai iš dirbtu- 
Iš amatb Jusius yra dai- vės pasitraukė, tačiau vi- 

lidė. Kur tik jis gyveno, ■ suomeninėje 
dirbo medžio išdirbiniu 
dirbtuvėse. Progresyviame 
judėjime jis pradėjo dar
buotis nuo pat atvykimo į 
Ameriką.

Jis yra ir scenos mėgė
jas. Dalyvauja vaidinimuo
se ir turi gero pasisekimo.

na.
”1936 m. vedžiau Julią tas, petingas vyras. 

Šimkaitę. Su ja ir dabar te-, pasidavęs po pensija, 
begyvename.” . .

m.

j i s
dirba kaip dirbęs.

Sveikiname Domininką 
Jusiu 70 metų amžiaus su
kaktimi.
darbštų visuomenininką ir 
linkime jam dar ilgai gy
venti ir veikti!

Pr. Buknys

Sveikiname kaip

PLUNGE
ris kadaise “Laisvės” kino 
teatro sienas ežerų ir laukų 
vaizdas išdabino? Jis dar 
gyvas ir meno neužmiršo. 
Teko man jį anądien susi
tikti. Sustabdė jis mane ir 
sako:

— Kas galėjo tikėti, a? 
Plungės gatvės asfaltuotos! 
Ne, jeigu kas man būtų 
prieš karą sakęs, kad aš 

reginį: anoje pusėje upės,IPlungėje asfaltu žingsniuo- 
ant kalvelės, stovi skerdyk-' siu, būčiau jį negražiai iš- 

ua, tuščias laukas tarp ge- vadinęs...
ležinkelio ir upės netruk
dys gerai matyti ir atpa
žinti Telšių gatvės namus... 
Bet kas čia? Ar dar ne 
Plungė? Kas tai per mies
tas?

Ne! Nepažinsi Plungės!
Juk tame tuščiame plote 
tarp geležinkelio ir 
dabar šimtai naujų namų

Įsivaizduoki, plungieti, 
kad esi greitajame dizeli- 
niame traukinyje, kuris ne- 

„ ša tave iš Vilniaus į Plun
gę. Vienuolikta valanda 
ryto, traukinys artėja prie 
miesto. Tu seniai seniai 
besi buvęs gimtinėje, tu 
jaudinies, nerimsti prisi
glaudęs prie vagono lango, 
lauki pasirodant pažįstamą ♦ • • —• • —

upės

išaugę. Geležinkelio, Drak- nęs gyvena.
šo ir Kranto gatvėse poka
rio metais pastat y t u o s e 
nuosavuose namuose apsi
gyveno keletas šimtų plun- 
giečių — darbininkų ir tar
nautojų. Užstatytas ir plo
tas nuo buvusio “Arklių 
turgaus” iki Igno Burvio 
sodybos. Čia atsirado nau
jos Salomėjos Nėries., Ke- 
pyklos, Mickevičiaus - Kap- 

f \ ūko ir kitos gatvės. 
k O miesto centras?

Ar prisimeni Antaną Ka- 
zoną, senąjį menininką, kū

Miesto viduryje, kur 
anksčiau vadinamas “kro- 
mų pastatas buvo, dabar 
graži aikštė, gėlynai, o ant 
aukšto granito postamento 
stovi kovotojo dėl Tarybų 
valdžios Lietuvoje Vlado 
Rekašiaus biustas.

Ne tik miesto išorė pasi
keitė. Visai kitaip ir žmo- 

Beveik kiek
viename bute — radijo apa
ratas, ant stogų — televi
zorių antenos.

Pamatę, kad iš karčiamų 
ir pirkių miestelio Plungė 
tampa pramoniniu Žemaiti
jos centru, šio buvusio už
kampio žmonės pradėjo 
daugiau viskuo domėtis.

Man ypač patinka Plun
gė rytais, kai iš visų gat
vių mokyklų link skuba jau
nimas. O jo iš tiesų daug. 
Juk vidurinėse ir septynme
tėse mokyklose šiuo metu

Kaip tvarkosi Tarybų 
Lietuvos rašytojai

(Specialiai “Laisvei“)
Tarybų. Lietuvoje rašyto

jai, kaip ir kiekvienos kitos 
profesijos darbo žmonės, 
turi savo organizaciją. Dar 
prieškariniais laikais, va
dovaujant Petrui Cvirkai, 
visi pažangieji Lietuvos ra
šytojai buvo susibūrę į Ra
šytojų Sąjungą. Karas lai
kinai nutraukė Sąj u n g o s 
veiklą, tačiau daug gabių, 
talentingų ir visiems žino
mų rašytojų buvo pasitrau
kę į Tarybų Sąjungos gilu
mą ir ten nenuilstamai kū
rė, įkvėpdami kovai su oku
pantais lietuviškosios divi
zijos karius. Salomėjos 
Nėries, Petro Cvirkos, An
tano Venclovos, Eduardo 
Mieželaičio ir daugelio ki
tų kūryba buvo verčiama į 
rusų kalbą ir tuo pačiu pri
einama plačiausioms skai
tytojų masėms.

Pergalingai grįžę į Tary
bų Lietuvą minėtieji rašy
tojai ir sudarė naujos po
karinės Lietuvos Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos 
branduolį.

Kas yra ta Rašytojų Są
junga, kokie jos tikslai, ko
kios jos narių teisės ir par
eigos.

Rašytojų Sąjunga yra 
laisvanoriška visuomeninė 
organizacija, jungianti vi
sus literatus, savo kūryba 
dalyvaujančius kovoje už 
taiką ir draugystę tautų 
tarpe, už darbo žmonių pa
žangių siekių įgyvendinimą. 
Tarybiniai rašytojai tęsda
mi geriausias klasikinės li
teratūros tradicijas savo 
kūryboje vadovaujasi socia
listinio realizmo metodu. 
Socialistinis realizmas rei
kalauja iš rašytojo teisingo 
tikrovės atvaizdavimo, pa
rodant šių dienų, gyvenimą 
revoliuciniame išsivystyme. 
Tarybinis rašytojas turi vi
sas galimybes pareikšti sa
vo talento individualumą ir 
neribotas galimybes įgyven
dinti savo kūrybinę inicia
tyvą. Tarybiniai rašytojai 
neturi kito kilnesnio tikslo, 
kaip tarnauti savo dkrbo

liaudžiai, padedant atsikra
tyti kapitalizmo atgyvenų 
žmonijos sąmonėje, drąsiai 
parodant gyvenimo priešta
ravimus ir konfliktus.

Vadovaujantieji Rašytojų 
S-gos organai savo veikloje 
remiasi literatūrine visuo
mene, spaudos leidinių re
dakcijų kolegijomis, leidyk
lų tarybomis, Rašytojų Są
jungos kūrybinėmis sekcijo
mis ir komisijomis.

Svarbiausiu Rašytojų Są
jungos uždaviniu yra rū
pintis, kad būtų sukurta 
kuo daugiau geresnių kūri
nių, pasižyminčių aukštu 
meistriškumu ir reikiamu 
idėjiškumu. Sąjunga rūpi
nasi kūrybinės patirties pa-

literatūrinis derlius, bei Valentinas BYČKO. 
nubrėžiamos ateities kūry
binio ir organizacinio darbo 
gairės, bei slaptu balsavimu 
išrenkami vadovaujantieji 
organai.— Rašytojų Sąjun
gos valdyba. Nuo vieno iki 
kito suvažiavimo toji val
dyba yra vyriausiu vykdo
muoju organu. Valdybos 
plenume išrenkamas valdy
bos prezidiumas ir sekreto
riatas. Rašytojų Sąjungos 
valdybos plenumas sušau
kiamas nerečiau kaip kartą 
į metus. Nuo plenumo iki 
plenumo Rašytojų Sąjungos 
valdybos prezidiumas vado
vauja visai Sąjungos veik
lai.

Šiuo metu Rašytojų Są
jungos pirmininku yra po
etas Eduardas Mieželaitis, 
pirmininko pava duotoj u 
jaunas poetas Justinas 
Marcinkevi č i u s . Sekreto
riais yra prozaikas Alfon-

sidalinimu su broli šk ų j ų'sas Bieliauskas, poetas Al- 
kaimyninių literatūrų at-.gimantas Baltakis, poetas 
stovais, o taip pat lietuvių 
rašytojų leidinių vertimu į 
kitas kalbas, bei geresnių 
kitų literatūros veikalų 
vertimu į lietuvių kalbą.

Ypatingą dėmesį Rašyto
jų Sąjunga kreipia jauno
sios literatūrinės pamainos 
ugdymu, perdavimu jauni
mui senesnės kartos rašyto
jų sukaupto patyrimo. Ta
rybų Lietuvos raš y t o j a i 
jaučia kasdieninę Sąjungos 
p a ra m ą tiek materialiai, 
tiek moraliai, palaikant ir 
plečiant nuolatinius rašy
tojų ryšius su gyvenimo 
tikrove.

Rašytojų Sąjungos nariu 
gali būti kiekvienas litera
tas - prozaikas, poetas, dra
in a t u rgas, kinodramatur- 
gas, kritikas ir , vertėjas, 
aktyviai dalyvaujantis res
publikos literatūr i n i a m e 
gyvenime. Vienintelė sąly
ga įstoti į Naršytojų Sąjun
gą yra prozos, bei poezijos 
knygos, pjesės scenarijai, 
vertimai bei literatūriniai- 
kritikiniai darbai jau pa- 
seklbti spaudoje ir turintie
ji savarankišką meninę 
reikšmę.

Sąjungos narys, be savo 
tiesioginio kūrybinio darbo 
dar privalo dalyvauti rašy- 
tojinių organizacijų darbe 
ir vykdyti Sąjungos rinkti
nių organų pavedimus. Są
jungos nariai taip pat pri
valo mokėti nedidelį nario 
mokestį, kas sudaro dalį 
Sąjungos pajamų.

Be pareigų Rašytojų Są
jungos nariai turi ir visą 
eilę teisių . Kiekvienas na
rys turi teisę rinkti Sąjun
gos vadovaujančius bei re
vizijos organus ir gali būti 
pats į juos išrinktu. Kiek
vienas narys gali asmeniš
kai daylvauti svarstant Są
jungoje jo kūrybą, arba 
svarstant jo asmenišką po- 

metų. Tačiau 1940 metų'elgį. Suprantama, kad 
rudenį buvo pradėta nuo kiekvienas narys naudojasi 
kelių lovų, buvusiame Pa
tašiaus name, o dabar — 
chirurginis, gimdymo ir vi
daus ligų skyriai, tuberku
liozinis dispanseris.

Šitos ligoninės darbuoto
ja, mano kaimynė Marcelė 
Normanti-enė dažnai užsuka 
į svečius.

—Negaliu nei apsakyti, 
kokia aš jaučiuosi laiminga, 
—sako man kartais M. 
Normantienė. — Ir sveika
ta dabar po operacijos pa
sitaisė. Gaila tik, kad vyro 
nėra namie. Jį karo audra 
nubloškė į Angliją. Rašo, 
kad sergąs. O kaip mes jį 
čia greitai pagydytame, juk 
tiek gerų daktarų ligoninė
je...

Ne viena M. Normantienė 
gali pasidžiaugti s ayo lai
minga šiandiena. Vargas 
ir skurdas visiems laikams 
paliko Plungę, kuri dauge-

Mozūriūnas, Antanas Jo
nynas, poetas Vacys Reime- 
ris ir kritikas Kazimieras 
Ambrasas, kurių kiekvienas 
savo pareiga eina lygiai po 
6 mėnesius iš eilės.

Rašytojų Sąjungos valdy
ba turi teisę leisti literatū
rinius žurnalus, laikraščius, 
almanachus, įsteigti mokslo 
įstaigas, muziejus, klubus, 
bibliotekas, sanatorijas ir 
t. t. Visaais tais klausi
mais tiesioginiai rūpinasi 
prie rašytojų Sąjungos vei
kiantis Literatūros Fondas, 
o rašytojų teises saugo ir 
gina speciali tam reikalui 
įsteigta Autorių teisių val
dyba.

VIRŠ 100 NARIŲ
Šiuo mėtų Tarybų Lietu

vos Rašytojų Sąjunga turi 
virš šimto narių. Ji apjun
gia seniausius ir pačius 
jauniausius respublikos li
teratus’. Taip, pav., visiems 
žinomas liaudies poetas Jo
varas — Jonas Krikščiūnas 
jau pradėjo devintą dešim
tį (gimęs 1880 metais), o 
poetas Albinas Bernotas ne
seniai sukako 27 metus 
(gimęs 1934 metais).

Didžioji dalis aktyvesnių 
rašytojų dalyvauja Sąjun
gos kūrybinėse sekcijose ir 
komisijose. Šiuo metu Ra-

Prie Dniepro
Kokia žydriai
Rytų aušra,
Tik Dniepras tyvuliuoja
Ir bangeles
Melsvai žalias
Mieloj tyloj liūliuoja.
Tyku, ramu...
Virš lygumų
Net vėjas nepabunda,
Tik tarp vešlių, 
aukštų žolių
Kažkas vos-vos sujunda.
Tik pro šakas
Regi rankas
Ir užriestą nosyte...
Tiktai galva
Ten ties kalva
Pro krūmus vos matyti.
Tai sėdi jis—
Kantrus žvejys,—
Plaukų sruogelę braukia...
O pakrašty
Draugai kiti
Taip pat laimikio laukia.
Visi rimti
Žiū, kimba!.. Tik nedrą

siai...Nesujudės, 
Ir užimti— 
Ramiai sėdės..
Kad taip sėdėtų klasėj! 
“Ar daug žuvų?”— 
Paklaust drovu...
Geriau žvejų neklausti.—, 
“Taip... neblogai...” — 
Pratars draugai, 
Ir ims veideliai rausti 
Žinok ir tu —
Kaip dukart du:
Jei aušrą tik prasnausi, 
Nei ešerių,
Dygių, aštrių, 
Nei žiobrių nesugausi.
Jei nekantrus—
Palik mekšrus, 
Upėtakius ir kuojas.
Nujaus žuvis,
Ar tu žvejys, 
Ar tinginys abuojas.
Jei atėjai—
Pakvies žvejai:
“Šen, žiobrio paragauki!
Ne vandeny, 
O dubeny 
Jo uodegą pagauki.”

Išvertė K. Kubilinskas

Kininis krabas
Baltijos jūroje

Pastaraisiais metais Bal
tijos jūroje pasirodė nau
jas įdomus gyventojas — 
kininis krabas (Eriocheir 
sinensis). Savo tėvynėje, 
Kinijoje, jis labai paplitęs 

[tarpe 25 ir 40 laipsnių ly-

mokosi daugiau kaip 1,800 
moksleivių. O kur dar tie, 
kurie mokosi vakarinėse 
mokyklose!

Tačiau ne vien mokyklų 
pagausėjo. Mieste dabar 
žymiai daugiau bibliotekų, 
įvairių kursų, žodžiu, viso 
to, kas reikalinga, kad 
žmonės galėtų šviestis ir la
vintis.

Kitaip dabar ir gyventojų 
sveikatos apsauga sutvar
kyta. Tiesa, Plungės ligo
ninei jau suėjo dvidešimt

visais Sąjungos teikiamais 
materialiniais p a t a rnavi- 
mais ir parama.

SKYRIAI
Rašytojų Sąjungos sky

riai steigiami ten, kur at
siranda nemažiau 40 lite
ratu. Naują narį rekomen
duoja 3 seni nariai, o ge
riausia rašytojo i rekomen
dacija — jo knyga.

Kokia Rašytojų Sąjungos' 
organizacinė stru k t ū r a ? 
Aukščiausiu Rašytojų Są
jungos organu yra visų ra
šytojų suvažiavimas, kuris 
ivyksta kas ketveri metai. 
Tokių suvažiavimų metu 
plačiai apsvarstpma litera
tūrinė padėtis, įvertinamas

liui žemaičių lygiai tiek pat 
brangi, kaip ir bet kuris ki
tas šio žavaus krašto mies
tas. ’ Kulbokas

• išytojų Sąjungos rėmuose 
veikia Literatūros kritikų 
komisija, Teatro ir kino 
d r. a m a t urgijos komisija, 
Prozininkų sekcijos biuras, 
Poetų sekcija, Vilniaus jau
nųjų rašytojų sekcija, Ko
misija darbui su jaunaisiais 
rašytojais, Vaikų ir jauni
mo literatūros kom i s i j a, 
Karinės tematikos literatū
ros komisija, Rašytojų klu
bo Taryba ir Rusų literatū
ros sekcija.

Rašytojų Sąjungos narių 
skaičius nuolat auga. Tai 
daugiausia jaunųjų rašyto
jų sąskaita. Pastaruoju me
tu į Rašytojų Sąjungą pri
imti išleidę pirmąsias savo 
kūrybos knygas, gabūs ir 
talentingi poetai Vilija Šul
caitė, Eudardas Selelionis, 
prozininkai Vytautas Bub
nys, Rimantas Budrys, Jo
nas Mikelinskas ir kiti. Jie 
visi yra darbininkų, kolū
kiečių ir tarybinės inteli
gentijos vaikai, anksti pa
sireiškę ryškiu talentu. Jų 
literatūriniams sugebėji
mams vystytis ir suklestėti 
Tarybų Lietuvoje yra visos 
sąlygos.

Kiekvienas, sugebąs val
dyti plunksną, jeigu jis ne 
grafomanas, o tikrai gabus 
ir daug dirbantis literatas, 
Tarybų Lietuvoje visada 
susilauks pripažinimo ir to
kiems atviri visi keliai lite
ratūrom

CA. Livickas

Amžius - 300 mėty
1737 metais Indijos van

denyne, E g m o n to saloje, 
buvo pagautas milžiniš
kas vėžlys, kuris tada, bu
vo manoma, turėjo apie 144 
metų, šį vėžlį atgabeno į 
Angliją, kur Londono zoo- 
parke jis gyvena ir dabar. 
Jeigu zoologų nustatytas 
amžius buvo teisingas, vėž
lys turi turėti daugiau 
kaip 300 metų. Tai pats I 
seniausias gyvūnas pašau-! 
lyje, 200 metų išgyvenęs 
nelaisvėje.

Ne mažesnio amžiaus su
laukia krokodilai. Jie taip 
pat išgyvena iki 300 metų.

Seniai kalbama, kad ryk
liai ir drambliai gyvena iki 
300-400 metų. O pasirodo, 
kad jų vidutinis amžius tik 
apie 50-70 metų.

Ilgaamžės kai kurios žu
vys. Prie Maskvos 1794 me
tais buvo pagauta labai di
delė lydeka. Ant jos buvo 
atžymėtas caro Boriso Fio- 
dorovičiaus v a r d as. Tai 
1598-1605 metai. Vadina
si, lydeka gyveno apie 200 
metų. Vokietijoje sugauta 
lydeka sulaukusi 267 me
tus. Šios lydekos ilgis — 
apie 5 metrai. O karpiai iš
gyvena apie 150 metų.

O kieno gi amžius trum
piausias?

Tam tikrų rūšių muselės, 
skrajojančios viršum ežerų 
ir balų,1 gyvena vos kelias 
dienas. Viena jų rūšis iš
būna tik kelias valandas. 
Mums gerai pažįstamų žio
gų amžius—1-2 mėnesiai. O 
yra bakterijų, kurios egzis
tuoja vos keletą valandų.

A. Vilkaširskis

gi agretės pajūryje ir upė
se. Šis krabas labai pana
šus į mūsų europinį krabą. 
Tačiau nuo pastarojo ski
riasi savotiška mova ant 
pirmutinės poros kojų. Tai 
juostelė, tankiai apaugusi 
rudais plaukeliais, tarsi vil
na, dėl to šis krabas dar 
vadina m as “gauruotakoju 
krabu.” Jis yra labai ėd
rus: neaplenkia nei vande
ninių augalų, nei moliuskų, 
nei vėžliagyvių, nei paga
liau vabzdžių lervų. Ir nors 
jis nepuola žuvų, tačiau 
ėda jų maistą.

Kininio krabo vystymasis 
labai įdomus. Dar jaunas 
jis pasikelia upėmis aukš
tyn ir gyvena ten 3-5 me
tus. Subrendęs leidžiasi į 
upės žiotis, ir čia, sūriame 
vandenyje, vyksta jo apvai
sinimas. Tada patelė pade
da iki vieno milijono kiau
šinėliu, c

Europoje kininis krabas 
p i r m ą kartą pastebėtas 
1912 m. Vokietijoje. Čia jis 
buvo užvežtas laivais iš Ki
nų jūros į Elbės žiotis. Per 
35 metus kininis krabas iš
siplatino pietiniais šiaurės 
jūros pakraščiais, sąsiau
riais, Baltijos jūros pakran
tėmis. Jis prasiskverbė net 
i šias jūras įtekančias upes. 
1930 m. jis jau pastebėtas 
Anglijoje, Belgijoje, Pran- 

| cūzijoje, o 1947 m. net Vi
ta vos upėje Pragos rajone. 
Upėse kininis krabas jau
čiasi gerai, nukeliauja jo
mis prieš srovę šimtus ki
lometrų. Vis dėlto, atėjus 

’dauginimosi laikui, jis lei
džiasi unėmis žemyn i sū
rius vandenis, šis gyvūnas, 
sutikęs kliūtis, sugeba išsi
kelti į krantą ir sausumą 
toli nukeliauti. Ne veltui 
jis vadinamas krabu-keliau- 
toju. Kai kuriuose ra jo- 
nuošė, ypač Vokietijoje, jo 
tiek prisiveisė, kad jis ta
po rimtu kenkėju: gadina 
tinklus, apkramto į tinklus 
pakliuvusias žuvis, ardo 
krantus savo nesuskaito- 

! mais urvais. Su kininiu 
I krabu intensyviai kovoja
ma. Vienoje tik Elbėje per 
vienerius — 1935 — metus 
jų buvo pagauta daugiau 
kaip 50,000,000.

Atskiri kininio krabo eg
zemplioriai jau pagauti 
Kaliningrado srityje, ties 
Kuršių Neringa, Liepoja, 
Ryga ir net Suomių bei 
Botnijos įlankos pakrantė
se. Be to, kininis krabas, 
yra antrasis tarpinis šei
mininkas parazitinio kirmi
no, vadinamo plaučių dvi- 
kiaučiu. Valgant nepakan
kamai gerai paruoštą krabo 
mėsą, iš joje esančios ler
vos išsivysto parazitas, ku
ris apsigyvena plaučiuose ir 
sukelia susirgimus, pana
šius į tuberkuliozę. Kartais 
šie parazitai pas i e k Fa ir 
smegenis, sukeldami para
lyžių. Kiek žinoma, kininis 
krabas Europoje neapkęs
tas šiuo parazitu.

Big Spring, Texas.—Apie 
22,000 pėdų aukštyje susi
kūlė trys armijos lėktuvai 
“F-102“, “T-33” ir “F-02”, 
bet užsimušė tik vienas ka
rininkas, o du parašiutais 
nusileido.
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Neužmirsianios akimirkos
(Iš uzrašiĮ)

MIAMI. FLA.
X

(Tąsa)
Kai aš buvau mažas, girdėjau daug 

pasakojimų apie Panerius. Juos vaizda
vausi kažkokiais užkeiktais kalnais, pa
prastam žmogui vargiai peržengiamais.

Senesnio amžiaus žmonės, ypač tie, ku
riems teko būti Vilniuje, paleisdavo sa
vo vaizduotę ir liežuvį darban, kiek daug 
Paneriuose yra plėšikų (“razbaininkų”). 
Retas žmogus buvęs laimingas, galėjęs 
per tuos kalnus pereiti ar pervažiuoti 
neapiplėštas. Panerių plėšikai, pasako
davo mums, gyveno kaip kokie ciesoriai: 
turtingi ir galingi. Jie gyveno kalnuose 
ir nieko daugiau nedarė, kaip tik užpul
dinėjo ir apiplėšinėjo praeivius. Jie tu
rėdavę kalnuose slėptuves, į kurias dėjo 
iš žmonių atimtas gerybes.

Neretai Panerių plėšikai nuvykdavę 
net ir į patį Vilnių ir ten iš žmonių pa- 
siimdavę, ko tik jiems reikėję: aukso, si- 

’ dabro, gardžiausių valgių, ir grįždavę 
atgal laisvi su lobiais. Jų bijodavusi ir 

į policija, ir kariuomenė, ir visa carinė 
valstybė.

“Žinovai” sakė, kad caro valdžia taip 
bijojo tų plėšikų, jog nedrįsdavo leisti 
Panerių kalnais traukiniams eiti: po 
kalnais pravedė tunelį, ir pro jį trau
kiniai bėgo, bijodami plėšikų.

Tokias aš mažas būdamas girdėjau 
apie Panerius pasakas.

Kai pirmą kartą iš Rudiškių stoties 
paėmiau traukinį, nekantriai laukiau, 
kada jis, bėgdamas nuo Panerių plėšikų, 
pasiners į tunelį. Taip, apie minutę lai
ko, kai traukinys drožė tuneliu, buvo 
tamsu, ir man net gūdu darėsi: ar tik 
neužpuls mūs Panerių razbaininkai, ar 
neapiplėš ? Tiesa, aš nieko neturėjau 
ir buvau basas.

Nūnai nėra Paneriuose nei tų razbai
ninkų, nėra nei ano tuneliuko. Bet ten 
yra kas nors daugiau — ir baisesnio ar 
atmintinesnio.

Tarp Vilniaus ir Panerių, kur seniau 
tysojo plati tuštuma ir pelkės, nūnai iš- 

•. sidėstė didžiuliai fabrikų korpusai, su 
1 j aukštais kaminais, pro kuriuos nuolat 

i kyla dūmų debesys. Patys kalnai visuo
met daro miėlą įspūdį: apaugę medžiais, 
daugiausia pušimis.

Ir Panerių kalnai šiandien tebėra vi
soje Lietuvoje žinomi, tik ne razbainin- 
kais, o tuo: čia su smėliu sumaišyti 
šimto tūkstančių tarybinių piliečių pa
laikų pelenai...

Mums gidai rodo, kurioje vietoje vo
kiškieji fašistai šaudė žmones ir vertė 
juos į milžiniškus griovius. Nemaža jų 
pėsčius atvarė mirčiai iš Vilniaus, o ki
tus atvežė traukiniais bei sunkvežimiais. 
O kai naciai pajuto Tarybinės Armijos 
artėjimą, jų įsakymu buvo atkasti grio
viai ir žmonių lavonai sudeginti, kad pa
slėptų budelių žvėriškus darbelius.

Vaikščiojome mes po Panerius, po tą 
žemę, sumaišytą su mūsų brolių, tary
binių žmonių krauju ir kūnu. Smiltyse 
dar tebėra pasilikusių žmonių kaulų 
trupiniai. Kai kurie mūsiškių rinko tuos 
likučius, dėjosi į kišenes kaip suvenyrus. 
Aš sakiau:

—Draugai, nelieskime jų; lai kanki
nių šventos liekanos tebestovi čia, kur 
jie buvo palaidoti.

Vaikščiojant Panerių kalnais, man ir 
vėl prisiminė “Panerių razbaininkai,” 
bet žinojau, jog jokios pasakos niekad 
nesukurs baisesnių razbaininkų už tuos, 
kurie čia 1941-1944 metais nužudė šim
tą tūkstančių nekaltų vyrų, moterų, vai
kų iif kūdikių!..

Aikštelėje stovi didžiulis obeliskas ir 
be žodžių pasakoja mums, ir pasakos bū
simoms žmonijos gentkartėms, apie tai, 
kokį pragarą naciai čia buvo sukūrę. Šis 
obeliskas, beje, įspėja Lietuvos liaudį, 
įspėja visą žmoniją, kad ji nuolat budė
tų, kad neleistų pasikartoti tam, kas bu
vo, kad išsaugotų taiką.

Man sakė, kad Panerių kalnuose yra 
projektuojamas didžiulis parkas su kul
tūros pastatais, su žavingais fontanais. 
Čia bus pastatytas ir muziejus.
: Atvyksta dvi moterys su kūdikiais 
rankose. Jos vietinės. Klausiu:

—Ar jūs atmenate, kas čia darėsi, kai 
fašistai siautėjo?

• —Taip, atmename, kur gi pamirši!—
atsako.—Bet mes buvome iš čia toliau iš
vyti; fašistai neleido arti gyventi, kad 
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nematytume, ką jie daro su nekaltais 
žmonėmis.

Vėliau man pasakojo vilniečiai, gyve
nę karo metu mieste, kaip vokiškieji fa
šistai, padedami lietuviškų buržuazinių 
nacionalistų, rinko žmones - antifašistus 
ir siuntė juos vis į Panerius, vis mirčiai, 
mirčiai...

Taigi šitie kalnai brangūs, šventi Lie
tuvos žmonėms ne tik savo grožiu, ne tik 
praeitimi, ne tik įdomiais apie juos pa
davimais ir legendomis, o ir tuo, kad čia 
ilsisi palaikai 100,000 žmonių. Kiekvie
nas pro juos praeinąs ar pravažiuojąs gi
liai susimąstys ir tars prakeiksmo žodį 
rudajam žvėriui, besikėsinusiam pasaulį 
užkariauti ir savo pragarišką kultūrą 
jam uždėti.

•

Autobusas rieda link pietų. Staiga 
jis sustoja ir mūsų gidas taria:

—Tai čia Pirčiupis. Šioje vietoje sto
vės didžiulis paminklas Pirčiupio au
koms pagerbti.

Matome pastatytą akmenį su įrašu. 
Autobusą paliekame čia pat palei Eišiš
kių plentą ir einame tolėliau, kur buvo 
sudegintas Pirčiupio kaimas su gyven
tojais. Čia randame ir daugiau žmonių, 
stovinčių ties trimis aptvertais kryžiais 
—tai vietos žmonių paminklas nacių au
koms.

Kalbamės su išlikusiais Pirčiupio kai
mo gyventojais Antanu Uždaviniu ir Ka
rolina Uždaviniene. Moteriškei sunku 
žodį ištarti.

—Jau turbūt jūs žinote: fašistai iš
žudė — gyvais sudegino arba nušovė— 
119 mūsų kaimo gyventojų, vyrų ir mo
terų, senų ir jaunų...

—Kaip tai įvyko?
1944 metų birželio 3 dieną, kai fa

šistai jau nujautė artėjantį čia buvimo 
galą, pasiryžo sunaikinti Pirčiupį dėl to, 
kad jo žmonės buvo nusistatę prieš oku
pantus. Naciams padėjo lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai.

Minėtąją dieną atvyko gaujos sunk
vežimiais ir su tankais. Ėjo per pirkias 
ir pirmiausia žmones apiplėšė, grobė jų 
turtą. Tą, kuris pasipriešino, vietoje nu
šovė.

Pagaliau žvėrys suvarė 28 kaimo vy
rus į klėtį, ją uždarė ir padegė kartu 
su vyrais. Tuomet puolėsi į atskiras 
trobas. Moteris ir vaikus, senus ir jau
nus, suvarę į jas, gyvus sudegino.

Degė kaimas, pleškėjo ir žmonės, ku
rie nesuspėjo pabėgti, kurie tą dieną bu
vo kaime. Iš viso žuvo 119 žmonių—vy
rų, moterų ir vaikų. Jų vardai į knygas 
surašyti, kiekvienam žinomi, ir jie nie
kad nemirs.

Pirčiupis—Lietuvos Ličliče.
Fašistai keršijo pirčiupiečiams už tai, 

kad toje apylinkėje kovojo partizanai.
Pirčiupio kolūkio pirmininkas, jaunas, 

malonus vyras, sako:
—Fašistai tik manė, kad jie Pirčiupį 

sunaikins. Žiūrėkite, kaip mūsų kaimas 
atgimsta!..

Žiūrime. Nauji mūriniai gyvenamieji 
namai dygsta vienas po kito. Ir naujas 
Pirčiupis bus dar gražesnis! Vadinasi, 
taiybinis Pirčiupis nesunaikinamas; fa
šizmas—taip!

Užeina juodas, smarkus debesėlis su 
įspėjančiu griaustiniu. Sakau Justui 
Paleckiui, vykusiam kartu su mumis:

—Bėkime kur nors, slėpkimės, lietu
viškas dievulis mus sučiups.

—Ne, jis mūs nepalies,—ramino Pir
mininkas.

K. Uždavinienės paprašyti, keletas 
mūsų įėjome į jos trobą; ji pasakojo 
mums smulkiau apie tai, kas buvo ir 
kas yra. Pirčiupio kolūkio žemė neder
linga, bet kolūkis žengia smarkiai pir
myn.

H. Zimanas su mūsų grupės žmonių 
dauguma susirado slėptuvę-kluone. Jis 
pasakojo apie tai, kaip karo metu čia 
veikė partizanai, kiek jie fašistams'nuo
stolių pridarė.

Debesis nuplaukė savais keliais. Mes 
išėjome į lauką, ir štai pasakoja mums 
žmogus, kad netoli vietos, kur mes buvo
me, griaustinis užgavo porą asmenų. 
Mūsų gydytojai, daktarai J. Stanislovai- 
tis ir A. Margeris, suteikė jiems pirmąją 
pagalbą.

(Bus daugiau)
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Pirmasis pasaulyje kosmonautas, Tarybų Sąjungos Did
vyris Jurijus Gagarinas, po laimingos keliones kosmose, su
tinkamas Maskvos aerodrome.

NUOTRAUKOJE matome Tarybų Sąjungos Vyriausybės 
vadovą Nikitą Chruščiovą sutinkant Jurijų Gagariną.

Philadelphia, Pa.
Šį sekmadienį, birželio 4, 

paremkime savo kaimynus 
camdeniečius, jų LLD 133 
kuopos draugišką išvažiavi
mą pas drg. Wm. Patten. 
Wm. Patten yra žinomas ne 
tik camdeniečiams, bet ir 
apylinkei. Jo sode įvyks ši 
draugiška sueiga. Piladel- 
phijos draugams vieta ži
noma.

Gi birželio 11 d. užsisa
kykite vietas buse vykimui 
bendrai į Baltimorėje ren
giamą “Laisvės” naudai 
pikniką. Busas išeis nuo 
svetainės 1150 N. 4 St. 8.30 
ryte. Bendrai važiuodami 
turėsite linksmumo. Dainos, 
pokalbiai ir pasimatymas 
nuvykus piknike su pažįs
tamais, draugais ir giminė
mis būna ilgas prisimini
mas.

Primenu irgi LLD 10-tos 
kuopoms nariams, kad kuo
pos susirinkimas, įvyks bir
želio 9-tą svetainėje 1150 
N. 4 St., 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame narius dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių, 
kad kuopą narių skaičiumi 
padarytume skaitlinga.

Jie moka pasikelti savus iš- 
kaščius, bet nemokės patys 
save nusibausti už nedaly
vavimą posėdžiuose.

Su birželio pradžia iš Phi- 
ladelphijos orlaukio lėktu
vai lėks tiesiai į Londoną 
ir Paryžių. Persikėlimo ne
reikės. Viešbučiai ir biz
nieriai tikisi turėti daugiau 
biznio. Miesto pareigūnai 
sako, kad ir miestas darys 
tuo atžvilgiu progresą.

Grupė moterų ir vyrų ge
gužės 23 d. apleido Phila- 
delphijos apylinkę su iška
bomis “Walk for Peace.” 
Jie vyksta 6,500 mylių į 
Maskvą, kurią tikisi pa
siekti apie pabaigą šių me
tų. Jie eina pėsti. Tai pa
sišventę kovotojai už taiką. 
Laimingos kelionės pasiekti 
savo pasibrėžtą tikslą.

Pradžioje metų spauda ir 
valdininkai kalbėjo apie di
dėjantį nedarbą, dabar vi
sai nutilo, lyg dalykai būtų 
pagerėję. Betgi nedarbas 
tebėra toks, koks buvo.

Pilietis

Paprastai Miamėje turi- a 
me gražų orą, bet praėjusią t 
žiemą tai nepaprastai buvo 
gražus oras., ypač turis- i 
tams. Na, tai ir malonių 1 
svetelių buvo gana daug. 1 
Teko susitikti daugelį se- : 
niai matytų senų pažįstamų : 
ir draugų.

Mėnesį laiko pas mus sve- : 
čiavosi Naštųtė ir Petras • 
Mačiukai iš Johnson City, • 
N. Y. Tai yra mūsų seni 
pažįstami ir jaunystės die
nų draugai. Su Mačiukais 
buvome nesimatę per 40 
metų. Tai buvo labai ma
lonu pasimatyti ir laiką 
praleisti.

Taipgi gražus būrelis iš 
Wilkes - Barrės, Pa., čionai 
praleido laiką. Tai draugė 
Ona Globičienė, Juškevičie
nė, Kairaitienė, uškevičie- 
nės brolis Pliukas iš Eas
ton, Pa.

Taipgi lankėsi labai nuo
širdi “Laisvės” skaitytoja 
ir rėmėja K u 1 a i t i e n ė iš 
New Haven, Conn., Dilijo- 
nienė; iš Pittsburgh, Pa., 
nuoširdūs prieteliai Mei
li i ai. Iš Newark, N. J., bū
rys gerų pažangiečių gana 
ilgai svečiavosi Miamėje — 
Žukauskienė, Abromavičie
nė, Baziliauskienė ir Kazys 
Januškis. Iš Binghamton, 
N. Y., kartu su draugais 
Mačiukais buvo atvažiavę iri 
draugai Kireiliai.

Visi turistai gavo daug 
saulės spindulių.

Iš tikrųjų, čionai žiemos 
laiku labai įdomu, nes ten
ka susitikti daugelį seniai 
matytų žmonių.

Dr. A. Petriką su žmona 
trumpą laiką taipgi čia sve
čiavosi

Bet Žekoniams pasidaro 
daug darbo, nes sekmadie
niais jų daržas būna pilnas 
žmonių ant skanių pietų, 
kuriuos Socialinio klubo šei
mininkės rūpestingai paga
mina.

Žiema praėjo, sveteliai iš

važinėjo, tuo būdu vietiniai 
gyventojai galės pasilsėti.

Balandžio 18 d. staiga 
mirė John Dykstra, Dara- 
tėlės Murelienės motinos 
vyras. Ona Dykstra buvo 
išvažiavus į Chicagą. Išva
žiuodama paliko vyrą svei
ką, o sugrįžus rado jau mi
rusį. Daktaras pripažino, 
kad mirė nuo širdies smū
gio. Tai matot, kokių atsi
tikimų būna. Velionis buvo 
73 metų, bet gražiai atrodė 
ir niekuomet nesiskundė 
sveikata. Staigi mirtis yra 
lengva mirusiam, bet skau
di pasilikusioms. Reiškia
me Onutei gilią užuojautą 
ir linkime saugiai pergy- 
vent skaudų smūgį.

Šiuos žodžius berašant su
žinojau, kad Čikagietė Da
ra tėlė Murelienė randasi 
Miamėje. Trumpam laikui 
atskrido pas mamytę. Gero 
poilsio!

M ia miete

SAKO, KAD SAULĖ 
YRA ARČIAU

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai sako, 
kad Saulė nuo Žemės yra 
už 149,475,000 kilometru 
(92,812,787 mylių). Iki da
bar astronomai sakydavo, 
kad tarp Saulės ir Žemės 
yra 92,900,000 mylių atsta.

KĄ GI TAS REIŠKIA?
Washington as. •—T. E. Sta- 

kem, Maritime Adm. direk
torius, paskelbė, kad su 
birželio 8 d. -įeina galion 
naujas įstatymas laivų ap- 
draudos reikalais. Pagal jį 
prekybos laivų apdrauda 
automatiškai netektų ga
lios, jeigu karas prasidėtų, 
į kurį būtų įtraukta bent 
kuri ši šalis: Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Francu- 
zija, Kinija ir Tarybų Są
junga.

Jackson, Miss. — Vietos 
policija areštavo 17 Laisvės 
keliautojų.

AFL-C1O suvažiavimas 
įvyko Philadelphijoje. Da
lyvavo 1,500 delegatų. Vals
tijos gubernatorius Law
rence sakė kalbą, pažymė
damas, kad darbo 'unijos 
yra kertinis akmuo, kuris 
nusako išrinkimą valdinin
kų ne tik Harrisburge, bet 
ir Washingtone. Tarė pa
dėkos žodį unijos nariams, 
kad jam ir jo bičiuliams pa
dėjo būti išrinktiems.

Kokius suvažiavimas ta
rimus padarė, vėliau patir
sime.

Šis suvažiavimas buvo 
P e n n s y 1 vanijos valstijos 
unijų suvažiavimas.

Philadelphijos miesto ad
ministracijoje susekta suk
tybės. Kontraktoriai, gau
dami miesto darbus, duoda
mi bonką degtinės, įsukda
vo su bonka šimtines. Vir
šutinių kelių taisymui su
mokėta šimtai tūkstančių, 
bet vietoje naujų dalių, se- 
nąs n u d a ž y davo. Miesto 
gaspadorius jau kelis pra
šalino nuo darbo, ir, sako
ma, prašalintieji ir kon
traktoriai bus traukiami į 
teismą.

Harrisburgo seime 1 y j e 
pateiktas sumanymas, kad 
tie seimelio nariai, kurie ne
dalyvaus posėdžiuose, būtų 
baudžiami po $20 už kiek
vieną dieną, nedalyvautą 
posėdžiuose, ir kad ta baus
mė būtų atskaityta iš tų 
pasikeltų $3,000 metinių iš
laidų.

Bet sakoma, kad seimelio 
nariai nebus tokie naivūs.

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

SekmadL, Birželio 18 June, 1961
Prasidės anksti, 10 valandų ryto. Prašome nesivėlinti
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MONTELLO TRIO: AL. POTSUS, ROŽE STRIPINIS IR WM." YUODEIKIS

MONTELLO VRYŲ DAILĖS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS 
taipgi palinksmins Juo pikniko dalyvius gražiomis dainelėmis

MAPLE PARKE Ė=ri.
Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pik

nike būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, 
kad jų bus ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais.

Naujosios Anglijos Lietuvių, Komitetas



Cleveland, Ohio
Gegužės 10 dieną Cleve- 

•Aande mirė vienas iš žymes
nių pažangiečių, savu laiku 
daug veikęs visuose darbi
ninkų judėjimo baruose, 
Viktoras Komandas. Ka
dangi man buvo lemta su 
juo sueiti į pažintį dar jau
nose dienose, o taipgi ir be
maž visą gyvenimą artimai 
gyventi ir kartu dalyvauti 
veikime, tai matau reikalą 
apie ji plačiau prisiminti ir 
apie jo gyvenimą bei jo nu
veiktus darbus pasidalinti 
mintimis su mūsų pažan
giosios spaudos skaityto
jais.

1884 metų spalio 10 dieną 
Žagarės miestelyje gimė 
Viktoras Tautvaiša. Dar 
jaunuoliu būdamas jis pasi
rinko kitą pavardę ir visą 
savo ilgoką gyvenimą jis 
buvo žinomas kaip Viktoras 
Komandas. 1909 metais te
ko kartu su juo būti Lietu

sių Socialistų S ą j u n g o s 
Glasgowe, Škotijoj, 5-tos 
kuopos nariu. Pačioje jau
nystėje pas jį pasireiškė 
tam tikrų gabumų. Nors 
neteko jam lankyti aukštų
jų mokyklų, bet, kai]) mies
telyje augęs, sugebėjo iš
mokti ne tik lenkų ir rusų, 
bet ir žydų kalbas ir jas 
gana laisvai vartojo. Tai 
buvo geras pliusas jo biznio 
reikaluose.

f socialistinio judėjimo 
eiles jis įsitraukė gana jau
nose dienose, nes Glasgow© 
5-toje kuopoje jau pasireiš
kė ne antraeiliu veikėju. 
Gana rūpestingai žiūrėjo į 
ateities kovas. Kai]) žino
ma, tuo laiku visų šalių 
socialistų partijos turėjo 
savose platformose siekimą 
valstybinės galios paėmimo 
balsavimo keliu. Drg. Ko
mandas, kiek pamenu, tuo 
plausimu nesutiko. Jo ma

inymu, tai atsiekti nėra ga
limybių. Nekartą šis klau
simas iškildavo kuopos su
sirinkimuose. Bet galuti
nai ir aiškiai jį išsprendė 
pats gyvenimas. Jau turi
me visą -eilę socialistinių 
šalių. Bet nė viena to ne
atsiekė tik balsavimo keliu.

Dar Škotijoj gyvendamas 
Viktoras pasirinko sau 
draugę Kastanciją Sledžiū- 
tę ir dar ten gyvendami su-l 
silaukė dukrelės Alvyros. 
Vėliau visa šeima atvyko į 
JAV ir apsigyveno Massa-i 
chusetts valstijoje, Law
rence ir Lowell apylinkėje 
—audinyčių centre. Ten 
abu su Kastancija nevilki
nant įsitraukė į darbininkų 
kovas. Nekartą teko ne tiki 
dalyvauti streikuose, bet ir j 
policininko buožės ir kalėji
mo paragauti.
i 1926 metais visa šeima 
persikėlė į Clevelandą. Ne
lengva buvo gyvenimo pra
džia ir čion persikėlus Ne
trukus prasidėjo didžiosios 
depresijos laikai, o, be to, ir 
nelaimės viena sekė kitą... 
Pirmoji — automobilio ne
laimėje neteko bemaž visų 
dešinės rankos pirštų, vė
liau jo strėnos atsisakė tar
nauti, taip kad ir iki pat 
mirties jų pilnai ištiesti ne
galėjo. Tačiau, nežiūrint 
visų tų nemalonumų, reikė
jo gyventi ir patiems rū- 

' pintis rytojumi.
Dar depresijos laikais, ri

zikuodami paskutinius turi
mus centus, Komandai užsi
dėjo mažą krautuvėlę (Deli
catessen). Iš karto neleng- 

, va buvo verstis iš to mažo 
biznelio, daug daug valandų 
reikėjo pašvęsti, kad galą 
su galu sudurti. Tačiau 
Aiame versle jis turėjo pa- 

Tsisekimo. Iš mažos krautu- 
į Ąvėlės palaipsniui išaugo į

vidutinę ir pilną produktų 
krautuvę. O su tuo, aišku, 
ir medžiaginis gyvenimas 
žymiai pagerėjo. Bet, atsi
žvelgiant į Viktoro sveika
tą, nelengva buvo po 12-15 
valandų kasdieną krautuvė
je išbūti. Iš karto jam kiek 
padėdavo jo žmona Kastan
cija. Jai mirus 1949 me
tais, kiek pagelbėdavo duk
tė ir žentas. Bet toji pa
galba jam darbo valandų 
nesumažino. Ir taip jis iš
laikė tą biznį iki 1957 me
tų. Pardavęs krautuvę, išė
jo į pensiją, bet, jo sveika
tai dar pablogėjus, mažai 
tuo sulauktu laisvalaikiu 
tegalėjo pasinaudoti.

Biznio reikalams kiek pa
gerėjus, Viktoras Koman
das sumanė tapti piliečiu. 
Tų reikalų apklausinėjimo 
procese pasisakė, kada tai 
prigulėjęs Komunistų Par
tijai. Nuo to ir prasidėjo 
skandalas, kuris tęsėsi per 
eilę metų ir padarė nema
žai iškaščių. Keletą kartų 
buvo rengtas deportacijai, 
tik laimė, kad nesurado ša
lies, kuri jį būtų sutikusi 
priimti. Taip ir likosi neiš- 
deportuotas.

Nežiūrint tų visų nelai
mių ir nuolatinių persekio
jimų, iš darbininkų judėji
mo jis nė žingsnio nesitrau
kė. Savo įsitikinimuose bu
vo tvirtas kaip uola. Jis su
rado būdus priklausyti jo 
mylimose organizacijose ir 
reikale jas paremti.

Tiesa, jam neleido nei ap
linkybės, nei laikas, nei 
sveikata aktyviai veikime 
dalyvauti, bet finansine pa
rama jis buvo pirmoje vie
toje.

Paskutinė jo auka buvo 
“Laisvės” 50 metų jubilie
jaus atžymėjimo pobūvyje. 
Jis dar pajėgė atsilankyti 
ir pasveikinti “Laisvę” su 
$50 ir užrašė “Laisvę” į 
Lietuvą Žagarės miestelio 
skaityklai.

Gaila netekus ištikimo 
žmonių reikalų rėmėjo, bet 
džiugu, kuomet į mirusių 
vietas stoja kiti. Laidotu
vių dienoje apie tai prisi- 
nus, į LLD kuopą įsirašė 2 
nauji nariai.

J. Zebrys

Waterbury, Conn.
Sukaktuves

Teko sužinoti, kad gegu
žės 16 d. sukako 50 metų 
vedybinio gyvenimo Kazi
miero ir Magdalenos Dani- 
sevičių. Jų vaikai buvo su
ruošę nedidelį minėjimą. Aš 
manau, kad Danisevičiai 
užsitarnauja platesnio su
kakties paminėjimo. Pagal
vokime, gal ir galėsime su
rengti. Tuo kartu linkiu 
jiems daug laimės.

Operetė
Gegužės 21 d. čia bvo su

vaidinta operetė “Zaporo
žietis už Dunojaus”. Vaidi
no Aido choras iš Brookly- 
no. Vaidinimas- labai gerai 
pavyko, publika buvo pasi
tenkinus.

Kaip žinome, tai dabar 
tokie parengimai reta i 
įvyksta, nes daug laiko ir 
jėgų reikalinga susimoky
mui ir susidaro išlaidų. Ir 
mūsų komisija ruošdama 
bijojome, kad turėsime 
skolų. Bet skolų nepasida
rė, o tai tik todėl, kad visi 
ir visos energingai dirbo
me.

Didelis dėkui už darbą ir 
dovanas.! Stanislovaitienė 
dirbo ir dovanojo kopūstų, 
bulvių, 3 bonkas agurkų; 
Ulozienė dirbo ir dovanojo 
kavos, cukraus ir pieno; S. 
Kutelis—pyragą ir duonos;
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J. Vaitonis ir Dr. X Sta
nislovai tis medelių es
trados papuošimui. M. ir J. 
Svinkūnai net 50 bilietų 
pardavė iš anksto, o tai rei
kėjo daug energijos įdėti. 
Dėkui visiems ir visoms, 
kas prisidėjo su darbu ir 
aukomis!

Birželio 18 dieną vyksi
me į New Haven, kur bus 
parengimas Tėvų pagarbai. 
Jis įvyks Lietuvių Svetai
nėje, 243 Front St. Pradžia 
1 vai. pietų metu.

J. Strižauskas

Lawrence, Mass.
Gerai pavyko metinis 

banketas. Buvo vietinių 
svečių ir iš Lynn, Haver
hill, Nashua ir iš kitų mies
tų ir miestelių. Turėjome ir 
dainų programą.

Skanaus maisto pagami-i 
no K. Chuladienė, J. Šlei- 
vienė, F. Kodienė, E. Kra- 
likauskienė ir M. Karpavi- 
čienė. Prie stalų patarnavo 
Malina Brown, jos vyras ir 
dar vienas jaunuolis. Gas- 
padoriais buvo Ig. Chulada, 
S. Penkauskas, V. Krali- 
kauskas, o pagalbininkais 
P. Karpavičius ir J. Kodis.

Pirmininkas S. Penkaus
kas paagitavo stoti į LLD 
ir LDS kuopas.

Sekmadienį, birželio 18 
d., tai yra, Tėvų dieną, 
•įvyks Mass, valstijos ap
skričių piknikas Maple 
Parke. Pradžia 10 vai. ryto. 
Turėsime svečių iš visos 
apylinkės. Dainų programą 
išpildys Montello Vyrų Dai
lės Grupė, vadovystėje Al. 
Potsus.

Turėsime skanaus lietu
viško maisto. Moterys turės 
savo stalą su įvairiausiais 
valgiais.. Todėl kas tik no-1 
rėsite, galėsite skaniai pa
valgyti. Bus tinkamo gėri
mo. Visus ir visas prašome 
dalyvauti.

“Laisvės” piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 2 d., 
Brocktone. Iš mūsų miestų 
vyksime skaitlingai. Bušu 
kelionė į abi puses tik $2. 
Jau dabar užsisakykite vie
tą pas Ig. Chulada ir J. Ko- 
dį, o Haverville pas A. Kaz
lauską ir J. Masonį. Nesivė- 
linkite.

Mirė Juozas Vieš- 
kelionis. Jau buvo virš 80 
metų amžiaus. Palaidotas 
laisvai, kaip ir prieš kele- 
ris metus jo moteris. Paliko 
nuliūdime dvi dukteris ir 
sūnų, seserį, anūkų ir daug 
draugų ir draugių. Reiškiu 
jo šeimai ir giminėms užuo
jautą.

S. Penkauskas

Pittston, Pa.
Mažai žinių matosi iš mū

sų apylinkės. Nėra kam jas 
parašyti.

Darbų pas mus labai ma
žai tėra. Vyrai vaikščioja 
be darbo pasišiaušę. Mat, 
nėra darbo, tai nėra ir pini
gu-

Suknelių fabrikai iki išol 
šiek tiek dirbinėjo. Tai 
moterys ir merginos turėjo 
progą šiek tiek užsidirbti. 
Bet dabar ir ten mažai be
dirba.

Kita mūsų nelaimė, tai tie 
žemės įgriuvimai virš ka
syklų. Vietomis įgriūva gat
vėse, o vietomis po namais. 
Sugadina namus, pridaro 
žalos, o už tai niekas neuž
moka.

Pittstono ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti 
piknike, kuris pyks birželio 
4 d., sekmadienį, pas Kaz
lauskus. Pik n i k ą rengia 
Plymouth© draugai. Vieta 
netoli Harveys ežero. Ten 
susitiksite senų pažįstamų. 
Tad pribūkite! Lauksime.

A. V. Graziškietis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pradėta ruoštis Pasaulinei 

parodai Maskvoje
VILNIUS. —1967 metais, 

kai bus švenčiamas istori
nis Didžiojo Spalio penkias- 
dešimt m e č io jubiliejus, 
Maskvoje įvyks Pasaulinė 
paroda. Joje be užsienio 
šalių dalyvaus visos tarybi
nės respublikos.

Lietuvoje pradėta ruoš
tis Pasaulinei parodai., ku
rioje mūsų respublika taip 
pat turės savo paviljoną. 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
i’ y b a neseniai priimtame 
nutarime nubrėžė jo ekspo
zicijos tematinį turinį. Ji 
turi atspindėti lietuvių tau
tos gyvenimą bei veiklą 
draugiškoje broliškųjų ta
rybinių tautų šeimoje, jos 
pasiekimus vystant respub
likos liaudies ūkį, keliant 
darbo žmonių gerovę, vys
tant kultūrą ir meną, svei
katos aPsaugą ir liaudies 
švietimą, mokslą ir techni
ką.

Paruošti tematinį Lietu
vos laimėjimą demonstravi
mo parodoje planą pavesta 
respublikos Parodos komi
tetui, o organizuoti Lietu
vos Paviljono suprojektavi
mą — Valstybiniam staty
bos ir architektūros rei
kalų komitetui.

Naujas liaudies kultūros 
universitetas

KAVARSKAS.—Daugiau 
kaip du šimtai darbo žmo-

VISŲ ATYDAI
Pokylis Pas Bekampius

Avalon, N. J.
Pagal įsigyvenusią tradiciją pokylis pas mus 

įvyks liepos 2 d., sekmadienį. Tai gerūs laikas— 
prieš Nepriklausomybės dieną — atsilankyti 
pas mus.

'Pokylio prakilnumas nustelbia visus kitus gy
venimo reikalus, tad kviečiame visus geros šir
dies pažangiečius atsilankyti pas mus. Visi bū
site širdingai priimti, gerai pavaišinti. Viskas 
veltui. Tikimės svečių turėti 150.

/Svečius prašome nesivėluoti. Pietūs bus duo
dami nuo 12 iki 3 valandos. Beje, važiuodami 
pasiimkite bathing suit’us, kurie mylėsite mau
dytis. Labai .puikios mūsų maudynės.

Mes pasitikime jūsų gerumu ir draugiškumu 
ir tikimės, kad mūsų rūpestis ir triukas, įdėtas 
į parengimą, nenueis ant nieko. Lauksime Jūsų.

J. A. BEKAMPIS, 147 13th ST., AVALON, N. J.
Telefonas: )Code Nb. 609) 967-5921

nių dalyvavo liaudies kultū
ros universiteto atidaryme. 
Susirinkusiems žodį! tarė 
Kultūros ministro payaduo- 
toja M. Meškauskienė.

Pirmajame užs i ė m i m e 
jaunasis poetas A. Dailinga 
papasakojo klausyt o 
apie, savo planus, paskaitė 
savo naujuosius eilėn 
ištrauką iš rašomos poemos. 
Šiltai buvo sutikti akademi

jams

aščius,

nio operos ir baleto | teatro 
solistai L. Muraška ! ir I. 
Žukaitė.

Didelį koncertą surengė 
rajono kultūros naipų ko
lektyvas.

tytoj*ams, kurie domisi Pla
čia problematika, susijusia 
su branduoline meteorologi
ja. Šioje knygoje pirmą 
kartą plačiai apžvelgta li
teratūra tiriamuoju klausi
mu. Knyga parašyta su- 
taip pat įdomus fizikams 
dėl to, kad jame iškeliama 
eilė neišspręstų svarbių 
problemų.

Iš daugelio labai aktua- 
prantamai, gyvai, teoriniai 
samprotavimai gerai pa
grįsti.” Toliau Čekoslova
kijos mokslininkai pažymi, 
kad veikalas yra naudingas 
meteorologams, nes jis duo-

dn fizinį branduolinės me
teorologijos p a g r i n dą, o 
lių atmosferos radioaktyvu
mo tyrimo klausimų B. Sty
ra išskiria problemą apie 
radioaktyviųjų med ž i a g ų 
perkėlimą nuo žemės Pavir
šiaus į atmosferą ir gvilde
na radioaktyviųjų medžia
gų apykaitą atmosferoje. 
Veikalo autorius, rašo Če- 
koslovak. žurnalas, smul
kiai nagrinėja mechaniz
mus, sąlygojančius radioak
tyviųjų medžiagų patekimą 
nuo žemės į atmosferą ir 
atmosferos apsivalymą nuo 
jų.

STUDENTŲ BRIGADA. 
Svečiuose

Ukmergės rajonas. — 
Šiltai buvo sutikti svečiai. 
Į Krikštėnų tarybinį ūkį 
atvyko Lietuvos Kūno kul
tūros instituto agitacinė- 
meninė brigada. Kauniečiai 
pasirodė su įdomia progra
ma.

Pirmojo atskyrio g 
tė N. Ratkauskaitė 
gimnastikos pratimu 
trukus scena virto s. 
ku ringu. Odines pi: 
surėmė irgi pirmaa 
ninkiai — H. Petk< 
ir R. Krasauskas. O juos 
pakeitė imtyninkai, 
kiaatlečiai A. Genys 
Tarosevičius : 
su štangos kilnojimo 
mais.

Susitikimas su ta 
ūkio jaunimu buvo 
dus. Svečiai, pasiro

CLEVELAND, OHIO

mirus

Antanui Pacevičiui
imnas- 
atliko 

s. Ne- 
avotiš- 
rštines 
tskyri- 
evičius

Sun-

supažindino 
veiks-

yybinio 
nuošir-

sportine ir menine progra
ma paragino jaunuosius 
ūkio darbininkus sudaryti

Studen- 
ariams

ma paragino

sporto kolektyvą, 
tai sutiko padėti jo n 
treniruotis, pasižadėjo ap
silankyti Krikštėnų 
ateityje.

A. Pacip

ose ir

avičius

Čekoslovakijos žui 
apie lietuvio moksl 

darbą

natas 
minko

Čekoslovakijos žurnalas 
Meteorol o g i c k e s provy” 

ynas”) 
nko J. 

apie 
ų aka- 
ir geo-

c<

(“Meteorologinis žin 
išspausdino mokslini 
Podzimeko recenziją 
Lietuvos TSR Moks? 
demijos Geologijos 
grafijos instituto (Įlirekto- 
riaus pavaduotojo B.
mokslinį veikalą “Branduo
linės meteorologijos 
mai.”

—Veikalas,—rašo 
žentas, — yra labai 
gas savo aktualumu, 
teikia naudingų žini

Styros

klausi-

recen- 
vertin-

ų skai-

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Viktorijai, 
sūnui Miečislovui, marčiai ir visiems 

jo artimiesiems.

Gimė
Rusgsėjo 29, 1887

Babtų 
Miestelyje

Mirė
Geg. 22, 1961
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Philadelphia, Pa.
Philadelphijos ir apylinkės lietuviai, kurie my

lite pasivažinėti ir linksmai laiką praleisti “Lais
vės” piknike Baltimorėje, tai prašome įsigyti buso 
tikietus pas šiuos asmenis:

South Philadelphijoj — pas Griciūnienę, Turei- 
kienę arba Žalneraitienę.

North Philadelphijoj — pas Merkį, Kazlauską, 
Mulokaitę arba Puodį.

O jei nesusisieksite su čia suminėtais asmenimis, 
tai dviem dienom prieš išvažiavimą, tarp 6 ir 7 vai. 
vakaro, kreipkitės į P. Puodį telefonu PO. 5-3954, ir 
jis palaikys jums vietą buse.

Viso laimingo, KOMISIJA
P. S. — Piknikas įvyks sekmadienį, birželio 11d.

P. PUODIS

JOSEPH F. GRIESS
Laidotuvių Patarnavimas 

4200 Nortii Eighth Street 
Philadelphia, Pa.

BA. 8-0682

Taipgi laisniuoti N. J. Valstijoj

Baltimore. Md

Įsteigta 1902

The 
MURRAY 

FUNERAL HOME
408 C<M>i>er Street 

Camden, N. J.

WO. 8-1460
Wm. J. 1‘aradeo, Mgr. 

Richard G. Ward.

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25-ta Kuopa

Sekmadieni 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, VAU. MILDRED STENSLER.

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

lį kvartetą dainuojant gražias dainas. Po to pasivaišinsite ska-kos ir išgirsite Vyr 
niais valgiais ir atsivėdinsite šaltu alum.

KELRODIS
imkite kelią Nr. 40 ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Haven 
valiuokite iki Lombard Street. Pervažiavę 
11 i mylios pavažiavę kairiame šone rasite

tiltą laikykitės 
pikniko vietą,

tiesiai iki Holabird Avė. 
o dešiniame šone yra

važiuoti Nr. 10-to busu iki Holabird Avė. Išlipę, eikite j vakarus VAt mylios. O

Iš Philadelphijos
St., sukite į. kairę ir 
Čia sukite į kairę ir 
kareivių camp.

Iš miesto galima
busą Nr. 20 Dundalk reikia imti ant Baltimore St. ir jis tiesiai priveža iki pikniko vietos.

ĮŽANGA 75c. RENGĖJAI



ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Vakarų vienpusiški 

“argumentai”
Geneva. — James Resto- 

nas, rašydamas apie Laosą, 
įrodinėja, kad Laoso liau- 
diečiai gavo ginklų ir amu
nicijos iš šiaurinio Vietna
mo. Jis rašo, kad būk tarp 
gegužės 13—17 dienų lėk
tuvais į Laosą Liaudies ar
mijai buvo pristatyta 81 
tona militarinių reikmenų.

Bet ko vertas toks “argu
mentas”, kuomet visas pa
saulis žino, jog Jungtinės 
Valstijos pilnus laivus gink
lų, amunicijos, ir karo reik
menų nugabeno Bouno Du
rno “valdžiai”? Nei šiaurės 
Vietnamas, nei Kinija, nei 
Tarybų Sąjunga neturi La
ose savo karinių patarėjų, 
o JAV turi apie 500.

New Yorko uosto virši
ninkai atsisveikino su ang
lų didžiuoju laivu “Queen 
Mary”, 81,200 tonų įtalpos. 
Iš New Yorko laivas iš
plaukė į South a m p to n ą, 
Anglijon. Tai paskutinė jo 
kelionė, kuri jau bus 366-as 
perplaukimas per Atlanto 
vandenyną. Laivas paseno 
ir bus sulaužytas metalui. 
Jis yra 1,019 pėdų ilgio, tu
rėjo 158,000 arklių jėgą, 
plaukiojo nuo 1936 metų.

Palm Springs, Calif. — 
Sulaukus 53 metų amžiaus 
nuo širdies smūgio mirė ar
tistė Joan Davis.

Praga. — Čekoslovakija 
atidarė -lėktuvų liniją į 
Kambodžą, pietrytų Azi- 
jon. Tai jau bus oro linijų 
ryšiai su 28-ta šalimi.

i • • « • i ' .

Washingtonas. JAV 
vyriausybė atmokės New 
Hav.en Railroad kompani
jai trejų-metų, taksus su
moje $23,000,000. : ...

Washingtonas. — JAV 
viceprezidentas Johnsonas, 
grįžęs iš Azijos, siūlo, kad 
mūsų šalis dar $100,000,000 
pridėtų Azijos kapitalizmo 
pagalbai.

Minneapolis. — Sulaukęs 
77 metų amžiaus mirė bu
vęs Minnesotos gubernato
rius Jacob A. 0. Preus.

Washingtonas. — Lock
heed Aircraft Corp, pakėlė 
darbininkų algas. Susitari
mas liečia 60,000 darbiniu- 
kų.

Johannesburgas. — Dar
bininkų unijos ir negrų or
ganizacijos skelbia trijų 
dienų generalinį streiką 
prieš reakcinę valdžios poli
tiką. ./

Akrą. — Pagarbai Ganos 
prezidento Kwame Nkru- 
maho vyriausybe jo gimimo 
miestelį Nkrofulą pavertė 
į sveikatos- rezortą.

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad JAV turi suvaldyti 
fašistus iš John Birch So
ciety pirm jie pavirs į pa
vojingą gaują.

Lisbonas. — Susidaužė 
portugalų lėktuvas ir žuvo 
62 žmonės. Jis grįžo iš Pie
tų Amerikos.

Kabulas. — Afganistano 
ir Pakistano nesutikimai 
dėl Kašmiro gali abi šalis 
privesti prie karo.

4. Philadelphia, Pa. — Lai
velis apsivertė Delaware 
upėje, bet jame buvę šeši 
jaunuoliai išplaukė į kran
tą.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., birželio (June) 2, 1961

Draugai Alvinai 
vieši rytuose

Gegužės 27 d. į New Yor- 
ką atvyko žymūs pažangie
ji veikėjai Jonas ir Marga- 
reta Alvinai. Jie atvyko iš 
San Francisco, Calif. Išvy
ko iš savo miestų, geg. 22 d. 
Tris dienas praleido šalies 
sostinėje Washingtone. Ten 
matėsi su keliais lietuviais, 
taipgi apžiūrėjo istorines 
vietas.

Atvykę New Yorkan jie 
svečiavosi pas savo dukterį 
ir žentą Wm. Hoppen, 
Ardsley, N. Y.. Vėliau ap
sistojo pas savo pažįstamus 
Julių ir Marijoną Kalvai
čius Brooklyne.

Gegužės 28 d. buvo nuvy
kę į Great Neck, N. Y., ir 
ten matė naujausius filmus 
iš Lietuvos, kuriuos rodė J. 
Grybas. Draugams Alvi- 
nams filmai labai patiko. 
Taipgi jie susipažino su 
daugeliu vietinių lietuviu.

Geg. 29 d.,j jie aplankė 
“Laisvę” ir 'kitas mūsų 
įstaigas.

Geg. 31 d. vakare jie da
lyvavo menininkų susirin
kime “Laisvės” salėje ir 
matėsi su daugeliu draugų 
ir draugių.

Birž. 3 d. išvyko į Water
bury ten aplankyti gimines 
ir draugus.

Sekmadienį, birž. 4 d. Al
vinai pasižadėjo dalyvau
ti LLD 185 kp. išvažiavime. 
Tai bus daugeliui gera pro
ga plačiau susipažinti su 
šiais maloniais draugais.

Jie pasibrėžę apsilankyti 
dar keliuose kituose mies
tuose, k. a., Rochesteryje, 
Detroite. Cleveląnde, Chi- 
cagoje ir St. Louise. Tada 
vyks atgal į savo miestą 
San Francisco.

Džiaugiūsi jie, kad kelio
nė jiems gerai vyksta.

Draugai Alvinai yra mū
sų spaudos nuolati n i a i 
bendradarbiai ir rėmėjai.

pa- 
yra

Pagerbimui seno 
įžymaus veikėjo

Šios plačios apylinkės 
žangiems lietuviams 
gerai žinomas senas įžymus 
latvių veikėjas Cha r 1 e y 
Dirba. Birželio 11 dieną yra 
rengiami jam pagerbti pie
tūs su gražia menine pro
grama. Pelnas eis pažangio
sios spaudos reikalams.

Parengimas prasdės 2 
vai. po pietų. Įžanga $1.50. 
Vieta: Estonian Hall, 2061 
Lexington Ave. (prie 125th 
St.), Manhattane. Visi kvie
čiami.

Rep.

iš- 
tu-

tu-

Pirmoji turistų grupė 
išvyksta Lietuvon 

birželio 17 d.
Birželio 17 d. vakare 

leisime pirmšją lietuvių 
ristų grupę į Lietuvą, 
leisime pirmąją lietuvių 
tadienio vakare, birželio 17 
d., “Laisvės” salėje. Prašo
me visų tą dieną pasižymė
ti ir išleistuvėse dalyvauti.

Kaip žinia, pirmoje gru
pėje randasi virš 30 asme
nų, apie 10 iš New Yorko 
apylinkės. Tikimasi, kad jie 
visi išleistuvėse dalyvaus. 
Todėl bus gera proga su vi
sais turistais susipažinti ir 
palinkėti jiems laimingos 
kelionės. , •

Plačiau apie tai bus para
šyta sekamuose numeriuo
se.

Komisija

VISŲ TAUTŲ PIKNIKAS
Įvyks birželio 25, Midva

le kempėje Wanaque, N. J.

Agota Anihraziene grįžo 
į Tarybų Lietuvą

Gegužes 30 dieną Inter
national aerodrome SAS 
lėktuvų linijos laukiamajame 
sėdi jau nebejauna lietuvė. 
Ji nekantraudama laukia 
valandos, kada galės sėsti į 
lėktuvą. Prie senutės—jos 
du sūnūs, marčios.

Susipažįstame.
—Aš esu Ambrazienė, — 

pasisako moteriškė. — Ago
ta Ambrazienė.

—Kur tamsta vykstate?
—Grįžtu namo, Lietuvon, 

kur gi kitur, — atsako ji— 
Jau man atsibodo čia gy
venti.

Agota A m b r a z i enė Į 
Jungtines Valstijas atvyko 
prieš pusantrų metų. At
vyko pas savo du sūnus, 
gyvenančius Newark, N. J. 
Atvykdama čion ji gal būt 
manė pas sūnus ir gyventi 
ligi mirties Bet...

—Pradėjau pasiilgti Lie
tuvos. Ten savi žmonės, 
sava kalba, — pasakoja A. 
Ambrazienė. — Ten gerai 
gyventi!

Klausiu:
—Kur tamsta Lietuvoje 

gyvenote, prieš atvykdama 
i Ameriką?

—Kolūkyje, netoli Kau
no, — gaunu atsakymą.

Be kitko, Lietuvoje ji tu
ri penkias dukteris, ir visos 
gyvena Kaune. Viena dir
ba kažkokioje įstaigoje — 
“prie rašto,” kitos — kito
kiose darbovietėse.

—Aš Lietuvoje turiu ir 
mokytų anūkų, — džiau
giasi -senutė. — Vienas — 
elektros inžinierius, o kita 
—gimnazijos mokytoja. Ži
note, dabar Lietuvoje jau
ni žmonės — visi mokyti.

Įdomi šios malonios mo
teriškės praeitis. 1907 me
tais ji buvo atvykusi j Ame
rika. Čia sukūrė šeimos ži
dinį, susilaukė dviejų sūnų, 
pas kuriuos dabar buvo 
viešnagėje. 1913 m. grįžo 
Lietuvon ir ten g y v e n o . 
Visko ji matė, visko patyrė, 
nes pergyveno du baisius 
karus. Ir štai prieš pusant
rų metų Ambrazienė nusi
tarė dar kartą pamatyti 
Ameriką, paviešėti pas sū
nus, o jei patiks, tai ir ap
sigyventi. .Bet nepatiko. Ir 
ji grįžta gimtojon savo že
mėn.

tamstai patiko 
gyvenimas? — 
karia klausia v

nei to ! — at-

Amerikoje 
kažkas dar 
senutę.

—Nei šio 
sako ji.

—Čia,žmonės geriau gy
vena nei . Lietuvoje, ar ne?

—Gerai gyvena ir Lietu
voje, nėra ko skųstis.

—Čia žmonės gražiau rė
dosi, ar ne?

—Gal kiek ir gražiau. Bet 
ir Lietuvoje šiandien gra
žiai apsirengę, sočiai paval
gę, tai ko daugiau berei
kia?.. Čia man buvo sun
ku, nes be kalbos—aš tos ang
liškos kalbos niekaip neiš
mokau. O Lietuvoje—sava 
kalba, savi žmonės, sava že
mė.

Prisistato E. -Brazaus
kienė, kuri kartu su Amb- 
raziene lėks iki Varšuvos. 
Nudžiugo moteriškė, kad 
nors iki Varšuvos turės 
kompanijonę, o iš ten viena 
sau keliaus į Vilnių, iš ten 
— į Kauną. Kaune ji/žada 
gyventi pas vieną savo duk
terų.

—Tik nesmagu, — pasa
koja senutė, — kad Varšu
voje man teks vieną naktį 
nakvoti. Aš taip noriu grei
čiau Lietuvą pasiekti!..

Raminau, sakydamas, kad 
lenkai — geri žmonės; bus 
smagu pamatyti jų sostinę.

irPrieina Nelė Vandenė 
sako senutei:

—Už trijų savaičių aš 
taipgi būsiu Lietuvoje. Su
sitiksime Kaune, ai’ ne?

—Gal su turistais atvyk
site? — teiraujasi moteriš-

r—Taip, su turistais. 
Smagu bus ten mudviem ir 
vėl susitikti.

—Lauksime! Bus. labai 
miela. Kaunas toks didelis 
ir gražus miestas!..

Tarnautojai jau šaukia 
keliautojus sėsti lėktų van. 
Prie vartų senutė paskutinį 
kartą karštai atsibučiuoja 
su sūnumis. Apsiverkia.

Antrą kartą ji apleidžia 
Ameriką: 1913 metais lai
vu, o šiuo kartu — reakty
viniu lėktuvu. Keliavimo 
būdai, kaip matome, per 
tuos arti 50 metų labai pa
sikeitė, bet meilė jos gimta
jam kraštui, Lietuvai, Am- 
brazienei nė kiek nepasikei
tė!..

Paspaudžiau ir aš šiai 
mielai lietuvei ranką, pa
linkėdamas sėkmingos, 
m i n gos kelionės, geros 
katos ir ilgo amžiaus.

sėk- 
svei- 
Ns.

Būkite mūšy 
mylimais svečiais

Jau žinote, kad šį sekma
dienį, birželio 4 d., įvyks 
išvažiavimas į gražų par
ką ir dar gražesnį 'pajūrį 
pietauti. Visi kartu išva
žiuosime nuo Kultūrinio 
Centro iš Ozone Park (102- 
02 Liberty Avė.). Nuveši- 
me ir tuos, kurie savo maši
nų neturite. Išvažiuosime 
11 vai. ryto. Pribūkite lai
ku. •:

Vietą ir pietus tuojau už
sisakyti pas Grybą, Briedį, 
Kairį bei Venckūną. Penk
tadienį dar galite pašaukti 
į “Laisvę” Tel. MI.1-6887

Pastaba: Jei oras būtų 
netinkamas išvažiavimui į 
laukus, . pietus valgysime 
Kultūriniame Centre. .

Rengėjai

Lietuvos filmy vakaras 
jau netoli

Jau kuris laikas žmonės 
klausinėja:

•—Kada vėl rodysite Lie
tuvoje gamintus filmus?

Filmininkas vis atsaky
davo, jog nenori kartoti jau 
rodytus, nors, kai jis pridė
davo priedui prie naujųjų 
jau seniau parodytą filmą, 
publika išbūdavo iki galo ir 
to “senojo” filmo. Savo 
gimtojo krašto vaizdai to
kie mieli, jog net dešimtą
jį kartą žiūrint nepabostų.

Tačiau šį kartą, birželio i 
10-tą, 7:30 vai. vakaro, 
parodys naujus, Brooklyne 
dar nerodytus filmus:

“Dešimt dienų Lenkijoj”, 
ir “Tarybų Lietuva”

Juos pamatysime Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbock
er Ave, Brooklyn, N.Y. Ro
dys J. Grybas.

Prašome tą vakarą pasi- 
taupyt šių įdomių filmų 
pamatymui.

LLD Kuopų Bendras 
Komitetas

A. DARGIO TAPYBOS 
PARODA

Tai’p birželio 4 ir 18 die
nų Almuso galerijoje, 925 
Madison Ave, Manhattane, 
tęsis Alfonso Dargio tapy
bos paroda. Galerija atda
ra tarp 12 ir 5 popiet. 
Penktadieniais uždaryta.

Elena Brazauskienė 
išvyko į Europą

Mūsų talentingoji daini
ninkė — aidietė ir aktorė- 
mėgėja — praėjusį antra
dieni, geg. 30 dieną SAS 
linijos lėktuvu išvyko į Eu
ropą. Pirmiausia ji sustos 
Varšuvoje, kur gyvena jos 
sesutė, cirko artiste, šokė
ja. Elena žada pabūti Len
kijoje apie tris savaites.

Jei viskas seksis, Elena 
mano apsilankyti ir Čeko
slovakijoje, ir Prancūzijoje. 
Bet ilgiausiai jai teks pa
buvoti Lietuvoje. Ten ji su
sitiks su savo vyru Walte- 
riu Brazausku, kuris keti
na vykti į Lietuvą kada 
nors vasarą.

Į International aerodro
mą Elenos išlydėti, palin
kint jai “gero vėjo”, susi
rinko didokas būrys bičiu
lių, draugų.

Keliauti po Europa Ele
nai nebus sunku kalbų at
žvilgiu: be lietuvių, ji lais
vai vartoja rusų, francūzų, 
anglų kalbas.

Kartu su Elena tuo pa
čiu lėktuvu į Lietuvą per 
Lenkiją grįžo ir Agota Am
brazienė, kuri prieš pusant
rų metų buvo atvykusi pas 
savo sūnus į Newark, N. J.

Laimingos kelionės, Ele- 
nute! Linksmai pakeliauti, 
pasaulį plačiau pamatyti ir 
sėkmingai sugrįžti į namu
čius !

Laukiami pasimatymai
Praeitą savaitgalį ma

čiau J. Steponaitį ir S. Poš- 
kaitį. Juozas, kaip visada, 
domisi pasauliniais į v y- 
kiais ir tuo, kas dedasi tarp 
lietuvių. Pokalbiuose su juo 
laikas praeina įdomiai ir 
naudingai.

Juozas prisiminė apie 
draugus - bičiulius. Papa
sakojo, kaip su jais veikęs 
organizacijose. Stabtelėjęs, 
susimąstė: — Taip, daug 
draugų turėjau. Deja, išre
tėjo jie. Vieni jų mirė, o 
kiti primiršo mane. Labai 
būtų smagu juos dažniau 
susitikti...'

Vardus suminėjo dauge
lio jų... —Pasveikink juos 
nuo manęs, — pridėjo jis.

Pasimatau suJuozu daž- ]ę sunaikinti jo nukankini- 
-- mu. Vienok ne tuo baigiasi 

rai nusiteikusį. Tačiau jis šis filinas čia tik Įvadas Į
nai. Visada rasdavau jį ge

šį kartą atrodė lyg prislėg
tu ūpu. Paukščio narvelyje 
buitis veikia į jį.

Pavasaris. Veržiasi no
ras išeiti į anapus kamba
rio sienų. Saulę atvirame 
ore pamatyti. Tyrame ore 
plaučius išvėdinti — pakvė
puoti. Tačiau jo padėtyje, 
kaip tas atsiekti? Automo
bilius ne visi draugai turi. 
Turintys automobilį asmuo 
galėtų patenkinti jo šį no
rą. Būtų gražu, kad toks 
asmuo atsirastų išsivežti jį 
į lauką.

Jis neprašė manęs tokį 
siūlymą daryti. Ta mintis 
savaime man atėjo, sąžine 
taip diktuoja.

Matyti jį galima antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 
po pietų. Adresas: Oxford 
Nursing Home, 144 Oxford 
St., Brooklyn, N. Y. Va
žiuojant GG traukiniu iš
lipti Fulton stotyje.

Jonas, Jr.

ROERICH MUZIEJUJE
Pradedant su ' birželio 1 

ir baigiant 30 d. Nicholas 
Roerich muziejuje, 319 W. 
107th St., Manhattane, iš
statyta Japonijos vaikų ta
pyba.

Sekmadienį, birž. 4 dieną, 
4 v. popiet, ten pat bus duo
dama kamerinės muzikos 
koncertas. Muziejus atda
ras nuo 1 iki 5 v. popiet. Įė
jimas nemokamas.

Klaikiai gražus naujas 
filmas “Atlantis”

Norite matyti filmą, ku
ris nevien akyse mirga ir 
širdį suplastena, bet ir žai
bu nuvingiuoja per nugar
kaulį, mintį verčia veikti, 
ieškoti išeities? Tokių ypa
tybių turi New Yorko mies
to centre Capitol teatre ro
domas M-G-M filmas At
lantis, the Lost Continent.

Jaunas graikas Demet
rios (Anthony Hall) su tė
vu išplaukia jūron žvejoti,. 
Bangos neša link ju nekon
troliuojamą valtį. Jaunuolis 
šoka jūron ir nuplaukia 
prie valties. Valtyje jis ran
da nežinomą merginą be 
sąmonės. Atgaivina, pri
glaudžia savo bute. O ii, ne
dėkinga, paneigė . “žuvimi 
dvokiantį” jų butą, pasisakė 
esanti Atlantis karalaitė ir 
išbėgo jūron. Ją gelbėda
mas, Demetrios pradeda ją 
įsimvlėti, • sutinka su ja 
plaukti j jos gimtąjį Atlan
tis — i “baisuii Atlantis. iš 
kurio niekas nebesugrįžo”. 
Taip įspėjo Demetrijų jo 
tėvas. Taip kalbėjo kiti 
Graikijos žvejai, kurių ar
timuosius, prisiartinusius 
prie uolomis apsupto At
lantis, prarijo paslaptingos 
olos.

Demetrijus su Anti Ui ia 
daplaukia į Atlantis, jiedu 
iškilmingai sutinkami. An
tillija nusiveda karaliaus 
tarnai, o Demetriių pagro
bia vergų budeliai: darbui 
ir kankinimui. Dabar jau 
Demetrijui aišku, dėl ko iš 
Atlantis niekas negrįžo. 
Bet jis nusprendžia į tėvv- 
nę sugrįžti. Jis turi paskelb
ti pasauliui anie ta bąisybę. 
Gal dar išgelbės čia žudo
mus žvejus. Bet...

Kaip iš čia išeiti? Gal per 
Antillija? Ne! Įtaręs, kad 
jinai tiksliai jį sumedžiojo 
savo tėvui vergu, jis drėbė 
purvu jai į veidą, kuomet 
ji, jo ieškodama, rado jį 
vergu būryje.

Veltui Antillija maldau
ja tėvą išlaisvinti Demetri
jų. Jos nebuvimo namie me
tu galią paėmė nuožmus 
valdininkas. Jis mojasi An- 
tillijos su Demetrijum mei- 

mų. Vienok ne tuo baigiasi

MINERSVILLE, PA.

Mirus

Vincui Ramanauskui
Reiškiame giliausią užuojautą velionio dukrelėms 

ir sūnui, ir jų šeimoms. Ir mes liūdime netekę 
labai brangaus ir artimo širdžiai asmens.

Izidore Pranaitis
Veronika Pranaitis 
IT. Bagdonienė
J. K. Pviišinskai

Flushing, N. Y.

Stanley Zajankauskas
Mirė

Gegužės 25, 1961

Reiškiu mano širdingiausią užuojautą jo motinai 
Magdalenai Zajankauskienei, seseriai Antosei Niu- 
zik, taippat švogeriui ir brolienei, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

budelio ir paties Atlantis 
likimą.

Nors šis filmas tariamai 
vaizduoja gilią senovę, tąjį 
čiau jame daug kas simbot? 
linga mūsų laikams. Tarsi 
akin smeigiantis Atlančio 
likimo siaubas verčia pa
galvoti, kur link einame 
mes, akstiną daryti kai ku
riuos palyginimus, ieškoti 
išvadų.

Pamatykite Atlantis! S.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birželio 5 d.. Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 
kare. ] 
rėmėjus 
čia pat 
duosite 
surengi i

Montello Vyrų dailės grupė ruošia 
busą važiuoti į apskričių piknikų 
birželio 18 d. j Lawrence, Mass.

Kurie norite važiuoti su daininin
kų grupe, užsisakykite vietas buse 
pas George Steponauską, gausite 
pas ji tikėtus. Kaina $2.00.

Reikia platinti ‘‘Laisvės’’ pikniku 
bilietus, kuris įvyks liepos 2 dieną,~ 
Ramova Parke, Montello. Mass.

7:30 vai. va- 
Prašome narius ir apšvietus 

ateiti j susirinkimą. .Jau 
vasara, prasidės piknikai, 
gerų sumanymų, padėsite 

i piknikus.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, birželio 6 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba (34-35)

OZONE r ARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, birželio 7 d., 8:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Prašome visus dalyvauti šia
me susirinkime, turėsime 
darbininkus piknikui, 
mokesčių knygelę, gal 
mokėti. Prot. sekr.

išrinkti 
Patikrinkit 
jau laikas 

(34-35)

PHILADELPHIA, PA.
LLD IC-tor. kuopos susirin

kimas įvyks birželio 9-tą dieną, 
J150 N. 4th St.. 7:30 vakare. La
bai svarbus reikalas reikės sužinoti, 
kiek tikėtų jau išparduota vykimui 
autobusu į baltimoriečių ruošiamąją 
gegužinę (pikniką) sekamą sekma
dienį, birželio 11 d. Turėsime ir 
kitų svarbių reikalų aptarti. Drau
gai ir drauges, atvykite j šį susirin
kimą. Valdyba.

BALTIMORE, M D.
LLD 25 kuopos susirinkimas jvjm.v* 

birželio 3 d., 2 vai. popiet, 2219 W." 
Pratt St. Šis susirinkimas bus tik 
viena savaite prieš “Laisvės” pik
niką, tad visi nariai kviečiami atei
ti į šį svarbų prisruošmą pikniko 
darbams. Kuopos sekr.

CLEVELAND, OHIO
LMS Cleveland© skyriaus 

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
želio (June) 7 vai. vakaro, 
klubo svetainėje, 9305 St. < 
Avė. 
ti šiame sunsirinkime. turime daug 
dalykų aptarti ir išgirsime raportą 
laikyto koncerto.

Taip pat prašome atsivesti nau
jų narių.

Sekr. S. Kuzmickas

susi- 
, bir- 

LDS 
svetainėje, 9305 St. Claire 
Prašome visų narių dalyvau-

A. ir O. Vinickai 
Oswald ir šeima 

Bagdonas

ANNA QUATER 
New York, N. Y.
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Trujillo galas
NA, TAI PAGALIAU gavo galą ir Domininkonų 

Respublikos diktatorius, budelis Rafaelis Leonidas Tru
jillo (išsitaria: Truchilio) Molina. Kaip matome, jis tu
rėjo daug vardų, bet mėgiamiausias jam buvo Trujillo. 
Trujillo žudė kitus, tai ir pats krito nuo kulkos.

Per 30 metų šis sutvėrimas laikė šalį pavergtą. Ne
labai seniai net ir šalies vardą pakeitė: pirmiau buvusį 
kraštą Santo Domingo, jis pakrikštijo Domininkonų 
Respublika. Šitaip, mat, atrodo liberališkiau...

Trujillo nužudė tūkstančius žmonių, kurie buvo pa
reiškę juo nepasitikėjimą, kurie išdrįso jį ir jo gengę 
pakritikuoti. Žudė juos visaip: vienus šaudė, kiti “atsi- 

j tiktinai automobilių avarijose šuvo”, kitus badu marino, 
ii dar kitus—budeliai į jūrą skandino. Sakoma, pats Tru- 

4 jillo asmeniškai yra sušaudęs nemaža savo oponentų.
Tūkstančiai žmonių tebėra kalėjimuose.

Šaudydamas, žudydamas, kalindamas piliečius, jis 
pats lobo. Plėšė turtus iš žmonių sau, savo vaikams, sa
vo artimiesiems. Greta lobimo, jis ieškojo ir garbės: ša- 

j Į lies sostinę pavadino savo pavarde “Ciudad Trujillo” 
Į (Miestas Trujillo). Pristatė sau paminklų, įstaigas už- 
I j kimšo savo paveikslais. Savo laidoką sūnų, taipgi Rafa- 
i ■ elį Leonidą Trujillo, diktatorius padarė armijos briga- 
i : dos generolu dar tuomet, kai tas paršas tebebuvo tik 9 

metų amžiaus!..
Trujillo gerai sugyveno su JAV tam tikrais kapita

listiniais sluoksniais, kurie Domininkonų Respublikoje 
i darė biznį, visaip išnaudojo žmones, krovėsi dolerius.«

Tiek trumpai apie tą žiaurų, beširdį sutvėrimą.
Kas dabar toje šalyje bus? Kas užims kritusio dik

tatoriaus vietą? Ar domininkonų Resepublikos liaudis 
i pajėgs visą kliką, visą Trujillo padermę nugalėti? Ar 

neatsiras kitas asmuo, panašus į Trujillo? O gal liaudis 
Į bus tiek pajėgi, kad galės įkurti liaudišką valdžią?

Visko galima tikėtis. Bet griežtesnis posūkis, mums 
■ atrodo, negalės įvyki už dienos kitos. Ims laiko.

Pietine Afrika—respublika
PIETINĖ AFRIKA patapo respublika ir nepriklau

soma nuo Britų Komonvelto. Ligi šiol ši šalis vadinosi 
Union of South Africa. Koks jos oficialus vardas dabar 
bus, dar nežinia.

Respublikos paskelbimo aktas įvyko gegužės mėn. 
31 d. Preorios mieste. Pirmuoju respublikos prezidentu 
inauguruotas Charles R. Swart, 67 metų, buvęs ganera- 
linis gubernatorius, taipgi teisingumo ministras. Bet 
prezidentas naujoje respublikoje nedaug teturės galios: 
vyriausią galią turi ir turės ministrų pirmininkas Hend
rick F. Verwoerd.

Jau labai seniai šin kraštan atsikraustė Olandijos 
emigrantai ir čia apsigyveno. 1806 metais juos užpuolė 
britai kolonistai, ir Pietinę Afriką ilgai valdė. 1899me
tais holandai kolonistai sukilo prieš britus, bet sukilimą 
pralaimėjo. Tie holandų ainiai dabar vadinasi afrika- 
nais. Gyvena čia nemaža ir britų, bet afrikanai sudaro 
baltųjų daugumą; afrikanai palaiko savo kalbą, iškrai
pytą holandiškąją, savo kultūrą.

• Afrikanai jau seniau pageidavo respublikos, o bri
tai tam priešinosi. Praėjusių metų spalio mėnesį įvyko 
balsavimas: 800,000 balsų buvo paduota už respubliką. 
Na, tai šalis respublika ir buvo paskelbta.

O kai dėl pasitraukimo iš Britų Komonvelto:. Ver- 
vvoerdo valdžia nutarė ištraukti Pietinės Afrikos Sąjun
gą iš Komonvelto dėl to, kad Komonvelto vadų suvažia
vime ji buvo kritikuota dėl apartheido politikos.

• * •

PIETINĖS AFRIKOS Sąjungoje gyvena apie 15,- 
000,000 žmonių. Bet, kaip matome, spalio mėn. balsavi
muose, tik 800,000 balsų nusprendė, kokia šalyje turi 
būti santvarka.

Kodėl taip? Todėl, kad Pietinėje Afrikoje baltieji 
tesudaro mažiau, kaip dešimt procentų gyventojų. Ki 
lūs milijonus sudaro n egrai, mulatai ir apie 500,000 indų.

“ Negrai, mulatai“ ir indai neturi teisės balsuoti. Jie 
neturi jokių pilietinių teisių. Rasistų afrikanų paskelb
ta apartheido politika reiškia, kad negrų ir kitų nebal
tųjų gyvenimas turi būti aprėžtas įstatymais bei baltų
jų dekretais. Jiems pasakyta, į kokią mokyklą jie gali 
eiti, o į kokią neiti; jiems pasakyta, kokius darbus jie 
galį dirbti, o kokių negalį, neturį teisės dirbti, žodžiu, 
negrams ir kitiems nebaltiesiems ten viskas iš anksto 
uustatyta-n u saky ta.

, Tai baisiausia, žvėriškiausią rasistinė politika, ko
kią žmogus tegali įsivaizduoti!

Bet ir Pietų Afrikoje judėjimas negruose plečiasi, 
nors ir labai nepalankiomis sąlygomis. Tos šalies žmo
nės aiškiai mato, kaip visoje Afrikoje dygsta naujos 
negrų nepriklausomos respublikos. Jie žino, jie laukia 
tos dienos, kada galės ir jie patys tvarkyti savo reikalus 
Pietų Afrikoje. Toji diena ateis.

O tuomet, kai ji ateis, rasistams bus karštos die 
dėlės!..

APIE L. PRŪSEIKOS 
RAŠTŲ IŠLEIDIMĄ

Rašytojas Antanas Venc
lova savo laiške “Laisvės” 
redaktoriui, be kitko, pažy
mi:

Man rodos, labai svarbu 
dabar būtų surinkti geriausius 
jo (L. Prūseikos) spaudos 
darbus ir paskelbti juos Lie
tuvoje keliais tomais. Tai bū
tų nenykstantis paminklas ve
lioniui. Manau, kad jo raštai 
būtų tartum: vaizdingas ilgų 
dešimtmečių JAV ir Lietuvos 
darbo žmonių revoliucinės 
kovos metraštis. Dabar Lie
tuvoj pradėtas leisti V. Kap
suko raštų rinkinys, ir prieš 
mūsų visuomenę jis pirmą 
kartą taip ryškiai ir plačiai 
iškyla kaip nuostabiai aštrus, 
pastabus, jautrus publicistas 
ir kovotojas dėl ateities.

Rinktiniu L. Prūseikos 
raštų išleidimas keliais to
mais Lietuvoje—labai nau
dingas sumanymas! Mes 
čia, Amerikoje, jokiu būdu 
to negalėtume p a d a r yti. 
Nors tiesa, vilniečiai, mums 
rodosi, galėtų išleisti apie 
velionio gyvenimą ir darbus 
kad ir neilgą brošiūrą ir ją 
plačiai paskleisti tarp Ame
rikos lietuvių. Gal ir mūsų 
Literatūros Draugija galė
tų prie to prisidėti.

Kiek tai liečia L. Prū
seikos raštus: jie tebėra 
gyvi mūsų laikraščių pusla
piuose — daugiausia “Lais
vėje” ir “Vilnyje.” “Lais
vės” komplektai yra Vilniu
je, iš jų Lietuvos žurnalis
tai gali lengvai išrankioti 
L. P rusei kos geresnius-. 
svarbesnius straipsnius. 
Nū, o čikagiečiai tūrėtų 
pasiknisti po “Vilnies” kom
plektus, kuriuos ’turi, >ir iš; 
ten paimti tai, kas reikia; 
ir pasiųsti Vilniun. ’ ” •

Reikėtų nepamiršti ir 
siuvėjų unijistų kadaise 
ėjusio organo “Darbo,” ku
rį L. Prūseika per k-eletą 
metų redagavo.

Kiti L. Prūseikos raštai 
telpa jo brošiūrose ir kny
gose, kurias, be abejonės, 
Lietuva turi.

dos pasiekė 100 milionų. dole
rių.

į Vietnamą, kuris yra žemės 
ūkio kraštas, jau supilta 319 
milionų dolerių, bot didžiumos 
žmonių gerbūvis pasiliko toks 
pat, kaip ir buvo pirmiau. Pa
našių pavyzdžių galima su
teikti daugybę. Visi jie pa
rodo, jog teikimas panašių 
subsidijų yra tik mėtymas 
kaip į balą bilionų dolerių.

Kur gi p. Vaidyla buvo 
per tuos visus metus, ka
da Trumano ir Eisenhowe- 
rio valdžios švaistė tuos 86 
bilijonus “atsili k u s i e m s 
kraštams” padėti? Kodėl 
jis tuomet nieko nesakė 
prieš tai?

Tik pažangioji spauda, 
atsiminkime, visuomet nu
rodo, jog tokia “pagalba,” 
kokią Washingtonas davė ir 
tebeduoda, tėra naudinga 
tik “atsilikusių kraštų” val
diniams sluogsniams. Jie, 
gavę tuos pinigus, kaip 
bematant prašilpia, o “atsi
likę kraštai” tebėra atsili
kusiais, kaip buvo. Kai ku
rie tų kraštų — pav., Pie
tinės Korėjos ir Pietinio 
Vietnamo —■ šiandien skęs
ta didesniu skurdan, negu 
kada nors pirmiau! O val
dantieji sluogsniai pasakiš
kai lobsta!..

Ir Kenedžio valdžia ren
giasi daryti tą patį, ką darė 
pirmesnės JAV valdžios.

Na, gerai, kad Vaidyla 
jau pamatė, kas darosi su 
“atsilikusiais kraštai s.” 
Bet jis turėtų pamatyti ir 
daugiau.
■ Vaidyla turėtų gerai pa- 
onislyti ir apie savo politini 
raketą. Jis yra vienas 
“veiksnių,” • renka pinigus 
“Lietuvai išlaisvinti.” . . O 
gavęs . iš žmonių pinigus, 
kur jis < juos padeda?!.. Ar 
jis, būdamas Alto iždinift- 
ku, pateikė kada nors žmo
nėms, viešą atskaitą, kiek, 
kur, kada ir kokiems tiks
lams iš žmonių gautus pini
gus jis išleido?..

Tas pats primintina ir P. 
Grigaičiui, ir L. Šimučiui, 
ir kitiems “vaduotojams.”

lt.

VIENAS VEIKSNYS 
PRAREGĖJO, BET 
PER VĖLAI...

Tikėsite ar ne, atsiranda 
ir pas “veiksnius” kavalie
rių, kurie » protarpiais at
merkia akis ir pradeda kai 
ką blaiviau pamatyti. Štai 
sandariečių organo redak
torius (geg. 26 d.) savo 
laikrašty rašo:

Pasirodo, jog teikimas pa
galbos “ekonomiškai atsiliku- 
siems kraštams” buvo tiktai 
bereikalingas pinigų eikvoji- 
nlas. Tą jau pradeda patirti 
ir administracijos žmonės va
dindami tą programą gigan
tiška klaida.

Per pastaruosius 15 metų 
Jungtinės Valstybės išleido 
tam tikslui 86 bilionus dolerių. 
Tuos pinigus turėjo sūdėti ne 
kas kitas, kaip taksų mokėto
jai. Bet tikrenybėje, tie pi
nigai neatnešė pageidaujamų 
rezultatų. Jungtinės Valsty
bės neįsigijo nei draugų, nei 
prestižo.

Nesustiprėjo ekonominiai ir 
tie kraštai, kuriuos šelpėm. 
Vietoje sustiprinti vietines 
valdžias, mes jas pagadinom. 
Pagalba buvo teikiama 77 ša
lims. ' Aparatas, kuris prižiū
rėjo pašalpų dalinimą, tapo 
padidintas nuo pradinių 850 
žmonių iki 42,000. O kokie 
gi to visko rezultatai ?

štai pora pavyzdžių. 1956 
metais Pietinėje Korėjoje pra
dėta statyti fabrikas gaminti 
dirbtinas trasas. Statybai jau 
išleista 47 milionai dolerių, o 
darbas toli gražu nebaigtas. 
Pietiniam Vietname numatyta 
pastatyti už 18 milionų kelią 
tarp Saigono ir šiaurinės sie
nos. Kelio dar nėra, o išlai-

KOVA SU 
NUSIKALTĖLIAIS 
LIETUVOJE

Tarybinėse respublikose, 
kaip praneša tenaitinė 
spauda, d a r vis atsiranda 
nusikaltėlių, net ir didelių. 
Tai, žinoma, visųpirmiau- 
sia —■ praeities palikimas, 
išnaudotojiškų klasių vieš
patavimo palikimas. Atsi
randa visokių spekuliantų, 
atsiranda vagišių, svetimo 
turto graibstytojų, atsiran
da šen ir ten ir kitokių nu
sikaltėlių.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė (š. m. geg. 5 d.) išlei
do specialų dekretą “Dėl 
kovos su ypač pavojingais 
n u s i k a Heliais sustiprini
mo.” Einant šiuo dekretu, 
aišku, bus sustiprinta kova 
visose tarybinėse respubli
kose, ir, aišku, Tarybų Lie
tuvoje.

Šių metų gegužės 24 d. 
Vilniaus ' “Tiesoje” tilpo 
Lietuvos p r o k u r o r o V. 
Galinaičio tuo kl aušimu 
s t r a i p s n is, pavadintas: 
i ‘Suklydusį—pa taisyti nu
sikaltėli -— griežtai bausti.” 
Straipsnį. V. Galinaitis pra
deda taip:

Tarybinėje visuomenėje nė
ra socialinių priežasčių nusi
kalstamumui, todėl, supranta
ma, mūsų šalyje nusikaltimai 
kasmet mažėja. Pernai paly
ginti su 1959 mefais respubli
koje perduotų teismams skai
čius sumažėjo daugiau kaip 
du kartus. Bet tai nereiškia, 
kad visų rūšių nusikaltimai 
savaime ir - greit išnyks. Dar

nemaža yra .^pasikėsinimų į 
visuomeninį ir asmeninį turtą, 
į žmogaus gyvybę, sveikatą ir 
orumą, pareigybinių ir ūkinių 
nusikaltimų. Visų pirma rei
kia imtis profilaktinių priemo
nių : išaiškinti priežastis ir są
lygas, kurios padeda tokiems 
nusikaltimams atsirasti, jas ša
linti, laiku įspėti bepraside
dantį nusikaltimą ir neleisti 
jam vystytis, sustiprinti auklė
jamąjį darbą. Į komunistinę 
visuomenę mes negalime ženg
ti kartu su chuliganais, va
gimis, spekuliantais ir kitais 
nusikaltėliais. Todėl artimiau
siu laiku privalome žymiai su
mažinti, o po to visiškai likvi
duoti nusikalstamumą.

Tarybiniai įstatymai yra hu
maniški: jie neturi tikslo žmo
gų žlugdyti ar žeminti jo oru
mą. Jei žmogus suklupo, jam 
stengiasi padėti atsikelti visi: 
ir teisingumo organai, ir visuo
menės organizacijos.

Visuomeninio turto 
grobstymas

V. Galinaitis duoda eilę 
pavyzdžių iš nusikaltimų, 
atliktų viename bei kitame 
Lietuvos rajonuose, grobs
tant visuomeninį turtą. Jo 
žodžiais:

Ypač turi būti sustiprinta 
kova su valstybinio ir visuo
meninio turto grobstymu. Rei
kia pripažinti, kad iki šiol kai 
kurie prokuratūros ir milicijos 
darbuotojai buvo ją sisilpninę. 
Kaltais perdaug pasitikima 
visuomenės poveikiu, o kartais 
stengiamasi suma ž inti savo 
darbo krūvį. Jie laukė revi
zijos aktų, pranešimų ir kitų 
dokumentų, savo iniciatyvos 
nerodė, o grobstytojai tęsė nu
sikalstamą veiklą.

Nepatenkinamai su valsty
binio ir kolūkinio turto grobs
tymu kovojo Eišiškių rajono 
prokuroras M. Jakušinas ir 
milicijos skyriaus darbuotojai.

1 Didelių nuostolių gyvulinin
kystės srity e raonui ir net 
respublikai padare grupė spe
kuliantų ir jau ne kartą teis
tas A. Sliževskis, kurie statė
si vilas, pirko automašinas. 
Bet rajono prokuroras ir mili
cijos darbuotojai viso to lai
ku nepastebėjo. Jie taip pat 
laiku nepastebėjo ir stambių 
grobstymų linų fabrike.

Joniškio rajone kai kurie 
kolūkių vadovai už kyšius Pa
venčių cukraus fabrike įsigy
davo vogtų išspaudų, o Rygos 
superfosfato fabrike — trąšų. 
Linų apdirbimo įmonėse buvo 
išrašinėjami neprekiniai kvi
tai. Ilgą laiką čia spekuliavo 
ir lobo S. Giršas. Jis miesto 
centre pasistatė mūrinį namą, 
nusipirko “Pobiedą” ir net šo
ferį samdė. Viso to buvęs ra
jono prokuroras K. Jasaitis ir 
milicijos darbuotojai taip pat 
nepastebėjo.

Stambūs grobstymai pernai 
buvo išaiškinti kai kuriose 
Kauno įmonėse. Jie tęsėsi ei
lę metų. Jei milicijos valdy
bos darbas būtų buvęs opera
tyvesnis ir prokurorinė priežiū
ra — veikli, valstybinio tur
to grobikai būtų laiku išaiš
kinti ir valstybei nuostolis bū
tų ne toks žymus.

Pažymima, šog šiuo metu 
“prokuratūra tiria stam
bius grobstymus Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių mėsos 
kombinatuose.”

Kaime v
Prokuroras Gali n a i t i s 

kreipia dėmesį į kaimą, į 
kolūkius, į tarybinius ūkius, 
reikalaudamas, kad ten vi
suomenė ir rajonų pareigū
nai daugiau budėtų, kad 
neleistų neaiškiems elemen
tams įsiskverbti į atsako- 
mingas vietas ir ten graibs
tyti, švaistyti visuomeninį 
turtą. Štai kokių biaurių 
sutvėrimų pralenda į atsa- 
komingas vietas:

Antai, J. Maldutis keletą 
metų dirbo Šilalės raj. “Var
sėdžių” kolūkio pirmininku. 
Pagal jo sudaromas ataskaitas 
atrodė, kad kolūkis kasmet ki
lo, o iš tikrųjų — ėjo į atsi
likimą. Maldutis apgaudinėjo

JAUNIMAS ĮSIJUNGIA J ŽEMDIRBIŲ ŠEIMĄ
Vilniuje įvyko vidurines mokyklas baigusią jaunuoliu ir 

merginą, nuėjusią dirbti žemės ūkyje, pasitarimas.

NUOTRAUKOJE: respublikinio abiturientą, dirbančiu 
žemės ūkyje, pasitarimo dalyviai: buvę abiturientai—Birutė 
Girdauskaitė iš Šakių rajoną “Nemuno” kolūkio, Kretingos 
rajono “Lažininką” kolūkio laukininkystės darbuotoja Aldo
na Burbaitė, Ukmergės rajono “Lyduokią” kolūkio brigadi
ninkas Lionginas Katinas ir Antanas Korzonas iš Rietavo ra
jono. “Spartako” kolūkio.

VINCAS JAKŠTYS— 
SENAS VINCAS

Š. m. kovo 2 dd., sulau
kęs 80 metų amžiaus, mirė 
vienas seniausių pažangaus 
lietuvių judėjimo JAV da
lyvių, rašytojas ir žymus 
visuomenės veikėjas Vincas 
Jakštys—Senas Vincas.

V. Jakštys gimė Skliaus
čių kaime, Arminų apylin
kėje, Vilkaviškio rajone, 
vargingoje mažažemių vals
tiečių šeimoje.

1900 m. V. Jakštys Iš
vyksta laimės ieškoti į Ško
tiją, kur dirba įvairų dar
bą anglies kasyklose. Ško
tijoje jis patiria žiaurų ir 
beteisį darbininko gyveni
mą, savo akimis pamato ka
pitalizmo sistemos išsigimi
mą. ši aplinkybė V. Jakštį 
pastūmėjo suartėti su socia
listais. Jis dalyvauja įstei
giant pažangų lietuvių laik
raštį Anglijoje “Rankpel- 
np”

Persikėlęs gyventi į JAV, 
V. Jakštys toliau vysto savo 
pažangią veiklą, gina išnau
dojamą proletariatą. Ten 
jis pradeda ir savo litera
tūrinę veiklą. Pirmieji ve- 
lionies kūriniai buvo iš- 
s p a u s d i n ti Filadelfijoje 
1912 m. Tai buvo daugiau
sia pamfletai, pj-esės, trum
ai apsakymai, vaizdeliai. 
Per savo literatūrinės veik
los penki asdešimtmetį V. 
Jakštys sukūrė didelį pluoš
tą eilėraščių, a p s a k y mų, 
pjesių bei publicistikos raš
tų. Pagarsėju s i o s e savo 
pjesėse “Viduj klebonijos,” 
“Už dievą ir tėvynę,” apy
sakose ir apsakymuose “Už
miršti piliečiai,” “Ant lau
žo” ir kt., savo poezijos ge
riausiuose kūrin i u o s e V. 
Jakštys atskleidė ameriki
nio gyvenimo piktžaizdes, 
parodė sunkų lietuvių dar
bininkų emigrantų likimą, 
jų kovą prieš išnaudotojus. 
V. Jakštys iki paskutinių 
savo gyvenimo dienų akty
viai bendradarbiavo “Lais
vės,” “Vilnies,” “Liaudies 
balso” laikraščiuose.

valstybę, gamybą, grobstė kol
ūkinį turtą. ••

Ilgainiui pasirodė, kad Mal
dutis yra tas pats J. Gasiūnas, 
kuris, karui prasidėjus, Linku
voje su kitais buržuaziniais 
nacionalistais suiminėjo tary
binius piliečius ir padėjo vo
kiškiems okupantams dirbti 
jų kruviną darbą. Gasiūnas 
gaus atpildą pagal savo dar
bus. Bet ar nereikėtų pareika
lauti atsakomybės iš tų, kurie 
iškėlė jį į vadovaujantį darbą, 
leido jam ilgą laiką netruk
domai apgaudinėti valstybę, 
pelnytis darbo žmonių są
skaita ?

Valstybes organų griež
tesnis pasinio j imas piktada
riam^ suvaldyti, be abejo
nės, atneš gerų vaisių.

V. Jakščio kuriniai pagie
kė ir Tarybų Lietuvos skai
tytojus — 1958 m. buvo iš
leista geriausių jo kūrinių 
rinktinė “Gyvenimo verpe
tuose.”

“Pergalė” x

Nauja namų medžiaga
PLASTMASĖS 

DETALĖS
Naujajame Šiaulių staty

binių medžiagų skyriuje pa
leista į darbą pirmoji auto
matinė linija. Į gatavos 
produkcijos sandėlį jau ati
duota 250 kvadratinių met
rų įvairių spalvų polistiro- 
lio plytelių, skirtų maisto 
produktų parduotuvių bei 
gyvenamųjų namų vidaus 
apdailai. Jau šiais metais 
Lietuvos statybinės organi
zacijos gaus-apie pusę mili-- 
jono kvadratinių metrų to- 4 
kių plytelių.

—Plastmasinių gaminių 
skyrius, — pasakoja kombi
nato vyriausiasis inžinie
rius Jonas Sinkevičius, — 
netrukus iš plastmasės pra
dės gaminti langams rėmus, 
duris, įvairių spalvų plokš
tes sienoms apmušti, o taip 
pat plokštes grindims ir 
daug kitokių gaminių. To
kiu būdu bus su t a u p y t a 
d a u g brangios medienos, 
paspartės statybos darbai.

Be to, plastmasės detalės 
keliolika kartų patvaresnės - 
ir dailesnės už medines de
tales.

Klaidų atitaisymas
Birželio 2 d. “Laisvėje” 

(2-ajame puslp.) tilpusiame 
T. Rotomskienės laiškely- 
je įsiskverbė nemaloni ko
rektūros klaida. Ten paša-, 
kyta: “Hana Jus taip pat?' 
nuoširdžiai” ir tt. Turi bū
ti: ILONA.

Dvi nemalonios klaidos 
įsiskverė juilie j i n i u o s e 
“Laisvės” numeriuose:

Balandžio 7 d. laidoje 7- 
ajame puslapyje tilpo dau
geliui Amerikos lietuvių 
pažįstamo Igno G aš k o s 
straipsnis, bet po juo para
šas įdėtas “Jonas” Gaška.

Balandžio 11 d. laidoje 7- 
ajame puslapyje tilpo poeto 
Antano Miškinio sveikini
mas, bet į jo sveikinimą fo
tonuotrauka buvo įdėta ne 
autoriaus A. Miškinio, o 
kompozitoriaus Tallat-Kelp- 
šos.

Nors ir pavėluotai, atitai
some šias nemalonias klai
das, kartu atsiprašome ger- k 
biamų autorių ir skaitytojų.

Redakcija
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Į LMS VEIKLA
4 Nors Lietuvių Meno Sąjungos XV-to suvažiavimo 
t (laikyto Chicagoj 1961 m. bal. 1 d.) rezoliucijos tilpo 

mūsii spaudoj ir pilnai apėmė suvažiavimo veiklą ir at
eities numatytus darbus, visvien (nors ir vėlokai) norė
čiau pasidalinti su skaitytojais keliomis pastabomis ir 
jau pilną su sveikinimais gautų dovanų sąrašą pateikti.

LMS suvažiavimas buvo gyvas, optimistiškas, ir 
skaitlingas (newyarkieciu ir chicagiečių), bet reikia 
prisipažinti, kad ne pilnai reprezentuojantis Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių meninę saviveiklą, čia pasi
rodo viena mūsų silpnybių—kad nepajėgiam pilnai su
organizuoti mažesnes kolonijas ir pagelbėti joms pa
siųsti delegaciją į suvažiavimą. Tą klausimą reikės rim
čiau pakelti pirm ateinančio suvažiavimo, kad surasti 
galimybių įtraukti į nacionalinį veikimą mažesnes, to
limesnes menines grupes.

Šiame suvažiavime dalyvavo 44 delegatai, reprezen
tuodami 16 organizacijų—chorų, dramos teatrų, mote
rų ir broliškų kultūrinių organizacijų, ir 3 pavieniai. Iš 
Meno Centro buvo T. Kaškiaučius, J. Grybas, J. Juška, 
E. Mizarienė ir M. Stensler. Suvažiavimo pirmininku bu
vo išrinktas J. Grybas, o F. Kirka, jo pagelbininku; sek
retore—M. Stensler; į mandatų ir sveikinimų komisiją: 
N. Buknienė ir V. Vasys; rezoliucijos komisija; Eva Mi
zarienė, J.Jokubka, L. Jonikas. LMS suvažiavimą svei
kino ir meninias reikalais kalbėjo svečiai V. Andrulis ir 

•4 R. Mizara. Ilgesnius vienetų raportus išdavė šie asme- 
nys: Už—

LKM chorą (Chicagos) —J. Stančikas
Aido chorą (Chicagos) — Petronis
Ex-Mainierių chorą (Chicagos) —

Tony Bubnis, A. Tilvikas
Cicero Moterų chorą (Chicagos) — C. Dočkienė 
Chicagos Moterų klubą — A. Yonikienė 
Liaudies Teatrą (Chicagos) — J. Misevičius 
Mildos Dramos klubą — J. Misevičius 
Cleveland© Kultūros chorą — Krasnickas 
Aido chorą (New Yorko) — O. Čepulienė.
Čia norėčiau ir vieną pastabą padaryti dėl ateities. 

Nors daugelis delegatų ėmė balsą kalbėti apie savo vie
netus, nei vienas, apart Aido Choro delegatės O. Čepu
lienės. neturėjo surašyto, pilno raporto vieneto trejų me
tų veikimo. Kalbėdami, kaip angliškai sako, “off the 
cuff”, neprisirengę, per ilgai apsistoja ant vieno kito 
dabartinio dalyko ir neišduoda pilnos apžvalgos vienetų 
abelnos veiklos. Dėl nacionaliu suvažiavimų kiekvienam 
delegatui turi būti įduotas pilnas, atitinkamai rašytas 
raportas, kad jis galėtų aiškiai ir glaustai perstatyti 
abelną vieneto veikimą, kad klausytojas galėtų kalbą 
suprasti ir iš to raporto kuo nors naudotis.

Nors Amerikos lietuvių meninė veikla yra ne tokia 
v * plati kaip seniau, bet visgi yra gana stiprių chorų, solis

tų ir dramos mėgėjų, kurie labai dideli darbą nuveikia 
puoselėdami savo gimtąjį lietuvišką žodi, dainą, kultūrą. 
Šiam darbui turime ir gražia grupę brolišku draugijų ir 
pavienių rėmėjų, kurie visada aukoja meniniams reika
lams, pasimoka duokles į LMS Centrą, o suvažiavimo 
metu dar pasiunčia ekstra finansinius sveikinimus.

Pirm suvažiavimo, rašydama šioje kolumnoj, pami
nėjau keletą vardų tų draugų ir draugijų, kurie iš. anks
to prisiuntė sveikinimus. Nenorėdama nei vieno praleis
ti, čia įdedu pilna sąrašą, sykiu minėdama ir anksčiau 
minėtus sveikintojus. Viso su sveikinimais dovanų su
plaukė $421. Už tą pasišventimą LMS Centro valdyba 
taria savo bičiuliams širdingai ačiū. Jūsų parama duo
da mums viltį ir galimybę tęsti toliau saviveiklos pra
kilnius darbus. Apart sveikinimu suvažiavimui, didžiai 

pasidarbavo New Yorko ir apvlinkės draugijos ir drau
gai, sukeldami $600, kad skaitlinga menininkų delegaci
ja galėtu dalyvauti Chicagoj suvažiavime ir “Laisvės” 
jubiliejiniame koncerte.

Aukos LMS XV suvažiavimui:
LDLD 45 kp., St Petersburg ............... $100.00
Miami draugai ......................................... 22.00

J Cleveland© Meno grupė ........................ 20.00
Oevelando Moterų klubas ...................... 20.00
LDLD 1 kp., Brooklyn ..................  15.00

Po $10: Laisvės choras (Hartford), Chicagos Ex- 
^(Mainierių choras, Cicero Moterų choras, Roselando Ai

do choras. LKM choras, LMS 2-oji apskr. (Mass.), 
Montello Vyrų choras, Chicagos Moterų klubas, Toron
to Literatūros draugija, LDLD 185 kp. (New York), 
LDS 13 kp. (New York), Mrs. A. Philipse, N. Pakai, L. 
Yonikas, Vera Smalstienė.

Po $5: LDS 25 kp. (Chicago), Mildos Dailės ir Dra
mos klubas, LDLD 153 kp. (San Francisco), Worceste- 
rio Aido choras, LDLD 20 kp. Moterų skyrius (Bing
hamton), LLD Moterų 110 kp. (Rochester), LDS 6-oji 
apskr. (Pa.), A. Lipčius, P. Dauderis, K. Briedis, G.K. 
Budris, V. Juška, John Juosep, Mrs. Gasper, Ann Pe
ters, Klem Kairis, V. Vasys, M. Sukaskienė. Po $3: C. 
Pechulis ; $1: A. Eitutis.

Mildred Stensler,
LMS Centro Sekretorė

f ------------------------------------------------------------------------ . • ’

Naujas stiklas
Naują stiklą, į kurį gali

ma kalti vinis, išleidžia vie
nas prancūzų fabrikas. Čia 
taip pat gauta nauja rūšis 
stiklo pluošto, minkšto lyg 
_i------- Dabar fabriko
inžinieriai stengiasi iŠ stik

/1 aksomas.

lo pagaminti statybinį ak
menį, kurį galimą būtų 
tartum medį, piūklu pjaus
tyti, kalti į jį vinis ir t. t. 
Be to, šiame fabrike nori
ma pagaminti specialų stik
lą, nepraleidžiantį tiesiogi
nio saulės spindulių srauto.
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Pusšimtis metų kovos 
už laisvę avangarde

Penkiasdešimt metų pa
žymi “Laisvė.” Tai ilgiau
sio amžiaus sulaukęs laik
raštis visame pažangiosios 
lietuvių emigrantų spaudos 
gyvavime.

“Laisvę” 1911 metų ba
landžio 5 dieną Bostone 
ėmė leisti trys “Keleivio” 
spaus tuvės streikininkai, 
trys Juozai — Neviackas, 
Undžius ir Valatka. Prie 
jų dar prisidėjo Rojaus Mi- 
zaros brolis Mykolas, P. 
Naudžius ir A. Neviackas. 
Visi šeši “kompanijonai” 
buvo jauni emigrantai-dar- 
bininkai, ne daug ką nūsi- 
m a n a n tys žurnalistikoje. 
Tad “Laisvei” redaguoti jie 
pakvietė raštinga, nors ir 
svetimą darbininkiškai pa
saulėžiūrai, A. Montvidą.

1912 metų pradžioje 
“Laisvę” pradėjo redaguoti 
kupinas entuziazmo, teisės 
mokslus studijavęs Albertas 
Vabalas — Leonas Prūsei- 
ka. Tais pat metais “Lais
vės” spaustuvėje, o kiek vė
liau L. Prūseikos pavaduo
toju redakcijoje, pradėjo 
dirbti ir kitas anticarinio 
judėjimo dalyvis, buvęs 
“Rankpelnio” Škotijoje rai
džių rinkėjas Vincas Paukš- 
tys-Čibiras.

Nuo tada, galima sakyti, 
laikraštis įgijo savo veidą, 
ėmė nuosekliai skleisti soci
alizmo idėjas, ginti darbo 
žmonių interesus. Ir nuo 
tada “Laisvę,” einančią 
dukart per savaitę, ėmė 
gausiai skaityti ir remti 
Lietuvoje arklą ir dalgį pa
likę žaliūkai, kurių prakai
tą ir kraują niūriose plieno 
liejyklose, anglies, kasyklo
se, dangoraižių statybose 
siurbė rajusiš Amerikos ka
pitalas ir kuriems “Laisvė” 
buvo nuoširdus užtarėjas, 
vilties gaivintojas.

Penkerius metus “Laisvę”, 
redagavo L. Prūseika. Jau 
■pirmaisiais jo darbo metais 
buvo susilaukta amerikinės 
“demokratijos” puolimų. 
Vieną dieną redakcijos būs- 
tinėn įsiveržė būrys polici
ninkų ir suėmė visus dar
buotojus. Jų išlaisvinimui 
teismas pareikalvao po 1,- 
000 dolerių užstato. Teismo 
metu paaiškėjo, jog vienas 
lietuviškųjų buržua z i n i ų 
nacionalistų vadeivų vietos 
valdžiai skundė “Laisvę” 
dėl to, kad ji stojo ginti ko
vojančius Lawrence miesto 
tekstilės darbininkus. To
kių puolimų prieš “Laisvę” 
įvyko ir daugiau. Jais buvo 
siekiama palaužti laikraščio 
darbuotojus, įbauginti jo 
skaitytojus, p a d, a r y ti di
džiulių materialinių nuosto
lių, kurių nepake 1 d a m a s 
laikraštis likv i d u o t ų s i. 
Ypač buvo stengtasi susido
roti su “Laisve” tada, kai ji 
1919 metais tapo dienraš
čiu. “Laisvės” štabą buvo 
užpuolę liūdnai pagarsėju
sio JAV prokuroro Palme- 
Tio gaujos; prieš “Laisvę” 
kėsinosi kažkoks frankru- 
kas Pilėnas, per teismą pa
reikalavęs 100 tūkstančių 
dolerių už tariamą “įžeidi
mą”; vėliau “Laisvę” ban
dė pasmaugti kunigo Pet
kaus remiamos juodųjų dva
sininkų jėgos.

Tačiau “Laisvė” ėjo ir to
liau. 1914 m. laikraštis iš 
Bostono buvo perkeltas į 
Niujorką ir ten pradėtas 
leisti kooperatiniais pagrin
dais. Savo laiku “Laisvės” 
kooperatyvo pajininkais bu
vo apie 2,000 žmonių, nie
kada nereikalavusių jokių 
“dividendų.”

1917 m. “Laisvę” pradė

jo redaguoti V. Paukštys- 
Čibiras. Nuo 1920 m. iš 
“Laisvės” spaustuvės į re
dakciją perėjo Rojus Miza
ra ir Rojus didžiūnas. Kiek 
vėliau “Laisvėje” pradėjo 
dirbti Antanas Bimba, V. 
Tauras-Vidikas.

“Laisvės” idėjos pasklido 
plačiuose lietuvių skaityto
jų sluoksniuose. Laikraštį 
platino, rėmė lietuvis darbi
ninkas ir valstietis sveti
mose padangėse — JAV ir 
Škotijoje, Kuboje ir Brazili
joje, Kanadoje, Buenos Ai
res priemiesčiuose, Urugva
jaus galvijų skerdyklose. 
Tūkstančiams emigravusių 
ir niekur pas kapitalistus 
laimės neradusių mūsų bro
lių bei sesių “Laisvė” padė
jo praregėti, parodė jiems 
teisingą kovos kelią prieš 
beribi kapitalo išnaundoji- 
mą, darbo žmonių beteisiš
kumą.
“Laisvės” puslapiai visada 

buvo—ir yra— dosniai at
verti proletarinio internaci
onalizmo idėjų, tikr o s i o s 
draugystės jausmų tų šalių 
darbo liaudžiai, su kuria 
mūsų išeiviai dalijasi var
gais ir lūkesčiais, propaga
vimui.

Per visą pusamžį “Lais
vė” niekad neatitrūko ir 
nuo savo gimtosios žemės. 
Laikraštis be atvangos de- 
maskavo li-etuviškuosius 
buržuazinius nacionalistus, 
aktyviai rėmė Lietuvos dar
bo liaudies kovą prieš fa
šistinę diktatūrą. “Laisvė” 
gali pagrįstai didžiuotis sa
vo ' bendradarbių gausioje 
šeimoje turėjusi tokias įžy
mias asmenybes, kaip V. 
Kapsukas, Z. Angarietis, 
K. Giedrys, P. Cvirka, Salo
mėja Nėris, J. Šimkus, A. 
Jasutis ir kt.

Buržuazinės santvarkos 
nuvertimą ir Tarybų val- 
dižos atkūrimą Lietuvoje 
“Laisvė” pasitiko kaip savo 
idealų įkūnijimą.

Apie save “Laisvę” subū
rė geriausias literatūrines 
lietuvių emigrantų jėgas. 
Dienraštis išspausdino R. 
Mizaros, Seno Vinco-Jakš- 
čio prozos kūrinius, S. Ja- 
silionio, J. Kaškaičio, A. 
Dagilio eilėraščius, A. Bim
bos, L. Prūseikos, V. Andru
lio, A. Petrikos, D. šoloms- 
ko publicistinius straips
nius, J. Lumbio, P. Mocka- 
petrio, A. Gilmano karika
tūras. Iki pat savo mirties 
“Laisvei” rašė Juliaus Ja
nonio motina Marijona Ja
nonienė.

Šlovingą kovų ir pergalių 
kelią nuėjo “Laisvė.” Jos 
priešakyje tebestovi ilgame
čiai laikraštininkai, visuo
menės veikėjai mūsų bran
gūs bičiuliai Rojus Mizara, 
Antanas Bimba, Pranas 
Buknys. Su jų vadovauja
mu laikraščiu eina visa pa- 
žngioji užjūrio lietuvių iš
eivija. Laisviečių ryžtą, pa
siaukojimą aukštai vertina 
ir Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės.

Jubiliejaus proga — il
giausių metų “Laisvei”!

Antanas Vaivutskas 
(Iš “Pergalės” Nr. 4-to)

Merginų dūdų orkestras
UKMERGĖ. — Viduri

nėje mokykloje susirinkę 
miesto gyventojai pelnytais 
plojimais sutiko pirmąjį 
merginų dūdų orkestro kon
certą. Vadovaujamos ka
pelmeisterio Borisovo, mer
ginos atliko “Drąsiai, drau
gai, koja kojon,” “Pamask- 
vio vakarus” ir kitus kūri
nius. . . . _ .

Atsiuntė "bombą"
Tai buvo 1927-tais me

tais. Mums prisiėjo kraus
tytis, kraustytis tuomet ne
buvo lengva, nes ir tada, 
kaip ir dabar, kartais buvo 
sunku rasti kambarius. Ne
gaudamas jų savo apylinkė
je, pavažiavau į taip vadi
namą miesto dalį South 
Hills.

Einu gatve ir dairausi. 
Matau lange iškabą: paran- 
davojimui trys kambariai. 
Namas gražus, baltų plytų, 
gatvė taip pat graži, kaip 
tik tokių mes ir norime.

Prieinu prie durų ir pa
spaudžiu varpelį. Duris 
atidarė moteris, gal kokių 
40 metų amžiaus, nedidukė, 
tuoj matyt, kad ateivė, ir 
laužta anglų kalba paklau
sė:

—Ko nori?
—Matau lange iškabą, 

turi kambarius paranduoti, 
—atsakau.

“Come in. — ir plačiau 
atidarė duris. Veda į vir
šų.

Kambariai atrodo nema

sa-
ir

lietuviams per 
atsakė ji.
dešimtį dolerių.

ži, švarūs.
Paklausiau:
—Kiek randos?
— Forty-eight, — atsakė 

sunkiai.
Matydamas, kad jai sun

ku kalbėti angliškai, sa
kau:

—Kokios tamsta tauty
bės?

—Lithuanian,—atsako.
—Tai kalbėkime lietuvįš- 

kai, — pasakiau.
Moteris kiek susimaišė, 

bet tuoj pralinksmėjo.
Pasakiau pavardę. Ji 

kė negirdėjusi tokios, 
tuoj pridėjo:-

—Ar tamsta tiek mokėsi ?
— Jeigu sutikau, tai ir 

mokėsiu,—pasakiau. — Ko
dėl?

— Mat, 
brangu, — 

Išėmiau
Ji sako,

—Kad aš neturiu išmai
nyti.

—Neturi, tai ir nereikia, 
—sakau. Dabar duodu de
šimtį, tai kai atsikrausty- 
sim mažiau reikės.

Moteris priėmė pinigus ir 
paklausė:

—O kada ątsikraustysit?
—Už dviejų savaičių, — 

sakau. — Aš dar matysiu 
tamstas pirm atsikraustant.

Moteriškė išleidę mane 
linksmai.

Trimis dienomis prieš 
kraustymąsi vėl atvažiavau 
pas juos—patikrinti, ar vis
kas gerai. Šį sykį mane 
įleido šeimininkas. Amžiaus 
gal 50 metų, dar gana drū
tas vyras, švarus ih kalbus. 
Kai priėjome prie i dalyko, 
jiedu kalba, kalba ir nepa
sako: kraustytis rųums, ar 
ne? Jausdamas, kad jie dėl 
ko tai mūs nebenori, sakau:

—Tai kas gi čia pas tams
tas pasidarė, kad 
mėt rankpinigius, |iek laiko 
išlaukėt, o daba 
nenorit mūs įsileis
—Tai, mat, ji 

kryptelėdamas į žilnoną, ta
rė ji,—nubėgo pas 
pasidžiaugti, kad, kamba
rius paraudavo jo ir dargi 
lietuviams, o kai pasakė pa
vardę, tai ana ir persigan
do. Girdi, ar tu žinai, kam 
tu kambarius pdrandavo- 
jai? Lietuvių bolševikų va
dui.

Aš nusijuokiau 
kiau:

—Na, tai ką gi, 
taip, tai taip, jūs 
jūs valia; mes peij* prievar
tą nesiveršim, bet 
tumėt, klaidos nebadarytu- 
mėt. Mes niekad neturėjo
me jokių nesmagumų su 
šeimininkais, į kitų reikalus 

jūs priė-

*, atrodo, 
ti?
— galvą

Mrs. P.

ir pasa-

jeigu jau 
namai ir

jei sutik-

neturėjo-

nesikišame, abu dirbame ir 
su renda nebus bėdos. O 
kai dėl bolševikų, tai to
kiems žmonėms visi bolše
vikai, kurių gal v e i d a s 
jiems nepatinka.

—Aš irgi taip manau,— 
kraustykitės, — stačiai pa
sakė jis.

—O ką Mistres sakai?— 
kreipiausi į ją.

—Tegul bus taip; maty
sim, kaip ten bus, — ir ji 
sutiko.

Tuomet aš juos atsisvei
kinau ir išėjau.

Atsikraustėme. Palengva 
sužinojome, kad mūs šeimi
ninkai yra pokaršti parapi- 
jonai, augina du vaikus — 
sūnų ir dukterį; sūnus jau 
lanko vidurinę mokyklą, o 
duktė baigia pradinę. Na
mus apsipirko tik prieš me
tus laiko, o kadangi pinigų 
turėjo mažai, tai į skolą 
įlindo iki ausų. O čia vi
sokie netikėti reikalai - rei
kalėliai vis daugėja, žmonės 
gana susirūpinę. Abu jie 
žemaičiai, nė vienas nemo
ka nei skaityti, nei rašyti, 
o tai labai bloga gyvenime. 
Atėjo koks laiškas—jau ir 
negerai, reikia kur pasira
šyti — dar blogiau. Tiesa, 
vaikai jau suskaito, bet kai 
reikia ką paaiškinti, kokį 
reikalą—ir tie nežino. Taip 
jų reikalams susidėjus, mes 
jiems buvom labai reikalin
gi, ir žinojome visas jų bė
das.

Mrs. P., jų artima kai- 
minka, buvo užkietėjusi da
vatka: ji pas j u o s at
bėgdavo kasdien, bet ji 
jiems buvo n e n a u d inga. 
Mat, ji daugiausia plepėda
vo niekus, o daugiausia ji 
“žinojo” apie bolševikus. 
Kadangi mums dažnai atei
davo įvairūs laiškai, o ypač 
kai ateidavo ilgas vokas, 
gąsdindavo Mrs. A. Ji daž
nai klausdavo maniškę:

—Ale jums tų laiškų tiek 
daug ateina ir didelių. Iš 
kur jie?

Maniškė trumpai atsaky
davo ir nukreipdavo kalbą 
kur kitur. Pasitaikė taip, 
kad viename mūs priemies
tyje turėjo įvykti prakal
bos, o mūs politiniai prie
šai įskundė vietos policijai, 
kad čia bus bolševikų pra
kalbos, ir kalbėtoją arešta
vo.

Kadangi mes buvome 
ALDLD apskrities komite
te, tai pirmiausia mums ir 
pranešė apie tai. Na, tai 
reikia žiūrėti, ką reikia da
ryti. O kadangi telefonas 
buvo alėj-e, tai per telefoną 
kalbant. Mrs. A. girdėjo, 
kad kalbama apie areštą, 
belą ir tt. Ji taip išsigan
do, kad bėgo aukštyn ir že
myn, matomai, kad daugiau 
girdėtų, apie ką kalbame, ir 
tt.

Žinoma, mes supratome, 
kad ji labai bijo, jai išaiš- 
kinom, kad čia nieko tokio, 
kad viskas bus gerai. Ją 
apraminome, ir dalykai vėl 
ėjo savo keliu. Bet, mato
mai, Mrs. A. vis tiek pri
bijojo, o dar vis kartais 
Mrs. P. papasakodavo kai 
ką apie bolševikų “baisius” 
darbus ir tt.

Vieną dieną atvežė mums 
geroką pundą pašto trokas. 
Kaip paprastai būdavo, 
vairuotojas pundą pasidėjo 
ant verandos, paspaudė var
pelį. Moteris atidarė du
ris. Vairuotojas paklausė, 
ar čia gyvena Mrs. S. Mo
teris linktelėjo galva, šis 
kišo jai knygutę pasirašy
ti, bet ji papurtė galvą. 
Vairuotojas paišeliu brūkš
telėjo į knygutę, įšoko į 
troką ir nudūmė.

Mrs, A, ilgokai žiūrėjo į

pundą, paskui paėmė už 
virvės ir bandė pakelti, 
bet,, pajutus sunkų svorį, 
atleido. Ji galvojo: Ką gi 
čia dabar jiems atsiuntė to
kį sunkų? Ji įėjo vidun, bet 
tuoj ir vėl grįžo prie ryšu
lio ir ilgokai į jį žiūrėjo.

Negalėdama pati viena 
klausimo išrišti, ji nubėgo 
pas M rs. P. pasirodavoti. 
Netrukus jau grįžo abi ir 
spėliojo, kas čia galėtų bū
ti? Netrukus Mrs. P. gar
siai tarė:

—Žinai, kas čia yra, kū
ma,—bomba! Žinai, dabar 
Rusijoj bolševikai nuvertė 
valdžią—carą ,tai ir kitose ' 
šalys-e nori padaryti tą pa
ti. Aš mačiau angliškam 
“popieryj” bolševiko pikče- 
rį, — toks baisus su didele 
barzda, dantyse įsikandęs 
ilgą peilį, o abiejose ranko
se po bombą... Beeinu, kad 
vieną tokių bombų prisiun
tė ir jūsų rendauninkui 
S., kaip lietuvių bolševikų 
vadui. Tu jo čia nepalik, 
nes ji sprogs, tai suardys 
namą ir tave užmuš. Aš 
geriau einu namo.

—Kūma, dėl dievo, nepa
lik manęs, vienos dabar, —• 
maldavo Mrs. A.

— Žinai ką, — kalbė
jo toliau Mrs. P., — nu- 
neškime mes ji į vidurį dar
žo, kad namo nesugriautų.

Ir jiedvi griebė pundą už 
virvės ir nunešusios į vidu
rį daržo ant tako atsargiai 
pastatė. Abi jos dabar, 
lengviau atsiduso ir, sugrj- 
žusios prie užpakalinės ve
randos, dar tarstelėjo. Mrs. 
P. sako:

—Matai, kūma, ar aš tau1 
nesakiau, kad neprasidėk; 
su bolševikais, tai dabar ir 
turi.

Mrs. A. susirūpinusiai 
jai atsakė:

—-Tai kas gi žinojo, kad 
taip bus?

—Na, tai aš bėgu namo* 
— spragtelėjo dar Mrs. 
P.,—ir nubėgo.

O Mrs. A. niekur negalė
jo sau rasti ramybės; ji' 
dažnai ėjo į gatvę ir žiūrė
jo į tą pusę, iš kurios Mr. ir 
Mrs. S. turėjo pareiti, bet 
anų lyg tyčia vis nesimatė. 
Grįžusi vidun, ji vis žvalgė
si į “bombą” ir laukė jos 
sprogimo, tai vėl ėjo gątr. 
vėn. Jai rodėsi, kad šis 
pusdienis toks ilgas, kaip 
visas mėnuo. Ji ir dar kar
tą išėjo gatvėn, ši syki ji 
pamatė pareinančią Mrs.. 
S. Jai akys nušvito, rodos-, 
ji jautė, kaip visas jos kū
nas pradėjo atsileisti. Ji 
net paėjėjo, kad tik grei
čiau galėtu pranešti anai 
tą baisią žinią.

Kada jiedvi susitiko, ji 
greitai pasakojo:

—Mrs. S., skubėk pirma 
negu sprogs!

—Kas sprogs? Ką tu čia 
I pasakoji?

—Tik skubėk, -jis ten, 
darže, — rodė ji į daržą.

Prie užpakalinės veran
dos priėjusi ji sako:

—Tu eik, aš Čia pastovė
siu.

Mrs. S. priėjo prie pun
do, pasilenkusi perskaitė, iš 
kur, ir siekė imti už vir
vės ir nešti vidun. Mrs. A. 
suriko:

—Nenešk, neleisiu vidun!
Mrs. S. norėjo virve at

rišti, bet negalėjo, tada ji 
riktelėjo:

—Mrs. A., duok peilį!
Mrs. A. jbėgo vidun ir 

tuojau grįžo; peili nusviedė 
Mrs. S., kuri tuoj perpiovė 
virvę ir kitą šniūrą ir deši
ne ranka ėmė iš popierių 
juodas, raudonas ir žalias 
naujutėles knygas ir krovė 
jas ant kairiosios rankos.

Jos buvo atsiųstos už tuos 
metus ALDLD vietos kuo
pos nariams. J. D. Sliekas



Iii ROJUS MIZARA' — —

Neužmirššasnos akimirkos
(Iš uzrastį)

(Pabaiga)
Sėdame į autobusų. H. Zimanas, ka

ro metu vadovavęs pietinės Lietuvos 
partizanams, man sako:

—Ar jūs atspėsite, kodėl iš abiejų ke
lio šonų po atitinkama plotų miškas iš
kirstas?

Klausimas įdomus, bet aš negaliu į jį 
atsakyti.

—Kodėl?
—Tai vokiškų fašistų sugalvotas bū

das, kaip nuo partizanų apsisaugoti. Kai 
miškas prie pat kelio, partizanams buvo 
lengviau pataikyti į jų vežimus, riedan
čius vieškeliu. Naciai davė įsakymų: 
iškirsti miškų iš pakelių. Bet mes pa
taikėme ir iš toliau!..

Čia pat man Zimanas prabyla, kad jis 
už dienos kitos vyks į JAV. Prašiau, kad, 
pasiekęs Niujorką, paskambintų Ievai, 
kad susisiektų su laisviečiais. Vėliau 
paaiškėjo, kad jis taip ir padarė.

Autobusas lekia Suvalkijos lygumomis. 
“Tai Lietuvos aruodas,” sakydavo tūli 

į žmonės. Ir aš taip galvojau. (Tik vėliau 
i į patyriau, jog ne visai taip, šiaurės Lie

tuva šalies aruodas.) Mano sąvokoje Su
valkija — toji sritis, kuri plėtojasi ap
link Kapsukų, Kalvarijų, Vilkaviškį, Ša
kius. Čia juodžemis ir lygumos. Žemė 
derlinga, ir nuo senų laikų buvo sakyta, 
jog čia žmonės ne tik “gerai gyvena,” 
bet ir gražiai lietuviškai kalba. Pietinė 
Suvalkijos dalis — “tik Dzūkija,” ir 
žmonės ten prasčiau anuo metu gyveno. 
Kaip ir vilniškėj Dzūkijoj, čia, mano 
laikais, žmonės sunkų vargų vargo, nors 
gamta daili: pušynai, kalneliai, ežerai, 
ežerėliai.

Buvusi Marijampolė, dabar Kapsu
kas — Suvalkijos centras, josios širdis, 
o gražioji dainių apdainuota Šešupė — 
vyriausioji arterija.

Kapsuke mes neilgai buvome, nes rū
pėjo aplankyti vienų kita kolūkį. Mies
tas išsidėstęs lygumoje — panašus į Io
wa valstijos tokio pat dydžio miestų. Jis 

. buvo baisiai karo metu sužalotas, beveik 
nušluotas nuo žemės paviršiaus. O da
bar matosi baltuojantieji pastatai—daug 
jų naujutėliai, kiti tebestatomi. Gatvės 
grindžiamos; visur žmonės dirba, skuba, 
statydami, gražindami Kapsuko miestų. 
Statosi ir naujos darbo įmonės. Jau se
nokai čia gerai veikia atstatytas cukraus 
fabrikas, kuriam medžiagų (runkelių) 
vietoje užtenka. Yra pastovus profesio
nalinis dramos teatras, jau spėjęs išgar
sėti visoje Lietuvoje. Miestas turi pui
kius Kultūros namus ir daug kitokių vi
suomeninių įstaigų.

Suvalkija yra davusi Lietuvai visų ei
lę žymių vyrų: J. Basanavičių, J. Jab
lonskį, P. Vaičaitį, V. Kudirkų, V. Kap
sukų, Z. Angarietį ir kitus; iš čia buvo 
kilusios jaunos kovotojos seserys Laukai
tytės, žuvusios nuo žiaurios klasinio 
priešo rankos. Ir aš galvoju: kodėl tur
tinga Lietuvos dalis davė Lietuvai to
kius įžymius, užsigrūdinusius revoliuci
onierius - kovotojus, kaip V. Kapsukas 
arba Z. Angarietis? Iš čia gi kilę ir A. 

( Sniečkus ir L. Prūseika. Visi keturi, 
i beje, kilę iš pasiturinčių ūkininkų. Kaip 

I tai išaiškinti?..
Bet gamta ta diena mums buvo nedė

kinga. Pradėjo smarkiai lyti, vanduo 
kolūkinius kelius paplukdė, ir didžiuliam 
autobusui, kuriuo mes vykome, nebebuvo 
galima laisvai visur lekioti. O visgi šiaip 
taip padarėme vizitų į Šešupės kolūkį, 
paskui — Černiachovskio vardo kolūkiui. 
Pastarasis—vienas pavyzdingiausių kol
ūkių Lietuvoje. Čia net ir naujoji kolū
kiečių gyvenvietė atsiduoda miestu: 
ūlyčia asfaltuota, palei jų stovi puikūs 
gyvenamieji kolūkiečių namai, mūriniai, 
patrauklūs.

Kolūkio pirmininkas Adomavičius — 
ordinuotas vyras, pilnas energijos, gyvas 
ir malonus. Jis gerbia kolūkiečius, jie 
gerbia ir myli jį. Dairausi, kalbuosi su 

1 kolūkiečiais ir galvoju: dabar tik reikia, 
kad ir kiti kolūkiai imtų iš jūs pavyzdį. 
Tiesa, ne visuose Lietuvos rajonuose 
žemė tokia gera, kaip čia, palei Kap
sukų, bet tiesa yra ir ta: kur tvarka ge
ra, kur žmonės gerai dirba, dirbdami 
taupo, ten ir gausa atsiranda, ten ir gy
venimo lygis kyla aukštyn.

Kolūkiečiai kviečia mus pietų. Stalai
------■------------ ----------------------------------------- -----------------

ilgi, apsėsti mūsiškių, vietos darbuotojų, 
kolūkiečių. Stebiu ir matau: visa eilė už 
stalų sėdi žmonių su ordinais ant krū
tinių! Greta manęs sėdi gydytojas, o 
priešais, kitoje stalo pusėje — Kapsuko 
Dramos teatro vyr. režisierius. Miela 
darosi žiūrėti: čia pat inteligentijos at
stovai, čia kolūkio vadovai, čia kolūkie
čiai. Visi kartu, visi drauge, visi išvien 
darbe ir prie stalo!.. Tikra demokrati- 
ja!

Sakyta eilė neilgų kalbų. Man taipgi 
teko garbė tarti žodį', pasveikinant gar
bingo kolūkio garbingus darbuotojus ir 
gyventojus, apie kuriuos buvau jau anks
čiau skaitęs Lietuvos spaudoje.

Lietus praėjo. Kai kurie mūsų eina
me į kiemų atsivėdinti. Staiga prisiar
tina prie manęs viduramžis vyras, pa
sveikina, paspaudžia ranka ir duoda 
man dovanų —• paauksuota porteigarų. 
Aš atsisakau imti, o jis:

—Būtinai imkite! Prašau!..
—Už ką jūs man?..
—Prašau priimti, prašau..
Ir jis, įkišęs man į kišenų dovana, 

skubiai traukėsi< nuo manęs. Aš jį pa
sivijau, paspaudžiau ranka, šiltai padė
kojau. žmogus tyliai ėjo savais keliais.

Klausiau ten buvusiųjų vietos žmonių, 
kas tas geradarys. Atsakyta: tai inži
nierius, gruzinų kilmės, kurį laika čia 
gyvenas ir dirbus.

—Už ka jis mane apdovanojo?
—Gal jam patiko jūsų kalba, gal skai

tė kuria jūsų knyga, kuri jam patiko, 
o gal šiaip sau—atminčiai,—buvo atsa
kymas.

Jo dovana ir šiandien turiu, ir nuolat, 
pažiūrėjęs, pavartęs jų, prisimenu ta 
kuklų tarybinį žmogų, tų inžinierių. Kar
tu man prisimena ir visa ta iškilmė, ku
rių suruošė Černiachovskio vardo kol
ūkis.

Kai kurie mūsų vyko į netolimai esan
čius Senelių namus susipažinti, kaip ten 
gyvena seneliai, o aš ryžausi aplankyti 
rašytojos Žemaitės kapų Kapsuko ka
pinėse. A. Margeris, J. Jokubka ir dar 
vienas ar du mūsiškių nusitarėme vykti 
į kapines. Bet kaip? Staiga vienas kol
ūkiečių pasisiūlė mus nuvežti sava ma
šina. Aprūpino mus žmonės ir gėlėmis, 
kad galėtume Amerikos lietuvių vardan 
uždėti jas ant didžiosios lietuvių liaudies 
rašytojos kapo.

Kapinės didelės ir gražiai aptvertos, 
pilnos gėlių. Rašytojos kapas Aptvertas, 
su dailiu antkapiu. Čia bestovint many
je kilo visokios mintys, nunešusios į 
South Bostonų, kur Pirmojo pasaulinio 
karo metu su rašytoja Žemaite susipa
žinau. Jaunas tuomet buvau, o ji—to
kia maloni, motiniška, atrodanti į tipiš
kų kaimietę.

Kilo ir kitokios mintys. Kiek atmenu, 
rašytoja paskutinius savo gyvenimo me
tus buvo pas Bulotus Marijampolėje. Jai 
mirus, Andrius Bulota, advokatas, įžy
mus patriotas, palaidojo rašytoja žemės 
sklype, jam priklausiusiame. Jis, be 
abejonės, galvojo, kad ir jo paties ir jo 
žmonos seni kaulai atsiguls čia, kur nors 
arti rašytojos. “Kur šiandien Andrius 
Bulota ilsisi?” skverbiasi klausimas. Fa
šistai jį su žmona suėmė pirmomis karo 
dienomis Vilniuje. Jis buvo, žmonių pa
sakojimu, sušaudytas Paneriuose, kartu 
su L. Adomausku ir kitais įžymiais lie
tuvių tautos patriotais, antifašistais. 
Pirmiau ten juos sušaudytus apkasė 
grioviuose, o vėliau, prieš bėgdami nuo 
Tarybinės Armijos, jų kūnus sudegino...

Toks buvo Bulotų likimas. Gi rašyto
ja Žemaitė ramiai ilsisi Kapsuko mieste.

Nulenkę galvas, padėję gėles ant ra
šytojos kapo, kurį laikų susikaupę pa
stovėjome, apsidairėme, ir grįžome ten, 
iš kur buvome atvykę.

Kapsuko miestų palikome jau Vėlai, o 
Kaunu pasiekėme vidurnaktį.

Kaip miela buvo “Lietuvos” viešbuty 
Pailsėti! ■ ' f
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i u ddnn1-* —I hpuko laiškas 1 evynes 
balso” redakcijai

Šių metų balandžio mėne
sį (num. 30) laikrašty “Tė
vynės balse” telpa redakci
jai laiškas, rašytas, matyt, 
dipuko. Mes čia jį paduo
sime mūsų skaitytojui. — 
‘‘Laisvės” Redakcija

į parengimų, kuriame kal
bėjo keli Lietuvoje apsilan
kę turistai. Klausiausi įdė
miai, kartu nujausdamas, 
kad Jūsų idėjos broliai kai 
kur padailina padėtį tary
binėje Lietuvoje. Antra 
vertus, iš jų sunku laukti

Gerbiamieji,
Nutariau Jums

ypatingo objektyvumo, nes 
daugelis jų paliko gimtinę 
dar caro laikais ir su anuo

reikalu, kuris man jau se
nokai rūpi. Jeigu iki šiol 
nedrįsau kreiptis į Jus, tai (man vis tik pasidarė aišku

laikotarpiu lygina dabarti
nį gyvenimų. Tačiau vięna 

i, 
ne todėl, kad nenorėjau, o'o būtent tai, kad mus labai 
daugiausia todėl, kad bijojau1
būti klaidingai suprastas. 
Šias mano abejones išsklai
dė nep a ž į s t a m as likimo 
draugas, straipsnio “Rei
kia bendrauti, labai reikia” 
autorius. Mat, pamatęs ši
tokio pobūdžio straipsnį, 
galutinai įsitikinau, kad ir 
Jums šita musu lietuviška 
problema rūpi.

Ir man, lygiai kaip minė
to straipsnio autoriui, teko 
karo metu trauktis iš Lietu
vos. Nenoriu smulkiai aiš
kinti, kodėl tai įvyko. Ta
čiau šiandien, viską ramiai 
apsvarstęs, galiu tik pasa
kyti, kad buvo tam tikros 
mano dvasinės būsenos re
zultatas. Vykti iš Lietuvos 
man tikrai nebuvo ko—da
bar aš - tai suprantu, — nes 
nė per nago juodymų nesu 
prisidėjęs prie tų nusikals
tamų veiksmų kitų žmonių 
atžvilgiu, už kuriuos bet
kuri valdžia baudžia laisvas 
atėmimu, o gal ir daugiau.

Autorius liko Vakarų 
Europoje, aš gi dabar esu 
dar labiau nutolęs nuo gim
tojo krašto, nes atsidūriau 
USA. Vykau čia dėl dviejų 
pagrindinių priežasčių. Vi
sų pirma, tikėjausi geriau 
įsikursiųs šiame krašte, nes 
turėjau kelis giminaičius, 
kurie, beje, man ir padėjo
atvažiuoti.

Be to, mane traukė USA 
todėl, kad ten, kiek nuo se
no žinojau, lietuviai gražiai 
tvarkėsi: turėjo savo sąjun
gas ir draugijas, įvairius 
klubus, chorus, leido laik
raščius/ Visa tai juk la
bai svarbu gyvenant užsie
nyje, nes tam tikra lietuviš
ka aplinka padeda geriau 
pakelti nostalgiją, atsispir
ti nutautėjimui.

Jau dvylika metų
USA gyvenu jau dvyli

ka metų ir turiu pasakyti, 
kad ypatingo vargo nesu 
matęs. Gana greitai gavau 
gerai apmokamą darbą 
(nors ir ne pagal savo spe
cialybę), giminių padeda
mas, padoriai įsikūriau, o 
po to ir vedžiau lietuvaitę, 
atklydusią į šį kraštą tokiu 
pat būdu, kaip įr aš.

Iš pradžių gana intensy
viai dalyvavau lietuviškame 
politiniame gyvenime, nes 
buvau tikras, kad naujos 
gajos jėgos, atvykusios į' 
USA, daro gerą'darbą. Ta
rybinė Lietuva mane mažai 
domino. Ten vyko visokie 
nemalonūs dalykai (taip 
mus čia nuolat informuoda
vo), ir kiekvienas mūsų lai
kė savo šventa pareiga apie 
juos kuo garsiausiai šū
kauti.

Tačiau po tam tikro lai
ko, kai atsitiktinai keletą 
kartų pas pažįstamą, seniai 
čia gyvenantį lietuvį, pama
čiau Amerikos lietuvių “bol
ševikų” spaudą, susidūriau 
su sunkia dilema. Mat, ši
tie laikraščiai rašė visiškai 
ne taip, kaip tie, kuriuos aš 
paprastai skaitydavau. Pra
dėjau daugiau domėtis šituo 
keistu reiškiniu. O užper
nai nebeiškenčiau ir nuėjau

tendencingai informuoja ki
ta Amerikos lietuvių dalis, 
kuri nesigaili juodų spalvų, 
piešdama dabartinį tėvynės 
gyvenimų.

Supratęs tai, pasikeitęs 
mintimis su keliais savo 
prieteliais, nutariau dar 
labiau susidomėti tarybine 
Lietuva. O kartų nutaręs., 
ryžtingai ieškojau būdų su
žinoti visa teisybę iš objek
tyvių šaltinių. Esu per pa
staruosius kelerius metus 
skaitęs nemaža tarybinėje 
Lietuvoje išleistų knygų, 
gaunu jos spauda, turėjau 
kelias progas kalbėtis su 
žmonėmis, daugiausia seny
vais, atvykusiais į USA pas 
savo vaikus. Ir visa tai ga
lutinai privertė mane kar
dinaliai pakeisti savo nuo
monę apie dabartinį gyve
nimų tėvynėje.

Per vėlu grįžti
Tuo, aišku, nenoriu pa

sakyti, jog esu pasiruošęs 
viską čia palikti ir grįžti 
Lietuvon. Per vėlu! Dabar 
man joje reikėtų vėl pra
tintis prie naujo gyvenimo 
būdo, kaip kad tai teko da
ryti, atvažiavus į USA. Bet 
bendrauti su Lietuva tikrai 
reikia, ir šiuo atžvilgiu aš 
visiškai pritariu autoriui,

nes jeigu mes šito nedary
sime, galime drųsiai jau da
bar n-esivadinti lietuviais, 
nes netrukus vis vien nu- 
tau tesime.

Tačiau rašyti šį laiškų 
mane bene labiausiai pa
skatino mano vaikai. Mat, 
dabar, kai jie jau lanko mo
kyklų, mudu su žmona pa
jutome, kad visos mūsų pa
stangos auklėti juos lietu
viška dvasia eina niekais. 
Mokykla, draugai, kaimy
nų vaikai, visa ta ameriko
niška aplinka — savotiškas 
vėžys. Jis kasdien vis la
biau ėda tų lietuviškumų, 
kurį mudu su žmona sten
giamės jiems • nuo jaunų 
dienų įskiepyti. Nors ir la
bai stengiamės apsaugoti 
vaikus nuo nutautėjimo, bet 
nežinia, kas iš to išeis. Bi
jau, kad mūsų viltys, jeigu 
jie visų laikų gyvens čia, 
sužlugs.

Todėl ir norėčiau Jums 
štai ką pasiūlyti — ar ne
vertėtų pagalvoti apie tai, 
kad užsienyje gimę lietuviai 
turėtų progos studi j u o t i 
Vilniaus universitete ar ki
tose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose (apie Jūsų moks
lą ir čia, be mažų išimčių, 
visi labai geros nuomonės). 
Tai duotų labai daug nau
dos, nes tuo pačiu užsieny
je gimęs jaunimas, pagyve
nęs keletą metų Lietuvoje, 
geriau susiformuotų tauti
niu atžvilgiu, o be to, tai 
būtų iš, tiesų puikiausias 
būdas bendrauti su tėvų 
gimtine.

Nežinau, kaip Jūs į tai 
pažiūrėsite, bet m a n toks 
bendravimas atrodo kur kas 
svarbesnis už visokias eks
kursijas,, trumpas ar ilgas 
viešnages Lietuvoje, nors jų 
reikšmės nenoriu menkinti, 
ir pats, pasitaikius progai, 
su dideliu malonumu apsi
lankyčiau tarybinėje Lietu
voje, į kurių dabar, prisi
pažinsiu atvirai, žiūriu vi-

Iš Lietuvos
Elektra Trims 
šimtams ūkių

Daugiau kaip trisdešim
tyje respublikos rajonų dir
ba kaimo elektrifikuotojai. 
Nuo metų pradžios elektros 
energijų gavo 40 kolūkių, 
12 tarybinių ir kitų valsty
binių ūkių Ariogalos., Kė
dainių, Kapsuko, Šilutės bei 
kituose rajonuose. Kaimo 
elektrifikavimo ketv i r č i o 
planas žymiai viršytas. 
L e n k t y n i audami TSKP 
XXII suvažiavimo garbei, 
energetikai pasižadėjo me
tinį planą įvykdyti iki gruo
džio 25 d., elektrifikuoti 
260 kolūkių ir 37 tarybi
nius ūkius, iš jų — 12 ūkių 
viršum plano. Numayta 
jau birželio mėnesį — be
veik keturiais mėnesiais 
anksčiau laiko — paleisti 
energiją 20 Plungės rajono 
kolūkių. Respublikos žemės 
ūkis bus visiškai elektrifi
kuotas 1964 metais —• vie- 
neriais metais anksčiau, ne
gu buvo numatyta.

NAUJA ŽUVIES 
PRAMONĖS ĮMONĖ
Klaipėda. — Jūrų žvejy

bos uosto teritorijoje stato
ma stambi silkių apdoroji
mo įmonė. Jau įvedami į ri
kiuotę pirmieji pajėgumai 
—mašinų skyrius ir šaldy
mo kameros. Įmonė bus ap
rūpinta naujausiais tėvy
niniais įrengimais, kurie 
įgalins mechanizuoti ir dali
na? automatiziuoti visus 
gamybos procesus. Silkių 
pusfabrikatis į įmonę bus 
paduodamas tiesiog iš pri- 
sivairavusių prie krantinės 
plaukiojančių bazių.

siškai kitokiomis akimis, 
negu prieš penkiolika metų 
ir net prieš trejus metus.

J. V.
Klivelendas, USAMETINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Selcmad? Birželio 18 June,1961
Prasidės anksti, 10 valandų ryto. Prašome nesivėlinti

MONTELLO TRIO: AL. POTSUS, ROŽĖ STRIPINIS IR WM. YUODEIKIS

MONTELLO VRYŲ DAILĖS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS 
taipgi palinksmins šio pikniko dalyvius gražiomis dainelėmis

MAPLE PARK Lawrence ir 
Methuen, Mass.

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pik
nike būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, 
kad jų bus ir šiemet. Taigi, turėsite gerų progų pasimatyti su jais.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas



4

Philadelphia, Pa.
Kūdikių sveikatingumo

• programa
Labai svarbi ir naudinga 

yra federalinės valdžios su
manyta ir vykdoma kūdi
kių sveikatingumo priežiū
ros programa. Ji siekia 
mokslišku būdu ištirti kū
dikių sveikatos eigą nuo 
užsimezgimo gyvybės moti
nos yščiuose ligi septynerių 
metų amžiaus. Kiekviena 
nėščia moteris, atvykusi į 
Philadelphijos miesto už
laikomą Pennsylvanijos li
goninę, automatiškai bus 
priimta į didžiąją mokslinio 
kūdikių sveikatingumo ty
rimo programą.

Šis mokslinis gydytojų 
užmojis yra naujas ir pir
mutinis moderninės medici
nos istorijoje. Šioje progra
moje yra sujungtos naujau-1 
sios išradimų priemonės, 
techninės ir cheminės, kad 
kuo daugiau sužinojus apie

normalų vystymąsi nuo už
gimimo ir beaugant ligi 
pasiekimo mokyklinio am
žiaus. Per -tuos septyne
rius metus bus stropiai eg
zaminuojama ne tik kūdi
kiai, bet ir jų motinos.

Į šitą sveikatingumo pro-Į 
gramą bus sutraukta apie 
50,000 motinų ir jų kūdi
kių įvairiose JAV valstijo
se. Vien tik Philadelphijo- 
je bus globojama apie 7,000' 
motinų ir jų kūdikių.

Sakoma, kad daugiausia i 
dėmesio bus kreipiama pa
leidžiant kūdikius iš ligoni
nių į jų namus po užgimi
mo. O po tam bus egzami-1 
nuojami kas ketvirtą mėne
sį, kol sulauks 1-erių metų' 
amž. O vėliau sveikatingu- i 
mas bus patikrintas kas aš
tuntas mėn.

Ši sveikatingumo progra- 
dnfa vykdoma federalinės 
valdžios lėšomis. Kūdikių 
tėvams nekainuos nei vie
nas centas. Spėliojama, kad 
šią sveikatingumo progra
mą suplanavo dėl to, kad 

4 verbuojant jaunuolius į ka- 
’ rinę tarnybą, surandamas 

labai didelis nuošimtis su 
įvairiais sveikatos trūku
mais.

Jūrų milžinas
Gegužės 20 d. buvo

ginkluotųjų jėgų paradas. 
Be kitko, parodė publikai ir 
naują, dar nevisai užbaig
tą milžinišką lėktuvnešį 
“Kitty Awk”. Žmonėms bu
vo labai įdomu pažiūrėti į 
jūrų plaukiojantį miestą.

Laive randasi du 
keltuvai, kurie gali kartu 
užkelti į viršutines laivo 
lubas po 500 žmonių.

JAV

dideli

Asmeniniuose pokalbiuo 
se mūsų publika apie nieką 
daugiau nekalba, kaip tik 
a$e baltimoriečių pikniką 
birželio 11 dieną. Bilietų 
daugelis išparduota. Didžiu
lis autobusas bus pilnutėlis!

Laisvės Reporteris

Girardville, Pa.
Gegužės 22 dieną nuo šir- 

. dies sustojimo pasimirė J.
D. Mardosa. Tapo laisvai 
palaidotas laisvose kapinėse 
Girardvillėje. Paliko dide
liame liūdesyje žmoną Sal
ly, daug giminių ir artimų 

- draugų.
Velionis jaunas būdamas 

atvyko iš Lietuvos į kietosios 
anglies apylinkę ir čia gy
veno iki mirties. Iš pradžių 
dirbo anglies kasyklose, o 
vėliau turėjo čeverykų 
krautuvę. Pastaruoju laiku 
Ijįiu nieko nedirbo, nes sirgo 

.jgirdies liga. Nuo tos ligos 
ir pasimirė.

Velionis buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas ir jos

rėmėjas. Prigulėjo prie 
LDS 152 kuopos ir ALDLD
124 kuopos. Tai jam pa
gerbti nupirko nuo kuopų 
gražią gėlių beskę.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, rėmė visą darbi
ninkišką judėjimą aukomis. 
Norėjo būti palaidotas be 
bažnytinių apeigų, taip ir 
buvo palaidotas. Garbė jo 
žmonai, kad išpildė savo 
draugo prašymą, palaido
dama jį laisvai.

Ilsėkis, drauge, sau ra
miai šios šalies šaltoje že
melėje. A. K,

Los Angeles, Gal.
IŠLEISTUVĖS

Pastangomis draugių A. 
Zix, E. Izable, M. Peters, 
M. May ir kelių kitų Mr. 
May’s patalpose gegužės 21 
d. buvo surengta vaišingos 
išleistuvės O. Pukienei, ku
ri su pirmais turistais vyks 
į Lietuvą aplankyti gimi
nių. Žymėtina ir džiugu, 
kad ir losangeliečiai tu
rėsime turistę, kuri aplan
kys Lietuvą ir parveš nau
jų žinių.

Susirinko gražus būrelis 
artimų draugų ir draugių. 
Buvo gražių pareiškimų ir 
linkėjimų linksmos kelionės, 
kad tas “geležinis paukš
tis,” kuris išlėks iš New 
Yorko birželio 18 d., laimin
gai nuneštų į seną tėvynę. 
Įteikta ir dovanų: valizai, 
pagal lėktuvų patvarkymą. 
Būsianti turistė Onutė su
sijaudino iki ašarų ir vi
siems dėkojo už dovanas ir 
gilų draugiškumą.

GERA NAUJIENA
MTA, t. y. Metropolitan 

Transit Authority, pareiš
kimų yra, planuoja ir Los 
Angelyje įrengti požeminę 
transportaciją—“subways.” 
Sakoma, kad karai eis 75 
mylių greičiu per valandą. 
Puikus sumanymas, jeigu 
jis bus įvykdytas. Miestui 
augant, darosi didelis susi
kimšimas važiuotėje. No
rint iš vieno miesto krašto 
nuvažiuoti į kitą, ima 2-3 
valandas. Subways, be abe
jonės, sutrumpintų laiką 
daugiau negu per pusę.

IŠVAŽIAVIMAS
Birželio 18 d. įvyks pava

sarinis išvažiavimas - gegu
žinė su “swiss steak” ir ki
tokių skanėsių pietumis. Jis 
bus Arrojo Seco parke. At
silankę pasigėrėsite pavasa
rio gamta, linksmai pralei
site laiką ir paremsite kilnų 
tikslą už geresnį rytojų.

Rengia LLD 145 kuopa ir 
visus kviečia komisija.

Šakalių Žemaitis

Kodėl Vakarai bijosi 
neutrališkumo

Paryžius. — “Jeigu Lao
sas pasiliks neutrališkas, 
tai Vakarai pralaimės”, ra
šo C. L. Sulzbergeris. Jis 
nurodo, kad jeigu pietrytų 
Azijoje bus neutrališkos ša
lys: Laosas, Kambodža ir 
Burma, tai SEATO strate
gija nukentės.

Mat, jeigu tik šios šalys 
liks neutrališkos, tai laips
niškai jų žmonių gyveni
mas gerės, o tada Thailan- 
do ir Pietų Vietnamo dar
bo liaudis sieks nuversti 
dabartines valdžias, kurios 
laikosi Vakarų agresyvės 
-politikos, ginkluojasi ir 
sunkina žmonių gyvenimą.

Washingtonas. — Buvu
siam JAV prezidentui 
Harry Truman u i sukako 77 
metai amžiaus.
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Žinios iš Lietuvos
DARBININKAI — 

ŽEMDIRBIAMS
Kaunas.—J. Greifenber- 

gerio vardo mašinų gamyk
loje jaučiasi didelis pagy
vėjimas. šiuo metu čia ga
minamas štampas, kuris la
bai domina visus.

Šiais metais gamykla tu
ri įsisavinti naujos kon
strukcijos siloso-šiaudų ka
poklės gamybą. Įmonės in
žinierė D. Bermanienė bu
vo išvykusi ilgam laikui į 
Kurganą, susipažino su šios 
mašinos gamybos technolo
gija, parsivežė brėžinius. 
Štampas, kurį renka darbi
ninkai, skirtas naujosios 
siloso-šiaudų kapoklės de
talėms štampuoti. Netru
kus naujoji produkcija bus 
įsisavinta. Iki metų pabai
gos J. Greifenbergerio var
do gamyklos darbininkai 
žada duoti žemės ūkiui 100 
naujų kapoklių. Sekančiais 
metais jie jau gamins 1,000 
šių kapoklių.

Leidinys apie akademinį 
dramos teatrą

VILNIUS. — Politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla išleido gausiai ilius
truotą leidinį apie Lietu
vos TSR valstybinį 
akademinį dramos teatrą. 
Teatro direktoriaus įžan
giniame straipsnyje apžvel- 
g i a m a kūrybinio kolek
tyvo veikla per 20 metų, 
pasakojama apie geriausius 
pastatymus, apie teatro in
dėlį vystant lietuvių nacio
nalinę dramaturgiją.

Leidinyje įdėtos režisie
rių, dailininką, scenos vete
ranų, jaunesniosios kartos 
aktorių nuotraukos, pateik
tos trumpos jų biografijos. 
Spausdinamas taip pat te
atro pastatytų pjesių sąra
šas. Skaitytojas supažindi
namas su teatro repertua
ru. 1940-1960 metais buvo 
pastatyta daugiau kaip 100 
spektaklių. Išspausdi n t o s 
nuotraukos vaizduoja spek
taklių scenas.

Leidinyje įdėtas žemėla
pis rodo, kad teatras su sa
vo spektakliais aplanko to
limiausius respublikos kam
pelius. Vien tik praėjusiais 
metais buvo surengti 163 
išvažiuojamieji spektakliai, 
kurių žiūrėjo daugiau kaip 
66 tūkstančiai darbo žmo
nių. Geriausius savo pa
statymus teatras parodė ša
lies sostinėje Maskvoje ir 
Rygoje.

Nekviestas svečias
LAZDIJAI. — “Kovo 8- 

osios” kaivių fermos sargas 
A. Balčius vidurnaktį išgir
do įtartiną krebždesį. Pri
slinkęs prie durų, jis išvy
do nematytą žvėrį, kuris 
per plyšį bandė įsiskverbti į 
fermą. Galvodamas, kad tai 
vilkas, sargas tvojo jam 
basliu per galvą ir užmušė. 
Pasirodė,, kad tai naujas 
mūsų miškų faunos atsto
vas — usūrinis šuo.

Šie plėšrūs žvėrys į Lie
tuvą atklydo iŠ Baltarusijos 
ir Latvijos miškų.. Jų kailis 
vertinamas maždaug taip 
pąt, kaip ir rudosios lapės. 
Usūriniai šunys labai veis- 
lūs. Lazdijų rajono Balta- 
šiškės girininkijos girinin
kas P. Morkeliūnas pasako
ja, kad jam yra tekę maty
ti lakstant būriais po kelio
lika.

Lietuviški žaislai— 
į Londoną

VILNIUS. — “Vienybės” 
fabriko gaminami keliasde
šimties pavyzdžių žaislai iš 
pliušo, plastmases,. o taip 

starieji labai dailūs, patva
rūs ir, tikriausiai, turės 
pasisekimą mažųjų varto
ju tarpe.

Penkių rūšių lėlės naci- 
pat naujos sintetinės me
džiagos — porcelono. Pa- 
onaliniais kostiumais šią 
vasarą įvyksiančiai parodai 
Londone. Lietuvos žaislų 
gamintojus parodoje atsto
vaus lėlės “Elenutė,” “Vy
tukas,” “Suveniras,” “Svei
kinimas iš Vilniaus.”

“Vienybės” fabriko pro
dukcija jau buvo eksponuo
ta ir susilaukė Pripažinimo 
parodose Briuselyje, Leip
cige, Poznanėje.

Paukštininkų užmojai
“Šešupės” kolūkio žemdir

biai moka gauti didelius 
derlius, pasiekti aukštą pie-1 
no primelžimą ir gyvulių 
priesvorį. Geri rezultatai 
šioje Kapsuko rajono žemės 
ūkio artelėje pasiekiami ir 
paukštininkystėje. Praėju
siais metais iš kiekvienos 
vištos buvo gauta po 153 
kiaušinius. Vasaros metu 
paukščiai laikomi kilnoja
muose nameliuose ražieno
se. Tai įgalina sutaupyti 
daug grūdų. Paukščių fer
ma davė ūkiui 21 tūkstantį 
rublių pajamų.

Šiemet žemės ūkio artelė 
nutarė parduoti valstybei 
ne mažiau kaip penkias to
nas paukštienos ir beveik 
ketvirtį milijono kiaušinių. 
Paukštininkės Albina Miež- 
laiškienė ir Antanina Ur
bonienė, prižiūrėdamos 1,- 
770 vištų, kasdien gauna 
po tūkstantį ir daugiau 
kiaušinių. Šiomis dienomis 
į fermą bus atgabenta pir
ma viščiukų grupė. Iš vi
so šiemet numatyta išaugin
ti ir realizuoti'5,000 paukš
čių.

1961 METŲ PARODOMS

Klemka ir kiti kuria tema
tinius ciklus.

Taikomosios dailės meist
rai savo darbus skiria vi
suomeniniams pastatams ir 
buičiai paruošti. Tekstili
ninkė M. Dūdienė kuria 
rištinį kilimą “Tarybų Lie
tuva,” Z. Varnauskas, V. 
Daujotas, A. Jančaitytė, A. 
Narbutaitė ruošia austinius 
kilimus, pritaikytus masi
nei gamybai.

Nuoširdus gamtos bičiuliai
Dabar Lietuvos gamtos 

apsaugos draugija savo gre
tose jungia 5,300 narių ir 
turi savo skyrius 39 rajo
nuose. Aktyviai dirba Kau
no gamtos apsaugos drau
gija. Ji savo gretose su
jungė daugiau kaip 1,000 
kauniečių, įvairių profesijų 
ir įvairaus amžiaus žmonių.

Draugijos iniciatyva 
įkurtas memorialinis par
kas, skelbiami gamtos ap
saugos mėnesiai, paukščių 
dienos ir kt. Gerai veikia 
Varnių, Karsakiškio ir eilė 
kitų gamtos apsaugos drau
gijų.

Neseniai draugijos įsikū
rė Rokiškyje, Telšiuose ir 
Kėdainiuose.

Nuoširdžių gamtos bičiu
lių gretos vis fdidėja.

Z. Butkevičius

Paroda - konferencija
KAUNAS.—Energetikos

VILNIUS.—Tarybų Lie
tuvos dailininkai ruošiasi 
1961 metų respublikinei ir 
visasąjunginei p a r o doms. 
Respublikinis parodų komi
tetas (pirmininkas — res
publikos nusipelnęs meno 
veikėjas V. J u r k ū n a s ) 
peržiūrėjo naujų darbų es
kizus. Parodose dalyvauti 
ruošiasi 90 Vilniaus ir 70 
Kauno tapytojų, skulptorių, 
grafikų ir taikomosios dai
lės sPecialistų. Jų darbuo
se atsispindės žemės ūkio, 
pramonės, statybos, tautų 
draugystės ir kitos aktua
lios temos.

Iš naujų tapybos darbų 
paminėtinos A. Stasiulevi
čiaus, S. V e i v e r ytės, S. 
Džiaukšto, S. Gračiovo, J. 
Vaičio, V. Gečo,, A. Glins
kio, V. Povilaičio drobės. 
Eilė dailininkų tapo darbi
ninkų, kolūkiečių, buvusių 
revoliucionierių - pogrindi
ninkų portretus. Dailinin
kas V. Karatajus tapo gru
pinį darbininkų portretą 
Vilniaus “Komunaro” ga
mykloje, P. Stauskas — 
Kauno “Pergalės’ fabriką.

Iš darbų skulptūros pasi
žymi M. Petrulio kompozi
cija “Komunistinio darbo 
brigada,” N. Gaigalaitės 
“Kolūkio kiaulininke,” G. 
Jakubonio “Darbininkė,” P. 
Aleksandravičiaus “Studen
tai,” K. Kisieliaus “Poil
sis” ir kiti. Skulptorius VI. 
Žuklys kuria skulptūrinį' 
Lenino portretą medyje, V.* 
Pleškūnas kala granite Z. 
Angariecio biustą, L. Ka
marauskas — revoliucionie
riaus I. Gaškos portretą, K. 
Švažas—marmurinį M. K. 
Čiurlionio biustą.

Grafikai A. Skirutytė, J. 
Bindler, V. Parsinas, V. 

ta aktorių moliomojo-auklė- 
jamojo darbo programa.

Dabar respublikoje veikia 
10 liaudies* teatrų. Juose 
ruošiami nauji pastatymai, 
saviveikliniai scenos entuzi
astai lankosi su spektakliais 
kolūkiuose.

Liaudies švietimo kadrai
VILNIUS. — Daugiau 

kaip 900 jaunų pedagogų 
išleis šių metų antrajame 
ketvirtyj-e respublikos aukš
tosios mokyklos. Į miestų 
ir kaimų mokyklas ateis 
naujas matematikų, fizikų, 
chemikų, geografų, lietuvių 
bei rusų kalbos ir literatū
ros dėstytojų būrys. Vil
niaus pedagoginį institu

ūkio valdyba Kaune suren
gė parodą - konferenciją 
“Mechanizmų panaudoji
mas elektros tinklų remon
to ir statybos darbuose.”

Parodos dalyviams buvo 
praktiškai pademonstruota, 
kaip, panaudojant komplek
sinį mechanizavimą, stato
mi elektros tiekimo linijos 
stiebai, keičiami skersiniai 
ir girliandos medinėse atra- i 
m o s e. Vilniaus elektros. 
tinklų darbuotojai pirmieji: 
Lietuvos energetikos siste- ■ 
moję elektros tiekimo linijų 
remonto darbus atlieka ne
atjungus įtampos. Jie taip 
pat perteikė savo patyrimą 
parodos dalyviams.

P. Kazlauskas

Premjeros liaudies 
teatruose

Pasibaigė Lietuvos TSR 
Liaudies meno rūmų su
rengtas respublikos liaudies 
teatrų režisierių ir pajė
giausių saviveiklinių dra
mos kolektyvų vadovų se
minaras. Jame buvo priim-i

Philadelphia, Pa.
Philadelphijos ir apylinkės lietuviai, kurie my

lite pasivažinėti ir linksmai laiką praleisti “Lais
vės” piknike Baltimorėje, tai prašome įsigyti buso 
tikietus pas šiuos asmenis:

South Philadelphijoj — pas Griciūnienę, Turci- 
kienę arba žalneraitienę.

North Philadelphijoj — pas Merkį, Kazlauską, 
Mulokaitę arba Puodį.

O jei nesusisieksite su čia suminėtais asmenimis, 
tai dviem dienom prieš išvažiavimą, tarp 6 ir 7 vai. 
vakaro, kreipkitės į P. Puodį telefonu PO. 5-3954, ir 
jis palaikys jums vietą buse.

Viso laimingo, KOMISIJA
P. S. — Piknikas įvyks sekmadienį, birželio 11d.

P. PUOD1S

VISŲ ATYDAI
Pokylis Pas Bekampius

Avalon, N. J.
Pagal įsigyvenusią tradiciją pokylis pas mus 

įvyks liepos 2 d., sekmadienį. Tai geras laikas— 
prieš Nepriklausomybės dieną — atsilankyti 
pas mus.

Pokylio prakilnumas nustelbia visus kitus gy
venimo reikalus, tad kviečiame visus geros šir
dies pažangiečius atsilankyti pas mus. Visi bū
site širdingai priimti, gerai pavaišinti. Viskas 
veltui. Tikimės svečių turėti 150.

Svečius prašome nesivėluoti. Pietūs bus duo
dami nuo 12 iki 3 valandos. ‘Beje, važiuodami 
pasiimkite bathing suit’us, kurie mylėsite mau
dytis. Labai puikios mūsų maudynės.

Mes pasitikime jūsų gerumu ir draugiškumu 
ir tikimės, kad mūsų rūpestis ir triūsas, įdėtas 
į parengimą, nenueis ant nieko. Lauksime J ūsų.

J. A. BEKAMPIS, 147 13th ST., AVALON, N. J. 
Telefonas: )Code No. 609) 967-5921

Baltimore, Md.

LAISVĖS 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 ir atsivėdinsite šaltu alum.

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

St., sukite j kairę ir važiuokite iki Lombard Street. Pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. 
Čia sukite į kairę ir 1% mylios pavažiavę kairiame šone rasite pikniko, vietą, o dešiniame šone yra 
kareivių camp.

Iš miesto galima važiuoti Nr. 10-to busu iki Holabird Avė. Išlipę, eikite j vakarus IVa mylios. O 
busą Nr. 20 Dundalk reikia imti ant Baltirijiore St. ir jis tiesiai priveža iki pikniko vietos.
ĮŽANGA 75c. • RENGĖJAI

tą baigs taip pat 45 kūno 
kultūros vadovai ir 23 mu
zikos bei dainavimo dėsty
tojai.

Ruošiamasi respublikinei 
gėlių parodai

VILNIUS. — Šių metų 
gegužės mėnesį’ Vilniuje 
įvyks Respublikinė gėlių 
paroda. Parodai surengti 
sudalyta komisija.

Paroda padės populiarin
ti gėlininkystę, paskatins 
darbo žmones prisidėti prie 
respublikos miestų bei gy
venviečių apželdinimo. Go
riausiems gėlininkams pre
mijuoti respublikos Minist
rų Taryba išskyrė 2,800 
rublių.



Mokytojai pas Vilniaus 
darbininkus

(Spėria Ha i ‘ ‘ La isvei” )
Kaip žinote, mieli “Lais

ves” skaitytojai, liūdnos 
atminties surūgusi Smeto
nos diktatūra paliko Lietu
voje didelį procentą beraš
čių ir didesnę dalį gyvento
jų mažaraščių. Tie ponai 
bijojo, kad Lietuvoje neat
sirastų daugiau šviesesnių 
protų. Gi hitlerinė okupa
cija dar labiau sužlugdė 
Tarybų valdžios 1940-1941 
metais pradėtą mūsų darbo 
žmonių švietimą, nes mo
kyklos buvo paverstos ka
reivinėmis, okupantų ligo
ninėmis arba visiškai nu
šluotos nuo žemės pavir
šiaus, mokytojai išblaškyti, 
o augantys vaikai pasmerk
ti tamsai ir išgaravimui 
“ant karštos vokiškos ply
tos,” kaip mėgdavo fašistai 
girtis. Tik nedidelė dalis 
mokyklų ir mokytojų šiaip 
taip vegetavo, dirbo, kovo
jo ir tikėjosi pergalės.

Išvijus okupantus iš Lie
tuvos, Tarybinės Armijos 
vadovybė atleido mūsų mo
kytojus nuo karinių prievo
lių, o atkurta liaudies val
džia ėmė visomis išgalėmis 
vykdyti darbo žmonių švie
timą, ir per 16 metų mes 
pasiekėm tikrai gražių re
zultatų, kuriais džiaugiasi 
mūsų draugai ir kurių ne
begali paneigti mūsų prie
šai. Tarp didžiulės armi
jos įvairiausių specialistų 
išaugo virš dvidešimt tūks
tančių jaunų ir pažangių 
mokytojų, tikrų liaudies 
vaikų ir švietėjų, sklei
džiančiu šviesą ir tiesą vi
suose Tarybų Lietuvos 
kampeliuose.

Pūstelėjus pavasariškam 
balandžio mėnesio vėjeliui, 
šimtai mūsų mokytojų, dir
bančių Vilniaus darbininkų 
jaunimo vidurinėse mokyk
lose, laisvalaikiu vis daž
niau ir dažniau pradėjome 
grupelėmis lankytis sosti
nes fabrikuose, aptariame 
su darbininkais gamybos 
vystymo ir mokslo reikalus 
fabrikų klubuose, poilsio 
kambariuose, cechuose ir 
tiesiog prie konvejerių ar 
staklių.

Mes raginame darbinin
kus stoti į artimiausias va
karines mokyklas, techni
kumus, teikiame jiems ne
mokamas konsultacijas ir 
džiaug i a m ė s kiekvienu į 
šviesą kryps tančiu žmo
gum; dar maloniau, kai pa
vyksta surasti ir į mokslą 
nukreipti net 3 brolius, ku
riems karas, ta baisioji 
darbo žmonių nelaimė, su
trukdė laiku baigti vidurinį 
mokslą, kai šiais vyresniais 
paseka dešimtys ir šimtai 
bei tūkstančiai jaunesnių. 
Dar maloniau, kai ceche 
randi buvusį savo mokinį, 
išaugusį darbų draugų aki
vaizdoje į meistrus ar inži
nierius. Jis savo pavyzdžiu 
padeda įtikinti svyruojantį 
arba privengiantį sunkumų. 
Tąsyk pasijunti esąs ne 
tamsos ir prietarų, o moks
lo ir pažangos m is i j on i e- 
rium, kuriam skirta. ne 
“aveles ganyti/’ o visų lai
mių kūrėjus, nežinančius 
baimės kosmonautus ugdy
ti. Neaplenkiame ir grįžu
sių iš Amerikos savo brolių 
ar jų vaikų, neturėjusių lai
mės svetur daugiau prasi
lavinti.

Juk mokytis niekam ne
gėda ir niekad nevėlų, tik 
kuo anksčiau, tuo geriau. 
Jiems stengiamės nuošir
džiai padėti.

Audringai besivystanti 
Tarybų Lietuvoje civilizaci
ja ir auganti plačiųjų liau

Rašo J. šteinys savo 
švogeriai J. Jackim, 
Shelter Island, N. Y.
Labai džiaugiuosi gavęs 

“Laisvės” 27 ir 28 nume
rius 50 metų jubiliejinės 
sukakties ir noriu savo 
džiaugsmu ir gerais šiltais 
įspūdžiais pasidalinti su 
Jumis, mielas svaini, kaip 
nusipelniusiu ir senu “Lais
vės’’ skaitytoju (gal būt 
nuo jos gimimo dienų?) ir 
jos rėmėju — pažangių idė
jų žmogumi, kovotoju už 
šviesesnį ir teisingesnį dar
bininkų gyvenimą. Tai pui
kus jūsų “Laisvės” redakto
rių nuopelnas — surinkti 
tokią puikią, tokią turinin
gą medžiagą šiam jubiliejui 
apie “Laisves” praeities 
gyvenimą, apie jos didelius 
nuopelnus lietuvių išeivijai 
jos profesiniame subrendi
me, progrese ir kultūrinėj 
pažangoj.

Didelės pagarbos verti tie 
žmonės už nenui 1 s t a m ą 
veiklą. Nepamirštamas L. 
Prūseika.

Su didžia meile ir pagar
ba reikia juos prisiminti ir 
sveikinti už jų vaisingą 
darbą.

Garbinga 50 metų veiki
mo už progresą sukakties 
proga, su dildžia meile ir 
pagarba pridera mums pa
sveikinti Jus visus ir re
daktorius, ir bendradar
bius, ir rėmėjus, ir skaity-

dies masių kultūra vis dau
giau ir daugiau reikalauja 
išsimokslinusių darbininkų, 
tikrų savo darbo meistrų, 
inžinierių, fabrikų ir įstai
gų vadovų, darbo sąlygas 
palengvinančių išra d ėjų, 
mokslo ir meno darbuotojų, 
visatos tyrinėtojų, pasiry
žusių atskleisti giliausias 
pono dievo paslaptis visų 
gėrybių kūrėjui — darbo 
žmogui.

Mūsų tarybinė daugiatau
tė šalis juk iškvietė Jūsų 
naująją Tėvynę JAV pa
lenktyniauti taikos sąlygo
mis. Tad mes neslepiame 
nuo Jūsų. Mieli “Laisvės” 
skaitytojai, ką mes darome, 
norėdami Jus pavyti ir pra
lenkti. Norėtųsi, kad Gerb. 
“Laisvės” r e d a kcija, visi 
“Laisvės” skaitytojai ir ki
tų pažangesnių laikraščių 
skaitytojai, ypač mokvtojai, 
pasektų mūsų pavyzdžiu ir 
laisvalaikiu be atlyginimo 
padėtų vargingiesiems savo 
tautiečiams ir darbo drau
gams pasiruošti vasaros 
metu stojamiesiems egzami
nams į jų pasirinktas mo
kyklas.

Šių eilučių autoriui akis 
atverti padėjo kadaise bur
žuazinės Latvijos lietuviai 
mokytojai ir netgi latviai, 
būdami skirtingų pažiūrų, 
taipgi be jokio atlyginimo, 
nors galėjo,, kaip šiemet vie
nas čikagietis . . . šypgą 
pasiūlyti kitaip galvojan
čiam (tegul neįsižeidžia 
kultūringi čikagiečiai!) ir 
dar aršesnį priešą įsigyti 
savo netaktiškumu.

Nepamirškite, draugai, 
kad tarp sužvėrėjusių ir sa-1 
vanaudžių dipukų yra ir 
suklaidintų, karo audros 
nublokštų dorų žmonių, 
kuriems reikalinga Jūsų 
broliška, moralinė parama, 
šiltesnis žodis, nuoširdus 
patarimas nepamiršti savo 
kalbos, tėvų žemės.

Mūsų fabrikų darbinin
kai šiltai prisimena Jus, 
kurie aplankėte savo tėvų 
žemę, nepagailėdami sun
kiai uždirbtų santaupų ke
lionės išlaidoms; dar ne vis
ką taip radote, kaip mes 
norime padaryti ir Jums 
ateity pasirodyti. Bet kar
tu ir linki, kad Jūsų širdys 
visada būtų jaunos, kad Jū
sų pažangiųjų ir pažanges
nių laikraščių skiltys būtų 
patrauklesnės galvojančiam 
ir ieškančiam jaunimui —| 
mūsų pamainai. Lankyki
tės dažniau.

Su karščiausiais linkėji
mais iš Gedimino miesto!

Mokyt. A. TŪBELIS
Vilniaus VII darbininkų i 
jaunimo vidur, mokykla

Vilnius, 1961. V. 7.
Liejyklos 5/2-8

Pirmoji turistų grupė 
išvyksta Lietuvon 

birželio 17 d.
Birželio 17 d. vakarę iš

leisime pirmąją lietuvių tu
ristų grupę į Lietuvą. Iš
leistuvės įvyks šeštadienio 
vakare, birželio 17 - ą die
ną, “Laisvės” salėje. Prašo
me visų tą dieną pasižymė
ti ir išleistuvėse dalyvauti.

Kaip žinia, pirmoje gru
pėje randasi virš 30 asme
nų, apie 10 iš New Yorko 
apylinkės. Tikimasi, kad jie 
visi išleistuvėse dalyvaus. 
Todėl bus gera proga su vi
sais turistais susipažinti ir 
palinkėti jiems laimingos 
kelionės.

Plačiau apie tai bus para
šyta sekamuose numeriuo
se. Komisija

tojus “Laisvės” ir palinkėti' 
visiems tolimesnės geros; 
sėkmės toliau tęsti šį vai
singą, kilnų ir naudingą 
darbą.

Jūs vsi su didele meile, 
atsidavimu ir susi jaudinę j 
žiūrėjote ir sekėte kiekvie-1 
na žingsnį mūsų naujojo 
socialistinio gyvenimo Lie
tuvoje ir nuoširdžiai j a m 
pritarėte. Džiaugėtės mūsų 
laimėjimais ir liūdėjote dėl 
nesėkmių. Atrėmėte šmeiž
tus ir priekaištus priešų, 
puolimus neprietelių, buo
žinių nacionalistų—dipukų.

Iš tiesų! Ištisus dešimt
mečius nematydami gimto
sios savo Lietuvos, nebūda
mi joje, nepamiršote jos ir 
nenutolote nuo jos. Jūsų 
meilė gimtajai žemei ir jos 
žmonėms pasiliko jumyse 
gili ir tvirta.

Visados siekėte ir siekiate 
su jais kultūrinių ryšių ir 
be n dradarb i ay i m o, “Lais
vei” sulaukus tokio gar
bingo 50 metu amžiaus ir 
veiklos jubiliejaus, pelnyta 
garbė jums visiems “Lais
vės” broliams. Linkime il
gų, visokiariopai sėkmingų 
metų jūsų “Laisvei” ir jums 
visiems, progreso draugai!

Dipukai (žinoma, ne visi) 
norėtų, kad Lietuva dabar 
būtų paskendusi varge ir' 
tamsumoj. Norėtų, kad jos 
žmonės būtų nuplyšę ir ba
si, be mokslo, kultūros, be 
savo kalbos.

Tarybinės santvarkos ne
apkęsdami, kuriai gal būt 
jie nusikalto, arba kuri juos 
“nuskriaudė’’ atimdama jų 
turtus, jie neapkenčia ir vi
sos Lietuvos ir tų žmonių, 
kurie apie ją tiesą kalba.

Neapykanta savo dabarti
nei tėvynei Lietuvai stumia 
juos į nutautėjimą.

“Laisvė” ir jos skaityto
jai džiaugiasi kiekvienu 
Lietuvos laimėjimu — per
gyvena jos kokią nors ne
sėkmę. Ir aš didžiuojuosi 
tuo, kad aš esu su Jumis, 
su “Laisve” vienoje drau
gystėje, ir kad mus riša 
vieni norai, vieni troškimai, 
riša ir vieni aukšti .idealai 
—tiesa ir taika.£

Daug gerų linkėjimų pa
reiškė “Laisvei” ir mūsų, 
Lietuvos žmonės, mūsų 
“Laisvės” skaitytojai jubi-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
liejaus proga ir gerai ją 
Įvertino. Tai malonu.

Toki mano šios dienos 
įspūdžiai, perskaičius tik 
ką gautus Jūsų “Laisvės” 

Ijubiliejinę laidą. Geri jie!
Kaip gerai, k a i p a š 

džiaugiuosi, kad aš ją gau
nu — kad aš esu jos skai
tytojas ir garbingos vienos 

į šeimos narys.
Jūsų svainis

J. Šteinys 
Kaunas.
Gegužės mėn. 15 d.

! KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

! dovanas artėjančiam partijos 
suvažiavimui.”

Tarybų Lietuvos liaudis ne
atsilieka. “Tiesa” pabrėžia:

“Kaip šviesūs žiburiai Ta
rybų 'Lietuvoje sušvytėjo nau
jos iniciatyvos pasekėjai. Fab
rikuose ir gamyklose, kolūki
niuose laukuose ir gyvulinin- 

} kystės fermose jau kyla lenk
tyniavimo banga, kad Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 

|XXI1I ir Lietuvos Komunistų 
I partijos XIII suvažiavimus 
darbo žmonės sutiktų asmeni
nėmis darbo dovanomis.”

Mūsų šalies Kongrese piktų 
reakcinių balsu skaičius padi- 

I dės dar vienu. Naujasis se- 
i natorius iš Texas valstijos, 
i respublikonas Mr. To w e r 
Ijau reikalauja ginklais užpul
ti Kubą ir nuversti jos revo- 
piucinę vyriausybę.

—:..
Visai protingas ir žmoniškas

Kubos vyriausybes pasiūlymas 
už 500 traktorių bei buldo
zerių paleisti suimtus įsiveržė
lius.

Kai kas sako: tai nežmoniš
ka keisti žmones mašinomis 
bei doleriais.

Tokių galvosena yra kvaila. 
Juk ir čia pat Amerikoje be
veik visuomet ! prie kalėjimo 
bausmės pridedama ir doleri
ne bausmė. Neužsimokėsi pi
niginės bausmės, tiek ir tiek 
ilgiau sėdėsi kalėjime.

šitie Įsiveržę niekšai prida
rė Kubai daug žalos. Jie su
naikino- daug turto. Jie nužu
dė daugiau kaip šimtą nekal
tų žmonių. Vietoje juos šau
dyti bei karti, revoliucinė val
džia paleidžia tik už atsiteisi
mą. Nieko žmoniškesnio nė 
būti negali.

Pastebėjau, kad Čikagoje 
šiomis dienomis įvyko marijo
nų redaktoriui šimučiui pa
gerbti banketas. Be prelato 
Krupavičiaus, šitą seną reak
cijos ir klerikalizmo vilką la
bai gyrė menševikų dienraš
čio redaktorius Grigaitis ir 
smetonininkų savaitraščio lei
dėjas Tysliava.

Labai tinka: “Toks tokį pa
žino ir į svečius pavadino.”

Po miestą pasidairius
Pirm prezidentas Kene

dis išskrido į Europą, ma
tėsi su Dovidu Ben-Gurio- 
nu, Izraelio premjeru, ku
ris tuo kartu buvo New 
Yorke.

Memorial dieną į arklių 
lenktynių Aqueduct stadio
ną susirinko 65,600 žmonių: 
Apart įžangos, jie dar be- 
tindami sumokėjo $5,521,- 
611.

Mount Sinai ligoninės ve
dėjai sako, kad pereitais 
metais jie turėjo $3,247,740 
deficito. Bet beveik jį visą 
padengė aukos.

Memorial dieną buvo ne 
vien puošiami mirusi ų j ų 
kapai, bet šiemet net armi
jos daliniai ruošė militari- 
nius paradus. Keista, kad 
minime kare žuvusius, o 
tuo pat kartu negalime su
silaikyti nuo parodymo žu
dymo įrankių.

Staten saloje tankas įva
žiavo į šalimai gatvės sto
vinčius žmones. Ralph Du 
Brow, 12-kos metų berniu
ką, vietoje užmušė, o 8 
žmones sužeidė.

Besiartinant miestaviems 
rinkimams—kyla triukšmas
Šiemet Niujorko mieste 

įvyks rinkimai. Jie bus lap
kričio 7 d.

Bus renkamas majoras, 
miesto tarybos preziden
tas, kontrolierius miesto 
tarybos nariai, taipgi kiti 
valdininkai.

Dabartinė miesto admi
nistracija yra Demokratų 
partijos rankose. Miesto 
majoras — Richardas Wag
ner is. Ar Wagneris apsi- 
ims kandidatuoti trečiam 
terminui? Kai šie žodžiai 
rašomi, dar nėra žinių.

Jei Wagneris neapsiimtų, 
tai ką kitą demokratai sta
tytų kandidatu tai vietai? 
Neturi populiaraus žmo
gaus. O Wagneris sako: jis 
turįs pirmiau gerai pagal
voti, negu tars galutiną žo
dį, dėl savo sveikatos. Ne
seniai jam buvo padaryta 
operacija — išpjautas na
vikas, augęs palei kairiąją 
ausį. Navikas, sako, buvęs 
gerybinis, bet matyt Wag
neris dar vis jaučia opera
cijos pasekmes.

Respublikonas kiša 
Lefkowitziu

Respublikonų parti j o s 
“boisai” skelbia: nežiūrint, 
ką demokratai majoro vie
tai statys kandidatu, mes 
tai statysime valstijinį pro
kurorą Louis J. Lefkowit
ziu, o miesto tarybos prezi
dento vietai, sako respubli
konai, statysime kongres- 
maną (iš Bronkso) Fino. 
Bet ką jie statys miesto 
kontrolieriaus pareigoms, 
dar nenusitarę.

Aną dieną “New York 
Times” parašė net įveda
mąjį apie miestąvą politiką. 
Kapitalistų laikraštis nėra 
labai entuziastas dėl res
publikonų kandidatų. Be to, 
jis primena: jeigu respub
likonai miesto majoro vie

Iš LMS Centro 
vadovybės posėdžio

Praėjusį trečiadienį įvy
ko naujai išrinktų (LMS 
suvažiavimo Čikagoje) Lie
tuvių Meno Sąjungos CK 
narių posėdis. Į valdybą ta
po išrinkti: Pirmininke—L 
Mizarienė, sekretore — M. 
Stensler, iždininku — T. 
Kaškiaučius.

Nuoširdi padėka
Visuomet yra miela tu

rėti draugų. Dar daugiau 
tai pajutau ir įvertinau, 
kuomet nelaimėje tapau su
žeista ir po to ilgalaikes 
nesveikatos sulaikyta nuo 
ieškojimo santykių su drau
gais.

Neapsakomai buvo ma
lonu, kai draugai-draugės 
savo draugiškumą ir užuo
jautą atnešė į ligoninę ir į 
namus. Vieni atlankė as
meniškai, kiti laiškais, at
virukais, dovanomis.

Už visas paslaugas ir 
simpatiją esu nuoširdžiai 
visiems dėkinga.

Julija Stankaitiene
----------f. ,-- —.

LDS kuopų piknikas 
birželio 18

Sekmadienį, birželio 18, 
keturios LDS kuopos ruo
šia bendrą metinį pikniką. 
Jis įvyks Kasmočiūtės sode, 
Great Neck, N. Y.

Rengėjai prašo visų pasi
žymėti tą dieną, kad niekur 
kitur nedalyvauti, bet būti 
gražiame piknike.

Brooklyniečius veš di
džiulis busas. Kuriuo lai
ku jis išeis, bus vėliau pra
nešta.

tai statys Lefkowitziu (žy
dų kilmės ir tikybos), o 
miesto tarybos prezidento 
vietai — Fino, italų kilmės 
ir kataliką, tai kontrolie
riaus vietai būtinai reikėtų, 
girdi, statyti kandidatu 
protestantų tikybos žmogų.

Kiti prideda: būtinai sta
tykime kontrolieriaus vie
tai negrą, nes kitaip nieko 
neišeis, prakišime!

Tuoj paaiškės
Vadinasi, neužilgo paaiš

kės, ką šitos dvi kapitalisti
nės partijos iškiš savo kan
didatais į atsakomingąsias 
miesto pareigūnų vietas.

Yra spėjimų, kad Wagne
ris apsiims dar kartą kan
didatuoti. Jam, esą, pataręs 
tai daryti ir prezidentas 
Kenedis, neseniai su juo 
kalbėjęsis Niujorke.

Greit matysime.
Liberalų partija ir darbo 

unijos žada remti Wagneri, 
jei jis kandidatuos.

Tikra rinkiminė kampa
nija ir propaganda prasidės 
tik rugpiūčio mėnesio gale, 
o gal net rugsėjo mėn. pra
džioje. Bus aštrių (žodi
nių) tarp kandidatų susirė
mimų: kiekvienas save za- 
latins, o savo oponentą pur
vins. Pažabos jie radiją, pa
žabos televizorių ir spaudą, 
ir bandys paskleisti daug 
nesąmonių: Bet ką gi tu 
žmogus darysi?

Jei Niujorke veiktų pro- 
porcionalinė rinkimų siste
ma, kaip buvo prieš makar- 
tizmo laikus, tai Niujorko 
darbo žmonės, aišku, galė
tų pravesti į miesto tarybą 
ir į kitas vietas ne vieną sa
vo kandidatą. Einant da
bartine rinkimine sistema, 
kur viešpatauja stambiųjų 
partijų bosai, vargiai dar
bo žmonėms pavyks išrink
ti į miesto tarybą pažan
gius savo atstovus. Ns.

Filmai iš Lietuvos jau 
šį šeštadienį

Jau kuris laikas žmonės 
klausinėja:

—Kada vėl rodysite Lie
tuvoje gamintus filmus?

Filmininkas vis atsaky
davo, jog nenori kartoti jau 
rodytus, nors, kai jis pridė
davo priedui prie naujųjų 
jau seniau parodytą filmą, 
publika išbūdavo iki galo ir 
to “senojo” filmo. Savo 
gimtojo krašto vaizdai to
kie mieli, jog net dešimtą
jį kartą žiūrint nepabostų.

Tačiau šį kartą, birželio 
10-tą, 7:30 vai. vakaro, 
parodys naujus, Brooklyne 
dar nerodytus filmus: >

“Dešimt dienų Lenkijoj”, 
ir “Tarybų Lietuva”

Juos pamatysime Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbock
er Ave, Brooklyn, N. Y. Ro
dys J. Grybas.

Prašome tą vakarą pasi- 
taupyt šių įdomių filmų 
pamatymui.

LLD Kuopų Bendras 
Komitetas

TAISO MANHATTTAN 
TILTĄ

Vis eina taisymas Man- 
hattano tilto, per E&st upę. 
Pataisymui bus išleista $8,- 
730,000. Taisydami priėjo 
išvados, kad reikia pašalin
ti žymūs tilto padabinimai. 
kaip tai Rumsey variniai 
arkliai, dvi žymios statulos 
ir eilė kitų padabinimų. Sa
vo laiku už tuos padabini- 
mus buvo sumokėta apie 

, $100,000.
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Hearthy thanks to
Aido Chorus! *

The Joint Estonian HąJT 
wishes to express publicly 
its deepest appreciation and 
greatfulness to the Lithua
nian Aido Chorus and its 
gifted conductor Mildred 
Stensler for having great
ly augmented and enriched 
the program of the Hall 
Bazaar Affair on M a y 
the 13th.

The Chorus did very well 
indeed and the audience of 
some 150 people really en
joyed the songs, showing 
its appreciation by loud 
and enthusiastic applause.

Thee Bazaar ran for 2 days 
and w a s quite successful, 
giving a net income of over 
$700, which enable the Hall 
to pull through during the 
slack summer months.

The fraternal help of the 
Lithuanian Chorus is real
ly appreciated.

Joint Estonian
Hall Coommittee

Už $2.60 UŽMUŠĘ 
SENELĮ

Suimtas Jose Burgos, 16- 
kos metų amžiaus jaunuo
lis, policijai sakė: “Mes iš
ėjome gauti pinigų. Pama
tėme: du seni vyrai įėjo į 
keltuvą, mes paskubėjome 
su jais. Vienas iš jų išėjo 
antrajame aukšte, o kitas 
važiavo iki penktojo ir ten 
išlipo. Mes paskui jį ir už
klupome. Aš sukvailavo- 
jau ir jį nušoviau.”

Taip jis pasakojo apie 
nužudymą Harry Heislerio, 
pas kurį rado tik $2.60.

PRANEŠIMAI
MOTELLO, MASS.

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia busu važiavimą j apskričių pik
niką Lawrence, Mass. Kelionė j abi 
pusi $2.00 asmeniui. Busas i.^M\s 
nuo Lietuvių Tautiško namo 
vai. dieną, birželio-June 18. Važia
vimui galite užsisakyti pas G. Ste- 
ponauską ir pas Chas. Ustupą.

(45-46)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. rengia Tėvų Dienoj 

banketą, šeštadieni, birželio 19 d., 
12 vai. dieną. Laiškanešių salėje, 
314—151h Ave., So. šis parengi
mas bus suteiktas nariams veltui, 
pašaliniams tik vienas doleris. Ko
misija žada padaryti specialiai gerus 
pietus. Kviečiame dalyvauti.

Reng. Komisija 
(45-46)

BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų dailės grupė ruošia 

busą važiuoti j apskričių pikniką 
birželio 18 d. j Lawrence, Mass.

Kurie norite važiuoti su daininin
kų grupe, užsisakykite vietas buse 
pas George Stcponauską, gausite 
pas jj tikėtus. Kaina $2.00.

Reikia platinti ‘‘Laisvės” pikniko 
bilietus, kuris jvyks liepos 2 dieną, 
Ramova Parke, Montello. Mass.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

jvyks antradienį, birželio 6 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės’' salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi to
riai kviečiami dalyvauti. Kurtų 
duoklės neužmokėtos, malonėkite
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba (34^5)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, birželio 7 d., 8:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parko. Prašome visus dalyvauti šia
me susirinkime, turėsime išrinkti 
darbininkus piknikui. Patikrinkit 
mokesčių knygelę, gal jau laikas 
mokėti. Prot. sekr. (34-35)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirin

kimas jvyks birželio 9-tą dieną, 
1150 N. 4th St., 7:30 vakare. La
bai svarbus reikalas—reikės sužinoti, 
kiek tikėtų jau išparduota vykimui 
autobusu j baltimoriečių ruošiamąją 
gegužinę (pikniką) sekamą sekma
dienį, birželio 11 d. Turėsime ir 
kitų svarbių reikalų aptarti. Drau
gai ir draugės, atvykite j šj susirin
kimą. Valdyba.

CLEVELAND, OHIO
LMS Cleveland© skyriaus susi

rinkimas jvyks ketvirtadienį, bir
želio (June) 7 vai. vakaro, LDS 
klubo svetainėje, 9305 St. Claire 
Avė. Prašome visų narių dalyvau
ti šiame sunsirinkime, turime daug 
dalykų aptarti ir išgirsime raportą 
laikyto koncerto. L

Taip pat prašome atsivesti nlu- 
jų narių. iį

Sekr. S. Kuzmickas




