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METAI 51-ji

KRISLAI
Kodėl prezidentas 

“pabėgo”?
Vienus nususina, 

kitus subrendina.
Kodėl norą moterų?
Tekia jau pavietrė.

mano linkėjimai. 
Su mūsų aidiečiais. 
Pigiausi “vaistai.”

— Rašo A. Bimba —

Nežinau, ar visi pastebėjo
te labai keistą apsireiškimą. 
Tą dieną, kai prezidento Ke
nedžio įsakymu Ramia jame 
vandenyne Christmas salos 

w apylinkėje pradėjo ore spro
ginėti baisios atominės bom
bos, pats prezidentas laivu 
plaukiojo Atlantike Floridos 
apylinkėje. Ar žinote, kaip 
toli nuo Christmas salos? Ogi 
“tik” apie 6,000 mylių!

Kodėl jis negalėjo būti tarp 
12,000 amerikiečių, kurie bu
vo su bombomis ton apylinkėn 
pasiųsti? Kurie jų drąsesni?

Sakoma, šiomis dienomis 
Niujorke lankėsi Upton Sinc- 
laire, garsiosios knygos 
“Jungle” (“Raistas”) ir kitų 
seniau parašytų puikių knygų 
autorius. Jis čia iš peties plū- 
dęs Tarybų Sąjungą ir rusų 
tautą. Jam rusų tauta esanti 
“barbarų tauta.”

Taip džiaugiasi Chicagos 
menševikų laikraščio redakto
rius.

Gal.ir tiesa. Tas tik paro
dytų, kad amžius ( Sinc
lair gyvena jau 83-čius mete- 

> liūs) tą žmogų baisiai protiš
kai nususino.

Taip gyvenime pasitaiko: 
amžius vienus subrendina, pro
tiniai paturtina, o kitus su- 
susmukdo, suvaikina.

Štai Bertrand Russell, ang
las, Sinclairiui priešingas pa
vyzdys. Filosofas - rašytojas, 
jau 90 metų amžiaus žmogus, 
o pažiūrėkite, kaip šauniai jis 
tebeveikia, kaip protingai jis 
tebeprotauja!

Ir aš pridedu savo balsą 
prie balso moterų, kurios pro
testuoja.

Kodėl astronautų ir kosmo
nautų tarpe nesimato mote
rų ? Ar jos bijo? Ne. Jos 
nebijo. Jų neįsileidžia.

štai kas paaiški. Aną die
ną buvo pravesti k v o t i m a i į 
(egzaminai). Juos laikė 25 Į 
amerikietės. Dvylika iš jų eg
zaminus puikiai išlaikė. Bet 
nė viena nebuvo įtraukta į 

H astronautais ruošiamų žmonių 
sąstatą.

Gerai, kad kosmonautas 
Germanas Titovas žodį tarė 

J už moteris. Jos tikrai tinka
mos būti kosmonautėmis bei 
astronautėmis. Tegu nors vie
na ir būna!

Bet štai ir labai puikus ly
gybės pavyzdys. Matėte penk
tadienio “Laisvėje” Tarybų 
Lietuvos deputatų Tarybų Są
jungos Aukščiausiojoje Tary
boje sąstatą? Pastebėjote jų 
tarpe net dešimt moterų!

Kas jos per vienos?
Su pasididžiavimu čia jas 

pakartoju:
A. Skabickaitė, gydytoja.
A. Poškaite, kiaulių fermos 

vedėja.
Marija Kerienė, siuvėja.
G. Karalienė, audėja.
S. Čepienė, audėja.
A. Pajaujienė, melžėja.
F. Kasarauskienė, mokyto

ja.
L. Diržinskaitė, Ministrų ta

rybos pirmininko pavaduoto
ju a.

/ N. Derbina, staklių gamyk- 
* los meistrė.

A. Linkevičienė, gydytoja.
Tąsa 5-tame pusi.

Ruskas dar nemato 
greito susitarimo

Atėnai. — Čionai atsida-' kitų .šalių karo kurstyto- 
rė NATO, tai yra, Vakarų 
15-kos valstybių užsienio 
ministrų konferencija. 
Dean Ruskas, JAV valsty
bės sekretorius, tarp kitko, 
sakė:

“Aš įspjėju jus, kad mes 
neturime laukti greito su
sitarimo Rytų ir Vakarų 
Berlyno klausimais ir su
švelnėjimo tarptautiniu 
santykių... Tai tiesa, kad 
gal pasireikš koks nors 
mažyt is tarptautinių 
tykių pagerėjimas, bet dar 
labai toli nuo tikro santy
kių pagerėjimo, nes jo nei 
nesimato”.

Kaip žinome, tai tarp 
Jungtiniu Valstijų ambasa
doriaus ir TSRS vyriausy
bės buvo pasitarimų 
Maskvoje. Dabartiniais lai
kais tokie pasitarimai pasi
kartoja .Washingtone su 
TSRS ambasadoriumi Dob- 
ryninu. Vakarų vokiečiai ir

“Pravda” apie JAV 
Berlyno poziciją

Maskva. —- “Pravda” ra
šo, kad Jungtinių Valstijų 
vyriausybė pasidavė Vaka
rų agresorių spaudimui ir 
keičia savo pirmesni nusi
statymą vakarinio Berlyno 
klausimais.

Dienraštis žymi, kad 
prezidento Kenedžio laiš
kas, tilpęs “The Saturday 
Evening Post” žurnale, tu
ri tokius grasinimus, ko
kius Church illas darė savo 
kalboje 1946 m. kovo 4 d., 
Fulton, Mo., kurie pagim
dė šaltąjį karą. “Pravda” 
rašo, kad Rusko kalba iš 
balandžio 26 d., neatitinka 
JAV ir TSRS pasitarimų 
dvasiai.

Anglijoje stoka 
bulvių ir žuvų

-T?

Londonas. — Anglai pra
tę valgyti žuvį su džiovin
tomis bulvių drož 1 ė m i s 
(“potato chips”), bet dabar 
pasireiškė jų didelė stoka. 
Pereitais metais bulvės ne
užderėjo.

Todėl vyriausybė nuėmė 
draudimą žuvų įvežimo iš 
Jungtinių Valstijų, Lenki
jos, Kanados, Maltos ir ki
tų šalių. Numatoma, kad 
bulvių gaus iš JAV.

BRAZILIJOJE VYKSTA 
TSRS PARODA

Rio de Janeiro. — Čionai 
atsidarė TSRS industrinė 
ir kultūrinė paroda. Jos 
atidaryme da 1 y v a v o ir 
TSRS prekybos ministras 
N. Potoličevas. Visų bra- 
ziliečių yra didelis susido
mėjimas šia paroda.

Rio de Janeiro. — Rug
sėjo 7 d. bus renkamas Bra
zilijos parlamentas.

jai bijosi, kad nebūtų susi
tarta ir reikalauja, kad 
JAV “nedarytų, Tarybų Są
jungai nusileidimų”.

NATO posėdyje daug 
buvo kalbėta apie atominių 
ginklų vartojimą prieš Ta
rybų Sąjungą. Žinoma, 
svarstė po priedanga, būk 
tas “bus reikalinga apsigy
nimui nuo gresiamo TSRS 
užpuolimo”.

JAV valstybės sekreto
rius Ruskas sakė, kad su 
Vakarų Vokietija ir Fran- 
cūzija susitarta vakarinio 
Berlyno klausimais. Jis sa
kė, kad bus JAV tęsiami 
pasitarimai su TSRS, bet 
Vakarų Vokietija gali būti 
rami, — “nusileidimų nebe
bus”.

Atėnai. —D. Ruskas pra
nešė, kad Jungtinės Valsti
jos ginkluos NATO1 atomi
niais ginklais.

Geležinkeliečiai 
ir jų reikalai

Washingtonas. — Už mė
nesio baigiasi geležinkelie
čių brolijų su kompanijo
mis kontraktas. JAV vy
riausybė veikia, kad kon
traktas būtų atnaujintas, 
idant neįvyktų streikas. Iš 
savo pusės pataria pakelti 
darbininkų algas biskį virš 
10 centų per valandą.

Vyriausybės pasiūlymas 
nepatiko nei kompanijoms, 
nei unijų vadovybei. Darbo 
unijos reikalauja algų pa
kėlimo 25 centų per valan
dą. Kompanijos kalba dar 
tik apie 4 centų pakėlimą.

INFORMAVO KENEDĮ 
IR CHRUŠČIOVĄ

Washingtonas. — Komi
tetas kovai prieš atominių 
ginklu bandymus pasiuntė 
Kenedžiui pranešimą, kad 
gegužės 20 d., Ramiajame 
vandenyne, ten, kur JAV 
bando atomines bombas, tai 
demonstratyviai plauki o s 
nedidelis laivelis, — jame 
bus reikalaujantys sulaiky
ti bandymus.

Komitetas pranešė ir 
TSRS premjerui Chruščio
vui, kad tas pat bus daro
ma, jeigu ir TSRS panau
jins atominių ginklų bandy
mus. (

JAPONIJOJE ĮVYKO 
TRAUKINIŲ NELAIMĖ
Tokio. — Tik kelios my

lios nuo Tokio įvyko trau
kinių baisi nelaimė. Susikū
lė du traukiniai. Nelaimėje 
142 žmonės užmušti ir 385 
sužeisti.

Kanakas. — Penki šim
tai jūrininkų į savo rankas 
buvo paėmę Carupano prie
plauką. Po dviejų dienų ap
gulos valdžios armijos da
liniai sukilimą nuslopino.

Prancūzai apie Vietnamą, 
Kiniją ir JAV politiką

T. Sąjunga įrengi 
50© mylių kanalą

Paryžius. — Čionai spau
da plačiai analizavo Jung
tinių Valstijų intervenciją 
į Pietų Vietnamą. Atsista
tydinęs francūzų generolas 
L. M. Chassin, kuris skai
tomas specialistu Kinijos 
klausimais, dėsto, kad už 
JAV pagalbos Pietų Viet
namo valdžiai dar yra ir 
kiti tikslai.

Yra žinoma, kad Pietų 
Vietname liaudis kovoja 
prieš senoviškas baudžiavi- 
mo sąlygas, kad ten nebus 
ramumo tol, k o 1 darbo 
žmonių gyvenimas nebus 
pagerint as. Generolas 
Chassin rašo, kad to nega
li nesuprasti JAV vyriau
sybė.

Tai kodėl JAV kišasi į 
Pietų Vietnamo reikalus? 
Kodėl jos paneigia Ženevos 
1954 metų sutartį, kurią ir 
jos pasirašė? — klausia ge
nerolas. Jis daro išvadą, 
kad Jungtinės Valstijos sa
vo žygiu įneša skirtumų 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos. Kinijos komunis-

—............................................................................................................................................. ...................................................................... . . ■■

Apie Tifiovo vizitą 
mūsų šalyje

Washingtonas. — Po tri
jų dienų vizito New Yorke 
Tarybų Sąjungos kosmo
nautas Germanas Titovas 
ir jo žmona Tamara atvyko 
į JAV sostinę. Orlaukyje 
juos pasitiko JAV pareigū
nai, TSR;S ambasados na
riai, TSRS piliečių vaikai, 
moterys ir skaitlinga publi- 

l ka. Svečiams buvo įteikta 
gėlių puokštės.

Iš orlaukio svečiai nuvy
ko į TSRS atstovybės rū
mus. Kaip orlaukyje, taip 
ir atstovybėje spaudos ko
respondentai daug klausi
nėjo. Ypatingai , jie kėlė 
klausimą: Kodėl TSRS vie
šai nerodo užsieniečiams, 
kaip ji savo kosmonautus ir 
žemės palydovus .iššauna. 
Titovas atsakė, kad tai la
bai aišku, nes pasaulvje yra 
įtempti santykiai. TSRS tu
ri tokių pasiekimų, kokių 
kitos šalys dar neturi, ir 
kol nėra pašalinti nesutiki
mai, tol negali būti ir visa
pusiško technikos žinių pa
sikeitimo. Jis sakė: “Kai 
susitarsime drugiškai, tai
koje sugyventi, tai tada 
malonėkite jus pas mus, 
mes pase jus viską matyti”.

Ketvirtadieni Titovai 
seusitiko su JAV astronau
tu John Glennu ir jo žmo
na. Jie, diplomatų ir kores
pondentų lydimi, važinėjo 
po Washingtona, apžiūrėjo 
istorines ir kitas svarbias 
ištaigas. Prieš pirmąją va
landą jie, TSRS ambasado
rius A. F. F. Dobryninas ir 
eilė svečių atvyko į Baltąjį 
Namą. Titovas ten turėjo ir 
trumpą pasikalbėjimą su 
prezidentu Kenedžiu.

Smithsoniai ( Institute Ti

tai mano, kad imperializ
mas nesutinka taikoje su
gyventi su socialistinėmis 
valstybėmis: jis viską daro 
joms kenkti ir gatavas prie 
pirmos progos išprovokuoti 
atominį karą, kad sunaiki
nus socialistines valstybes. 
TSRS komunistai sako, 
kad laikas dirba prieš im
perializmą, kad socialisti
nės valstybės su kiekviene- 
riais metais stiprėja, TSRS 
daro milžinišką progresą, 
todėl imperialistams vis 
mažiau belieka progų prieš 
jas karui.

Kinija negali ramiai žiū
rėti į tai, kaip JAV įsigali 
Pietų Vietname, ’ graso in
tervencija Šiaurės Vietna
mu!, Kambodžai ir Laosui, 
nes tos šalys yra Kinijos 
pietuose. Generolas Ohas- 
sin ir eilė kitų francūzų da
ro išvadą, kad JAV elgesys 
palaiko kinų įsitikinimą ir 
gali pastūmėti Kiniją prie 
pasiuntimo savo dalinių į 
tą pusiasalį, kaip 1950 me
tais įvyko Korėjoje.

tovui buvo parodyta kap
sulė, kurioje JAV karinin
kas A. B. Shepard’as buvo 
iššautas į erdvę penkiolikai 
minučių. Pulkininkas Glen- 
nas turėjo nuotraukas ir 
sakė, kad tai tos kapsulės, 
kurioje jis tris kartus ap
skrido aplinkui Žemę. Jis 
daug teiravosi apie TSRS 
raketą, 'iššovusią “Vostok 
II” erdvių laivą, kuriame 
Titovas septynioliką kartų 
apskrido aplinkui Žemę..

Titovas stebėjosi, kaip 
| mažytė amerikiečių astro
nautų kapsulė. Jis sakė, kad 
“Vostok II”, tai kambarė
lis, virš keturių tonų svo
rio, erdvokas, kurio Tito 
vas nei lubų negalėjo pa
siekti. Jis sakė, kad tą įren
gimą iššovė raketa 1,320,- 
000 svarų jėgos.

Seattle, Wash. — Titovai 
atvyko apžiūrėti Pasalinę 
parodą. Orlaukyje juos pa- 
siiko skaitlinga minia.

Washingtonas. — TSRS 
ambasada pranešė JAV de
partamentui, kad G. Tito
vas, dėl stokos laiko, nega
lės vykti iij pamatyti, kaip 
JAV šaudo raketas.

Areštavo 9 negrus
Augusta, Ga. — Čionai 

areštavo devynis negrus, 
nes kas tai nušovė L. Lee 
Luttes, 16-kos metų, baltą 
berniuką, kada jis važiavo 
negrais apgyventoje miesto 
dalyje. Negrus areštavo, 
nes kas tai juos įtarė.

Santiago. — Dominikos 
studentai dem o n s t r a v o 
prieš Jungtinių Valstijų 
politiką ir išdaužė JAV In
formacijų Biuro langus.

Maskva. — Su gegužės 1 
d. Tarybų Sąjunga baigė 
prakasti ir įrengti ilgiausi 
pasaulyje drėkinimo ir na
vigacijos kanalą. Kanalas 
prakastas Turkmėnų res
publikoje, nuo didžiulės 
Amu Darijos upės iki Aš- 
khabado miesto, Turkmėni
jos sostinės.

Turkmėnijoje yra didžiu
lės Kara Kūmų sausumos- 
dykumos. Dabar iš galin
gosios Amu Darijos upės 
vando plauks ne tik į Ara
lo jūrą, bet kanalu ir į 
Turkmėnijos pietvakari
nius plotus, o iš kanalo ma
žesniais kanaliukais į pla
čius laukus.

Kanalas yra nuo 100 iki 
150 pėdų pločio. Jis yra pa
kankamai gilus plaukioji
mui nedidelių laivelių ir 
baržų. Iš šio kanalo bus ap
drėkinta apie milijonas ak
rų žemės ploto, kuriame 
bus auginama medvilnė ir

Alžyriečiai imsis 
apsigynimo veiksmy
Alžyras. — Biaurus fran

cūzų reakcininkų teroras, 
žudymas senelių, vaikų ir 
moterų iššaukė liaudies pa
sipiktinimą. Alžy r i e č i a i 
ruošiasi patys imties prie
monių išnaikinimui teroris
tų, jeigu Prancūzijos vy
riausybė jų nesuvaldo.

Patirta, kad Prancūzas 
reakcininkai sėbrauja su 
Francūzijos armijos kari
ninkais, tai pastarieji į te
roristų “darbus” per pirš
tus žiūri.

10,000,000 YRA AKLŲ 
ŽMONIŲ

Washingtonas. — Dr. H. 
A. Ruskas rašo, kad dabar 
pasaulyje yra ne mažiau 10 
milijonų aklų žmonių. 
Jungtinėse Valstijose 1960 
metais buvo 356,000 aklų, o 
kiekvienais metais jų dau
gėja apie 7,000.

Dauguma regėjimo neten
ka iš priežasties silpnų 
akių ir jų neprižiūrėjimo. 
Daugelis jo netenka ir dėl 
nelaimių. Mūsų šalyje per 
vienerius metus įvyksta 
apie 300,000 akių sužeidi
mų.

PUOLA IR TEISĖJĄ 
EARL WARRENĄ

Washingtonas. — James 
Eastland, senatorius iš Mis 
sissippi valstijos, p i k t ai 
puolė Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiojo Teismo pir
mininką Earl Warreną, iš
vadindamas “Komunistų” 
pataikūnu”.

Madridas. — Bilbao prie
plaukoje išėjo. į streiką 
5,300 laivų statyklos darbi
ninkų, reikalaudami pakel
ti algas. Ispanijos fašistai 
streikus draudžia, bet jau 
įvyko kelintas streikas.

kiti šiltųjų kraštų augme
nys.

Turkmėnija yra karš
čiausia TSRS sąjungine 
respublika. Dabar ten yra 
apie 1,500,000 akrų dirba
mos žemės. Augina medvil
nę ir karštų kraštų vaisius. 
Tarp iškasamų turtų ten 
randasi sieros. Yra naftos 

į versmių. Kanalo prakasi
mas žymiai pakels respub
likos gamybą.

Pirmieji kanalo prakasi
mo planai buvo padaryti 
1950 metais.

Ženeva. — Tarybų Są
jungos delegatas S. K. Ca- 
rapkinas pareiškė: “Kol 
Vakarai neatsisakys nuo 

!dabartinės savo pozicijos: 
sįeigti atominių ginklų ir 
bandymų tarptautinę in
spekciją, pirm jie sutiks ei
ti prie visiško nusiginklavi
mo, tai nebus galima susi
tarti.

Blogėja Indijos ir 
Kinijos santykiai

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sakė, kad 
Indija įsteigė du militari
sms punktus Ladaha srity
je, dėl kurios eina nesutiki
mai su Kinija, ir iš ten sa
vo jėgų neištrauks.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pasiuntė Indijai 
notą kurioje sako, kad In
dija atliko agresyvį žygį 
įsteigdama savo karo punk
tus Ladahoje.

Kinija pareiškė: “Jeigu 
Indija nesusilaikys nuo šių 
agresijų, tai Kinijos pasie
nio jėgos bus priverstos 
gintis... Už įvyklius atsako
mybė guls tik ant Indijos”.

INDONEZIJA YRA 
SARGYBOJE

Jakarta. — Holland! ja 
sutvirtino savo jėgas Va
karų Gvinėjoje. Todėl Indo
nezija pasiuntė užsienio mi
nistrą ir dar 20 asmenų į 

! TSRS prašyti daugiau 
ginklų ir amunicijos. Yra 
susekta užsienio agentų 
veikla.

Už VALDŽIOS PAGALBĄ
Albany, N. Y. — Dr. J. 

Ewaltas sako, kad Jung- 
EWalt’as sako, kad Jung
tinėse Valstijose žymiai pa
daugėjo žmonių protiniai 
susirgimai. Jis siūlo, kad 
būtų daromas spaudimas į 
f ederalinę vyriausybę, 
idant ji daugiau finansuotų 
protinių ligonių gydymą.

Vientiane. — Po keturių 
mėnesių apgulimo, Laoso 
liaudiečiai paėmė Nam Tha 
tvirtovę. Kiek reakcininkų 
jie suėmė, tai dar nežinia.

Vakarų Berlynas. —^Ne
linksmas išvažiavo JAV ge
nerolas Lucius Clay, numa
toma, kad jis atšauktas 
prieš jo norą. ,
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Galėjo būti geriau!
TAIP, MAJORAS GERMANAS TITOVAS, apskri- 

dęs mūsų Žemę 17 kartų erdvėmis, Niujorke buvo pri
imtas, puikiai, draugiškai. Ir jis, čia kalbėdamas, visur 
pabrėžė taikos išlaikymo, ‘nusiginklavimo reikalą. Už 
tai jį niujorkiečiai šiltai sveikino.

Bet mums rodosi, kad mūsų miesto vadovai galėjo 
truputėlį daugiau dėmesio kreipti į svečio priėmimą. Ko
dėl Titovui nebuvo suruoštas “tick and tape” paradas? 
Kodėl miesto meras Wagneris negalėjo suruošti jam 
oficialaus priėmimo?!

Tai reikėjo, tai buvo galima padaryti. Jeigu jau to
kiam, kaip Irano karalius buvo suruoštas oficialus pasi
tikimas, tai kodėl ne šitam jaunam vyrui, herojui, atli
kusiam tokius didžius žygius, kaip septyniolika kartų 
aplink Žemę aplėkimas? Germanas Titovas parodė di
džiulį pasiaukojimą ir drąsą, atlikdamas tokį .žygį.

Portugalijoje
SUSUMUOJANT šių metų Gegužės Pirmosios 

minėjimus įvairiuose pasaulio buržuaziniuose kraš
tuose, negalima praleisti nepaminėjus to, kas įvyko 
Portugalijoje.

Ten fašistų valdžia oficialiai uždraudė darbinin
kams minėti tarptautinio solidarumo dieną. Nežiūrint 
to, minėjimai, demonstracijos įvyko Lisabonoje, įvyko 
ir Oporto mieste.

Fašistinio diktatoriaus Andonio Salazaro užsiun
dyta policija puolė demonstrantus, daugelį sužeidė; vie
nas darbininkas buvo užmuštas. Bet demonstrantai ko
vojo, mušėsi su fašistine policija, parodydami portuga- 
liečiams, kaip reikia ginti savo teises. Daug demon
strantų buvo sukišti į kalėjimus.

< Dėl viso to valdžia kaltina, žinoma, komunistus. Pa
sirodo, kad komunistinis judėjimas Portugalijoje yra, 
jis gyvas. O tai varo į desperaciją Salazarą ir jo kliką.

Portugalijos darbininkai Gegužės Pirmąją išstojo 
su obalsiais prieš fašizmą, o tai reiškia prieš Salazaro 
valdžią. :'

Reuters žinių agentūra skelbia, jog “liberalai” pa
bijoję, nedalyvavę Gegužės Pirmosios demonstracijoje. 
Na, bet jau žinomas faktas, kad drąsiųjų yra ateitis, o 
ne bailių! Ir Salazaro viešpatavimas Portugalijoje nėra 
amžinas, nėra ilgasK—-

Ir kituose buržuaziniuose kraštuose šių metų Ge
gužės Pirmoji buvo iškilmingai paminėta, nors tūluose 
kraštuose be susirėmimų nebuvo apsieita. Pavyzdžiui, 
Guatemaloje (Centrinėje Amerikoje) valdžia ant de
monstrantų užleido ne tik policiją, o ir kariuomenę.

Nauja rasistų “taktika”
NEW ORLEANS mieste, Louisiana valstijoje, yra 

daug bedarbių; negrai ten, kaip ir kitur, nedarbo dau
giausia paliesti.

Ir štai ką sugalvojo to miesto baltieji Rasistai: jie 
siunčia negrus bedarbius į Niujorką. Rasistų Baltųjų 
taryba sudeda pinigų ir sako negrams bedarbiams: jei 
norite važiuoti į Niujorką, važiuokite, mes apmokėsime 
jūsų kelionę; čia darbo jūs negausite.

Pirmiausia jie įsodino į autobusą vieną bedarbį lai- 
Vakrovį su žmona ir aštuoniais vaikais, ir pasakė:

—Važiuokite į Niujorką, čia va adresas, ten jus 
užlaikys.

Adresas buvo šalpos teikimo biuro.
Šeima atvyko. Ji čia buvo priimta neblogai; tėvas 

buvo aprūpintas darbu, nežiūrint to, kad čia pat, Niu
jorke, yra daug tūkstančių tokių kaip jis—bedarbių.

Na, dabar New Orleans miesto rasistai toliau varo 
savo biaurią politiką: verbuoja bedarbius negrus ir 
siunčia juos į Niujorką.

Koks tai žmogaus- pažeminimas!
Turime suprasti, kad tie negrai, kuriuos baltieji 

bando bugdyti į Niujorką, New Orleanse gimė, augo, 
dirbo, kol buvo reikalingi kapitalistams. Dabar, kai jie 
bedarbiai, juos veža į Niujorką, kur tokių pat bedarbių 
yra daug.

Bet anksčiau ar vėliau tokia savo “taktika” rasis
tai prieis negarbingą liepto galą!

Lenininės premijos užsieniečiams 
" ‘ BE TO, KAD LENININĖS premijos buvo paskir

tos tarybiniams žmonėms už didžius darbus moksle, li
teratūroje, kultūroje, penkios Taikos premijos buvo 
paskirtos ir užsieniečiams.

Kas jas gavo?
Ogi įžymusis dailininkas 'Pablo Picasso, Ghanos 

prezidentas Kvame Nkrumah, Čilės profesorė Olga po- 
blete de Espinosa, Pakistano poetas Faiz Ahmad Faiz, 
ir Vengrijos prezidentas Istvan Dobi.
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TARĖSI LIETUVOS 
MOKSLININKAI

Antroje š. m. balandžio 
mėnesio dalyje Vilniuje įvy
ko Lietuvos' sMiokslų akade
mijos narių ir kandidatų, o 
taipgi ir kitų mokslo dar
buotojų visuotinio susirin
kimo ataskaitinė sesija. El
ta paduoda smulkesnių apie 
ją žinių. Skaitome:

Joje pranešimą padarė aka
demijos vyriausiasis akademi
kas - sekretorius K. Bieliukas. 
Ypač aukštai jis įvertino tyri
mus tiksliųjų mokslų srityje.

Iš svarbesnių užbaigtų dar
bų, turinčių didelę teorinę ir 
praktinę reikšmę, jis paminė
jo temą iš tikimybių teorijos 
srities, kurioje pateikiami silp
nai priklausomų atsitiktinių 
dydžių nauji sumavimo būdai. 
Šio darbo rezultatai turi svar
bią reikšmę atsitiktinių proce
sų statistikai ir informacijos 
teorijai.

Ne mažiau svarbus yra ir 
antras užbaigtas darbas, lie
čiantis atomų ir mol e k u 1 i ų 
spektroskopijos problemą.

Tyrimų dėka nustatytas nau
jas patikslintas kvantinis-me- 
chaninis atom ų skaičiavimo 
metodas. Rezultatai leidžia 
tiksliau apskaičiuoti įvairius 
kvantinius - mechaninius dy
džius.

Originalus yra taip pat tre
čias Fizikos ir matema tikos 
institute užbaigtas darbas iš 
puslaidininkių elektr o n i k o s 
srities. Gauti moksliniai duo
menys išaiškina kai kuriuos 
puslaidininkiuose vykstančius 
procesus ir leidžia sukurti 
naujus puslaidininkių prietai
sus, kuriuos galima plačiai tai
kyti moksle ir gamyboje.
Chemijos instituto darbai

Didelį darbą atliko Chemi
jos ir cheminės technologijos 
institutas, kuris užbaigė 22 
darbus. lYpač didelę, reikšmę 
turi darbai ieškant; naujų pa-: 
tikimų metalų padengimų' su 
iš anksto užduotomis savybė
mis.

Rimtą darbą nagrinėjant 
respublikos pramonės ir žemes 
ūkio tolesnio vystymo proble
mas atliko Energetikos ir elek
trotechnikos, Statybos ir ..ar
chitektūros, Botanikos bei Zo
ologijos institutai.

Susirinkime taip pat buvo 
pažymėtas vaisingas visuome
ninių mokslų institutų darbas 
ekonomikos, istorijos, lietuvių 
kalbos ir literatūros srityse.

Visuotinis susirinkimas pa
žymėjo, kad Mokslų akademi
ja, vykdydama Komunistų 
partijos ir Tarybinės vyriausy
bės nutarimus, .1961 metais 
gavo vertingų rezultatų, pri
sidedančių prie materialinės - 
techninės komunizmo bazės 
sukūrimo.

Akademijos kolektyvas sėk
mingai įvykdė 1961 metų 
mokslinio tyrimo darbų pla
ną. Pernai betarpiškai per
duoti planavimo ir gamybi
nėms organizacijoms 24 dar
bai, jų tarpe vienas darbas 
viršum plano. Sėkmingai pra
ėjo pramoninį išbandymą 
“Kauno audinių” fabrike fo- 
toelektroninis ataudų kontro
lės automatas ir auto matas 
vienspalvio audinio d ef e li
tams tikrinti, sukurti Energe
tikos ir elektrotechnikos in
stituto darbuotojų.

Įdiegtos į statybą Statybos 
ir architektūros instituto pa
siūlytos gelžbetoninės vente- 
liuojamų stogų gyvenamie
siems namams konstrukcijos, 
kurios įgalina apie 30 procen
tų sumažinti stogų savikainą 
ir sutaupyti daug armatūros.

Chemijos ir cheminės techno
logijos institute pradėjo įdiegti 
į gamybą patobulintą būdą 
galvanoplastiškai detalėms iš 
vario gaminti, pateikė teksti
lininkams paprastą ir pigų nit- 
rono dažymo būdą. Daug re
komendacijų gamybai perdavė 
Eknomikos institutas.
Prezidiumas ir institutai 
veikė gerai

Mokslininkai vieningai pa
žymėjo, kad akademijos pre
zidiumas ir institutai rūpestin
gai auklėjo komunistinės sta
tybos reikalui atsidav u s i u s 

I jaunus “mokslininkų kadrus.

| ...... WU.JlJIII!>..TJ’L.U.U
Dar labiau išaugo ir sustiprė
jo Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos ryšiai su visasąjungi
nėmis, o taip pat broliškųjų 
respublikų ir socializmo šalių 
mokslo įstaigomis.

Pranešimus apie Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 1962 
metų mokslinio tyrimo darbų 
planą padarė Fizikos ir tech
nikos mokslų, Gamtos mokslų 
ir Visuomeninių mokslų sky
rių akademikai-sekretoriai A. 
Jucys, A. Minkevičius ir K. 
Korsakas.

Susirinkimas vieningai pa
tvirtino šį planą, kuriame nu
matytos priemonės toliau gi
linti teorinius tyrimus, spar
čiau įdiegti mokslinius atradi
mus į gamybą.

Diskusijose pasisakę fizikos 
ir matematikos mokslų kandi
datas V. Tolutis,, ekonomistas 
profesorius D. Budrys ir. isto
rijos mokslų kandidatas J. 
Jurginis pateikė eilę pasiūly
mų moksliniams tyrimams to
liau vystyti, institutų darbui 
dar geriau koordinuoti.

Susirinkimas priėmė atitin
kamus nutarimus.

Buvo taip pat išklausytas 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos nario-korespondento S. 
Vabalevičiaus pranešimas apie 
respublikos vandens ūkio prob
lemas ir mokslo įstaigų užda
vinius.

■ Vibnybė^nų-f “Vienyb ė. ’ ’ 
Pastarosios leidėja ir re
daktorė dažnai talpina ne
sąmones, kurias parašo 
“veiksniai,” netoli trenkti 
nuo tokio Railos ir Žakevi- 
čiaus-Žymanto. Tokių ne
sąmonių “Laisvėje” nera
sit !•

Nežiūrint to, kad mes 
griežtai skiriamės nuo 
“Vienybės,” mes sakome ir 
sakysime: tokios pliovonės., 
tokie šmeižtai, niekinimai, 
kokiais B. Raila pasižymi 
prieš S. Narkeliūnaitę, jo
kiame padoresniame laik
rašty neturėtų rasti vietos.

Bet lietuvių tautos atma
tos., pasirodo, turi tam vie
tos laikrašty, kurio redak
torius pasisakė, jog reikią 
dalykus spręsti “kultūrin
gomis priemonėmis...”

KAS TIE SMETONIŠKI 
DIDVYRIAI?

“Laisvėje” buvo minėta, 
kad Clevelando smetoninin- 
kų laikraščio redaktorius B. 
Gaidžiūnas buvo pavarytas 
laukan, esą, dėl kažkokių 
pinigų sumaišymo ar dėl ko 
kito. Ir tai n'esvarbu. Jo 
vieton paimtas kažkoks J. 
Čiuberkis, pasisakęs, kad 
jis norįs spręsti klausimus 

1 “kultūringomis priemo n ė - 
nh'is.”' ' ' ,.i"

Kas gi tas'J? Čiuberkis?
Atsako A. Bar a u s k a s 

brooklyniškėje '“Vienybėje”: 
“Tikrai nauja sis Dirvos 
r e d a k torius J- Čiuberkis, 
buvęs prof. S. Žymanto (ta
da S. Žakevičiaus) sekreto
rius...”

Kas gi tas Žymantas-Ža- 
kevičius?

1941 metais jis buvo Hit
lerio paskirtas Vilniaus 
viršyla. Jį ir po šiai dienai 
Vilniaus žmonės keikia, 
kaip buvusį biaurų hitleri
ninką, lietuvių tautos prie
šą. Daugiau: andai V. Tys- 
liavienė rašė, kad tas Žake
vičius-Žymantas., M. Biržiš
kos žentas, maumo j a aukas, 
žmonių sudėtas M. Biržiš
kai užlaikyti.

Vadinasi, tokiam gaivalui 
J. Čiuberkis buvo sekreto
rius, kaip sako A. Baraus
kas!..

Žakauskas - Žymantas ir 
Br. Raila — du smetoninin- 
kai, šiuo metų rodo savo 
specialybes per J. Čiuberkio 
redaguojamą laikraštį. Na, 
ir rodo jie savo razumą! 
Tik bėda, kad. ir B. Raila, 
anot A. Barausko — “rite
ris tik su apatinėmis kelnė
mis”! Vadinasi, jis visuo
met pavojuje, jis apnuogin
tas pleperis. -Jis andai ža
dėjo pasitraukti į pogrindį 
pas šeškus ir' skunkes., bet 
ten pabuvojęs, vėl išlindo į 
viešumą ir vėl teršia orą.

Biauriai, nepadoriai B. 
Raila išniekino Narke- 
liūnaitę dėl to, kad ji para
šė įspūdžius iš Tarybų Lie
tuvos, kurioje pereitais me
tais lankėsi.

Abudu šitiedu kavalie
riai, puldami “Vienybės” 
moteris, bando suplakti 
kartu “Vienybę” su “Lais^ 
vė.” Ant tiek jie yra akli, 
kad nemato tarp “Vieny
bės” ir mūsųūai k r a š č i o 
skirtumo!..

“Laisvė” yra “Laisvė,” o

S. NARKELIŪNAITĖ 
APIEI SAVO FILMĄ

Salomėja Narkeliūnaitė, 
besilankydama praėjusiais 
metais Lietuvoje, ten susu
ko filmą ir, grįžusi į JAV, 
čia demonstravo jį lietuvių 
kolonijose. Dabar ji apie 
tai “Vienybėje” parašė, pa
reikšdama, kad jos filmą 
matė 10,000 žmonių.

Ir daugelis tų žmonių, sa
ko žurnalistė, pamatė “visą 
eilę faktų, jau nebe gandų, 
bet neginčijamu dokumentu 
liudijančių.-, padarytus pa
sikeitimus ant Lietuvos že
mės veido...”

Iš viso buvo 50 rodymų. 
Už rodymą Narkeliūnaitė 
pasiėmusi po $25. Bet ren
gėjams, sakoma, pelno, liko, 
nes visur įėjimas buvo $1. 
Vadinasi, jeigu 10,000 žmo
nių filmą matė, tai turėjo 
suplaukti apie $10,000.

Mums nesuprantamas tik 
vienas dalykas: kam Nar
keliūnaitė savo rašiny links
niuoja žodį “okupacija”?

Na, bet dėl to josios fil
mo turinio ir rodymų Nar
keliūnaitę dabar ėda “vien 
apatinėmis kelnėmis apsi
movęs riteris” Br. Raila.

Bridgeport, Conn.
LDS 5 apskrities konfe

rencija, kuri buvo' laikyta 
balandžio 29 d., Lietuvių 
svetainėje, Lafayette St., 
tai tikrai buvo jaukus po
būvis. Pati konferencija 
neužsitęsė ilgai. Iš valdy
bos raporto pasirodė, kad 
apskrityje gana gražiai 
tvarkosi. Kuopų delegatai 
išreiškė gerų nuomonių Su
sivienijimo ir abelnai narių 
gerovei. Komiteto nariai 
pasakė brandžių kalbų, 
ypatingai J. Kuncas tvirtai 
pabrėžė bei apibūdino orga
nizacijos padėtį ir narių ge
rovę.

Connecticut apskriti e s 
veikėjais yra: J. Kuncas, J. 
Strižauskas, M. Medley, V. 
Valley ir J. Mockaitis. La
bai gražu matyti nenuils
tančius veikėjus. Taipgi te
ko nugirsti, kad Bridgepor- 
to .kuopa pasimojusi pasiųs
ti atstovą į LDS Seimą. De
legatu yra Antanas Murei- 
ka.

Konferencijai pasibaigus, 
J. Siurba parodė nuotrau
kas iš Lietuvos.

Nuoširdus padėkos žodis 
priklauso gaspadinėms, ku
rios tikrai velykiškai pavai
šino delegatus ir svečius. 
Tai ir aš, kaip svečias, ta
riu joms didelį dėkui.

Svečias

Žemesnes moterų algos 
kenkia šeimoms

Balandžio pabaigoje New 
Yorke Kongresinis Darbo 
subkomitetas turėjo apklau
sinėjimą apie moterų dar
bą ir algas. Apklausinėji
me dalyvavo unijų atstovai, 
taipgi tūli darbdaviai.

Unijų atstovai nurodė, 
kad moterys tebėra darbe 
diskriminuojamos ir kad to
ji diskriminacija kenkia vy
rams darbininkams ir jų 
vaikams. Paprastai atsi
tinka, kad vyrai, gauną 
aukštesnes algas, netenka 
darbo, kurį paveržiu žemes
nes algas gaunančios mote
rys. O tai reiškia algų ap- 
kapojimą. Dirbančiųjų mo
terų šeimoms tenka verstis 
mažesnėmis pajamomis.

Tūli darbdaviai nusiskun
dė, kad ir jiems esti nesma
gumo dėl algų nelygybės. 
Kai atsiranda tokių, kurie 
samdosi pigaus darbo jėgą, 
tai tiems, kurių darbo jėgos 
atlyginimas esti aukštesnis, 
sunku rinkoje konkuruoti, 
nes žemesnių algų jėgos ga
minius galima pigiau par
duoti.

Dr. Lois L. Higgins, In
ternacionalinės Moterų po
licijos asociacijos pirtninin- 
kė, iš savo patyrimo nuro
dė, kad žemos motinų algos 
prisideda prie jaunuolių 
kriminalysčių augimo, nes 
ekonominiai šeimoje trūku
mai veda prie vagišiavimo 
ir aukštesnės kriminalizmo 
rūšies.

Dr. Higgins p r i m i n ė : 
“Tai nesmagus faktas, kad 
geriausiai apmokamas dar
bas, kuriuo tūlos moterys 
užsiima, yra gerai apmoka
ma prostitutė.” ’

Didžiulė dauguma ap
klausinėjimo dalyvių pasi
sakė, kad Kongresui pasiū
lytas bilius, mokėti visiems 
lygią algą už lygų darbą, 
butų padarytas įstatymu.

Dabar svarbu darbinin
kams, ypač unijoms, dar
buotis, kad šis bilius patap
tų krašto įstatymu.

Graikijoje nelaime kraičio 
neturinčiai merginai

Graikijos parlamente iš
kilo aštrių ginčų, kai buvo 
pasiūlyta paskirti princesei 
Sofijai $300,000 vertės 
kraitį. Princesė, mat, ruo
šiasi tekėti už ispaniško 
princo Juan Carlos, kuris 
siekiūsi atgauti prarastą 
karališką sostą. Vestuvės 
įvyks gegužės 14 d.

Šiuo klausimu ginčai pra- 
plito ir už parlamento sie
nų. Spauda apie tai daug 
rašo, kodėl Graikijoje dar 

. tebegyvuoja senovinis pa
protys, kad be kraičio mer
gina daugiausia palieka ne
tekėjusi. Progresyviai grai
kai nurodo, kad tai barba
riška, “vergiška prekyba,” 
kuri turėtų būti panaikin
ta.

Šią senovinę tradiciją pa
laiko atgaleiviai turčiai. Jie 
savo dukroms paprastai 
skiria kraitį nuo $$25,000 
iki $100,000. O vargingai 
gyveną tėvai dažnai teišga
li tik ožkelę kraičiui paskir
ti. O ta ožkelė kai kam es
ti labai brangi. Graikijoje 
ir dabar tebėra gyvas posa
kis, susidaręs Antrojo pa
saulinio karo metu: Kadan
gi žemė buvo pilna minų, 
tai moteris visada eidavo 
pirm ožkos. Jeigu eksplo
zija užmuštų moterį, tai 
gal„ ožkelė paliktų gyva. 
Pasirodo, kad ožka Graiki
joje yra brangesnė už mo
terį.

Milijonai žmonių Graiki
joje skurde paskendę. Jie 
priversti užlaikyti karalius, 
princus ir princeses, ir ki
tus visuomenės parazitus. 
Jie taipgi priversti parazi
tų dukroms ir kraičius su
krauti, o savo dukroms — 
atiduoti paskutinę ožkelę.

Tai tokia “pavyzdinga de
ni o krtija” vieš,patauja>- 
Graikijoje! f

Rodėsi jo j e pravesta 
rinkimų komedija

Britanijos kontrolėje esan
ti Rodesijos Federacija 
(Centrinėje Afrikoje) turė
jo parlamentinius rinkimus. 
Iš 8,630,000 gyventojų rin
kimuose tedalyvavo tik apie 
12,000 balsuotojų. Premjei 
ro Sir Roy Velensky part’vr 
ja, gavusi arti 10,000 bal
sų, skaitosi rinkimus laimė
jusi ir galinti parlamentą 
kontroliuoti.

Svarbu žinoti, kodėl rin
kimuose tiek mažai balsuo
tojų tedalyvavo.

Afrikiečiai ir azijiečiai yr 
Rodesijos Federacijos gy
ventojai nepasitenkinę 
premjero Velensky vedama 
politika, kuri artimai susi
jusi su Anglijos interesais. 
Kadangi iš anksto rinkimai 
buvo apriboti, kad pilnos 
n e p r iklausomybės šalinin
kai jų nelaimėtų, tai afri
kiečiai ir azijiečiai rinki
mus boikotavo. Boikotas 
buvo tiek tvirtas, kad be
veik visi balsuotojai atsisa
kė rinkimuose dalyvauti. 
Todėl šie rinkimai patapo 
paprasta komedija, o Sir 
Velensky politikai gali būti 
ir tragedija. : \

Pąrląmentas (Susideda iš 
59 ątstpyų, 54 atstovai yra 
premjero Velehskio partijos K 
žmonės. Turėdamas; prita-r 
rėjų tik apie vieną procen- jį 
tą visų gyventojų, dabar jis 
bandys visų gyventojų var
du valdyti kraštą. Bet 
klausimas, ar ilgai jam sek
sis tokiose sąlygose vald- 
džios galią išlaikyti.

Kaip Jungtinės Valstijos 
įsigalėjo Kanadoje?

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

“žurnalas Canadien už 
kovo mėnesį sako, kad treč
dalis gamybos yra ameri
kiečių kontrolėj. 1870 me
tais Jungtinės Valstijos 
įkėlė koją į Kanadą, o 1900 
metais kontroliavo jau 100 
įmonių. 1945 metais turėjo 
jau 1,985 užvedimus savo 
kontrolėje. Šiandien jau 
apie 5,000.

Aliejus ir natūralios du- r 
jos priklauso amerikiečiams 
64 procentais, kasyklos ir 
smelteriai 56 proc., gelžke-J* 
liai 29 proc., ir t. t.

1945 metais amerikiečių 
inveštmentai siekė 4 bilijo
nus dolerių, o 1958 metais 
jau 14 bilijonų.

Kanada įsiskolinusi užsie
niui 26 bilijonus dolerių.”

APIE J. STALINO 
VAIKUS

Pranešama, kad Kazanėje 
mirė Stalino sūnus genero
las Vasilius Stalinas. Tū
lą laiką, Stalinui esant gy
vam, jis buvo karo orlaivy- 
no komandierius Maskvos 
srityje.

Kitas Stalino sūnus, Jo
kūbas, 1941 m. pateko į hit
lerininkų rankas. Jis buvo 
artilerijos karininkas. Hit
lerininkai jį nukankino O- 
rienburgo belaisvių stovyk- \ 
loję.

Sakoma, kad Maskvoje 
gyvena Stalino dukra Svet
lana.,



Kongo patriotas Antuanas Gizenga tebėra
4 * kalėjime Bolabembos saloje Konge

Jau per kurį laiką pa
saulis rūpinosi, kas atsiti
ko su Antuanu Gizenga, 
Kongo vice-premjeru, nužu
dyto premjero Lumumbos 
bičuliu ir draugu. Buvo 
manyta, kad ir jį bus reak
cionieriai nužudę. Bet pa
sirodo, kad Gizenga tebėra 
kalėjime, Bolabembos salo
je.

Žemiau paduodame Tasso 
korespondento Konge G. 
Fediašino tokį pranešimą, 
paskelbtą š. m. balandžio 22 
dieną:

Leopoldvilyje pap 1 i t u s j 
gandams apie “Antuano Gi- 
zengos mirtį,’’ Kongo val
džia leido užsienio žurnalis
tams aplankyti Kongo upės 
žiotyse esančią Bolabembos 
salą ir susitikti ten su Gi
zenga.

Lydimas vadovaujančių 
saugumo tarnybos darbuo
tojų, aš kartu su vienos 
Londono televizijos kompa
nijos reporteriu išskridau į 
Muandą — nedidelį kuror- 

* tini miestelį Atlanto vande
nyno pakrantėje, netoli Kon
go žiočių, o iš ten kateriu 
atvykau į Bolabembą.

Klaikus vaizdas
Grupės karininkų ir ka

reivių lydimi, mes nuėjome 
į namą, kuriame laikomas 
Gizenga . Vienoje kelio pu
sėje tekėjo upė, kitoje ply-Į 
tėjo neįžengiamos pelkės. 
Arčiau prie namų kelias 
virto siaura gatvele.

Nedidelėje aikštėje stovė
jo vienaauk štiš namas, 
prie kurio durų buvo keli 
sargybiniai. Centrinę namo 
dalį supanti stiklinė terasa 
iš vidaus pusės buvo ištisai 
apraizgyta spygliuota viela.

4 Mes buvome nuvesti į ne
didelį kambarį su dviem lo- 

> vomis. Viena iš jų — Gi- 
zengos, kita — sargybinio. 
Už stalelio sėdėjo Antuanas 
Gizenga.

Nuo tos dienos, kai aš 
mačiau jį paskutini kartą 
—tai buvo Leopoldvilyje ly
giai prieš tris mėnesius — 
sausio 20 d., jo atvykimo iš 
Stenlivilio dieną, — Gizen
ga žymiai pasikeitė. Jo 
smakras apaugęs garbi- 
niuota barzda. Nors ir tam
si odos spalva, tačiau buvo 
matyti, kad jo veidas buvo 
ligotai išblykęs, krito į akis, 
kad jis sublogęs.

Pasikalbėjimas
Gizenga mus sutiko šiek 

tiek nepatikliai. Neslėpsiu, 
pasakė jis, kad šis vizitas 
kelia man susirūpinimo, nes 

^aš jau pripratau prie kali
nio padėties, o valdžios ir 
sargybos elgesys su manimi 
atpratino mane nuo min
ties, kad mane galima ap
lankyti.

Į klausimą., kaip jis jau
čiasi, Gizenga su kartėliu 
atsakė: “Aš manau, kad 
nėra reikalo jums kalbėti 
apie savo sveikatą. Vargu 
ar jūs galėsite man padė
ti. Čia buvo gydytojų ko
misija, kuri gerai žino ma
no padėtį. Aš stebiuosi, kad, 
nepaisant oficialios valdžios 
pažado, pas mane daugiau 
kaip mėnesį neleidžiami gy
dytojai, o mano asmeninis 
gydytojas, kaip aš sužino
jau, suimtas. Suėmimo prie
žastys man nežinomos. Į 
mano prašymus atsiųsti gy
dytoją neatsakoma.. Speci
aliai sudarytos tokios sąly
gos, kad gydytojai negalėtų

daryti nemalonumų 
supantiems papras- 
žmonėms ir nevaikš-

Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Blogo anekdoto galimybės
Apgailėtinas yra mūsų 

vakariečių- kai kurių vadų 
nenoras skaitytis su Tary- 

I bų Sąjunga — gerbti tai, 
kas brangu jiems, respek
tuoti atsiekimus daugiau 
kaip 22 milijonų proto dar-

zenga ryžtingai paneigė kai 
kurių oficialių as nie n ų 
skleidžiamus gandus, kad 
jis tariamai “pats prašęs 
leisti jam pailsėti. Muando- 
je.”

“Kai Gizenga prašo jus 
poilsio, — pasakė Gizenga bininkų, patikėti, kad ir ten 

nuoširdžiai norima padėti 
visai žmonijai, ne vien iš
rinktiesiems keliems.

Laimė, kad bent Ameri
koje mūsų gabūs valstybi
ninkai lyg pradeda patikėti 
Tarybų Sąjungos atsako- 

: mingumu. “Senutės Euro- 
I pos” senukai aristokratai 
tebegyvena praeitim.

Štai atvažiavo “liūtašir
dis” Macmillanas ir žurna
listams papasakojo anekdo
tą: “Sakoma, kad ponia 
Marksienė, baigiantis jos 
ilgam ir vis dėlto pilkam 
gyvenimuij pastebėjo, kad 
ar nebūtų buvę geriau, jei 
jos brangus Karlas būtų 
PASIDARĘS kiek kapitalo, 
vietoj rašęs apie jį”... (Taip, 
kaip mūsų milijonieriai, ku
rie iš “Nike raketos išlaidų 
apįe $3,700 sugebėjo išspau
sti iš dirbančios Amerikos

Matubei, — jūs siunčiate jį 
į Bolabembą — šią pelkėtą, 
uodų pilną salą, vadindami 
ją kurortu.” Aš nežinau, 
kur jūs nusiusite mane ry
toj, gal būt pas portugalus, 
sušuko jis, rodydamas į ša
lį, kur už upės mėlynavo, 
pakrantė. I

Teigimas, kad man gera, 
—pasakė Gizenga, ganiau
sias melas. Kaip gali būti 
gera žmogui, uždarytam be 
teismo ir tardymo nežiniai 
už ką, izoliuotoje nuo viso 
pasaulio saloje?

Protesto balsas
Kai aš paklausiau Gizen

gą, ką jis norėtų perduoti 
per spaudą visuomenei, jis 
atsakė:

“Praneškite, kad tokį el
gesį su manimi aš laikau 
savavaliavimu, elementarių 
demokratinių teisių ir par
lamentinio imuniteto pagei
dimu. Aš reikalauju nedel
siant suteikti man galimy
bę stoti prieš parlamentą, 
atsakyti jam ir Kongo liau
džiai.”

Pasikalbėjimo metu Gi
zenga laikėsi, kaip jam 
įprasta, ramiai, juokavo 
dėl “jaudinamo” sargybos 
rūpinimosi, kurio dėka jam 
užaugo barzda. Jam neduo
dama 
žirklių. Jis laikėsi guviai ir 
drąsiai. Gizenga reiškė Ma
tubei pasipiktinimą dėl val
džios elgesio su juo. Buvo 

i jaučiama, kad kalėjimas ne-

nei skustuvo, nei i

dole-lygiai vieną milijoną 
rių kapitalo-pelno. 
Rotšildai, Rockefelleriai se
nieji, Fordai senieji, ir visi 
kiti Amerikos “didvyriai”.)
Partija be reklamos— 
niekis

“The New York Times” 
praneša, kad Amerikos So
cialistų Darbo partija vėl 
nominavo Eric Hass, tris 
kartus nesėkmingą “parti
jos” kandidatą į preziden
tus, dabar kandidatu į New 
Yorko gubernatorius. Mr. 
Hass yra partijos savait
raščio redaktorius, per pra
ėjusius burmistro rinkimus 
gavęs net... 3,272 balsus. 
Beviltiškas yra noras tapti 
vado vau j ančių politiku 
Amerikoj, jei nepataikausi 
didžiajam bizniui, arba 
pats nebūsi iš “valdančio
sios klasės”, milijonierių, 
vienokiu ar kitokiu vardu.
Gražiai prisimena 
Amerikos lietuvius

“Tiesoje” balandžio 22 V. 
Kazakevičius, minėdamas 
40 metų lietuviškam krep
šiniui, rašo: “Į Lietuvą jis 
atkeliavo su JAV-bių lietu-

Kalinamas be kaltinimų
Aš paklausiau Gizengą, 

ar jam pateikti kokie nors 
oficialūs kaltinimai.

“Jokių kaltinimų man iki 
šiol nepateikta, — tvirtai 
pareiškė jis. — Mano par
lamentinė nelie č i a m y b ė 
grubiai pažeista. Aš kaž
kuo kaltinamas ir norėčiau 
atsakyti į šiuos kaltinimus 
organui, į kurį mane išrin
ko mano liaudis. Aš noriu 
vieno — stoti prieš parla
mentą ir atsakyti jam, kad 
Kongo ir tarptautinė viešoji 
nuomonė pati spręstų, kal
tas aš ar ne. Mane uždarė 
karinėje - strateginėje Bo
labembos bazėje . Aš laikau 
tai neteisėta ir prieš tai 
protestuoju. Aš reikalauju, 
kad man būtų pateikti kal
tinimai, kad jie būtų nagri
nėjami.”

Atsakydamas į klausimą, 
ar jam leista palaikyti ko
kį nors kontaktą su išori
niu pasauliu, su giminėmis, 
draugais, gauti laikraščių, 
klausyti radijo ir t. t., Gi
zenga pasakė: Formaliai 
man buvo tai pažadėta. 
Praktiškai į visus mano 
laiškus Suvienytųjų Nacijų 
Organizaciijai ir kitoms or
ganizacijoms neatsakoma. 
Iš to aš darau išvadą, kad 
jie nepasiekia adresato. Aš 
nemanau, kad toks metodas, 
kurį naudoja saugumo tar
nyba, yra teisėtas ir teisin
gas . Aš turiu visišką teisę 
susirašinėti kaip žmogus, 
pagaliau kaip parlamento 
narys.

Man taip pat buvo leista 
pasivaikščioti, tačiau aš ne
noriu 
mane 
tiems 
čioju.
Teisingas jo pasipiktinimas

Gizenga užsiminė, kad ap
linkiniai žmonės labai juo 
domisi ir jam simpatizuoja, 
o tai nepatinka sargybai ir 
valdžiai. Gizenga kalbėjo, palaužė ištikimo Kongos 
kaip paprastai, ramiai ir liaudies sūnaus, nuosek- 
santūriai. Tik tuo metu, lauš kovotojo už respublikos 
kai jis pasakojo apie savo' 
artimuosius, jis buvo susi
jaudinęs ir pasipiktinęs.

“Kuo kitu, jei ne apgau
le, — pasakė jis, kreipda
masis į pokalbyje dalyvavu
sį saugumo tarnybos virši
ninko pavaduotoją Matubę, 
—galima pavadinti valdžios 
pažiūra į mano prašymą 
leisti pasimatyti su motina 
ir žmona. Kyla klausimas, 
kodėl žmona ir vaikai buvo 
iškviesti iš E u r o p os, kur 
jie buvo aprūpinti (Gi- 
zengos žmona ir vaikai 
buvo Jugoslavijoje. — G. 
F.)? Juos visus, žmoną 
ir senutę motiną ap
gavo, pažadėję, kad jiems 
bus leista būti šalia manęs, 
prižiūrėti mane. Kam tokia 
apgaulė? Dabar jie neturi 
lėšų pragyvenimui. Nepai
sant pažado, artimieji pas 
mane neleidžiami, neleidžia
mi net trumpi pasimaty
mai. Mano parlamentinės 
pašalpos jiems neduodama, 
o sąskaitos banke, kaip kai 
kurie, aš neturiu.

Susirūpinimas
Pamažu išsikalbę j o m e . 

Gizenga pradėjo klausinėti 
apie pastaruosius įvykius 
šalyje ir už jos ribų. Pasi
kalbėjimo atidžiai klausėsi, 
godžiai gaudydami kiekvie
ną žodį, aplinkui sustoję ka
rininkai ir kareiviai. Jų 
veidai nušvito prit arimo 
šypsena, kai Gizenga pa
reiškė pasipiktinimą, kad 
jo vadovaujamų Kongo na
cionalistinės armijos karei
vių išvaduotas iš Katangos 
žandarų Kongolo miestas 
(Šiaurės Katanga) vėl ati
duotas Čiombei.

Pasikalbėjimo metu Gi-

laisvę ir nepriklausomybę, 
kovinės dvasios.

Gizenga labai šiltai atsi
sveikino su mumis ir dar 
kartą paprašė papasakoti 
tiesą apie jo padėtį. Ši jau
dinanti kelionė ir daugiau 
kaip valandą trukęs pasi
kalbėjimas su Gizenga visiš
kai paneigė kai kurių ofi
cialių atstovų ir reakcinės 
spaudos tvirtinimus, kad 
Gizenga suimtas “teisėtai” 
ir kad “humaniškai’’ elgia
masi su Kongo patriotu.

Žemės riešutai - 
“peanuts”

Dabar Jungtinėse Valsti
jose kiekvieneriais metais 
užaugina ir suima iki bili
jono svarų žemės riešutų 
(“peanuts”). Baltieji žmo
nės juos rado pas indėnus, 
Pietų Amerikoje, kur da
bar yra Peru respublika.

Bet baltieji, naikindami 
indėnus, nuo jų nepasisten
gė apie žemės riešutų augi
nimą patirti. Laimei, žemės 
riešutų jie buvo nugabenę į 
Afriką. Ten gyventojai 
juos augino.

Paskui, kada baltieji Af
rikoje masiniai gaudė neg
rus ir gabeno vergi j on į 
Ameriką, > tai atgabeno ir 
žemės riešutus. Mat, žemės 
riešutai darlingi. Nuo vie
no žemės akro jų suima iki 
60 bušelių.

Žemės riešutai auga že
mėje, panašiai, kaip bulvės, 
tik po krūmu jų būna daug. 
Žmonės juo valgo visaip: iš 
jų gamina aliejų, “sviestą”, 
valgo keptus, deda į saldai- 
nes. i ,

ALDLD REIKALAI
VISI DŽIAUGIASI

. LLD nariai džiaugiasi Dr. Algirdo Margerio knyga 
“150 dienų Tarybų Lietuvoje”, gavę didelį šaltinį žinių 
iš Tarybų Lietuvos suklestėjimo visose gyvenimo srity
se. Pati knyga jau tik paėmus į rankas atrodo svarbi, 
pilna dokumentinių įrodymų. Visi lietuviai, kurie tik 
domisi teisingomis žiniomis apie savo senąją tėvynę, 
šioje knygoje jų ras pilnam savo troškimo patenkinimui. 
Kiekivenos kolonijos ALDLD veikėjai-veikėjos turime su 
šia knyga pasiekti kiekvieną lietuvį ir pakalbinti stoti į 
LLD arba knygą parduoti tiems, kurie nėra Draugijos 
nariais. Juk tai knyga, kuri teikia tiek daug žinių apie 
Tarybų Lietuvos kasdien kylantį-gerėjanti liaudies gy
venimą.

Dr. Algirdo Margerio knygą “150 Dienų Tarybų Lie
tuvoje” ALDLD nariai gauna už li961 metus.
ISTORIKO J. JURGINIO KNYGA

Už 1962 metus ALDLD nariai gausime taipgi 
labai didelę ir įdomią knygą, kurią parašė istorikas J. 
Jurginis. Tai “Lietuvos Meno Istorijos Bruožai.”

J. Jurginio knyga bus duodama tiems nariams, kurie, 
bus pasimokėję už 1962 metus. Todėl primenu, kad grei
tai sukrustumėt ir duokles į LLD centrą prisiųstumėt. 
Tai centras žinos, kiek kur knygų siųsti.

Knygos leidėjai sako:
“Ši knyga yra pirmasis bandymas išdėstyti Lietu- 
architektūros ir dailės istoriją nuo seniausių laikųvos

ligi šių dienų. Joje šalia glaustai chronologine tvarka 
dėstoųių kultūrinio gyvenimo įvykių stengiamasi nu
šviesti ir nemaža meno teorijos klausimų. Aiškinama, 
kas yra kultūra, menas ir grožis, kaip menininkas san
tykiauja su gyvenimo tikrove, kurių meno kūrinių es
tetinė vertė išlieka ir kurių praeina.”

Knyga didelio formato, turinti 458 puslapius skai
tymo. Turi 327 paveikslus, stambiomis raidėmis at
spausdinta ir lengvai skaitosi.
Į GARBĖS SĄRAŠĄ

ALDLD 20 kuopa, su sekretore Amilija Žemaitie
ne, Binghamton, N. Y., įėjo į garbės sąrašą su gražiu 
pasidarbavimu, gaudama naujų narių ir perviršydama 
pernykštį narių skaičių.
AUKOS KNYGŲ FONDAN

E. G. Rakita, Pittsburgh, Ra., aukojo $3; J. P. Ka
marauskas, Girardville, Pa., $2; J. Shurmaitis, Detroit, 
Mich., $1.

Širdingai ačiū už aukas.
TURIME GERŲ KNYGŲ

Reikia, kad kiekviena kolonija parsitrauktų knygų 
pardavimui. ALDLD centre galima gauti šių gerų kny
gų: J. Ragausko, “Eikite, mišios pasibaigė”; D r. J. 
J. Kaškiaučiaus, “Sveikatos šaltinis” Dr. Algirdo Mar
gerio, “150 Dienų Lietuvoje.” Ir daug kitų rašytojų 
knygų turime dėl paskleidimo.

Visais ALDLD reikalais rašykite:
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

J. Grybas, Sekretorius
REIKIA NAUDOTIS FILMAIS Iš LIETUVOS

Rytuose visas kolonijas aš galiu aptarnauti ir rod- 
dyti Lietuvoje labai gražiai ir įdomiai pagamintus fil
mus. O Vakarus gali aptarnauti chicagietis J. Misevi
čius. Misevičius turi ir savo produkcijos filmų. To
dėl, kaip didelės, taip ir mažos kolonijos gali gražiai 
pasinaudoti,, surengiant gražius kultūrinius vakarus.

Jonas Grybas

viais. Ypač aktyvus krepšį- kad kai kurie profesiniai 
nio, kaip ir apskritai spor- meno ansambliai nėra tin
to, propaguotojas buvo la
kūnas (Steponas) Darius.” 
Toliau Kazakevičius rašo, 
kokius puikius laimėjimus 
buvo atsiekę Lietuvos krep
šininkai. Tačiau, nesant 
plano, gerieji žaidikai ’ vė
liau išnyko, nebuvo laiku 
susirūpinta aukštaūgi a i s 
žaidikais ir visi turėti lau
rai buvo prarasti.

Bet dirva prisikelti esan
ti gera. Nėra kitos respub
likos, kur krepšinis būtų 
toks populiarus. < 
krepšininkai turi gerų at- 
siekimų. Šiam rašytoji^, 
nors ir nekrepšininkui, at
rodo, kad ar ne trenerių 
problema čia lemia?. Ame
rikos lietuviai ir vėl galėtų 
prisidėti prie Lietuvos 
krepšinio prikėlimo, kiek 
jie prisidėjo prie jo užgimi- 
mimo. O kodėl nereiktų ru
deniop pravesti JAV lietu
vių krepšininkų žaidynes 
Lietuvoje?

Bėda tik ta, kad “veiks
niai”, kaip politiniai vie
nuoliai ir buvę biurokratai, 
jokiu būdu nenori, kad 
Amerikos lietuvių jauni
mas susitiktų su savo ben- 
draamžininkais tėvynėje... 
Kiek tai liečia Amerikos 
valdžią, čia kliūčių neturė
tų būti. Pats teisingumo 
ministras Bob Kennedy ne
senoj kalboj kvieste kvietė 
amerikiečius važiuoti užsie
nin ir gelbėti Amerikos 
prestižą!
Sniečkus priekaištauja 
dėl šablono

Antanas Sniečkus, kal
bėdamas Kauno kongrese, 
prikišo Lietuvos jaunimui 
“miesčioniškumo tendenci
jas”, kad teatruose vaidina
mos “idėjiškai bevertės pje
sės” (a lą Broadway?). Ko
munistų partijos Lietuvoj 
ilgametis vadovas toliau 
kritikavo, kad saviveiklos 
kolektyvai “kenčia nuo ko
pijavimo, nuo nekūrybinės 
pažiūros į darbą. O tai ne
išvengiamai gimdo^ nuobo
dulį...” (Čia Sniečkus pui
kiai aptarė ir daugelio iš
eivių saviveiklos būrelių po-

* budį, —ar tai reiškia, jog 
šitas yra lietuvių bendras 
bruožas? A.Z.). Kalbėjo to
liau Sniečkus: “Parodė, pa
vyzdžiui vienas saviveiklos 
kolektyvas šokį “kepuri
nė”, kuris patiko žmonėms, 
ir žiūrėk, po to visi kolek
tyvai šoka “Kepurinę” ma
žai tepaisydami, jog žiūro
vui šis gražus šokis jau 
pradeda įgristi...”
Kviečia ugdyti meną

“Vienodumas, šablonas, 
kartojimas, kopijavi mas 
nepadeda ugdyti meno” — 
užtikrino Antanas Snieč
kus. Kvietė prisiminti, kad 
“be galo turtingas yra mū
sų liaudies menas. Kodėl 
negalima drąsiau atskleisti 
jo turtus? Antra vertus, 
kodėl taip mažai panaudo- 
jame mes broliškų respubli
kų liaudies meno turtus? 
Tai padėtų ugdyti tautų 
draugiškumo jausmus.”

“Pagaliau, kodėl mūsų 
saviveikla turi apsiriboti 
tiktai liaudies menu? Argi 
negalėtų stipresnieji kolek
tyvai drąsiau eiti prie kla
sikinio ir šiuolaikinio re
pertuaro?..

“Negalime užsiskleisti, o 
reikia drąsiau veržtis į vis 
naujas ir naujas sritis.
Vengkime kartojimosi ir 
štampo, nes tai žudo meną.
Daugiau kury b i š k u m o, 
daugiau naujų ieškojimų...”

-Toliau savo kalboje Anta
nas Sniečkus pastebė j o,

kamo lygio. Girdi, Vilniaus 
Universiteto ir Kauno Po
litechnikos studentų a n- 
sambliai pasirodo stipriau 
nei Lietuvos Valstybinis-’ 
Ansamblis. Nepatenkintas 
Sniečkus taip pat pučiamų
jų orkestrais, nei estradi-* 
niais (šokių ir džiazo muzi
kos) orkestrais.
Kviečia skubinti kaimo 
miestelių statybas j %

Sniečkus pastebėjo, kad 
Jaunieji' i Paskubinus kultūrinio* « gy-

venimo vystymąsi kaime,:J 
būtina skubinti bendrų-gy«- 
venviečių sukūrimą ir pi&'i 
timą. ..ir1
Jonas Mekas į 
Cannes festivali c. » *

Rašytojas ir filmininkas 
Jonas Mekas išskrenda į 
Europą, kur dalyvaus Can
nes filmo Festivalyje, Pran
cūzijoj, taip pat lankysis, 
Italijoj, Šveicarijoj. V o s,; 
prieš 12 metų atkilęs Ame-, 
rikon, pabiržietis Jonas yra. 
plačiai minimas gegužės 
mėnesio “Esquire” žurnalo 
straipsnyje apie Amerikoj 
“naujojo filmo” judėjimą.
Vaikus prilupti 
retkarčiais — gerai (?)

Balandžio 28 d. Atlantic 
City įvyko Rytinių Valsti
jų psichologų suvažiavimas, 
kuriame įdomią paskaitą: 
2,500 dalyvaujančių specia-- 
listų skaitė ir dr. Juozas J. 
Antanaitis iš Maine valsti
jos universiteto. Girdi, psi
chologiniai bandymai įrodė, 
jog vien tik ko nors užr, 
draudimas vaikui iššaukia 
kaip tik priešingą efektą. Iš 
tų bandymų paaiškėję, kad-, 
retkarčiais šis uždraudimas, 
turi būti argumentuotas 
kuo nors stipresniu, kad/ 
vaikas įsidėmėtų, ko iš jo, 
norima. “Daugelis tėvų tai 
vadina paprastu žodžiu —• 
prilupimu”.
Mini Marcelę Katiliūtę

Prieškarinės Lie t u v o s 
šviesuomenė buvo sukrėsta 
prieš 25 metus, kai nepa-y 
kęsdama vargo 
nusižudė viena gabiausių 
lietuviu dailininkių Marce
lė Katiliūtė. Jos 50 metų 
gimtadienio proga “Tiesa” 
įsidėjo A. Mikėnaitės. platų 
rašinį su iliustracijomis.
Naujas miestas

Prie Vievio 
miestelis vardu 
Specialiu įsaku 
buvo suteiktos 
sės. Jis vos metų amžiaus,; 
atsradęs p r i e didžiulės 
elektrinės, kuri pradės 
veikti dar šiais metais.

ir skurdo

Lietuvoj 
ats i r a d o 

Elektrėnai, 
miesteliui 

miesto tei-

Philadelphia, Pa.
Mūsų parengimai

Lietuvių Literatūros' 
Draugijos 6-tos apskrities 
komiteto posėdyje buvo ap-, 
tarta mūsų parengimai. Iš 
praeities patirta, kad jie 
būna pasekmingi tik tada, 
kada vienos kolonijos pa
rengimas nesupuola su ki-» 
tos tą pat dieną. Taigi, kad 
to: išvengus, pranešu apie 
sekamus parengimus:

Camden, N. J., pirmas 
piknikas įvyks sekmadienį 
birželio 10 d.

Baltimorėje “Laisvės’* 
piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio 24 d.

Liepos 1 d. bus parengi-1 
mas pas Bekampius, Ava
lon, N. J.

Prašome kitas organiza
cijas savo parengimų ne
rengti šiomis dienomis, or 
dalyvauti su mumis.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Ąptrad., gegužės (May) 8, 1962



Atviras laiškas broliui kunigui

Šilutės ra j. Gardamo bažnyčios 
klebonui Tadui Budraičiui

BROLI,
Aš niekada anksčiau nė 

nepagalvodavau, kad galiu 
išdrįsti Tau atvirą laišką 
parašyti. Juk pats žinai, 
kaip aš Tave mylėjau ir 
gerbiau! Ir ne aš vienas...

Dažnai ne tik prisimenu, 
bet ir naktimis sapnuoju 
mūsų tėviškę Jurbarko ra
jono Gedžių kaime. Tu 
buvai už mane vyresnis ir 
geriau žinai, kaip vargo 
mūsų tėvai! Tėvas papildo
mą duonos kąsnį mum už
dirbdavo, pervesdamas per 
sieną į Vokietiją nuo caro 
kariuomenės bėgančius vy
rus, o taip pat tuos, kurie 
visokių vargų spaudžiami 
važiavo į Ameriką laimės 
ieškoti. Juk tik dėl tos pa
čios juodos duonos caro 
žandarai mūsų tėvą buvo 
suėmę, kankino ir laikė Ra
seinių kalėjime.

Kaip šiandien prisimenu, 
kai tėvas, grįžęs iš eilinio 
žygio per sieną, vis dažniau 
sakydavo, kaip sunku už
dirbti duonos kąsnį, ir bū
davo nepatenkintas gyveni
mu, kuris verčia lietuvius 
palikti savo tėvų žemę, ke
liauti svetur duonos ieško
ti . Senoji mūsų motutė ir
gi vargo. Vakarais nuo 
darbo sugrubusiomis ir su
pleišėjusiomis rankomis il
gai varstė rąžančių, pati 
meldėsi ir mus melstis ra
gindavo. Matydamas vy
resnius, o ypač mamą karš
tai besimeldžiančią, ir aš su 
ašaromis akyse prašydavau 
to “viešpaties dievo,” kad 
jis išklausytų mūsų mal
dų...

Bet keistas buvo tas die
vas ir mūsų maldų neiš
klausė. 1910 metų pavasa
rį tėvas tik jam žinomais 
takais išvedė per sieną mū
sų seserį Petronėlę. Ir ji 
paskui kitus gyvenimo pri
versta išvyko Amerikon 
duonos ir laimės ieškoti.

Viltys nukrypo į tave
Dabar visos tėvų, o ypač 

motinos, viltys nukrypo į 
Tave. Ji, matydama, kaip 
tu patarnauji mišioms, ėmė 
svajoti, kad Tu taptumei 
kunigu. Ir Tu įstojai į ku
nigų seminariją. Mama, 
būdama giliai tikinti, nuo
lat plūsdavo ašaromis, kad 
sūnelis bus kunigas. O 
mums teko daug vargti, kad 
Tave išleistume į kunigus. 
Motina į Kauną išveždavo 
visus geresnius kąsnelius, o 
mes srėbdavome įkyrėjusią 
bulvienę.

Kai vasarą Tu parvažiuo
davai atostogų, aš stengda
vausi greičiau karves pri
ganyti, kad galėčiau parei
ti į namus ir tavo pasako
jimų pasiklausyti. Susirie
tęs po suolu iki kraujo su
skirdusias kojas, aš žiūrė
davau į Tave ir tikėjau 
kiekvienu Tavo žodžiu. Aš 
tikėjau Tavimi, kai saky
davai: “Kazeli, tu dabar 
vargsti dėl manęs. Bet, kai 
aš būsiu kunigas, tavo var
gai baigsis ir aš tau pa
dėsiu.’’ Ir po tokių Tavo 
žodžių aš, būdamas vienas 
kamaraitėje, kalbė d a v a u 
poterius už Tave, kol mane 
apimdavo miegas.

• Tavo įšventinimas į kuni
gus buvo didžiulė ir mano 
šventė. Kai Tu laikei pir
mąsias mišias ir laiminai 
mus, aš, žiūrėdamas į Tave, 
maniau, kad regiu tikrą 
dievo vietininką žemėje. 
Neslėpsiu, kad tada kartu 

motina iš džiaugsmo ver

kiau ir aš. Kas man ga
lėjo būti brangesnio, kaip 
turėti brolį kunigą. Kai 
Tu, dar būdamas klieriku, 
kalbėdavai, aš buvau įsiti
kinęs,• kad man ir kitiems 
namiškiams Tu dabar iš- 
melsi ne tik dangų, bet pa
lengvinsi mūsų gyvenimą ir 
čia, žemėje.
Tu kunigas, o mes skurdom

Tu pradėjai kunigauti, o 
mes toliau skurdome savo 
ūkelyje. Per vargus gavęs 
ligą, tėvas pagaliau ėmė 
akyse gesti. Prieš mirtį jis 
labai norėjo Tave pamatyti, 
bet Tu kažkodėl neradai lai
ko. Atvažiavai jau tik ta
da, kai tėvui amžinai akys 
buvo užspaustos. Kai v Tu 
prie kapo sakei pamokslą 
apie meilę tėvui, man į gal
vą vis lindo mintis: kodėl 
Tu, taip mylėdamas jį, ne
radai laiko bent prieš mir
tį pažvelgti į tėvo akis, ge
rą žodelį pasakyti. O jis 
sveikatą per Tave prarado. 
Tėvui mirus, man teko iš
girsti apie Tave blogai 
kalbant. Nežinau, kuriais 
keliais jau tada Jurbarką 
pasiekė žinia, kad Tu 
mėgsti linksmą draugiją su 
moterimis. Bet mes, namiš
kiai, tai laikėme piktų lie
žuvių darbu ir netikėjome.

Pagaliau aš pradėjau sa
varankišką gyvenimą ir su
kūriau šeimą. Tu žinai, ko
kia tada tvarka buvo kai
me: reikėjo išmokėti sese
riai dalią. Pradėjau gyve
nimą. Buvo naujas,- ne
įrengtas namas. Aš norė
jau jį parduoti ir pasista
tyti paprastą bakūžėlę, bet 
mūsų mama užprotestavo: 
kunigo brolis ir bakūžėlėje 
gyvens, esą, reikia gero na
mo. Paklausęs patarimų, 
įrengiau namą. Nuo čia ir 
prasidėjo mano tikrieji var
gai. Kai negalėjau suvesti 
galo su galu, Tu man pa
tarei pasiskolinti. Aš labai 
bijojau skolos, bet Tu sa
kei, kad padėsi ją išmokėti. 
Ir aš Tavimi patikėjau, 
ėmiau lįsti į skolas.

Gimė vienas vaikas, ant
ras. Reikalai didėjo, o 
skolos nemažėjo. Ilgai ne
užmigdavau naktimis ir su
kau galvą, kaip prasigy
venti. Nieko nesugalvoda
mas, imdavau melstis, už- 
pirkdavau mišias, kad sek
tųsi ūkininkauti. Prasidėjo 
krizės metai. Produktai 
nuolat pigo, o už paskolą 
reikėjo mokėti procentus. 
Bet mokėti neturėjau iš ko. 
Iš mažens išauklėtas “die
vo baimėje,” aš tai priė
miau kaip jo bausmę ir to
liau vargai. Užperku dar 
vienas mišias. Pareinu iš 
jų, randu padvėsusią kar
vę. Po kiek laiko važiuo
ju su motina į Žemaičių 
Kalvariją. Tavo patariamas 
puolu kniūpsčias prieš kry
žių, meldžiuosi. Kai grįžtu, 
randu padvėsusį arklį. 
Naktimis, slėpdamas nuo 
žmonos ašaras, nuolat 
kartoju: “Dieve, už ką tu 
mane baudi?” Kartu aš 
ėmiau vis labiau ne
suprasti vieno dalyko: Tu 
— mano brolis — kunigas. 
Mišias laikai kasdien, mel
diesi. Tad, kodėl Tu neiš- 
meldi, kad aš, Tavo brolis, 
kuris vaikystėje dėl Tavęs 
vargo, suskirdusiomis kojo
mis braidė, nevargčiau da
bar?

žadėjai padėti — 
ar padėjai?

Pagaliau skolininkai įma 
reikalauti grąžinti pinigus. 

Aš vėl kreipiuosi į Tave. O 
Tu... mane ramini, bet pa
dėti atsisakai. Man skoli
ninkai ima grasinti varžy
tynėmis, o Tu vis dar mane 
guodi: “Brolau, kol aš gy
vas, tu nepražūsi.” Ką gi, 
matau, kad esu puolęs į ba
lą, iš kurios tikrai sausas 
nesikelsiu. Mano baimė bu
vo ne be pagrindo: mūsų 
tėviškei iškėlė varžytynes. 
Vėl važiuoju pas Tave, mal
dauju gelbėti mūsų tėviškę, 
o Tu man abejingiausiai 
pasakei: “Broli, nebijok, 
tegu išvaržo... Aš tau su
rasiu darbo!” Kaip skęsda
mas žmogus griebiasi už 
skustuvo, taip ir aš save ra
minau, kad, gal būt, badu 
nemirsiu. Tik mano žmona 
jau tada sakė, kad be rei
kalo aš Tavimi pasitikiu. 
Ir mūsų tėviškę pardavė iš 
varžytynių!

1935 metų speiguotą sau
sio mėnesio naktį, susukę 
vaikus į drabužius, turėjo
me apleisti savo tėviškę. 
Ašaromis laistėme tuos ta
kelius, kur tėvų vaikščiota, 
kur mūsų mažų bėginėta. O 
širdis iš skausmo tiesiog 
plyšte plyšo . . . Nors tė
viškės praradimas buvo di
delė nelaimė, tačiau, aplei
džiant ją, kažkodėl nesino
rėjo- kalbėti poterių, šir
dyje kažkas nutrūko. Tik 
paskui supratau, kad tai 
nutrūko pasitikėjimas “vi
sagaliu dievu,” blėso pasiti
kėjimas Tavimi.

I

Dirbau Kretingos1 
vienuolyne

Kadangi mano šeimai 
grėsė bado šmėkla, aš su
tikau su Tavo pasiūlymu ir 
pradėjau dirbti Kretingos 
vienuolyne.

Paprastai dirbau nuo ryto 
šešių iki pirmos valandos 
nakties. Tikėjausi, kad, 
dirbdamas pas Kristaus pa
sekėjus, nors duonos šei
mai užteksiu. Tačiau ir 
“tėvai” vienuoliai man te- 
numesdavo tik trupinius ir 
dažnai duonos truk d a v o. 
Kai nueidavau pas Tavo 
draugus vienuolius papra
šyti savo uždirbtų pinigų, 
jie paprastai atsakydavo: 
“Pinigų nėra. Palauk...” 
Niekuomet gyvenime neuž
miršiu tos nuoskaudos, ku
rią man padarė vienuoliai.

Tai buvo vadinamojo eu
charistinio kongreso metu. 
Tikintieji vienuolynui sune
šė daugybę aukų, pinigų 
pripylė daug. Tuo metu 
aš nuėjau paprašyti, kad 
būtų išmokėta man priklau
santi alga.

Kambaryje radau vienuo
lį, beskaičiuojantį pinigus. 
Aš ir sakau: “Vienuoli, at
ėjau algos. Šeima neturi ko 
valgyti.” O tas “tėvelis” 
atsakė: “Mes neturime pi
nigų” ir keistai šyptelėjo. 
Išėjau skaudančia širdimi. 
Koks pasityčiojimas: vie
nuolis ^ėdi prie neuždirbtų 
pinigų krūvos, o tu, žmogus, 
liejąs prakaitą vienuolyne, 
negali gauti net tų kelių el
getiškų litų maistui, kurie 
tau priklauso už darbą. Pa- 
galiau kitą dieną išmokėjo 
pinigus. Tačiau koks, bu
vo mano nuostabumas, kai, 
namuose suskaičiavęs, ra
dau... 15 litų mažiau.

Kai apie tai pasiguodžiau 
vyresniajam vienuoliui, šis 
atsakė: “Džiaukis, kad ir 
tiek gavai...”

Pradėjau galvoti
Aš ėmiau vis labiau gal

voti, kad ir vienuoliai yra 

labai panašus į Tave, mano 
broli kunige: vieną sako, 
kitą daro.

Bažnyčios tarnų* veidas 
man dar labiau paaiškėjo,' 
kai mes, darbininkai, pa
bandėme sustreikuoti ir pa
reikalavome pakelti atlygi
nimą. Praėjus dviem savai
tėms man pasakė: “Mums 
nereikalingas!” Ir vienuo
liai, kurie net per garsia
kalbius būbnijo apie meilę 
artimui, tą savo artimą 
darbininką su trimis maža
mečiais vaikais i š m e t e į 
gatvę!

Aš apleidau Kretingą. Ir 
pirmą kartą aš nepatikėjau 
Tavimi, kai Tu man pata
rei melstis šventam Anta
nui. Gyvenimo vargai, ku
riuos aš patyriau, man aiš
kiai rodė: jokie Antanai 
man duonos neduos,, jei aš 
jos pats neužsidirbsiu! Ir 
vėl prieš akis sunkus padie
nio darbininko, vėliau mo
kyklos sargo gyvenimas. 
Gi Tavo, broleli, pažadai 
man padėti pakibo ore.

Iš kitos pusės aš Tave su
pratau: lėbavimas kartu su 
visokiais viršininkais atė
mė ne vien Tavo laiką, bet 
ir pinigus.

Nuoširdžiai atjaučiau, kad 
Tavo meilužė pagimdė sū
nų ir Tu tapai tėvu. O kur 
dar kitos Tavo nesuskai
čiuojamos “meilės” istori
jos? Juk tik per jas Tu, 
važiuodamas pas mirštan
čią mūsų motiną, užgaišai 
Kaune. Taip ir mirė moti
na su Tavo vardu lūpose, 
šventai tikėdama Tavimi. O 
Tu ją, taip Tave mylėjusią 
motiną, visai užmiršai.

Aš nemokytas paprastas 
darbininkas. O nemokytu 
likau ■ todėl, -k< a d / T a y e į 
mokslus leidome. Tačiau aš 
dar Smetonos metais supra
tau, kad Tu mane ir kitus 
paprastus darbo žmones pa
niekinai, o susidėjai su bur
žujais ir ponais.

Kai hitlerininkai žudė
1941 metais, kai fašistai 

įsiveržė į mūsų žemę, aš 
gyvenau Palangoje. Savo 
akimis mačiau, kaip fašis
tai varė žudyti tarybinius 
žmones, girdėjau, kaip vyko 
šaudymas. Girdėjau, kaip 
Palangos baltaraiščiai Ba
landis ir kiti gyrėsi, kaip 
jie žudo žmones, kaip ma
žamečius vaikus ir kūdikė
lius už kojų į pušų kamie
nus tranko. Tada norėjau 
visu balsu šaukti: “Kur tu 
esi, dieve? Kodėl nesustab- 
dai nekaltų vaikų, moterų, 
senelių žudymą?” Bet die
vo vardas buvo įrašytas ir 
hitlerininkų diržų sagtyse 
“Got mit uns” — “Dievas 
su mumis.”

Man kartu baisu buvo, 
sužinojus, kad Tu, mano 
brolis kunigas, susidėjai su 
fašistais ir jų tarnais bur
žuaziniais nacionalis tais, 
kad vokiečių okupacijos me
tais per pamokslus Tu kal
bėjai prieš komunistus ir 
gyrei Hitlerį.

Sunku tada buvo su mais
tu, ir aš dėjau į Tave vil
tis. Juk Tau tikintieji su
nešdavo daugybę maisto, 
kai tuo tarpu mes gyve
nome pusbadžiai iš kor
telių. Atsimenu, atvažia
vau kartą pas Tave dvira
čiu iš Palangos į Šateikius 
prašyti materialines para
mos. Pataikiau klebonijon 
tuo metu, kai pas Tave vyko 
balius. Stalai lūžo nuo įvai
rių gėrimų ir valgių.

Tačiau aš negalėjau pra
ryti kąsnio: man širdį su
spaudė ir ašaros biro tik 
pagalvojus apie savo šeimą, 
apie kitus žmonės, ant ku
rių stalo ir duona buvo di
džiausias skan ė s t a s. s Aš 

išėjau į kitą Kambarį, kad 
nieko negirdėčiau ir nema
tyčiau. Juk Tu su savo 
draugais fašistais linksmi- 
naisi tUo'daiku, kai aplin
kui liejosi nekaltų žmonių 
kraujas ir ašaros. Dar la
biau aš pergyvenau, kai 
grįžtant Tu mano vaikams 
įdėjai tik kruopų terbelę ir 
gabalą . . . kraujinio vėda
ro. Tu žinojai, kad mums 
neseniai buvo gimęs sūnus 
ir mes neturėjome kuo jį 
maitinti.

Su kuo Tu draugavai?..
Kad Tu, brolau, visai nu

tolai nuo liaudies ir susidė
jai su jos priešais, aš su
pratau ir tada, kai sužino
jau, kad Tu draugauji su 
generolu Plechavičiumi. Ku
nigo ir budelio draugystė... 
Vadinasi, jūs rasdavote 
bendrą kalbą.

Pokario metais., kai beveik 
kiekvieną rytą sužinodavo
me apie nacionalistinių ban
ditų nužudytus žmones, mes 
piktindavomės nacionalistų 
darbais. O Tu, susitikęs 
mane, sakydavai, kad gerai 
daro banditai, žudydami 
komunistus ... O pamoks
lų metu Tu aiškinai tikin
tiesiems ir tebeaiškini: “Ne
žudyk ...” Kaip visa tai, 
brolau, Tu suderini su savo 
sąžine?

Tai tokie Tavo, broli ku
nige, poelgiai mane priver
tė į Tave kreiptis atviru 
laišku. Už kai kurią ma
terialinę paramą man, ku
rią Tu esi suteikęs, dėkui. 
Bet ji atrodo tarsi lašas to
je •. nelaimių jūroje, kurią 
man ir žmonai per Tave te
ko išbraidyti. Kartu šis 
vargas, į ,l$urį Tu mus įstū
mei, atvėrė man akis. Aš 
paihačiaU; kad * tiek Tū, tiek 
daugelis kitų dvasiškių, pa
tys netiki jokiais dievais. 
Jūsų dievas—pinigas, išvi
liotas iš tikinčiojo žmogelio.

Mes abu — tų pačių tėvų 
vaikai. Tačiau koks skirtin
gas mudviejų gyvenimo ke- 
las. Aš visą gyvenimą duo
ną pelniau sąžiningu darbu. 
Per tą duoną praradau ir 
sveikatą. Tačiau mano są
žinė rami. Aš iš širdies 
džiaugiuosi, matyd amas, 
kad Tarybų valdžia mano 
vaikams ir anūkams atnešė 
geresnį gyvenimą.

Tai jie—bedieviai komu
nistai —- jau kuris laikas 
gydo mane nemokamai, kai 
tuo tarpu, katalikiškiems 
buržujams valdant, aš bū
čiau jau po velėna atsidū
ręs.

O Tau noriu broliškai pa
linkėti štai ko: senatvei ar
tėjant, peržvelk savo nueitą 
gyvenimo kelią ir pamatysi, 
kiek per Tave žmonės ašarų 
praliejo. Neik tais keliais, 
kuriais iki šiol ėjai. Nu
stok pagaliau kiršinęs žmo
nes prieš šių dienų gyveni
mą, nes jį sulaikyti Tu be
jėgis. Tik visuomenei nau
dingu darbu Tu gali išpirk
ti bent dalį skolos liaudžiai, 
kurios duoną Tu ir dabar 
valgai.

Tavo brolis
* Kazimieras Budraitis
• Šilutės rajono Švėkšnos apylinkes

UžlauklD kaimo gyventojas—
i > pensininkas

? HELIKOPTERIAI 
ANT STOGO

. Maskvoje, greta Kazanės 
stoties, statomas dvylikos 
aukštų Centrinio pašto pa
statas. Be visos eilės nau
jovių, projekte numatyta 
pastato stogą išnaudoti he-? 
likopterių aerodromui. 'Ant 
jo bus įrengta du 60x25 ir 
60 x 17 metrų pakilimo-nu- 
sileidimo takai ir tarnybi
nės patalpos.
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Šen ir ten j
JAV mokslininkai apskai

čiavo, kad kiekvieno suau
gusio normalaus žmogaus 
smegenyse randasi dvylika 
miliijonų ląstelių (celių). 
Bet tie patys mokslininkai 
kol kas dar nebegali suskai
čiuoti, kiek mūsų šalyje 
randasi bedarbių . . .

1 1 •

Spauda rašo, kad pasta
ruoju laiku daugelis Ame
rikos įžymių gydytojų jau 
rimtai pradėjo studijuoti ir 
daryti tyrimus, dėl ko žmo
nės nelaiku pasensta, su
bliūkšta be numatomos 
priežasties.

Dr. W. Likoff, širdies li
gų specialistas ir profeso
rius Hahnemann medicinos 
kolegijoje ir ligoninėje Phi- 
ladelphijoje, pasakė džiugi
nančią naujieną, šis moks
lininkas sako, kad tas lai
kas jau netoli, kuomet bus 
galima įdėti naują ligoniui 
širdį, sergančiam širdies su
trikimais . . . Bus, esą, ga
limybių sučėdyti daug gy
vybių per metus mūsų šaly
je. Dr. Likoff su savo pa
galbininkais jau padarė 
bandymus ant gyvulių ir 
žvėrių, įdedant jiems me
chaniškas, iš plastiko pa
dirbtas, širdis su geromis 
pasekmėmis, moksliniu at
žvilgiu.

Nors dar susiduriama su 
mechaninėmis inžinieri jos 
problemomis, bet tos prob
lemos bus išrištos ir nuga
lėtos.

•

Pastaruoju laiku užgimė 
naujos rūšies “vaduotojų
rM" 4'.’ —V.i■, i ,,

Kelione po
Plati Tarybų Sąjunga. 

Pagal lenininį draugystės 
įstatymą tarybiniai žmonės 
teikia vienas kitam nesava
naudišką brolišką paramą, 
įgyvendinant didžiulius ko
munizmo statybos uždavi
nius. Kasdien vis labiau 
tvirtėja moksliniai ir kultū
riniai tarybinių tautų drau
gystės ryšiai.

Dideįes galimybes arčiau 
susipažinti su puikiais bro
liškų-tarybinių tautų darbo 
žmonių laimėjimais atveria 
turizmas, žygiai ir kelionės 
po Tarybų šalį.

—Ateinantis vasaros se
zonas, — pasakojo, kalbėda
masis su korespond e n t u , 
L R P S T Respublikinės tu
rizmo- ekskursijų valdybos 
viršininkas Bronius Bra- 
žiūnas, — bus labai įdomus 
tiems, kurie mėgsta praleis
ti savo atostogas tolimose 
kelionėse ir įdomiuose žy
giuose. Juk turizmas, ši 
įstabi aktyvaus poilsio rū
šis, leidžia ne tik gėrėtis 
gamtos grožybėmis, degin
tis saulėje, maudytis, grū
dinti organizmą, stiprinti 
sveikatą, bet ir įgalina su
sipažinti su mūsų puikiais 
miestais ir kaimais, su 
darbščių tarybinių žmonių 
gyvenimu. Tarybų Lietu
vos-darbo žmonės galės at
likti įdomias keliones 109 
įvairiais maršrutais. Jie 
galės pabuvoti Maskvoje ir 
Leningrade, Pabaltijo res
publikų sostinėse, Urale ir 
Kaukaze, Sibire, Kryme ir 
Užkarpatėje. Kiek naudin
go* ir įdomaus sužinos mū- 
šsų respublikos darbo žmo
nės šių kelionių metu.

Žmonės, pasirinkę aktyvų 
poilsį, aplankys senuosius 
rusų miestus, Puškino vie
toves, keliaus Gruzijos ka
ro keliu, -Krymo ir Kauka
zo, Juodosios jūros pakraš-
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)asižvalgius 
taryba.” Bet šį kartą ne 
Lietuvos, o “Žemaitijos iš
vaduotojai.” Tūli dzūkai, 
išgirdę žemaičių bruzdėji
mą, pradėjo zurzėti. Sako: 
dzievaži, jau atėjo čėsas ir 
Dzūkijai pasiliuo s u o c i iš 
Lietuvos nevalios! Tiktai 
kapsai ir zanavykai dar kol 
kas tyli. . .

Atrodo, kad Grigaičio ir 
Šimučio tarybai labai suma
žės biznis, Lietuvą vaduo
jant . . .

Šiandien beveik visame 
kultūringame pasaulyje iš 
šaknų raunami ir naikina
mi visokie burtai ir stebuk
lai. O JAV stebuklai pra
dėjo dygti kaip grybai po 
lietaus . Romos papos ber
nai jau įsibrovė į televizijas 
ir radijo programas ir ste
buklingais monais nuodija 
lengvatikių galvoseną.

Reakcinė spauda ir radi
jo - televizijos komentato
riai dažnai pašiepia, kad 
dabar Kubos gerus, kve
piančius cigarus tiktai ru-^ 
sai tegalės rūkyti, nes pre
zidentas Kenedis atnaujino 
dar vieneriems metams em
bargo—draudimą pirkimui 
tabako iš Kubos.

Ir tie žiopliai nežino, kad 
amerikiečiai ir šiandien te
berūko Kubos kvepiantį ta
baką. Tik tas tabakas kiek 
brangesnis negu seniau bu
vo, nes jis gabenamas į 
JAV per Kanadą, — Kana
da veda plačią prekybą su 
Kuba.

Pregresas

Tarybų šalį 
čiais ir daugybe kitų marš
rutų.

Antai kelios grupės tu
ristų autobusais išvyks ke- 
lionėn Karelijos sąsmauka, 
po Lietuvą, Krymą, laive
liuose plauks Dniepru ir 
Čiusovos upe, garlaiviais— 
Jenisėjum, Dniepru ir kt. 
Turistai patys pamatys, ko
kių puikių laimėjimų pasie
kė mūsų broliškos tautos 
šiame septynmettyje.

Apie 8.000 broliškų res
publikų atstovų galės pail
sėti Vilniaus, Trakų, Igna
linos, Birštono turistinėse 
bazėse. Tbilisio ir Kijevo, 
Jerevano ir Minsko, Čelia- 
binsko ir Astr a c h a n ė s , 
Sverdlovsko ir Archangels
ko gyventojai pabuvos Lie
tuvos sostinėje, Kaune, su
sipažins su naujų statybų 
rajonais, su lietuvių tautos 
laimėjimais.

—Be užplanuotų kelionių^ 
nustatytais maršrutais, — 
sako B. Bražiūnas, — mes 
kreipiame ypač didelį dė-^ 
mesį masiniam savarankiš
kam turizmui vystyti. Ry
šium su tuo įsteigtas prie 
valdybos turistų klubas, nu- 
matytos priemonės, kad 
darbo žmonės galėtų savo 
atostogų metu keliauti po 
respubliką ir po gimtąją 
šalį.

Keliones po gimtąją šalį 
pradėjome organizuoti 1959 
m. Ir jeigu tada mes ap
tarnavome tiktai 793 turis
tus, tai šį sezoną tas skai
čius siekia 10 tūkstančių.

Ne už kalnų vasaros tu
rizmo sezonas. Netrukus 
šimtai turistų išvyks kelio
nėn. Jie šturmuos kalnų 
viršūnes, sraunias upes, ke
liaus taigos platybėmis, 
s n a u d ž i ančiais miškais, y 
kurs laužus prie palapinių, y 
Visur juos sutiks rūpėsimi 
gi ir atidūs draugai ir bro
liai, kurie parodys ir papa
sakos apie savo įstabius 
darbus. n”)* .



- Bridgeport, Conn.
* dviejų įvykių

Vieną dieną, balandžio 29, 
atsibuvo du skirtingi įvy
kiai Jaunų Vyrų salėje, 407 
Lafayette St. Čia buvo at
laikyta LDS 5-tos Apskri
ties gyva metinė konferen
cija, o po jos rodyti spal
voti slankiojamieji paveiks
lai iš Lietuvos ir kitų Eu
ropos vietų.

Konferenciją sudarė gau
soka delegacija, o prie jų 
viešnios-svečiai iš skirtingų 
miestų ir miestelių, kuriuo
se gyvuoja LDS kuopos. 
Tačiau iš Hartfordo LDS 
kuopos atstovų nesimatė. 
Nuostabu, kad tokios veik
lios kolonijos atstovybės 
konferencijoje nebuvo. Tai 
jau negerai.

Šioje konferencijoje buvo 
sv/arstyta daug rimtų da
lykų. Svarbiusias—-tai kaip 
gauti daugiau narių į LDS. 
Diskusijose iškelta gana 
daug įvairių minčių. Apsi
stota prie minties, kad rei
kia bandyti įrašyti jaunes
nio amžiaus narių ir su lai
ku pervesti jiems vadovybę. 
* Nemažai dalintasi minti
mis, kaip kuo daugiau šios 
srities kuopos pasiųstų de
legatų į busimąjį LDS sei
mą liepos 6-7 dienomis De
troite. Kadangi bridgepor- 
tiečių kuopos gražiai savo 
dovanomis padidino Apskri
ties iždą, tad pasiūlyta kuo
poms parama, kurios siųs

Palikta kuopų pareigū
nams surasti mašinas ir 
kas jomis nuveš didesnį 
skaičių delegatų. Tai suda
rytų malonesnę į Detroitą 
kelionę prieinamesne kaina 
negu traukiniais. Ar tas 
pavyks padary’ti, tuojau 
teks patirti.

i Dažnai į LDS Apskrities 
liSonferenciją apsilanko Cen
tro sekretorius J. Siurba. 
Jis buvo ir šioje. Pateikė 
keletą reikšmingų dalykėlių 
apie organi z a c i j o s stovį. 
Taip pat paragino delega
tus sugrįžus į kuopas su
įdominti visus narius, kaip 
įrašyti į LDS naujų narių, 
ypač jaunesnio amžiaus. J. 
Siurbos tiesa, kad įrašy
mas naujų narių — tai nau
jos gyvybės įnašas į šią or
ganizaciją, juo labiau užtik
rinimas paramos visiems 
nariams' nelaimės valando
je. Nė vienas nelaimės ne
ieško, bet kas gali užtikrin
ti, kad ji neįvyks.

Išrinktas iš veiklių na
rių Apskrities komitetas, 
sykiu gauta jaunesnės kar
tos narė į jį. Tai geras 
žingsnis! Sekamoje konfe
rencijoje prisieis daugiau 
įtraukti jaunesnių žmonių 
į vadovaujančias LDS Ap
skrities vietas. Kuopos tu
rėtų neužmiršti prisiųsti 
jaunesnio amžiaus delega
tų.

Pirmininkas J. Strižaus- 
kas, tvarkiai vedęs konfe
renciją, po visų svarstymų 
ją uždarė. O. J. Siurba su 

’geru prožektoriumi pradėjo 
rodyti slankiojamas nuo
traukas.

Buvo įdomu tėmyti aiš
kias spalvotas nuotraukas, 
labiausiai visus žiūrovus 
domino, kai parodė, kaip 
žmonės Lietuvoje gyvena 
kolūkiuose ir miestuose, ko
kie ten žmonėms įrengti bu
tai ir t. t. Šių vaizdelių 
pasigrožėti susirinko api- 
pilnė salė, o diena pirma šį 
pavasarį buvo tokia tvanki, 
šilta. Konferencijoje daly

vavusiems kėdės “sukietė
jo,” sėdint jose nuo dešim
tos ryto iki šeštos vakaro.

Beje, pirmą sykį teko pa
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matyti taip jau demonstra
tyviai pagerbiomos pietų 
paruošėjos. Tiesa, skanės
tai buvo puikūs.

Visų dėmesiui. Buvo 
skelbiama, kad įvyks Hart
fordo Laisvės choro 35 me
tų sukakčiai atžymėti ban
ketas ir koncertas. Choras 
yra užkvietęs svečius dai
nininkus iš Brocktono — 
Vyrų chorą. Laisvės cho
ras irgi duos keletą vėliau
siai susimokiusių dainelių. 
Parengimas būsiąs šaunus.

Banketas-koncertas įvyks 
Laisvės choro patalpose, 
157 Hungerford St., Hart
forde, gegužės 27 d. Pra
džia 2-rą vai. popiet. Lais
vės choras tikisi svečių iš 
visur. Vikutis.

So. Boston, Mass.
Palaidojus Kaz. Žukauską

Važiuojant į Worcesterj, 
sužinojau, kad mirė Kazi
mieras Žukauskas. Grįžtant 
atgal, užsukome į šermenis, 
kur skendįs gėlėse amžinu 
miegum užmigęs gulėjo Ka
zimieras Žukauskas. Drau
gai, apsupę jo karstą, nu
lenkę galvas giliai ką tai 
galvojo, o iš karsto tarsi 
Kazimiero žodžiai plaukia: 
“Lietuviu gimiau ir per vi
są savo trumpą amžių dir
bau, kiek man jėgos leido, 
kad lietuvių tauta greičiau į 
nusikratytų dvarininkų 
vergiją. Neskolingas jau
čiuosi savo tautai, darbo 
liaudžiai ir daugiau duoti 
negaliu, nes mano jėgos iš
sibaigė. Buvau liudininkas, 
kaip mano tėvynėj žlugo 
vergija, sulūžo kalėjimų 
grotos ir jų vartai atsidarė 
j laisvę. Vietoj jų, dygsta 
mokyklos. Vietoj dvarinin
kams dirbti, naujos įmonės 
dygsta-it grybai; neperei
namos pelkės pavirto der
lingais laukais; vietoj at- 
puskų — meno šventės. 
Draugės ir draugai, nelen
kite savo galvų ant mano 
kapo, bet kelkite jas aukš
tyn, saugodami tą, kas yra 
įvykdyta, ir kad ši šventa 
idėja suklestėtų visam pa
saulyje.”

Skaitlingas būrelis drau
gų velionį palydėjo į kapus, 
o grįžus, šeima palydovus 
pavaišino.

Tai taip ir baigėsi šio 
tauraus žmogaus kelionė, 
iš kur jis daugiau nebegrįš.

Jaunutis

New Britain, Conn.
Mūsų vieni ligoniai eina 

geryn, kiti ne. N. Šuopienė 
pamaži sveiksta. Ją duktė 
tiesiog iš ligoninės išsivežė 
į Niujorką dviem savaitėm 
pailsėti.

S. Jurkūnas irgi apleido 
ligoninę, bet nežinome, kur 
jis prisilaiko besigydyda
mas. Kur jis gyveno, drau
gai nuvyko aplankyti jį, bet 
nerado.

J. Aukščiūnas vis drūčiai 
serga. Jau antri metai sun
ki liga jį kankina. Gaila ge
ro draugo.

Draugė Mažeikienė taipgi 
skundžiasi, kad jai dažnai 
galva skauda.

Linkiu visiems likti tvir-, 
tais. Vikutis .

Portland, Ore. — čionai 
zoologijos darže gimė dram
bliukas (“sloniukas”). Tai 
pirmas drambliukas, gimęs 
Jungtinėse valstijose bėgy
je 4 metų. Patelė “Belle” 
jaučiasi gerai, taipgi ir jos 
176 svarų naujagimis. Bet 
zoologijos direktorius J. 
Marks taip susijaudino, 
kad išvežtas į ligoninę.

Sfri

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

Balandžio 29 dĮ- feįf 
porte įvyko LJąftiWi¥n 
bininkų Susivienijimo 5-tos 
apskrities konfere n c i j a. 
Buvo įdomi, dalyviams ilgai 
n e p a m irštama. Delegatai 
gavo gerus pietus,,.'; Drau
giškumas buvo , geras.

LDS sekretorius J. Siur- 
ba parodė daug nuotraukų, 
kurias jis padarė besilan
kydamas Lietuvoje, Kopen- 
hagene, Londone, ’Paryžiu
je. Slenkantieji paveikslai 
buvo įdomūs. Tik girdė
jau, kad kai kurie sakė, jog 
permažai jis paaiškino apie 
LDS svarbą.

“Laisvės” Nr. 31 . buvo 
L.L.D. Centro Komiteto, 
pranešimas, kad šiemet ne
bus laikomas ALDLD suva
žiavimas, nes organizaci
joje viskas yra gerai.

Galimas daiktas, kad 
matinių pakaitų nėra, 
ten pat skaičiau, kad 
yra tokių LLD kuopų, 
rios už 1962 metus nesumo
kėjo nei vieno nario duok
lių. Čia jau negerai. Kaip 
paraginti tokias kuopas ir 
jų narius?

pa- 
Bet 
dar 
ku-

Gegužės 2 d. palaidojom

Sirgo ilgai, apie trejis me
tus. Buvo geras ir draugiš
kas žmogus. Priklausė prie 
LDS, skaitė “Laisvę”, buvo 
apsiskaitęs ir nuoširdžiai 
rėmė darbininkų judėjimą.

Šermenimis rūpinosi 
Bekšos dukra Lillian Ho- 
lakch. Palaidojo laisvai, ko
kiu Duoba ir buvo. Ilsėkis, 
Juliau, amžinai!

Serga Juzė Žolynas, ran
dasi namie: 127 Nash St.,. 
New Haven..-,Būtų .gerai, 
kad draugės ir draugai ser
gančią aplankytų. Linkiu 
jai greitai pasveikti.

J. Kunca

Westwood, Mass.
Mirė “Laisvės” skaitytojas

Balandžio 27 d. mirė Kaz. 
Žukauskas, sulaukęs 73 me
tų. Gyveno 815 Gay St., 
Westwood, Mass. Jis atvy
ko į šią šalį 1910 m., į Bos
toną ir gyveno jo apylinkėj 
iki mirties.

Iš Lietuvos paėjo iš Kau
no apylinkės, Verškėnų kai
mo. Liūdesyje paliko savo 
gyvenmio draugę Petronę 
Žukauskienę, dukterį He
len, žentą Wilford Bond ir 
vieną anūką Rodney.

Buvo pašarvotas Gaspa- 
rio koplyčioje. Jo karstas 
skendėjo daugybėje gelių. 
Tapo palaidotas balandžio 
30 d. Knollwood Memorial 
Park kapinėse, Canton, 
Mass. •

Žukauskas buvo tykus ir 
draugiškas žmogus, su vi
sais taikoje sugyveno, tai 
daug jo draugų susirinko 
palydėti į jo gyvenimo ke
lionės galą. Palaidotas lais
vai, be bažnytinių ceremo
nijų. Dar gyvas būdamas 
pasiprašė S. Rainardą, kad 
jam mirus pasakytų atsi
sveikinimo kalbą. Jis jo 
prašymą išpildė.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į Am. ■Pil. Klubą, 
318 W. Broadway, kur jie 
tapo tinkamai pavaišinti.

Manila. — SEATO karo 
laivai, lėktuvai ir 16,000 
pėstininkų manevruoja 
Vietnamo pakraštyje. Prie 
ŠAETO priklauso: Jungti
nės Valstijos, Australija, 
Naujoji Zelandija, Pakis
tanas, Thailandas ir Brita-

Miami, Fla.
Motinos dienos pietūs 

:ug^ąliqn®ųbo vyrai pa
kai jauK įąigyyęnusią tradi
ciją, gamins motinoms-mo-, 
tęrims pagerbimo pietus. C. 
Tamošiūnas praneša, , kad 
jis jau turi ekspertą virėją 
ir užtikrina, kad moterys 
neturės priežasties primes
ti vyrams priekaištų, nesu
gebėjimų.

Žinoma, visi kiti vyrai 
yra pasiryžę : gelbėti viso
mis savo išgalėmis padary
mui šio motinų pagerbimo 
pobūvio kuopasėkmingiau- 
siu. Nors Žekoniai su pava
sario paukšteliais jau iš
skrido į šiaurę, bet vis tik 
tiek pietūs įvyks Žekonių 
viloje sekmadienį, gegužės 
13 dieną.

Vyrai prašo visus ir visas 
atsilankyti į Motinos dienos 
pagerbimo pobūvį ir persi
tikrinti, ar vyrai ištesės sa
vo prižadą.

Kaip jau žinote, Socialis 
Klubas pasipirko nuosavą 
buveinę, kur jau pradedami 
taisymo bei pertvarkymo 
darbai, kurie ims gal porą 
mėnesių laiko. Tad tuo lai
kotarpiu klubo sueigos vis 
tik tiek bus laikomos seno
joje vietoje, Žekonių Viloje.

Arėjas

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Antanas Sniečkus, Lietuvos 
Komunistų partijos pirmas 
sekretorius, nusiskundžia sto
ka įvairumų šokiuose. Girdi, 
pavyzdžiui, visi', ir visur tik 
piškina ir piškiną “Kepurinę.”

Nors “Kepurine” gražus šo
kis, bet atsibosta.

Pas mus daug blogiau. Mes 
Amerikoje kenčiame nuo šo
kių pavietres, Hųo jovalo. 
Kąrtąis koks .upi’s šokis iki li
guistumo pasigauna visą jau
nimą. Tartum1 jėkių kitokių 
šokių nebelieka. Anais me
tais šia u t e j o - “Charleston,” 
paskui užėjo “Rock and Uoli,” 
dabar iš proto vijsus varo 
“Twist.” ‘-unr

Kaip to išvengti ?
Reikia gero galvočiaus 

radimui vaisto nuo tokių 
vietrių, kaip pas mus.

su-
pa-

Visi mes didž i u o j a m ė s 
įžymiuoju Tarybų Lietuvos po
etu Eduardu Mieželaičiu, šio
mis dienomis laimėjusiu Leni
ninę premiją už jo šaunią po
eziją.

Leiskite ir man jį nuošir
džiausiai pasveikinti.

Džiugu mums dar ir todėl, 
kad mielasis poetas ir mus ap
lanke ir kai kurie iš mūsų tu
rėjome progą su juo .ir asme
niškai susipažinti.

Man atrodo, kad labai gra
žiai juda visa mūsų sieroji 
pažangaus lietuviško meno že
melė. Mat, jau nebe toli mū
sų Aido choro istorinė 50-oji 
sukaktis. Gražiai tai iškilmei 
ruošiamasi. Aidiečiai susilau
kia galybę sveikinimų. Į ju
biliejinį parengimą gegužės 20 
dieną žada suplaukti daug 
svietelio.

Man norisi papranašauti: 
Tai bus meninė sueiga, kokios 
seniai, seniai mes jau nebebu
vome matę!

Tik visi būkite sveiki. O 
kad tai padėjus, štai puiki 
naujiena.

Skaičiau viename Lietuvos 
leidinyje, kad sveikatos spe
cialistai surado žalią bulvę 
puikiausiu vaistu nuo skilvio 
opų (“ulcerių”). Ypač svar
bu mums, jau seniems žmo
nėms.

Kitas taip pat pigiausias 
ant svieto vaistas yra morkos. 
Jos gydė akis, taiso šviesą. 
Irgi kur nors apie tai skai
čiau.

Visi jūs žinote ir naudojate 
mišinį “salad.” Įtarkuok į jį 
žalią bulvę ir žalią morką.

Nebijok: jeigu nuo jų ir ne- 
išgysi, 4ai ir nenumirsi.

Patarimas draugiškas ir ne
mokamas !i J '

Kurie šio krislo neskaitysite, 
nieko nenustosite. ■ • ■■■■-• ■
G.A ■ r. j /•; '•) m./R, i

vi-

Anna Maria, Fla.
Floridos Saulė— 
šaltinis sveikatos

Tūkstančiai turistų iš 
su kraštų čia suvažiuoja 
praleisti žiemos mėnesių 
šalčius. Didžiuma jų turi 
daug nubsayyįiių, ir kai 
kurie, pavasapųį, išaušus, 
grįžta vėl į norius.

Nemažas skaičius Flori
doje yra pastoviai apsigy
venusių lietuvių, turinčių 
nuosavus namus. Pusėtinai 
daug lietuvių gyvena St. 
Petersburge, 35 mylios nuo 
Anna Maria. Ten yra ir 
mūsų pažangiečių organiza
cija — ALDLD 45 kuopa, 
prie kurios ir aš laikau 
už garbę priklausyti. Kuo
pa turi virš 100 narių. 
Dažnai rengiamos pramo
gos bei pietūs. Publika lan
kosi gana skaitlingai. Už 
visa tai ačiū mūsų kuopos 
valdybai ir rengėjams.

Kas žiema šimtai atvyks
ta iš šiaurrytinių valstijų 
praleisti žiemos mėnesius 
saulėtoje Floridoje. Na, ir 
mūsų svečiai - turistai čia 
linksmai laiką praleidžia 
pas gimines ir draugus.

Tenka paminėti, kad čia 
rand a s i ir “vaduotojų” 
draugijėlė, tarp kurių 
vyksta rietenos dėl pirme
nybės ir dolerių.

Florida yra gamtiniai 
puikus kraštas, yra ko pa
matyti. Norintiems gražų 
įspūdžių įsigyti ir sveika
tą bandyti sustiprinti ver
ta čion atvykti.
Viešnia iš Maine valstijos

Anna Marijoj, ant ma
rių kranto, žiemos šalčius 
praleido draugė Augusta 
Steponaitienė, 45 kuopos 
narė. Jai čia labai p'atikO, 
o labiausiai Gulf of Mexico 
maudynės. į >Sa,ko • grįįžusi 
namų vis sapnuosiu apie 
baltą smėlį ir marių vilnis. 
Pasisvečiavusi tūlą laiką, 
patenkinta, laimingai grįžo 
namo.

Rengiamės prie įkurtuvių
Naujo namo statyba jau 

gerokai įpusėjo. Manoma, 
kad neužilgo namas bus 
baigtas. Tad pabaigtuvėms 
reikės ir įkurtuvių . . .

A. A. Walins

Worcester, Mass.
Aidiečių parengimas 

gražiai pavyko
Balandžio 29 d. oras buvo 

daugiau negu pavasariškai 
šiltas, dangus nemažai de- 
besuotas, bet atsilankymui 
į parengimą nepakenkė. Po 
antros valandos popiet jau 
veik pilnutėlė buvo Lietu
vių salė, 29 Endicott Street. 
Svečių matėsi iš visos Mas
sachusetts valstijos miestų, 
net ir iš Niujorko. Ar tik 
ne daugiau buvo svečių, ne
gu vietinių.

Prieš trečią valandą M. 
Sukackienė pasirodo estra
doje. Ji paaiškino opere
tės “Lietuvaitės” prasmę- 
(Kadangi spausdintos pro
gramos neturėta, tai negi 
visą žodišką paaiškinimą 
atsiminsi.)

Vaidinimas užtruko virš 
dviejų valandų. Buvo trys 
atidengimai, pirmasis gana 
ilgas. Vaidintojai L Janu- 
lienė (Lietuvaitė) ir Al. 
Dupša (jos mylimasis) sa
vo roles atliko puikiai. J. 
Lukas atliko žydo role. 
Choro 
buvo skam bus, 
ningas, ypač paskutinė dai
na skambėjo nepaprastu ža
vingumu. Publiką griaus
mingai plojo ir šaukė “Va
lio!” Choro vedėjas Jonas 
Dirvelis išvardijo aktorius. 
Pianu akompanavo Helen 
Smith (Janulytė), smuiku 
pritarė; p". Dirvelis.

dainavimas irgi 
h a r m O'

Po vaidinimo tuojau toje 
pačioje salėje buvo ištiesti 
salai ir duota šilti užkan
džiai. Prie jų nemažai pub
likos dalyvavo.

Dauguma dalyvių teikė 
garbę aidiečiams už nenu
ilstamą veiklą.

Aidiečiai duos dainų pro-( 
gramą ir Olympia. Parko 
sezono atidaryme gegužės 
30 dieną. Nepamirškite da
lyvauti!

D. J.fl i

Great Neck, N. Y.
Matykite naujus filmus 
Iš Lietuvos ir Lenkijos
Matysite Varšuvą, Kro

kuvą, Poznanių ir kitas is
torines vietas. Lietuvoje 
matysite: Vilnių, Klaipėdą, 
Panevėžį, Druskin inkus, 
Palangą, Kapsuką ir kitas, 
vietoves.

Filmai aiškūs, kalbanti, 
su muzika ir dainomis.

Rodymas įvyks sekmadie- 
n, gegužės 13 d., 3 valandą 
popiet, Kasmočiūtės salėje, 
91 Steamboat Road, Great 
Necke.

Kviečiame jaunimą ir se
nimą atsilankyti ir pama
tyti dviejų socialistinių ša
lių dabartinį gyvenimą.

LLD 72 kp. valdyba

Merced, Calif. —Nuteisė 
gazu numarinti buvusį JAV 
karininką C. Ashley, 38 me
tų amžiaus. 11960 m. jis pa
vogė ir nužudė šešerių me
tų mergaitė — A. Stewart.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 9 d., “Laisvės“ salėje. 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.

Prašomi visi nariai susirinkti, gau
site labai gerą knygą* kuri jau gau
ta. Pasirūpinkite pribūti punktua
liai—7:30 vai .vakare. Valdyba

ROCHESTER, N. Y.
šaunus Banketas-Vąkarienė

LDS 11-ta kuopa rengia vaka
rienę gegužės 12 d., 6:30 vak., Ge
dimino salėje.

Maloniai kviečiame visus dalyvau-
Vakarienė paukštienos, šeimos 

stiliaus. Rengimo komisija
(37-38)

WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas
Mirė balandžio 27, 1962

Reiškiame gilią užuojautą jo mylimai žmonai, 
dukrai Helen ir žentui Wilford Bond, ir anūkui Rod
ney, taipgi giminėms ir pažįstamiems.
L. Pluta
S. Šukienė
B. ir H. Tamašauskai
E. Tamėnas
Peter Cox
Mr. ir Mrs. Ivanauskai 
Eleanora Belikevičienė
F. Kvetkas
K. ir P. Kaliošai
G. ir V. Kvetkas
A. ir K. Jankus
N. Grigaliūnienė
M. Stašienė
Ig. Kubiliūnas
M. ir A. Davidonis 
Julia Striužas
J. Skliutas

GRAND RAPIDS, MICH.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Veronica Gelgotiene
Gegužės 9 d. suėjo dešimts metų kai mirė mūsų 

brangioji motina-žmona. Ji buvo nuoširdi darbinin
kų judėjimo rėmėja, giliai skaitė visą progresyvišką 
literatūrą, laikraščius. Ji visuomet pasiliks mūsų 
širdyse.

Juozas S. Gelgota, vyras
Birutė Gelgotaite-Wcflff, duktė
Jaunasis Gelgota, sūnus, ir jo šeima

CLEVELAND, OHIO
Meno choras rengia koncertą su 

pietumis, įvyks sekmadienį, gegu
žės 20 d., ICA svetainėje, 1590 St. 
Clair Ave. (toje pačioje vietoje, kur 
buvo pereitą pavasarį).

Kviečiame iš visos apylinkėąjjp- 
sus atsilankyti. Nesivėlinkite pri
būti, nes pietų pradžia 1-mą vai. 
Po pietų prasidės programa. Vi
si turėsime čia daug malonumo.

A. S. (37-38)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvks gegužės 14 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St.

Iš priežasties blogo oro du mėne
siniai susirinkimai neįvyko. Taigi 
visi nariai būkite šiame susirinki
me. Turėsime daug reikalų Apta
rimui. " -' •

Nariai, kurie dar nesate užsimo
kėję duoklių už šiuos metus> įgalė
site užsimokėti. Taipgi gausite kny-: 
gą, kurios taip ilgai laukėme: “150 
Drenų Tarybų Lietuvoje.”
c J. Jaskevičius, sekr. Į14.j

(37-38);
_____________________________ ■ 111 i.J *

WORCESTER, MASS. • , i 
Parengimo Atšaukimas

Jau garsinta LSD moterų pager
bimui parė gegužės 13 d. neįvyks dėl 
susidėjusių nepaprastų priežasčių.

Rengėjos

SO. BOSTON, MASS.
Banketas. Pagerbimui motinų ir 

dienraščio “Vilnies” naudai. Rengia 
ALDLD 2-ra kuopa. įvyks sekma
dieni, Gegužės-May 13 d„ 1 valandą 
dieną, 318 W. Broadway.

Gerbiamieji. Iš visos apylinkės 
kviečiame atsilankyti į ši svarbų pa
rengimą. Pagerbsime motinas ir 
paremsime dienrašti “Vilnį.“ Šiame 
parengime bus kas nauja. Mat, tik 
vyrai prirengs pietus. Turime pa
tyrusį kukorių, kuris pagamins ska
nius pietus. Rengimo komisija.

(36-37)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Gegužės-May 11 dieną, 7:30 vai. 
vakare, vengrų klubo patalpose, 
1144 N. 4th St. Visi nariai kvie
čiami atvykti į šį svarbų susirin
kimą ir atsiimti seniai laukiamą 
knygą, parašytą d-ro Algirdo Mar- 
gerio, “150 dienų Tarybų Lietuvo
je.“ Šių žodžių rašėjas jau per
skaitė šią knygą. Ji padarė di
deli įspūdi, ir jis pasiliks ilgoj at
minty. Turime reikalų apkalbėti ir 
apie vasarinę kuopos veiklą.

Valdyba (36-37)

WORCESTER, MASS. 
LDS 57 Kuopos Nariams

Gegužės 10 d. įvyks svarbus LDS 
57 kuopos susirinkimas. Bus rinki
mas Centro valdybos 1963 metams. 
Taipgi šiemet liepos mėnesi {vyksta ' 
LDS 15-asis Seimas Detroite, tai 
turėsime nusitarti, kiek delegatų 
siųsti ir juos išrinkti Visti nariai 
stėngkitės dalyvauti susirinkime, 29 
Endicott St., 7:30 vai. vakare.

LDS 57 kp. pirm. D. J.
(36-37)

WORCESTER, MASS.
LSD moterų skyrius rengia mo

tinų pagerbimui šaunią parę Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St. Pra
džia 5-tą valandą vakare. Data?— 
Adm.) Rengėjos turi motinų dienai 
pritaikytą muzikalinę pro gramą. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos (36-37)

Victor Kavaliūnas
Mr. ir Mrs. J. Butkus
Eva Lekas
Ch. ir Elz. Freimantai
J. ir P. Petruškevičiai
Mr. ir Mrs. Gasiūnas

Mr. ir Mrs. Edward Qurick
Anna Buivid
Mr. ir Mrs. R. Buivid
J. ir J. Getsius
M, Paurienė
J. Peldžius
S. ir J. Rainard
R. ir B. Ciuberki^
P. Usavičienė
Dr. ir Eliz. Repshis



Aido 
labai

Bus didelis Aido 
choro jubiliejus

Rengimasis prie 
choro jubiliejaus eina
gerai. Daug žmonių net iš 
tolimų miestų mums rašo, 
kad jie gegužės 20-tą dieną 
atvažiuos pasveikinti mūsų 
darbštųjį Aido chorą. Ir iš 
nekuriu miestų atvažiuos 
net busais. Taigi, labai ge
ri atbalsiai.

Kalbant apie programą, ji 
taipgi bus įdomi, nes, mat, 
bus parodyta, kaip susitvė
rė Aido choras ir kaip L. 
Ereminas jį pradėjo mokyti 
dainuoti. Toliau bus dai
nuojamos Eremino paga
mintos dainos, paskui uni- 
jistų dainos ir vaidinamos 
operečių ištraukos, žodžiu 
sakant, bus parodyta, ką 
choras veikė tais laikotar
piais savo gyvavime.

Ir dar bus viena įdomy
bė: net iš Chicagos atva
žiuos filmininkas J. Misevk 
čius ir filmuos scenos da
lyvius ir visą publiką. Jis 
gamins filmą.

Taigi, žiūrint, kaip vi
sas prisirengimo darbas ei
na, atrodo, kad Aido choro 
jubiliejus bus didelis. Taip 
ir turi būti.

Beje, sveikinimus prašom 
siųsti iki jubiliejaus dienos 
ir net po to. Mat, kurie 
sveikinimai pavėluos tilpti 
į programos knygelę, tilps 
laikraštyje.

Taigi, cheerio visi ir vi
sos! Nes gegužės 20-toji 
diena yra mūsų visų- Švęs- 
kim mes ją Aido choro ju
biliejuje.

Janas Juška, sekr.

LDS 13 kp. vaikų

Ukrainos šokėjai Puikus buvo motinai | Lankėsi redakcijoje
Niujorko Metrop o 1 i t a n 

Opera House salėje šiuo 
metu ukrainiečių šokėjų ko
manda jaudina amerikiečių 
širdis savo žaviais liaudies 
šokiais, kurie baigsis šio 
mėnesio 12 d. Taigi, kurie 
dar jų nematėte, — pasi
skubinkite ! Dienraštis “The 
New York Times” sako, 
kad tie, kuriems šis šokiu 
seansas nepatiks, — kreip
tųsi į gydytoją savo protą 
patikrinti! Kol kas, dar ne
sirado nė vieno, kam ukrai
niečių vakaras nepatiktų.

Ansamblio vadas, Povilas 
Virskis, pats yra geras šo
kėjas. Jo paruošti 15 nu
merių yra “ne šios žemės 
“kūriniai!” Kai kuriuos jų 
negalima vadinti nei baletu, 
nei liaudies šokiais, o tik 
šiaip talentingai paruoštom 
choreografinėm scenom, su- 
stiprintom dramatinėmis 
temomis.

Šokiu Ansamblio centras 
yra Kievas, tačiau šokėjai 
surinkti iš visos Ukrainos: 
Poltavos, Černovicų, Don- 
baso, Charkovo, Drogobyčo, 
Černigovo, Dniepropetrovs- 
ko, Užgorodo, Karpatų kal
nų, Zaporožės ir kitu vietų. 
Dono kazokų ietininkų gru
pė puikiai pasirodo. Akro- 

I batiški vyrų šokiai domi- 
I nuoja sceną; masinė e^er- 
I gija liejasi plačiu srautu...

Ansamblyje yra apie šim
tas šokėjų, vaikinų ir mer
ginų, 
vežta 
mitriai
Ivaščenko.

Niekas nesigailės pralei
dęs su ukrainiečiais vaka
rą ar popietę!

Gegužės 1 d. ukrainiečių

pagerbti vakaras
Šeštadienį turėjome nepa

prastai įdomų ir įvairų pa
rengimą. Tai buvo moti
nai pagerbti vakaras, kurį j! 
suruošė mūsų veiklusis Lie-į 
tuvių moterų klubas. Pro
grama susidėjo iš dainų, 
dėklą m ac i j ų i r gerai pa-, 
ruoštos paskaitos, kurią da
vė rašytojas Rojus M i žara.

Padainavo s o 1 i s t a i H.

■ Praėjusį antradienį į Niu
jorką asmeniniais reikalais 
buvo atvykęs iš Trentono 
inžinierius A. P. Gabrėnas.

į Ta proga jis buvo užėjęs ir 
“Laisvės” redakciją.
Smagu buvo pasikalbėti 

j su mielu svečiu.

Turi ir gausų atsi- 
orkestrą, k u r i a m 

diriguoja Igoras

Iešmantą. Taipgi dainavo 
Aido moterys ir paskui vi
sas choras. Visos dainos 
išėjo labai puikiai. Viskam 
vadovavo mūsų mielo j i 
Mildred Stensler. Ryšium i 
su tuo buvo smarkiai pa-j 
garsintas Aido choro jubi
liejinis k once r tas, kuris j 
įvyks gegužės 20 d- ir prie, 
kurio taip uoliai ruošiasi j 
mūsų šaunusis choras.

Eva Mizarienė trumpai 
pakalbėjo apie poetą Eduar
dą Mieželaiti, kuris šiomis 
dienomis Maskvoje buvo ap
dovanotas leninine premija. 
Na, ir ta proga buvo padek
lamuota jo pora ar trejetas 
eilėraščių apie motiną. A- 
pie motiną buvo padekla
muota eilėraščių ir kitų po
etų. Tai visa labai gražiai 
atliko Bagdonienė ir Bun
kienė. Mokėjo jos mums 
perduoti poetų j a u s m u s 
apie motiną. Be to, Bagdo
nienė paskaitė savo pačios 
labai gražiai parašytą eilė
raštį apie savo močiutę.

Parengimui pirmininkavo 
K. Petrikienė, buvusi Klu- 
vc pirmininkė. Kaip žinia, 
dabar Klubo pirm i n i n k e 
yra Mizarienė. Na, o pa-

DOVANA “LAISVEI”
M. Seliokas, Hartford, 

Conn., padovanojo “Lais
vei’’ Liet. Namo Bendrovės 
Šerą, prisimindamas mirtį 
savo žmonos, mirusios 1961

SVEIKINA Iš FLORIDOS
Seniau gyvenę Brookly- 

ne, vėliau Conn, valstijoje, 
o jau kelinti metai, kaip 
gyvena Miami, Fla., Thom- 

. šonai sveikina laisviečius ir 
įlinki daug laimių ir pasise
gi kimo darbe.

Svarbus LDS 1-os 
kuopos susirinkimas

LDS 1-os kuopos susirin
kimas Įvyks antradienį, ge
gužės 8 dieną, 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Valdyba kviečia vi
sus narius dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime, nes 
bus rinkimas Centro Val
dybos ir Seimo delegatų.

Banketo komisija pateiks 
raportą iš gerai pavykusio 
banketo. Komisija ruošiasi 
padaryti “surprise” susirin
kimo dalyviams.

Valdyba

LLD 1 kp. nariams
Susirinkimas įvyks gegu

žes U-tą, 7:30 vai. vakaro, 
“Laisves” patalpoje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 
Knygą “150 dienų Tarybų 
Lietuvoje” gausite. Turime 
ir kitų reikalų išspręsti.

Valdyba

’ įtart 77 rl lankė T. Sajun-1 baidus dainas, deklamacijasparengimas geg. li u. I pros kosmonautas majoras ir kalbas, moterys mus pa- 
Cpo-užps 2 d ivvko LDS Titovas* Publika ii sutiko I vaišino pyragais ir kavute.

v i m n c . garsi°m ovacijom. P. į širdingai joms ačiū.13 kuopos susirin k i m ą s - - _____ -_____
Narių nemažai dalyvavo. p >v v >• .

Atlikta Centro valdybos iUgtĮZO ZllIliailStaS 
rinkimai . Taipgi kuopa iš- it • v» i 
rinko du Seimo delegatus— A. LaiinilClUkaS 
W. Brazauską ir M. Yakš- 
tienę.

Raportuota, kad Ona Ma
linauskienė dar vis tebeser
ga.

Kad sukelti šiek tiek fi
nansų dviejų delegatų pa
siuntimui į Detroitą, tam 
tikslui rengiamas parengi
mas geg. 27 d. Parengimas 
bus svarbus ir įdomus tuo, 
kad programą atliks vaikai. 
Jie suvaidins neseniai Lie
tuvoje mirusio rašytojo 
Kosto Kubilinsko veikalą, 
kuris specialiai va i k a m s 
vaidinti pritaikytas. Taipgi 
jie deklamuos K. Kubi
linsko eiles. Bus ir dau
giau įvairumų.

Programą paruošia pa
rengimui Valentina Nevins- 
kienė ir Irena Babarskaitė.

Taipgi turėsime ir vaišių, 
kurias rengėjai paruoš.

Taigi, visi pasižymėkime (miestas gražus ir sveikatin- 
gegužės 27 d. ir b ū k i m e gas!..
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Svarbu, kad šį vai
kų vaidinimą galėtų matyti 
ir mūsų anūkai, ir jų tėvai, 
ir jų tėvukai-seneliai.

Kadangi gegužės 30 d. 
yra mirusiųjų pagerbimo 
diena, tai ir šame parengi
me pagerbsime mirus i u s , 
ypač rašytoją Kostą Kubi
linską, kurio veikalą šiame 
parengime matysime.

Pasimatysime gegužės 27 
dieną.

LDS 13 kp. narį f s

Tarybinės spaudos kores
pondentas Niujorke, Alber
ts Laurinčiukas, išbuvęs čia 
apie dvejus metus, buvo iš
vykęs į Lietuvą atostogų. 
Išvyko dviem mėnesiam, 
bet prabuvo ten apie ketu
ris. Grįžo su žmona Izolda 
ir dukryte Izoldėle.

Šiuos žodžius rašančia- i 
jam teko sutikti žurnalistą 
ir trumpai apsikeisti ke
liais žodžiais.

—Kain dalykai Lietuvoj?
—Viskas tvarkoj! —atsa

ko. — Teko dalyvauti eilėj 
konferencijų, susitikome su 
giminėmis, su bičiuliais, su 
draugais. Apie mėnesį ilsė
jomės Druskininkuose.

—Šalta buvo te^, ar ne?
—Gal atrodys jums keis

ta, bet Druskininkų kuror
te ir žiemą labai miela pa- 

i būti! Koks tas Dzūkijos

! Širdingai joms ačiū.
Tik [vienu dalyku galima 

i nusiskųsti, būtent tuo, kad 
mūsų publikos galėjo būti 
gerokai daugiau. Čia jau 
kaltos ne rengėjos, o tie, 
kurie jų gražiu pastangų 
neįvertino ir “ilsėjosi” na
mie. Lai kitą kartą taip ne
būna! Pasižadėkime...

Rep.

Po mieste pasidairius
Demonstravo nž taiką
Ketvirtadieni i Washing

ton Square susirinko apie 
500 studentų iš New York o 
universiteto ir protestavo 
prieš atominių bombų ban
dymą. Susirinkimą šaukė 
Student Peace Union. Kal
bėjo . Michael Harrington, 
“New America” redakto
rius, ir keli kiti kalbėtojai. 
Jie kritikavo JAV vyriau
sybę, kuri per metus karo 1 
reikalams išleidžia virš 50 
bilijonų dolerių, o mokslo 
reikalams “neturi pinigų.”

Milledgeville, Ga. — Su
laukus 99 metų amžiaus 
čionai mirė J. Longstreet,, 
tai našlė generolo, kuris Pi
liečiu kara vadovavo dali 
pietiečių jėgų.

JAV RYTUOSE LAUKIA 
SKeRIŲ (ŠARANČIŲ)
Washingtonas. — JAV 

Agrikultūros departamen- 
nraneša, kad šiemet. 
Connecticut iki North 
rolina Atlanto srityje 
pasireiškimas skėrių, 
partamentas sako, kad 
pasireiškia kas 17 
Šie skėriai priklauso 
“cicadas”

nuo

Paieškojimas
Aš, Apolonija Lekavičiūtč, 

vyru Plaugienė, ieškau brolių Roko 
ir Frano, vaikai Lekavičių, 
iš Vilniaus gubernijos. Trakų ra
jono, Aleksandrovskos volosties. ži
nančius apie juos prašau pranešti 
sekamu adresu: Apolonija Plaugie- 
nė, 1101 Sullivan Ave. (RFD), So. 
Windsor, Conn. (37-38)

po

Kilę

CHIGAGIETIS JUSTINAS 
MISEVIČIA SU 

NAUJAIS FILMAIS
Gegužės 12 d., 7-tą va

landą vakare, Kultūriniam 
Centre, 102nd St. ir Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Rodys Tarybų Lietuvoje 
gamintus filmus, rodys ir 
savos “produkcijos” filmus 
iš chicagiečių menininkų 
veiklos. Tikrai bus įdomių 
filmų. Kviečiam Brookly- 
no ir apylinkės lietuvius 
skaitlingai susirinkti. Taip
gi Justinas Misevičia susi
rinkusius nufilmuos ir, par
grįžęs į Chicagą, rodys chi- 
cagiečiams. Būkim visi ir 
aš būsiu. J. G.

New Hyde Parke auto
mobilyje rado negyvus po
licininką R. Sychowskj, 39 
metų, ir L. Flynn, apie 30 
metų, vedusią su kitu vy
riškiu moterį. Jie mirė nuo 
veikiančio motoro dujų.

Bronx miesto dalyje Gil
dą Margo suvažinėjo John 
Drogosą, 20 m. amžiaus, ir 
H. Swiftą, 25 metų am
žiaus. Vairuotoja sako, kad 
ji nematė, kai jie į gatvę iš
ėjo.

L. Bailly, 15 metų berniu
kas, iš Jersey City, mirė 
Medical Center ligoninėje. 
Dieną prieš tai jis gavo pei
lio žaizdą, kada su kitais 
dviem jaunuoliais susiginči
jo.
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Ruošiasi vasaros sezonui
Kaunas. —“Baltijos” siu

vimo fabriko gamybininkai 
ruošiasi naujajam vįsardjljį 
sezonui. Patvirtinami nauji 
baltinių modeliai, parenka
mos medžiagos. Vyriškus 
baltinius šiemet baltijiečiai 
galvoja siūti iš marginto 
paplino. “Šotlandkos” šil
ko... Per antrąjį metų ket
virtį vartotojui bus pateik
ta daugiau kaip 100 tūks
tančių baltinių.

J. Užupis

bus 
De- 
jie 

metų.
prie

rūšies, apie colio 
ir pusės ilgio, tamsūs, rus
vomis kojomis ir raudono- 
pis akimis.

Ankora. — Turkijos Iš
mes Inonu koalicinė vyriau
sybė nugali politinius skir
tumus. Tautinė Taryba 297 
balsais prieš 13 išreiškė jai 
pasitikėjimą.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

AIDO CHORO AUKSINIO JUBILIEJAUSKONCERTAS
Vera Bunkienė

Mortos-pleperkos rolėje

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 20 May
Pradžia

—čią Vai. Popiet

Bilietas $1.50, Taksai Iškaityti

Naste Buknienė 
motinos-Katrės rolėje

Aido choras atžymės savo 50 metų. Programai vadovauja Mildred Stensler

Jonas Juška
L. Eremino rolėje

474 Knickerbocker Ave

Brooklyn, N. Y
Aleksandras Velička

Petro rolėje

Dėmesio — Bus Filmuojama Ištisa Programa ir Publika
Kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti į šį choro istorijos pavaizdavimo koncertą

Aido Choras




