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KRISLAI
K. Rimkienė 
Kas tokio nauja 
J a^&ieči^ spektaklį!
D-ro A. Petrikos knyga

— Rašo A. Mizara —

Mirtis, išplėšusi iš gyvųjų 
tarpo Konstanciją Rimkienę, 
buvusiąją Abekienę, padarė 
didelę spragą pažangiųjų 
.JAA' lietuviu kultūriniame ba- 
re.

Velionė buvo ilgametė vei
kėja mūsų organizacijose; ji 
taip pat buvo ir dainininkė, 
dainavusi daugybėje JAV ir 
Kanados lietuvių koncertų, 
spektaklių. Per daugiau 40 
metų ji savo vis u o m e n i n ę 
veiklą susiejo su pažangiųjų 
judėjimu ,ir tose gretose ji bu
vo iki mirties.

Kcnstancijos mirtį ypatingai 
daugiau pajus čikagiečiai, kur 
ji ilgiausiai gyveno ir veikė.

Savo darbais ji pasistatė sau 
^pafl^inklą. Ilgai jos mūsų žmo
nės ' nepamirš. Lai ji ilsisi 
ramiai, o josios sūnui Leonar
dui, taipgi visiems1 artimie-
siems laisviečių vardu reiškiu 
nuoširdžią užu oj autą.

Praėjusį ketvirtadienį Niu
jorko mieste įvyko kas tokio 
naujo: i 
dabitas valstijinis teatras — 
New York State Theater.

Tai naujas, dailus pastatas, 
esąs Lincolno Centre, Manhat- 

iškilmingai buvo ati- Bet

tane. Jo pastatymas ir įruo- 
šimas atsiėjo apie 20 milijonų 
dolerių. Čia bus statomi dau-
giausia baletai, muzikiniai vei
kalai ; akustika, sakoma, pui
ki.

Kodėl sakau, kad šis įvykis 
yra “kas tokio naujo”?

Todėl, kad tai. valstijinis- 
visuomeninis kultūros židinys. 
Amerikiečiai m e n i n inkai ir 
daugelis kultūrininkų jau se
niai reikalavo, kad daugiau 
dėmesio į meninius reikalus 
kreiptų federalinė, valstijinė 
ir miestų valdžios, kad meną 
puę%elėti turi visa šalis.

btbkie miestai, kaip Niujor
kas, kaip Čikaga, kaip Fila
delfija, kaip Bostonas, kaip 
Washingtonas ir» kiti, turėtų 
turėti savas operas, palaiko
mas pačių miestų . O jeigu jų 
biudžetai to nepakelia, tai fe
deralinė valdžia turėtų mate
rialiai paremti.
J Mažiau eikvoti pinigų gink
lams, daugiau kovai prieš 
skurdą, kultūrai ir,mokslui!

•
Niujorko mieste yra nemaža 

teatr^, bet jie seni, apleisti. 
Kadaise vienas laikraštinin
kas rašė:

—Aš bijau į Niujorko teat
rus įeiti, kad negaučiau kokios 
ligos.

jjĮTaigi pastatymą ir atidary
mą valstijinio teatro Niujorke, 
reikia sveikinti!

Kalbant apie meną: Niujor
ko lietuviai, atsiminkite, kad 
sekamą sekmadienį Švaben sa
lėje, Brooklyne, mūsiškis Ai
do Choras duos gražų spek
taklį — pastatys dviejų veiks
mų operetę “Paulettą.”

Gerasis mano bičiulis, rašy
tojas A. Liepsnonis, šiomis die
nomis prisiuntė man d-ro A. 
Petrikos neseniai Lietuvoje iš 
spaudos išėjusią knygą “Apie 
šventraštį, erezijas ir inkvizi
ciją.”

^nygą išleido Politinės ir 
moklinęs literatūros leidykla 
Vihfhuje 1964 m. Knyga dai
liai Išleista, gerame popieriu
je, puikiais viršeliais su me
nišku aplanku, su autoriaus 
fotonuotrauka.

Knygos pradžioje rašytojas 
Julius Butėnas pateikia žinių 
apie A. Petrikos, kaip publi-

Minėjo penkiolikos melų
NATO įsteigimo sukaktį

Washingtonas. — 1949 
i metu balandžio mėnesi Wa- 
shingtone buvo suorgani
zuota NATO (North At
lantic Treaty Organ i z a- 
tion). Pradžioje šią milita- 
rinę sąjungą sudarė dvyli
ka valstybių, o dabar joje 
yra penkiolika: Jungtinės 

! Valstijos, Anglija, Prancū- 
! z i j a, Kanada, Islandija, 
i Norvegija, Olandija, Dani- 
| ja. Vakarų Vokietija, Bel- 
j gija, Liuksemburgas, Itali- 
ja, Portugalija, Graikija ir 

į Turkija. Nugarkauli sąjun- 
j gos sudaro JAV. Nuo pat 
pradžios ji nukreipta prieš 
Tarybų Sąjungą, kitas so-.
i______________________________________

■—................................ ... ..................... —-

LAOSO DEŠINIEJI 
DARO SPAUDIMĄ i

Vientiane. — Prieš savai
tę Vakarų-remiami dešinie
ji nuvertė Laoso valdžią 
priešakyje su princu Phou- 

paveikus didžio
sioms valstybėms, tai jie^ 
sutiko grąžinti Phoumai 
valdžią. Vienok jie reika
lauja, kad j naują sudarytą 
koalicinę valdžią būtų dau
giau priimta dešiniųjų.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. . — 1964 metų 

pirmame bertainyje indust
riniai gaminiai viršija 1963 
metų to paties laiko gami
nius nuo 8 iki 15 procentų.

Daugiau pagaminta trą
šų, žemės ūkio mašinų, plie
no, geležies, automobilių ir 
rakandų.

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusiginklav i m o 
konferencijoje delegatai su 
džiaugsmu priėmė JAV ir 
TSRS susitarimą mažinti 
gaminimą medžiagų atomy- 
nių ginklų gamybai.

Maskva. — Dienraštis 
“Sovetskaja Rosija” rašo, 
kad rūkymas yra pavojin- 
gąs sveikatai.

Varšuva. — Lenkijos vai 
das V. Gomulka sako, kad 
laikas jau panaikinti atomi
nius karo laivus.

cisto ir visuomenės veikėjo, 
nuveiktus darbus.

Tuojau imsiu knygą skai
tyti, o perskaitęs — pasidalin
siu su skaitytojais mintimis 
apie jos turinį.

Beje, šį mokslinį d-ro A. 
Petrikos veikalą mūsų Litera
tūros Draugijos nariai gaus 
dar šiemet.

S. J. Jokubka aną dieną ra
šė “Vilny,” kad jis su J. Ma
žeika susumavo, “kiek Čikago
je turime lietuviškų pažangių 
organizacijų — kuopų, chorų, 
klubų, visokių komitetų.”

Jiedu suradę, kad jų esamu 
net 37!

Iš tikrųjų, viename mieste 
turėti tokį didelį skaičių pa
žangių lietuvių organizacijų— 
didelis dalykas. Tai jau jė
ga, ir su ja galima atlikti di
delius darbus!

cialistines valstybes ir net 
kolonijų žmones.

Penkiolikos metų NATO 
sukakti minėjo Baltajame 
Name Washingtone, bet 
daugiausiai, tai Vakarų Vo
kietijoje. Prezidentas John- 
sonas, kalbėdamas apie 
NATO “nuopelnus”, v sakė, 
kad jau reikalinga peržiū
rėti Vakarų santykius su 
Rytais.

Kitaip NATO sukaktis 
buvo minima Vakarų Vo
kietijoje. ’ Ten ji pavartota 
kurstymui prieš Tarybų 
Sąjungą, o ypatingai prieš 
Rytų Vokietiją ir už dides
nį apsiginklavimą.

NEGRAI PIKIETUOS 
G. M. FABRIKĄ

Detroitas. — NAACP, 
nacionalė negrų organizaci
ja paskelbė, kad pirmadie
nį, gegužės 4 dieną, bus 
masinis pikietavimas Gene
ral Motor Co. automobilių 
gaminimo fabriko.

NAACP vadai sako, kad 
fabrike, dirba apie 10,000 
darbininkų, o. negrų jų tar
pe yra visai mažai.

Clevelandas. —Pirmadie
nį, balandžio 20 dieną, apie 
90 negrų vaikų boikotavo 
mokyklas, protestuod a m i 
prieš segregaciją.

Olympia, Wash. — Vals
tijos Aukščiausiasis Teis
mas nusprendė, kad Seatt- 
le-Tacoma orlaukis turi su
mokėti nuostolius gyvento
jams, nes jie kenčia nuo 
triukšmo, negali gerai sekti 
televiziją ir jų namus apne
ša suodžiais.

Havana. — Kubos prem- 
jeas Kastro sako, kad jo 
šalis buvo ir yra už sunor- 
malizavimą ekonominių ir 
diplomatinių ryšių su JAV.

Tokio. — 1964 m. pirmais 
trimis mėnesiais Japonijoje 
naujų laivų buvo pastatyta 
2,200,000 tonų įtalpos, tai 
daugiau, kaip bet kurioje 
kitoje kapitalizmo šalyje.

Saigonas.—Ant. minos su
sprogo militarinis automo
bilis, kuriame buvo užmuš
ta du JAV karininkai ir 
trys Pietų Vietnamo.

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS tariasi konsu 1 a t ų 
atsteigimo reikalais. TSRS 
nori įsteigti New Yorke ir 
Chicago je, o JAV—Lenin
grade. ------ - - I *

Sofija. — Sulaukęs 65 
metų amžiaus mirė Bulga
rijos prezidentas Dimitrius 
Ganevas.

Roma. — Du gatvekariai 
susidūrė ir sužeidė 60 žmo
nių.

Chicagoje mirė
K onstancija Rimkienė 

(Isakaitė) mirė trečiadienį,

■ balandžio 22-os 12 vai. die- 
. ną, Christ Community ligo-

Jungtinių Valstijų 
politika ir Kinija

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pareiškė, 
kad nėija priežasties, kodėl 
JAV neperžiūrėtų savo, po
litikos linkui Kinijos.

! Diplomatai supranta, kad 
senoji politika jau atgyve
no. Pereitoje Jungtinių 
Tautų' asamblėjoje Jungt. 
Valstijos laimėjo neįsileis- 
damos Kinijos,ibet tai buvo 
pirm to, kai Prancūzija 
atsteigė diplomatinius ry
šius su Kinija.

Dabar•7 pasikeis padėtis 
Jungtinėse Tautose. Jeigu 
JAV laikytųsi senos savo 
politikos neįsileisti Kinijos, 
o pralaimėtų, tai būtų Wa- 
shingtonui smūgis.

Zanzibaras jungiasi 
su Tanganika

Dar es Salaam. — Tan- 
! ganikos prezidentas Julius 
K. Nyerere ir Zanzibaro 
prezidentas A. A. Karume 
pasirašė sutartį, kad abi 
valstybės jungiasi į vieną.

Zanzibaras neseniai gavo 
nepriklausomybę. Tai maža 
valstybėlė, tik 1,020 kvad
ratinių mylių ploto su 300,- 
000 gyventojų ant salų, 20 
mylių nuo Tanganikos Indi- 
jos didjūryje.

j Tanganika — didelė vals- 
; tybė. Ji užima 362,700 kva- 
' drainių mylių plotą ir turi 

9,400,000 gyventojų. Ji yra 
dalimi Britanijos imperijos.

NACIS-BUDELIS JAU 
“PABĖGO” Iš KALĖJIMO

Bona. — Hitlerio gvardi
jos karininkas Hans Walter 
Zech - Nanntwich buvo nu
teistas už dalyvumą ■ karo 
metu žudyme žmonių. Prieš 
jį tik ketverijems met. ka- 
Pinske, Baltarusi j o j e, jo 
vadovybėje buvo nužudyta 
5,000 žydų.

Vokiečių teismas nuteisė 
jį tik keturiems metarūs ka
lėjimo, bet po kelių dienų 

I buvimo kalėjime jis pabėgo 
iš Braunschweigo kalėjimo.

Atėnai. — Graikiją pra
dėjo tartis su Bulgarija rei
kalais atsteigimo diploma
tinių ryšių. !•

K. Rimkiene
ninėje. Velionė pastaruoju 
laiku sunkiai sirgo.

Velionė K. Rimkiene bu
vo žinoma plačiai šioje šaly
je lietuvių tarpe. Ji dainavo 
duetuose ir dažnai girdėjo
me ją sakant kalbas. Kar
tais parašydavo į spaudą 
vienu kitu klausimu.

i
Liko liūdesyje sūnus Leo-! 

nardas Kelly ir jo šeima. 
Taipgi sesers dukros ir jų 
šeimos. Lietuvoje brolis, se
sutės ir jų šeimos.

Palaidota balandžio 25 d., 
Lietuvių Tautiškose kapi
nėse.

“Sekasi, sekasi”, o 
7 7 

generolus keičia
Washingtonas. — JAV 

gynybos sekretorius R. Mc
Namara ir kiti, kurie lan
kėsi'. Pietų Vietname, pasa- 

' kojo, kad karas prieš par
tizanus “sekasi”, kad* jis 
bus laimėtas.

Bet kiek pasiekia tikrų 
žinių, tai partizanų jėgoš1 
stiprėja. Pietų Vietnamo * 
.valdžia, kuri jau turi po 
ginklu apie 400,000 vyrų, 
dar verstinai mobilizuoja 
100,000 karui prieš partiza
nus. Gi Jungtinių Valstijų 
aukštoji komanda • vieton 
generolo R. G. Weede pa
galbininku generolui Paul 
D. Karkinsiu paskyrė gene
rolą R. G. Stillwellį.

U Thantas stoja už 
Fulbrighto poziciją i

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių [Tautų generalinis sek
retorius U Thantas sako,
kad ne vien JAV turi per
žiūrėti savo užsienio politi
ką ir pasekti senatoriaus J.
Fulbrighto patarimu, bet 
tą patį turi padaryti visos 
pasaulio valstybės.

Jis sako, kad nėra išim
ties nei TSRS, nei Kinijai, 
nei kitoms kurioms valsty
bėms. Visos jos turi atsisa
kyti ųuo “kietos užsienio 
politikos”, o nesusiprati
mus siekti išrišti pasitari
mu keliu. £
GELEŽINKELIŲ KO.
IR JOMS DOVANA

Washingtonas. —Kad su
taikius geležinkelių kompa
nijas ir unijas, tai prezi
dentas Johnsonas pažadėjo 
kompanijoms sumažinti 
įplaukų taksus. Numatoma, 
kad sumažinimas taksų 
sieks apie 30 milijonų dole
rių. ,

AR JAV PARDUOS 
RUMUNAMS FABRIKĄ?

Washingtonas. — Rumu
nijos liaudiška respublika 
nori pirkti fabriką gamini
mui sintetinės (dirbtinės) 
gumos. JAV vyriausyb ė 
svarsto tą klausimą. Jeigu 
JAV parduos fabriką, tai 
bus ženklas atpalaidavimo 
prekybos suvaržymų.

Senatorius B. Goldwater ir 
jo neatsakingos kalbos

Indianapolis. — Čionai j JAV, nei jis žino apie Tary- 
kalbėjo senatorius Barry, bų Sąjungos gynybą. Jis 
Goldwateris, kuris veržiasi reikalauja tuojau pulti Ku- 
į Jungtinių Valstijų prezi- į bą. Gyrė mirusį reakcinių 
dentus ant Respublikonų ; įstatymų autorių McCar- 
partijes tikieto. | thy, kaip buvusį “geriausią

Jis, kaip ir kitur, nepasi-! demokratą”.
rinkdamas žodžių, puolė I .-------------------
Johnsono administraciją,! Washingtonas. — Jung- 
išvadino ją “veidmainiška” (tinių Valstijų vyriausybė 
ir kitokiais epitetais. i pareiškė, kad nepaisant už-

Ko jis nori? Nori, kad sienyje ir namie kritikos, ji 
Jungtinės Valstijos d a u-’ nekeis savo politikes linkui 
giau ginkluotųsi. Jis paša-1 Kubos.
koja, būk Tarybų Sąjunga | Valstybės sekretoriaus 
turi 100 didelių atominių .pavaduotojas George W. 
bombų daugiau, kaip JAV., Bali pareiškė, kad JAV ne-

Sunrantama, nei jis tikro 1 ves su Kastro valdžia jokių 
stkaičiaus žino, kiek jų turi pasitarimų.

TSRS VĖL RUOŠIA 
ELEKTRINIS

Maskva.— Pereitųjų me
tų pabaigoje laikinai buvo 
sumažinti darbai Sibire 
prie statybos Bratsk o hid
roelektrinės jėgainės ant 
Angaros upės. Dabar vėl 
darbai padidinta. Dar šie
met ten bus įrengta dvi tur
binos po 225,000 kilovatų 
jėgos. Kai- pilnai bus įreng
ta ši jėgainė, tai ji turės 
4,500,000 kilovatų jėgos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Mūšyje 

prieš partizanus, T r u n g 
Lamp srityje, vienas JAV 
karininkas užmuštas, o 7 
kariai sužeisti.

New Rochelle, N. Y. — 
Sulaukęs 81 metų, amžiaus 
mirė architektas O. R. Eg
gers.

Sofija. — Bulgarijos pre
zidentu išrinktas Georgis 
Traikovas.

Detroitas. — Automobi
listų unija ragina piliečius 
registruotis būsimiems val
dininku rinkimams. c

Malverne, N. Y. — Nas
sau apskrityje įskiepyta 
500 vaikų ir jaunuolių nuo 
polio ligos.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai išspausdino savo ša
lies vadų sve i k i n i m u s 
Chruščiovui.

San Francisco, Calif. — 
Automobilių pardavinėtojai 
sutiko daugiau negrų sam
dyti už pardavinėtojus.

Delray Ėeach, Fla. — Su
laukęs 69 metų amžiaus mi
rė laikraščių leidėjas L. L 
Noyes.

New Yorkas. — Advoka
tai aštuonių plieno gamini
mo kompanijų atmeta kom
panijoms kaltinimą, būk jos 
ėmė aukštesnes kainas už 
plieną.

--------------------j—
Teheranas. — Persijoje 

rudenį lankysis Turkijos 
prezidentas Kurselis.

SEPTYNI JAUNUOLIAI 
UŽMUŠĖ SENELĮ

Philadelphia, Pa. — Poli
cija areštavo penkis ber
niukus ir dvi mergaites, 
visi jie yra tarp 13 ir 15 me
tų amžiaus. Kaltina, kad 
jie apiplėšimo sumetimais 
užmušė Charlasą Henrį, 84 
metu, c

Fairbanks, Alaska. — Su
sikūlė JAV karo lėktuvas ir 
žuvo 5 lakūnai

Bath, Maine. —Bath Iron 
Works laivų statykla baigė 
statyti karo laivą “Wain
wright”, k u r i s įrengtas 
šaudyti atominėmis rake- 
mis.

Varšuva. — Lenkijos va
das V. Gomulka ragino Ki
ni j o s komunistus baigti 
ginčus su TSRS komunis
tais.

St. Augustine, Fla. — Iš 
pravažiuojančio automobi
lio pašovė negrą sargą ant 
geležinkelio kryžkelės.

Detroitas. — 200 studen
tų pikietavo policijos stotį, 
protestuodami prieš įsiver
žimą į jų klubą.

Wilmington, Ohio. — Du 
JAV armijos transportiniai 
lėktuvai “C-119” ore susi
kūlė ir žuvo 17 žmonių.

Varšuva —Išvyko į Kini
ją jos ambasadorius Wang 
Ping-nanas, kuris čionai 
buvo per devyneris metus.

Bangui, Afrika. — Susi
daužė Prancūzijos militari
nis lėktuvas ir žuvo 18 žmo
nių, v

Hongkongas. — Kinija 
sutiko Hongkongą aprū
pinti prėsku vandeniu.

Londonas. — Anglija ir 
TSRS pasirašė penke r i ų 
metų prekybos sutartį.

Jakarta. — Indonezija iš
varė United Press kores
pondentą R. F. Kordoną.
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Tegu pasaulis žino!
1664 METŲ VASARĄ j Nieuw Amsterdamą at

plaukė anglų kariniai laiveliai su kariuomene, pulkinin
ko Richardo Nicolls vadovaujama, ir jėga šį miestelį 
užgrobė. Miestelį valdė hollandai, bet jame tuomet jau 
gyveno apie aštuoniolikos tautybių žmonių. Į rytus, ki
toje Rytų upės pusėje, buvo įsikūręs kitas miestelis— 
Bruekelen, šiandien žinomas Brooklynas. Tuometinis 
Nieuw Amsterdamo generalinis direktorius—guberna
torius Peter Stuyvesant be didelių ceremonijų miestelį 
pervedė anglams.

Visas okupacinis biznis ėjo lengvai: miestelio pava
dinimas buvo pakeistas: Naujasis Amsterdamas buvo 
pavadintas Naujuoju Jorku (New York, Niujorku).

Per tuos 300 metų, aišku, daug kas pasikeitė ne tik 
Niujorke, o ir plačiajame pasaulyje. Prieš 300 metų ten, 
kur šiandien stovi miesto rotušė, dar ganėsi farmerių 
karvės.

Nei P. Stuyvesantas, nei kapitonas Nicolls, nei ku
ris kitas ano meto šio miestelio gyventojas veikiausiai 
nepagalvojo, kad 1964 metais Niujorkas bus vienas di
džiausių pasaulyje miestų, kad čia susikaups tiek daug 
turto, kad čia vyraus toks didelis skurdas, apimantys 
didelę dalį miesto gyventojų.

Vieną dalyką turime suprasti: Niujorkas visuomet 
buvo daugiatautinis miestas. Jeigu jame preš 300 metų 
buvo 18 kalbų kalbančių žmonių, tai šiandien tas skai
čius bus kur kas didesnis.
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IR ŠTAI NIUJORKAS mini 300 metų sukaktį, kai 

jis buvo “išlaisvintas” iš hollandų valdžios, kai anglo
saksų kalba ik kultūra pradėjo čia vyrauti.

Šiam įvykiui atžymėti Niujorko biznieriai suruošė 
dvejiems metams pasaulinę parodą (World’s Fair), ku
ri oficialiai, su prezidento Johnsono palaiminimu, buvo 
atidaryta balandžio 22 d. Su šia paroda rengėjai tikėjo
si pagarsinti miesto vardą ir pasidaryti biznio. Į paro-' 
dos parengimą, atsiminkime, buvo sukišta apie 500 mi
lijonų dolerių.

Reikia pasakyti, kad Niujorkas iš tikrųjų šia proga 
gerai pasaulyje pasigarsino!
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PORA SAVAIČIŲ prieš parodos atidarymą spau

da, radijas skelbė, kad kovotojai už civilines laisves ir 
konstitucines teises automobiliais užblokaduos kelius, 
vedančius į parodą, kad pačioje parodoje jie ruoš di
džiules demonstracijas. Ir taip buvo kartota ir kartota.

“Miesto tėvai” per tą laiką organizavo savo jėgas, 
kurios demonstrantams pastotų kelią. O kai atėjo lauk
toji balandžio 22-oji, aplinkui visą parodą ant kelių bu
vo savotiško karo stovio vaizdas: policija, didžiuliai 
sunkvežimiai, galį ištraukti pastatytus keliuose automo
bilius; požeminių traukinių stotyse, pačioje parodoje 
policija ir policija! Visa tai buvo skirta protestantams 
nugalėti. Spauda rašė, per radiją ir televiziją komenta
toriai “aiškino” ir “aiškino”, vis klausdamiesi: kas bus?

Ir buvo! ,i
Niujorką išgarsino plačiai, bet ne pati paroda, o 

kovotojai už konstitucines teises ir pilietines laisves!
“Freedom now!” skelbė tūkstančiai žmonių pačioje 

parodoje. Jie protestavo prieš baisias gyvenimo sąlygas, 
prieš tuos lūšnyniškus ghetus, į kuriuos subrukta šim
tai tūkstančių negrų ir puertorikiečių. Jie paroclė pa
sauliui, kad Niujorke, kur oficialiai, negrams konstitu
cinės teisės ir pilietinės laisvės pripažintos, faktinai ne
grai ir puertorikiečiai neturi tos pačios teisės darbuose, 
mokyklose ir visame visuomeniniame gyvenime.

Visa tai nuskambėjo per visą šalį ir per visą pasau
lį, nuskambėjo ne taip, kaip tūli norėtų.
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KLYSTŲ TIE, KURIE MANYTŲ, jog čia buvo tik 

“negrų darbas”. Toli gražu nuo to. Su negrais ėjo baltie
ji, kurie numato visuomenines neteisybes mūsų miesto 
gyvenime rasiniu atžvilgiu. Pačioje parodoje demon- 
strantų-protestantų eilėse matėme pačiame priešakyje ir 
daug baltų kovotojų, ypatingai jaunų žmonių, ir tai svei
kintina !

Na, o kaip gi elgėsi mūsų policija?
Ji “dorojosi” su demonstrantais, pasakysime, gru

biai, žiauriai. Ir demonstrantų vienu reikalavimu buvo: 
“Sulaikyti policinį terorą!” * /

Apie 300 demonstrantų buvo suareštuota, sukišta į 
kalėjimus. Buvo ir sužeistų. Net Georgia valstijos sena
torius (pats rasistas) Russelis reikalauja, kad Kongre
sas tyrinėtų tai, kas buvo balandžio 22 d. Niujorke.

Parodos vadovai tikėjosi, kad atidarymo dieną su- 
vyks nemažiau 250,000 žmonių-lankytojų. Iš tikrųjų su- 
vyko tik apie 90,000. Tiesa, galėjo tūlus sulaikyti oras— 
lijo, bet daugelis numojo į parodą ranka, nenorėdami 
matyti tai, kas ten dėjosi.

Parodoje buvo garsiai pademonstruota, kad Niu
jorke ne viskas taip gera, kaip tūli skelbia arba įsivaiz
duoja. Buvo parodyta, kad čia yra daug blogumų, kū
nuos reikia greit taisyti, nes šimtai tūkstančių žmonių 
atsisako gyventi.senu gyvenimu!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
V. GOMULKA APIE 
KINŲ POLITIKĄ

Neseniai lankydamasis 
Maskvoje, Lenkijoj,, Liau
dies Respublikos; vadovas 
V. Gomulka > pasakė didelę 
kalbą, liečiančią Lenkijos - 
Tarybų Sąjungos santykius, 
taipgi liečiančią lenkų ko
munistų pažiūrą link Kini
jos pastarųjų metų politi
kos. Mes čia paduosime kai 
kurias iš tos kalbos ištrau
kas: '

KKP vadovai, sakė V. Go
mulka, mėgina pagrįsti savo 
platformos teisingumą, mark- 
sistine-leninine terminologija, 
neatsižvelgdami į tai, kad ši 
terminologija visuomet taiko
ma konkrečiai tikrovei, kad, 
atitrūkusi nuo šios tikrovės, ji 
netenka savo prasmės, tampa 
abstrakčia schema, iš revoliu
cinės tiesos virsta revoliucine 
fraze. Mėginimas pagrįsti 
dabartinį, atskirą politinį KKP 
kursą ištisais puslapiais ten
dencingai parinktų citatų iš 
didžiojo Lenino veikalų ir kal
bų, pasakytų laikotarpiu, nuo 
kurio mus skiria keliasdešimt 
metų, kalbų, kurios visuomet 
buvo konkrečios tikrovės, kon
krečios analizės rezultatas ir 
todėl pasižymėdavo gilia, re
voliucine tiesa, — toks mėgi
nimas rodo, kad neigiama 
mokslinė pažiūra į marksizmą- 
leninizmą, neigiama markisti- 
nė-lenininė dialektika. Tai ne 
kas kita, o pastangos pritai
kyti naująją tikrovę prie tei
ginių, kurie praeityje, esant 
visiškai kitokiai padėčiai, bu
vo teisingi, bet šiandien, mū-
sų laikais, pasidarė netinkami, 
abstraktūs.

Tai, kas būdingiausia dabar
tiniam KKP atskiram kursui ir 
atskirai -veiksmų platformai, 
galimą apibrėžti kaip tarptau
tinio ’’komunistinio judėjimo 
programinių uždavinių sąrašą, 
nurodantį efektyVaius, mark
sistinio - lenininio' kelio, įgali
nančio įgyvendinti šiuos užda
vinius dabartiniame pasaulio 
istorinio vystymosi 'etape. Juk 
tarptautinio komunistinio ju
dėjimo strategija ir taktika 
negali remtis abstrakčiais šū
kiais ir revoliucine frazeologi
ja.
Dėl karo pavojaus

Nesutarimai liečia eilę es
minių klausimų. Išnagrinėki- 
me svar b i a u s i ą iš jų, t. y. 
klausimą, ar galima užkirsti 
kelią karui.

Kiekvienas sveikai protau
jąs žmogus puikiai supranta, 
kad mūsų dienomis žmonijai 
gresia siaubingas termobran
duolinio karo pavojus — karo, 
kuris ilgaamžius visos žmoni
jos laimėjimus paverstų gais
ravietėmis, sunaikintų civiliza
ciją, išnaikintų ištisas tautas, 
jau nekalbant apie jo padari
nius ateities kartoms. Tai, tik
riausiai, supranta taip pat ir 
draugai kinai. Užkirsti kelią 
šiai katastrofai dabar yra is
torinis uždavinys. Visos ko
munistų ir darbininkų parti
jos paseklbė savo Maskvos 
1960 metų pasitarimo Pareiš
kime, kad užkirsti kelią bran
duoliniam karui dabar svar
biausias pasaulinio komunisti
nio judėjimo uždavinys, jo is
torinė misija. Prie to prisijun
gė taip pat KKP vadovai, pa
sirašę Pareiškimą. Reikia at
mesti mintį, kad jie tai pada
rė nenuoširdžiai? Bet šiam; pa
reiškimui jie teikia tokį turi
nį, kokio jis neturi.

Svarbu ne tai, kad KKP

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

Os. 
ia, 
nti

Dvi branduolinės 
valstybės ’V- 

i

Pasaulyje yra dvi branduo 
lines, valstybės — Tarybų\ Są 
junga ir Jungtines Valstij
Tarybų Sąjunga pareišk 
kad ji pasirefigusį sunaiki 
branduolinį ginklą visuotiniu 
ir visiško nusiginklavimo ribo- 

JAV atmeta šį pasiūlymą, 
ai- 
Lirį

se.
Kuriuo gi būdu galima sun 
kinti branduolinį ginklą, k 
turi šiaurės Amerikos imperi
alizmas ir kitos imperialisti- 

valstybės? Nebent įa-nės valstybės? Nebent 
ru prieš, imperializimą ? 
juk mčs nenorime karo ir da
rome viską, kad jam užkirs
tume kelią. Draugai kiliai 
taip pat teigia nenorį karo, 
bet savo atskiroje platformo
je jie ypač pabrėžia, kad kol 
pasaulyje tebėra imperializ
mas ir sistema, kurioje vie-

dina savo atskirą politinę plat
formą vieninteliu teisingu ir 
tikrai marksistiniu - lenininiu 
kovos prieš imperializmą kur
su, mėgindami primeątj šį kur
są visoms komunistų ir darbi
ninkų partijoms, šiuo tikslu 
net sudarinėdami ir remdami 
skaldytojiškas frakcijas atski
rose tarptautinio komunistinio 
judėjimo partijose kaip jūs, 
draugai kinai, įsivaizduojate, 
esant dabartinei padėčiai im
perializmo viešpatavimo nu
vertimą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, to paties imperia
lizmo, kurį jūs kartu su vi
sais pasaulio komunistais1 tei
singai vadinate didžiausiu tau
tų žandaru! Kaip jūs, iš tik
rųjų, norite pasiekt i, kad 
žmogus sunaikintų branduoli
nį ginklą, o ne branduolinis 
ginklas žmogų ? Kokia turi 
būti pasaulinio komunistinio

Ką rodo metinis darbo jėgos 
raportas Konrgesui

tuciją, sunaikindami vis^s* 
demokratines teises, Brazi-

nas žmogus išnaudoja kitą, te- judėjimo strategija ir taktika, 
bebus ir dirva karams, kartu kuri įgalintų pasiekti šiuos 
nurodydami, kad tai Lenino /tikslus? Savo KKP platformo-
atskleistas objektyvus dėsnis./ je jūs juk neduodate konkre-
“Norint pašalinti karo pavo
jų, reikia sunaikinti imperia
lizmą,” — kartoja jie Stalino
žodžius.

Ir vėl kyla klausimas, ar 
tam, kad būtų galima sunai
kinti imperializmą, reikalingas 
karas prieš imperialistines 
valstybes? Ir vėl KKP 'plat
forma į šį klausimą konkre-
čiai neatsako.

Draugai kinai gali su tuo 
nesutikti, gali pateikti šimtus 
citatų iš savo platformos, ku
rioje kalbama apie būtinumą 
organizuoti revoliucinę darbi
ninkų klasės ir plačiausių 
liaudies masių kovą prieš im
perializmą, kad jo viešpata- 
vimas/būtų nuverstas, kad val
džią iškovotų darbo liaudis.
Bet juk ne dėl, to ginčijamasi. 
Prieš imperializmą kovoja vi
sos komunistų partijos. Kon
krečios tikrovės nenuskandin- 
ši revoliucinių šūkių sraute.
Dėl proletarinės 
revoliucijos

i Draugai kinai, kurie taip 
pat dažnai nurodo, kad savo 
veiksmuose jie vadovau
jasi Lenino nurodymais, pui
kiai žino, kad jis mokė visus 
komunistus veikti, remiantis 
“konkrečios tikrovės konkre
čia analize,” ir, pagal tai nu
matyti partijos liniją, kovos 
prieš imperializmą formas ir 
taktiką. Reikia manyti, kad 
draugai kinai šitaip išanaliza
vo tikrovę, esamą dabar Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Ir 
kartu galima abejoti, ar jų 
atskira linija ir politinė plat
forma yra šios analizės rezul
tatas.

Juk KKP .vadovai, kaip ir 
visi komunistai, gerai žino, 
kad dabar Jungtinėse Ameri
kos Valstijose esančiomis ap
linkybėmis, net jeigu visi pa
saulio komunistai, kartu su ne
gausia JAV Komunistų parti
ja, kasdien ragintų Amerikos 
darbo žmones sukelti revo
liuciją, nuversti monopolistinio 
kapitalo viešpatavimą, net jei
gu, vadovaujantis, teisinga te
ze, kad žmogus, sukūręs bran
duolinį ginklą, jį įali ir sunai
kinti, Amerikoss darbininkai 
būtų be paliovos raginami, 
kad jie, priešingai imperialis
tų valiai, sunaikintų šį gink
lą,—visa tai liks tuščias gar
sas, visiška abstrakcija dabar
tinės JAV, taip pat ir kitų 
imperialistinių valstybių tikro
vės akivaizdoje.

Ir net mes klausiame drau
gus kinus, kurie pretenduoja į 
pasaulinio komunistinio judė
jimo mokytojų vaidmenį ir va-

’vadovai savo atskiroje plat
formoje skelbia tezę, pagal 
kurią ne branduolinis ginklas 
sunaikins žmogų, o žmogus 
sunaikins branduolinį ginklą. 
Vadovaudamiesi šia prielaida, 
jie šį ginklą vadina popieriniu 
tigru. Remiantis marksizmu- 
leninizmu, kuris moko, kad 
darbo žmonių masės kuria is
toriją, — tai kaip tik ir tei
gia draugai kinai, pagrįsdami 
savo tezę, — galima sutikti su 
jų požiūriu. Mes tikime, kad 
žmogus kada nors sunaikins 
mirštamą branduolinį ginklą. 
Bet kyla principinis klausi
mas: kuriuo būdu, kokiomis 
priemonėmis, kokiais veiks

imais žmogus jį gali sunaikin- 
rti? I šį klausimą drangai ki
liuli neatsako.

taus atsakymo' į šį nepaprastai 
svarbų klausimą.

Galima tūkstančius sykių
kartoti, kad “prievarta yra 
proletarinės revoliucijos dės
nis,” bet nuo šių žodžių dar 
neįsižiebs revoliucija. Kad 
tam tikroje šalyje įvyktų re
voliucija, ten turi susidaryti 
revoliucinė padėtis, kurios es-
mė ta, kad viešpataujančios 
klasės nebegali valdyti, o dar
bo žmonių masės nebenori gy
venti senoviškai; taip moko 
mus Leninas, didžiausias revo
liucionierius pasaulinio darbi
ninkų judėjimo istorijoje.

Nėra ko mums, draugai, ap
gaudinėti savęs, reikia sąži
ningai pasakyti vieni kitiems, 
kad tokios padėties šiandien
nėra nė vienoje imperialisti
nėje šalyje, ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Jeigu draugai kinai mano, 
kad dabartinėmis aplinkybė
mis galima nuversti imperia
lizmo viešpatavimą tose šaly
se, nesigriebiant revoliucijos 
eksporto į jas iš socialistinių 
valstybių, o kalbant' konkre
čiai, be agresyvaus socialisti
nių šalių karo su imperialisti
nėmis, tai dėl tokio1 voliunta
rizmo galima tik stebėtis ir 
gūžčioti pečiais. O jeigu KKP 
vadovai laiko padėtį ir revo
liucines jėgas tose šalyse jau 
subrendusiomis ir sugebančio
mis savarankiškai nuversti 
imperializmą, tatai reiškia, 

i kad jie labai klysta ir kad 
i nieko nesuprato revoliucinia
me Lenino mokyme, nieko iš 
jo nepasimokė.

Revoliucinė padėtis imperia
listinėse šalyse turi dar xsu
bręsti. Ir tokios padėties ne
sukels jokie revoliuciniai už
keikimai, jokios pasakiškos 
burtų lazdelės, apie kurių ste
buklingas savybes taip mėgsta 
klausytis vaikai. Tačiau ir 
mažyliai į tai atsako protin
gais žodžiais: “Graži pasaka, 
senele, pasek man dar vieną.”

DE GAULLE LIGA 
IR WASHINGTONAS

Washingtonas. —Kolum- 
nistas William S. White ra
šo, kad Washingtone diplo
matai ir politiniai veikėjai 
atidžiai sekė De Gaulle su
sirgimą, Mat, jis “pažeidė” 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politiką, “kenkia” NATO 
ir beveik “pakrikdė” 
SEATO, siūlydamas neut- 
rališką politiką pietry tų 
Azijoje. 
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Kauno mariose varžosi buriuotojai—Tarybų Sąjungos 
pirmenybių dalyviai.

Kovo mėnesį prez. John- 
sonas pateikė Kongresui 
metinį darbo jėgos raportą 
su savo rekomendacijomis. 
Minimą raportą paruošė 
prezidentui Darbb departa
mentas.

Raportas ilgas ir labai 
įdomus. Jis smulkmeniškai1 
dėsto darbo Jėgos padėtį, 
kiek darbininkų dabar dir
ba, kiek bedarbių ir tt.

Raportas rodo, jog val
džios palaikomas ekonomi
nis sektorius (public sec
tor) nuo 1957 metų padarė 
nemažai pažangos gamybo
je, kuomet privatus ekono
minis sektorius "to negalėjo 
padaryti.

Raportas taipgi rodo, kad 
nuo 1957 m., privataus sek
toriaus dėka, nedarbas ge
rokai padidėjo: nuo 5.6% 
visos darbo jėgos nedarbas 
pakilo iki 5.7%.

Valdžios palaikomas sek
torius, žinoma, padidino ga
mybą daugiausia militari
niais užsakymais.

1963 m. apie 12 milijonų 
žmonių dirbo tiesioginiai 
įvairiose valdiškose įstaigo
se, o šeši ir pusė miliijono 
dirbo daugiausia militari- 
nės gamybos įmonėse.

Raporte toliau nurodo
ma, kad valdžios palaiko
mas sektorius, žymiai didin
damas dirbančiųjų skaičių, 
prisidėjo prie nedarbo su
mažinimo, kuomet tuo pa
čiu metu privatus sekto
rius bedarbių skaičių žy
miai padidino. Dėl tos prie
žasties'nuo 1957 metų be
darbių skaičius padidėjo 
600,000.

Minimas raportas taipgi 
rbdo, kaip diskrimin a c i j a 
veikia prieš negims ir ki
tus ne baltosios rasės žmo
nes. Amerikiečiai indėnai 
dėl nedarbo daugiausia nu
kenčia: jų 14.5% yra nedar
bo paliesti. Indėnų metinės 
pajamos, abelnai skaičiuo
jant, tesiekia $1,358. Puer
torikiečių 10% bedarbių ei
lėse; jų metinės pajamos— 
$2,533. Iš 20 milijonų neg
rų 10.4% randasi bedarbių 
eilėse; abelnos negrų paja
mos — 2,900 į metus. Bal
tųjų vidutinės metinės pa
jamos — $5,800, bedarbių 
eilėse yra apie 5% baltųjų 
darbo jėgos.

Iš šio raporto galima pa
daryti išvadą, kad valdiš
kasis ekonominis sektorius 
visais atžvilgiais gali būti 
visuomenei naudin g e s n i s. 
Tame sektoriuje mažiau ra
sinės diskriminacijos, ma
žiau išnaudojimo, proporci- 
onaliai jis daugiau ir dau
giau darbų gali bedarbiams 
suteikti, kuomet privatus 
sektorius, kaip tik priešin
gai, automatijos pagalba 
daugiau ir daugiau darbi; 
ninku išmeta į bedarbių 
gretas.

Ar gi tai neaišku, kad 
suvisuomeninta ekonomika 
galėtų dar daugiau pažan/ 
gos daryti ir žymiai bedarė 
bių eiles sumažinti? Todėl 
labai svarbu visur praplėsti 
visuomeninius darbus: sta
tyti daugiau naujų mokyk
lų, ligoninių, gyvennamių 
ir t. t.

Kongresas nieko nelau
kęs turėtų prez. Johnsono 
rekomendacijas šiuo klausi
mu užgirti.

, Brazilijos militaristų 
“katalikiška misija”

Nuversdami žmonių iš
rinktą demokratinę valdžią, 
sulaužydami šalies konsti-

lijos militaristai dabar gi
riasi atlikę “katalikišką mi
siją”; jie didžiuojasi esą 
geresni katalikai net už pa 
tį popiežių.

Taip, klerikalinė hierar
chija jau palaimino naują' 
ją fašistiniai militarinę val
džią, bet katalikai darbo 
žmonės tokio palaiminimo 
jai. nenori. Jie žino, kad 
militaristai nieko gero jiems 
nesuteiks. Jie mato, kaip 
darbo unijos dabar daužo
mos, unijų ir pažangiųjų 
organizacijų vadaiA kalėji
muose kankinami.

Kitą militaristai pala^fni- 
nimą gavo iš W a s h i n g - 
tono. JAV vyriausybė tuoj 
džiaugsmingai uzurpatorius 
pripažino ir jiems didžiulę 
paramą pažadėjo. Ameri
kiečiai bankininkai taipgi 
džiūgauja. Jie žino, 
naujieji valdininkai jų in
vestments ir pelnus ap
saugos. Bet ar ilgam?

Tai ne pirmas ir ne pas
kutinis militaristų pervers
mas Lotynų Amerikoje. Ta
čiau, nepaisant kaip milita
ristai ten siautės, revoliuci
nio judėjimo jie sunaikinti 
nepajėgs.

Plačiai važinėjęs po Lo- • 
tynų Ameriką, rašytojas 
Carleton Beals savo garnio- 
je knygoje “Latin America: 
World in Revolution” nu
rodo, jog militaristai tik 
1960 m. iš Jungtinių Vals
tijų gavo arti pusantro bi
lijono dolerių paramos tam, 
kad jie apsaugotų amerikie
čių investments ir pelnus.

Beals rašo, kaip nedau
gę, pusnuogiai darbo žmo
nės sukrauna turčiams bili

jonus, bet sau nei tinkamos 
pastoges savo šeimoms gy
venti neturi. Turtas didina 
milijonus, bet namų nesta
to; brangiausias bažnyčias 
pastato, bet mokyklų nėra; 
turčiai didžiausiame pertek
liuje gyvena, o badaujantie
ji nieko negauna, jų vaij^u- 
čiai badmiriauja.

Dr. Juan Jose Arevalo, 
buvęs Gvatemalos preziden
tas, savo knygoje “The 
Shark and the Sardines” 
teisingai nurodo, kad JAV 
finansinė parama sute&ia 
galimybes mili turistams ir 
katalikų hierarchijai išlai
kyti atviras diktatūras dau
gelyje Lotynų Amerikos ša
lių, “katalikišką misiją” at
likti.

Diskriminacija unijoje
New Yorko valstijos ko

misija, kovojanti prieš vi
sokią rasinę diskriminaci
ją, reikalauja Sheet Metai 
Workers International Uni
on 28 lokalo tuoj pakeisti 
savo seną nusistatymą^ku- 
ris neleidžia negrams tapti 
to lokalo nariais. -Ą

Per 75 metus šis loka
lus laikėsi apsitveręs nuo 
negrų. Dar nei vienas neg
ras nėra buvęs to lokalo na
riu.

Tokia biauri rasinė diskri
minacija turėtų būti panai
kinta.

4,000 mokslininkų pabėgo
Anglija ir Vakarų Vokie

tija skundžiasi, kad apie 
4,000 tų šalių mokslininkų '<■. 
per pastaruosius L kelerius 
metus į Jungtines Valstijas 
pabėgo. |

Jie Amerikon atbėgėk ir 
čia pastoviai apsigyveni vy- 
riausia todėl, kad čia gali 
gauti aukštesnes algas ir 
didesnes progai toliau pra
sisiekti.

2 p.-Laisve (Liberty)— Ant r., baland. (April) 28, 1964
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Demagogija — vyriausias 
vienybes priešas

Būtų labai gerai, jeigu 
mūsų draugai kinai pradė
tų elgtis pagal savo žo 
džius...”

Taip šiomis dienomis pa
sakė Lenkijos komunistų ly
deris Vladislavas Gomulka. 
Jis sakė, kad Kinijos komu
nistų vadai daug kalba apie 
tarptautinę kom u n i s t i n ę 
vienybę, bet jų veiksmai ne- 
atitikna jų žodžiams.

Su šia Gomulkos mintimi 
tenka sutikti. Kinai komu
nistai daug kalba ir rašo 
apie vienybę, bet tuo pačiu 
laiku vis labiau imasi dema
gogiškos. taktikos prieš Ta
rybų Sąjungos komunistus, 
ypatingai prieš Chruščiovą.

Kinijoje išeinąs anglų kal
ba. žurnalas “Peking Re
view” pasiekia Ameriką. 
Kas seka to žurnalo raštus 
pjer paskutinį pusmetį, su 
nuostaba ten matė vis la
biau ryškėj a n č i ą teoriją: 
Amerika, Indija, Jugoslavi
ja ir Tarybų Sąjunga yra 
sudariusios “Nešventą są
jungą,” kuri nukreipta prieš 
pasaulinį revoliucinį judėji
mą!

Ta teorija ten kartais 
formuluojama kiek miglo
tai, kartais labai atvirai. 
Paskaitai tuos straipsnius, 
ir į tave padvelkia praeities 
sįmarvė, primenanti dema
gogiją, kuri Stalino laikais 
buvo naudojama prieš Ju
goslaviją.

Ar draugai kinai iš tikro 
tiki savo žodžiais? Labai 
abejoju. Dar 1956 metais 
Kinijos spauda su šilta sim
patija rašė apie socialistinę 
dtltybą Jugoslavijoje, svei
kino jugoslavus komunistus 
su jų laimėjimais. Ar kas 
nors pagrindiniai pasikeitė 
Jugoslavijoje? Kinai pui
kiai žino, kad ne. Bet tak-

saulis patenkintas, kad Ta
rybų Sąjunga vienybės la
bui rodo kantrybę. Chruš
čiovas pasakė, kad “Mes ne
nuplausime ryšių,” kad bus 
siekiama vienybės.

Italijos komunistų teore
tinis sorganas “Renascita” 
(“Atgimimas”) teisingai 
nušvietė padėtį. Atsakyti 
su demagogija į demagogi
ją bergždžias ir nevertas 
dalykas. Faktai, kad ide
ologiniame nesutikime ki
nai komuistai vartoja daug 
demagogijos, perdėjimo ir 
iškraipymo prieš kitus, ne
reiškia, kad reikia atsakyti 
tuo pačiu, kad reikia “išsi
rikiuoti” į dvi stovyklas ir 
iš visų jėgų žodine ataka 
bombarduoti kitą stovyklą.

Ekskomunikavimas yra' as
mens kulto laikų dalykas, 
prie kurio nebus grįžta.

Mes apgailestaujame, kad 
Kinijos vadovybė klaidžioja 
sektantizmo ir dogmatizmo 
keliais. Mes smerkiame įjos 
demagogiją prieš Tarybų 
Sąjungos vadovybę. Bet tie 
nesutikimai vis vien tik lai
kini. Kol tie nesutikimai 
gyvi,, mes galime padėti vie
nybei atgimti nenaudodami 
demagogiojs prieš jokią pu
sę. Atsiminkime, kad, ide
ologiniai ginčai ar ne,—tuo 
tarpu 7 00 milijonų Kinijos 
.liaudies žmonių su pasiau
kojimu stato socializmą sun
kiose sąlygose. Atsiminki
me tai artinantis Gegužės 
Pirmajai, kuomet vėliavos 
su Lenino atvaizdu plevė
suos Maskvoje ir Pekine, 
Belgrade ir Tiranoje, Hava
noje ir Hanojuje.

A. šilėnas

Besiruošiant Liet. Liter. D-jos 
suvažiavimui

Draugijos suvažiavimui. kai lankytų universitetą, 
ėjant, matosi, kaip LLD I studijfiotų aukštuosiusartėjant, matosi, kaip LLD 

kuopų susirinkimuose ir ap
skričių konferencijose na
riai rūpestingai tam ruošia
si. Iš patyrimų žinome, jog 
kožnas suvažiavimas narių 
eilėse 'sukelia daugiau rū
pesčio organizacijos reika
lais. Būsiantis suvažiavi
mas liepos 4 d. New Yorke 
įvyks beveik išvakarėse auk
sinio (50 m.) LLD jubilie
jaus ir “Šviesos” žurnalo 30 
m. leidimo sukaktyje. Ti
kiuosi, kad suvažiavime, ša
lia jaunesniųjų darbuotojų, 
dalyvaus nemažai pirmųjų 
LLD narių, kūrėjų, kurie 
per tuos 50 metų rūpinosi 
jos ugdymu.

Kol kas naujų konkrečių 
klausimų tolesniam Draugi
jos plėtimui niekas nepasiū
lė, o yra manoma visaip.

Senas Kaunietis

KAUNAS PER VIENA DIENA

mokslus, kad žmogaus vertė 
bus sprendžiama sulyg jo 
gąbumu, o ne sulyg jo val
domu turtu bei kilme? Pa- jų medžiagų ,kaip gipsas, 
čios pirmosios LLD knygos <<■

Visa eilė kauniečių miestų I aprūpinti naujausia medici- 
laikraštyje yra aprašę savų 
kūrybinius pasiekimus bei 
išgyvenimus per vieną die
ną, būtent, kovo 30-tąją. 
Rašo įvairūs žmonės iš įvai
rių darbo vietų. Tuos apra
šymus skaitydamas pajunti, 
kaip vis smarkiau ir našiau 
įsisuka smagračiai milžiniš
kos mašinos, kuriančios ir bės gatvių mikrorajone, 
gaminančios visas tas gėry
bes, kurios turi iš pagrindų 
pakeisti ir pagerinti žmo- i ± a^i iwunv 
gaus gyvenimą, padaryti jį • dies švietmio skyriaus pa- 
šviesesnį ir džiaugsminges-| teiktą perspektyvinį staty- 
nį. Į bos planą, ateinančiais me-

Reikšmingesnius ir įdo- tais prie daugelio vidurinių 
mesnius iš tų aprašymų mokyklų bus įrengti prie- 
meginsiu čia bent trumpai 
atpasakoti.

Naujos statybinės 
medžiagos

Politechnikos instituto 
jaunieji chemikai, beieško
dami naujų statybinių me-1 
džiagų, iš po žemės 300 
metrų gilumo geologų grąž
tais išgavo uolienų, vadina
mų anhidritais. Jų ištekliai 
mūsų krašte esą labai gau
sūs. Anhidritas priskiria
mas prie sulfatinių rišamų-

nos aparatūra.,. Trečioji 
miesto ligoninė, pb rekons
trukcijos, 1968 metais gaus 
150 papildovų lovų. Numa
tyta ir Pirmosios klinikinės 
ligoninės rekonstrukcija. O 
1970 metams planu o j a m a 
naujos, net 600 vietų, ligo
ninės statyba Taikos-Ramy-

Naujos mokyklos
Pagal Kauno miesto liatP

kaliniai ansambliai, estra
dos orkestras, šokėjai... 
Sienlaikraščio redaktorius 
ruošė naują sienlaikraščio 
numerį. Taip pat susirin
ko į bendrą posėdį pai-tinės- 
valstybinės kontrolės rėmi
mo grupė ir profsąjunginis 
komitetas. Buvo apsvarsty
ta prieš tai bendromis jė
gomis patikrinta darbo ap
saugos ir saugumo techni
kos būklė įmonėje.
Fabrikuose ir gamyklose
Siuvimo fabrikas “Spalis” 

per vieną dieną pasiuvo 2,- 
44 gaminius, tarp .kurių vy
riški paltai ir vaikiški pal
tukai. Tą pačią dieną į 
įvairias Tarybų Sąjungos 
vietas pasiuntė 3,254 gami
nius. Iš jų į Latviją iš
vyko' 1,244 vaikiški paltu
kai,, o į Estiją 1,014.

“Neries” gamykla iš ke
taus liejimo įmonės perėjo į 
staklių gamybą. Buvę lieji
kai persikvalifikuoja nau
jam darbo profiliui. Džiu
gesį sukelia pirmieji jų su
kurti gaminių pavydžiai, tai 
šlifavimo - poliravimo stak
lės, vitaminizuoto šieno

i Darant tolimesnius tyri- 
Karas Kodėlei” išleidimas mus esą pavykę nustatyti, 

parodė, kur link Draugija kad iš anhidrito galima ga- 
žygiuos. Džiaugiamės, kad minti pigias ir didelės at- 
kelyje nebuvo suklysta, kad sparo s 
LLD sąžiningai išnešė dar-igas, prilygstančias port- 
bo žmonių iškeltus šūkius., landeementui.
Mūsų skelbtos idėjos plačiai < Panašią rišamą medžiagą 
gyvenime realizuojasi, liau
dis laimi.

LLD yra pergyvenus vi
sokių puolimų. Viskas bu
vo nugalėta. Daleiskime, 
kaip dabar būtų, jeigu ne

rišamąsias medžia-

statai.
Netrukus būsianti pradė

ta naujos 1,072 vietų viduri
nės mokyklos statyba, o at
einančiais metais statybi
ninkai užbaigs 964 vietų vi
durinės mokyklos statybą 
V.iliampolęje.

Artimiailsiais metais 
smarkiai išaugs ikimo
kyklinio amžiaus vaikų 
įstaigų skaičius. Numatyta, 
kad iki 1970 metų ikimo
kyklinėse vaikų įstaigose 
bus penki tūkstančiai nau
jų vietų ,o mokyklose n e t j smulkinimo malūnai ir pan. 
nm’/i lzr>4”l T m! 1 Ir r» 4- Ir o 4- <1 A i 11 -Po lrz\

cukraus fabriko cukrinių 
runkelių išspaudas, kiti trys 
gabeno į Mėsos kombinatą 
(buv. Maistas) nupenėtus 
galvijus. Tą dieną kolūkis 
pardavė valstybei daugiau 
kai]) 7 tonas mėsos. •

Kolūkyje visi kruta-dirba. 
Kas tvarkosi grūdų bei mi
neralinių trąšų sandėliuose, 
kas gamina žaiginius. Kaip 
tik tą dieną (kovo 30) me
chanizatoriai parsivežė iš 
Kauno tarprajoninės tieki
mo bazės naują traktorių ir 
tris šakniavaisiams smul- 
kintuvus’

Žiemos popietėmis kalū- 
kiečiai mokosi. Kai kurie 
pasirinko agrotechniką, kiti 
— vetzootechniką, dar kiti 
lanko politinio švietimo ra-’ 
telio užsiėmimus, šiemet 
dar prisidėjo ii’ agrochemi
ja. Čia savo žinias gilina 
apie 150 kolūkiečių.
Lietuviško cirko muziejus

Per ištisą eilę metų cirko 
artistų Jono Ramanausko 
ir jo žmonos Jadvygos ar
chyvuose . kaupėsi suveny
rai, autografai, nuotraukos, 
o mintyse — svajonės ati
daryti pirmąjį lietuviško 
cirko muziejų. .

Kovo 30 d., švęsdami savo 
sidabrines vestuves, Rama
nauskai tokio muziejaus 
atidarymą ir suorganizavo. 
Pradžia labai kukli — du 
maži kambarėliai, kuriuose 
sutalpinti eksponatai suda
ro tik įžangą į busimąjį mu
ziejų.

Popieriaus fabrike
J. Janonio vardo popie- 

raius fabriko moterys, są
siuvinių rūšiuotojos, kovo 
30 dieną paprašė fabriko 

. administraciją peržiūrėti jų 
išdirbio normas ir J4s pa

 

didinti, kadangi JŽi šiol jų 
išdirbio normins buvusios 
per, mažos.

—Tai mūsų dovana Ge
gužės Pirmajai, — pareiškė

apie keturiolika tūkstančių
Gyvenamųjų namų . 

statybos kooperatyvai
Kauno mieste jau esą 

trisdešimt devyni gyvena
mųjų namų statybos koope
ratyvai. Gyventojų susido
mėjimas šios rūšies statyba 
greitai auga, vis daugiau 
atsiranda norinčių statytis ži 
namus koperaciojs būdu. O

"Kauno Audinių” fabriko 
darbo žmonės ne vien sten
giasi įvykdyti gamybos pla
nus, bet taip pat rūpinasi 
pagerinti savo cechų sien
laikraščius. Tą dieną redko
legijos nariai aptarė prie
mones, kaip geriau pasi
ruošti
įmonių sieninės spaudos ap
žiūrai.

“Pergalės” turbinų fab-

esą galima gauti ir iš di
džiosios chemijos įmonių at
liekų, kurios netrukus ims 
kauptis ir Kėdainių chemi
jos kombinate. Tai fosfo-

- j gipsas. Greitu laiku Kėdai- 
turėtume LLD? Palyginki-1nių chemijos kombinatas 

savo gamybos atliekomis 
irgi galės papildyti mūsų 

medžiagų ištek-

rajoninei pramones

iki 1970 metų tuo pagrindu rjke tą dieną,, baigiantis 
gyventojai gausią apie 125 darbui, stovėjo išrikiuoti te
tuksiančius kvadratinių'palo aušintuvai ir dūm- 
metrų gyvenamojo ploto, i siurbliai, kurie turėjo iške7mę mūsų spaudą su kitų 

srovių spauda. Prieš mus 
stovi ateities . tikrovė, gi 
anie blaškosi į visas puses. 
Be stiprios organizacijos 

. pasigrožėjimas. Knygą na
riai gauna vieną ar dvi me
tams, gi žurnalas išleidžia
mas kas trys mėnesiai. Žur
nale telpanti raštai vienu 
perskaitymu savo vertės ne
nustoja. Tai pagrindiniai 
visuomeniniais klausi m a i s 
informacijų šaltiniai, be ku
rių būtų sunku apsieiti. Su
važiavime reikės spręsti to
limesnį knygų ir žurnalo lei
dimą. Kaip dabar yra, iš 
LLD narinių duoklių $2 me
tams negalėsime verstis. Tik 
dėka kuopų ir rūpestingų 
visuomenininkų, a u k o mis, 
darbą galima tęsti.

Džiugu, kad Čikagos ap
skritis iššaukė Bruklyno 
apskritį į lenktynes gauti 
naujų narių ir sukelti au
kų suvažiavimui pasveikin
ti. Lenktynės jau duoda ge
rų sėkmių, jų delegatai į su
važiavimą vyks ne tuščio
mis.

Reikėtų pasistengti, kad 
iki suvažiavimo visi LLD 
nariai pasimokėtų už šiuos 
metus duokles . Centro sek
retorius pranešė, kad daugu
ma narių jau yra pasimokė- 
ję, bet dar ne visi. Lai su
važiavimui bus galima ra
portuoti, kad visi pasimo-

tikos sumetimais jie dabar s Žurnalo išleidimas yra LLD
skelbia, kad Jugoslavija yra 
kapitalistinio imperializmo 
pakalikų ir lekajų valdoma 
šalis, kur “atstatomas kapi- 
ifclizmas,”—lygiai kaip Sta
lino laikais Jugoslavija bu
vo demagogiškai puolama iš 
visų kampų.

Demagogija “taktiniais 
sumetimais” yra aršiausias 
teisybės priešas. Kuomet 
Kinijos draugai vaizduoja 
Titą kaip imperialistų klap
čiuką, jie giliai savo širdyje 
žino, kad tai nesąmonė, ly
giai kaip tą žinojo Stalinas.

Kinijos vadovybė puikiai 
žino, kad kur tik pasaulyje 
pergalingai surusena revo- 

' bucinė ugnis, ten galinga 
Tarybų Sąjungos ranka 
stengiasi ją saugoti, neleisti 
priešams jos užglemžti — 
nuo Kubos iki Vietnamo ir 
nuo Ganos iki Zanzibaro.

Pasaulio pažangiečiai, ma- 
nroi, su pasitenkinimu su
nko žinią, kad Mao ir kiti 
(Kinijos komunistų vadai pa
siuntė šiltą, draugišką svei
kinimą Chruščiovui jo gim
tadienio proga. Atrodė, kad 
tai posūkis link nuoširdes
nio vienybės siekimo. Jie ta
me sveikinime sakė, kad ide
ologiniai nesutikimai \yra 
laikini, akd reikia darbuo
tis dėl vienybės. Bet tą pa
čią dieną jų ideologiniai 
sąjungininkai Alb a n i j o j e 
Chruščiovą puolė dar bjau
riau, negu praeityje, o 
Hong-Konge išeinąs kairus 
kinų kalba laikraštis ataka
vę Chruščiovą taip, kaip as- 
mpns kulto laikais buvo ata- 

’ kilojamas Tito.
Pasaulio pažangiečiai nu- 

■ sivylę, kad sveikinimo tele
grama Chruščiovui buvo tik 
vienas Pekino žingsnis, o ne 
naujos tendencijos išraiška. 
Iš kitos pusės, pažangus pa-

Būsiantis LLD suvažiavi
mas bus mūsų Draugijos is
torinis suvažiavimas. Tais 
praeities laikais, kai LLD 
kūrėsi, mes tik teorizavome 
apie tai, kas yra šiandien. 
Draugijos leidžiamame žur
nale ir jos išleistose knygo- 

buvo tik teoriniai aiški
nama, apie gyvenimo pasi
keitimus ateityje. Ar bent 
vienas iš pirmųjų LLD na
rių tikėjo, kad mūsų seno
joje tėvynėje Lietuvoje dar 
mūsų dienomis įvyks tokios 
pakaitos, kad kumečių vai-

neturėtume savo laikraščių, 
neigi būtų galima išleisti 
knygų, ir tas drąsina narius 
ugdyti LLD eiles.

Mūsų suvažiavimas įvyks 
sąryšyje su kitų organiza
cijų suvažiavimais. Pasku
tiniame suvažiavime buvo 
jausta laiko stoka plates
niam Draugijos reikalų 
svarstymui. Ekonomija ir 
laikas nusako darbo meto
dus. Netokie dabai* laikai, 
kad būtų galima dažnai at
skirai turėti suvažiavimus. 
Vykstantieji į suvažiavimą 
turi pasiruošti, kad iš kolo
nijų raportai būtų kiek ga
lint labiau suglausti. Kai-, 
bas taipgi reikės trumpinti. 
Per ištisą dieną bus galima 
daug ką apsvarstyti.

Rūpinkimės, kad suvažia
vimas būtų skaitlingas ir 
įspūdingas.

K. Petrikienė, pirm.

Philadelphia, Pa.
Atlankėme sergantį “Lai

svės” skaitytoją, LLD 10 
kuopos narį, pažangių pa
rengimų lankytoją ir rėmė
ją d. Charles Misikonį-Ma- 
son. Jis pergyveno rimtą 
operaciją z bąk 15-tą, Metro
politan Hospital. Radome 
jau sėdint kėdėj. Atrodė li
gos išvargintas, bet smagu 
matyti nors ir’ povaliai 
sveikstant. Dar nežinojo 
kada grįš namo.Pažįstami 
draugai atlankykite ar 
užuojautos atvirutę pasiųs
kite, sutrumpinsite tą nuo
bodžią dieną ir sustiprinsi
te dvasią.

Jo namų adresas :543 W. 
Lurey St.

Linkime draugui greitai 
susveikti ir vėl būti sykiai 
su mumis veikime. *

F. P. Walantai

statybinių 
liūs.

Nauji
Miesto 

darbuotojams tikra “rugia- 
piūtė.” Jie ruošia ekonomi
nę miesto charakteristiką, 
kurią užbaigti vis nesiseka. 
Kaunas greitai auga, jo 
ekonominiai rodikliai didė
ja ne dienomis, o valando
mis, dėl to atsiranda vis 
naujų siūlymų bei papildy
mų.

Nuspręsta per dvejus ar
timiausius metus pastatyti 
Aleksote 400 vietų plačia- 
ekraninį kino teatrą ir jį 
perduoti naudojimui 1966 

dve-

ki.no teatrai 
plano komisijos

metais. Per sekanč 
jus metus tokį pat 
gaus Viliampolės gyvento
jai. Ramybės gatvės mikro
rajono naujakuriams pla- 
čiaekraninis teatras bus pa
statytas 1967 metais. Pa
nemunės ir Naujosios tai
kos Aikrorajono gyventojai 
apie tą patį laiką taip pat 

I turės plačiaekraninius.
Iš jų visų pati svarbiau

sioji statyba — plačiafor- 
matinis kino teatras. Tai 
būsiąs pirmasis mūsų res
publikoje toks kino teatras, 
kuriame tilps 800 žiūrovų. 
Jis jau pradėtas statyti Le
nino prospekte, netoliese 
geležinkelio stoties.

Naujos ligoninės
Plano komisijoje esą pa

ruošti projektai artimiau
siais metais rekonstruoti ir 
išplėsti jau esančias gydy
mo įstaigas ir stalyti nau
jas.

Vilijampolėje jau dedami 
pamatai moderniškai ligoni
nei, kuri po trejų metų bū
sianti baigta statyti. Ji tu
rės 300 lovų, o poliklinikoje 
per vieną pamainą galės ap
silankyti iki 750 žmonių. Jos 
stacionare ir poliklinikoje 
bus visi gydymo kabinetai,

arba apie 4,130 butų.
Gamtinės dujos

Tš broliškų respublikų at
keliaujančios gamtinės du
jos vis gausiau maitina 
miesto pramonę ir tvirčiau 
įeina į kauniečių buitį. At
einančiais metais numatyta 
aprūpinti dujomis dar 4,- 
480 butų. Jeigu šiuo metu 
mieste dujomis naudojasi 
apie 12 tūkstančių abonen
tų, tai 1970 metais jomis 
naudosis apie 42 tūkstan
čiai.

Vienoje spaustuvėje :
Kokia 30-oji kovo diena 

buvo Mickevičiaus-Kapsuko 
vardo (buv. Sp. Fondo 1Z 
spaustuvėje? Tą dienąuš 
Pedagoginės literatūros lei
dyklos gauti “Žmogaus ana
tomijos ir fiziologijos” bei 
“Auklėjimo programos vai
kų darželiams” rankraščiai. 
Pradėta rinkti “Skaitiniai” 
pagalbinių mokyklų IlI-čiai 
klasei. Mat, čia spausdina
mi beveik visi respublikos 
mokykliniai vadovėliai. Ri
šykloje baigiama gaminti 
TSRS istorija IX-X klasei, 
Barsukovo “Algebra” VI-
VII klasei, P. Laričeno “Al- 
gebros uždavinynas” VI-
VIII klasei, Anglų kalbos 
vadovėliai X ir XI klasėms.

Prieš keletą dienų sunkiai 
susirgo spaudė j as V. M. Ir 
štai šiandien, pasirodžius 
pranešimui, jog jam reika
lingas perpylimui kraujas, 
daugelis darbo draugų nu
skubėjo jam pasiūlyti savo 
kraujo.

Pietų pertraukos metu 
mokytojas pensininkas drg. 
Dalys skaitė paskaitą apie 
ateizmo pradininką Lietu
voje Kazimierą Lyščinskį.

Po darbo valandų salėje 
susirinko dramos ratelio da
lyviai repetuoti vodeyili 
“Meilės neišsemsi.” Kitomis 
dienomis čia repetuoja vo-

liauti į Bulgariją ir Mongo
liją. Antrajam cechui ši 
diena buvo reikšminga tuo,
kad Baltijos laivų statyklos moterys.
inžinieriai, atvykę į fabriką, 
puikiai įvertino pergaliečių 
pagamintą naujo reguliuo
jamojo žingsnio sraigtą, ku
rį jie išsiuntė į Nikolajevo 
miestą.

“Silvos” kojinių fabrikas 
kovo 30 d. pagamino 14,- 
640 porų kojinių viršum 
plano. Dienos normą įvyk
dė 122 procentais.

Viename kolūkyje
Pajiesio kolūkyje kovo 30 

d. primelžta ir į pieninę pri
statyta virš trijų tonų pie
no. O nuo metų pradžios 
tame kolūkyje 100-tui hek
tarų naudmenų tenka po 
135 centneriai pieno. Tai 43 
centneriais daugiau, kaip 
pernai per tą patį laiką.

Vyrai su vežimais ir trak- 
torinėm rogėm iš pat ryto 
nuskubėjo prie galvijų ir 
kiaulių fermų. Kol nepra- 
skydę keliai, jie skubino 
kuo daugiau išvežti į laukus 
mėšlo. Vieni išveža, o kiti 
sluoksniuoja jį su durpė
mis, primaišydami dar 
mineralinių trąšų ir palais- 
tydami srutomis. Tuo būdu 
paruošiamos geros trąšos 
cukriniams runkeliams, bul
vėms ir kukurūzams. Tik 
per vieną kovo 30 dieną į 
rietuves tuo būdu sukrau
ta apie 50 tonų organinių 
trąšų.

Žiemkenčių pasėlių plo
tuose plušo 25 žmonės. Jie 
nuleidinėjo tirpstančio snie
go vandenį. Su kastuvais 
išvalydami užtvinusias va
gutes, užtvenktus griovius 
ir sulaužydami apledėjusią 
sniego plutą, jie gelbėjo 
žiemkenčius nuo išmirkime.

Keturi vairuotojai sunk
vežimiais vežė iš Kapsuko

O darbo ir užmokesčio 
skyriaus viršininkas tą do
vaną pavertė pinigais. '

Eilinė septynmečio diena 
sukaupė valstybei tūkstan
čius . O kiek tokiu dienu 
metuose!

( Pavienių asmenų 
\ pasisakymai
\G. Bielinytė: Tą dieną iš 
ryto skubėdama Mackevi- 
čiaus gatve, susi ž a v ė j a u 
milžiniška mokytojų kolek
tyvinio namo statyba. Kaip 
išdidžiai sukioja savo plie
ninį kaklą kranas^ kilnoda
mas sunkius stambiaplokš
čius gabalus. Tai vis mūsų 
liaudies rankomis sukurta! 
O dar neseniai, prieš 30 me
tų namai buvo statomi 
rankoųiis... Einu gatve ir 
negaliu atsidžiaugti naujai 
išaugusiu namu, o taip pat 
technika, kuri pavaduoja 
dešimtis ranku, c •

Pensininkė G, Belžakienė: 
Aš, pažymėdama septynme
čio šiokiadienį — kovo 
30-ją, išsėdėjau tapydama 
paveikslą “Klipatas.” Šį tą 
dirbau prie B. Sruogos 
“Dievu miško” tematikos... 
Tegu tai bus mano kuklus 
indėlis į miesto gyventojų 
septynmečio šiokia d i o n i o

Tokio kūrybingo darbo en
tuziazmo bei tokių didelių 
pasiekimų akivaizdoje vi
siems mūsų darbo žmonėms I c-
reiktų pamiršti įvairius dar 
pasitaikančius trūkumus bei 
nedateklius ir su nepalau
žiama viltimi žiūrėti į atei
tį ir laukti greito ir efek
tingo pagerėjimo visose gy
venimo srityse.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antr., baland. (April) 28, 1964 /
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A. Jakševicius

Iš Vilniaus miesto Darbininkų 
deputatų tarybos praeities

(Pabaiga)
Tuo metu mūsų darbas 

masėse, susijęs su rinkimais 
į Darbininkų deputatų ta
rybą, įgavo platų užmojį. 
Tai sujaudino okupantus ir 
visus darbininkų klasės 
priešus, kurie mėgino pri
taikyti kitokią taktiką. Kar
tą mūsų organizacija gavo 
tūlo komiteto kvietimą at
siųsti savo atstovus į soci- 
aldemokratų laikraščio 
“Darbo balsas’” redakciją, 
į “demokratinių” organiza
cijų pasitarimą, kuriame 
turėjo būti svarstomas klau
simas apie “demokratinės” 
valdžios sukūrimą mieste. 
R. Pileris ir aš buvome nu
siųsti ten, kad gautume in
formaciją. Pirmininkavo 
Steponas Kairys. Mus ypač 
nustebino dviejų kaizerinių 
karininkų - lietuvių dalyva
vimas; jiedu taip pat va
dino save socialdemokra
tais (jų pavardžių dabar 
nebeprisimenu).

Pataikūnai kaizerinei 
' okupacijai

Susirinko seni vilkai, įgu
dę užsiiminėti menševiki- 
niais plepalais. Jie kalbėjo 
apie demokratiją, apie pla
čią atstovybę ir. pan. Vie
nas iš dalyvavusių karinin
kų pasiūlė išrinkti delega
ciją pas generolą (pavar
dės nea/tsimenu) — okupa
cinės valdžios atstovą, ku
ris, esą, patenkinsiąs demo
kratinės visuomenės pagei
davimus, ir klausimas, gal 
būt, išsispręsiąs teigiamai. 
Kairys pastebėjo, jog mes 
ironiškai šypsomės, žodžio 
paprašiau aš ir pareiškiau 
maždaug štai ką: “Pirma, 
mes atvykome čia ne tartis, 
o informacijos tikslais. 
Antra, mes laikome šį pa
sitarimą nesant kompeten
tingu spręsti klausimą. Kie
no vardu jūs kalbate? Juo 
labiau mums atrodo juokin
gas okupacinės armijos at
stovo pasiūlymas eiti nusi
lenkti okupantams. Vienin
telis pilnateisis miesto šei
mininkas yra darbininkai, 
kurie, kaip yra žinoma, jau 
pradėjo rinkti savo teisėtą 
valdžios organą — Darbi
ninkų deputatų tarybą. Ki
tos valdžios mes nepripa
žįstame ir niekuomet ne- 
pripažinsime.” Po to mes 
išėjome iš pasitarimo.

Lapkričio mėn. pabaigoje 
į Vilnių atvyko V. Kapsu
kas, Z. Angarietis ir kiti 
žymūs partijos veikėjai. 
Oportunistinės organizaci
jos, savo eilinių narių spau
džiamos, buvo priverstos 
sutikti sudaryti specialią 
komisiją rinkimams orga
nizuoti. Jos vis dar tikė
josi, kad sabotažu ir viso
kiomis kombinacijomis 
joms pavyks suskaldyti 
darbininkų eiles ir tuo pa
čiu paversti niekais šūkį 
“Visa valdžia Taryboms,” 
juo labiau, kad jos tikėjosi 
“Soldatenrato” paramos.

Šiomis sunkiomis sąlygo
mis komdnistams teko 
įtempti visas jėgas, kad jie 
galėtų atremti atviras ir 
užmaskuotas priešų pinkles. 
Bet tuo metu mūsų jėgos 
jau buvo žymiai išaugusios. 
Dar anksčiau į Vilnių atvy
ko Kazys Rimša, Noviko
vas, Marytė Peledžiūtė 
( N o r v i d i enė), energingi 
draugai ir labai geri ora
toriai.

Vėliau atvažiavo Juozas 
Opanskis, Baltrus Matuse
vičius, Jonas Olskis ir kiti. 
Darbas virte užvirė. Oku

pantai uždrausdavo komu
nistų mitingus, sulaikydavo 
mūsų agitatorius. Tačiau 
tai netrukdė mūsų drau
gams skleisti masėse tiesos 
žodį. Revoliuciniu būdu, 
darbininkams remiant ir 
aktyviai dalyvaujant, bū
davo organizuojami skrajo
jami mitingai ir nelegalūs 
susirinkimai. Jeigu pasiro
dydavo neprašytas svečias, 
darbininkai duodavo jam 
reikiamą atkirtį. Mūsų vy
rai nueidavo ir į kitų par
tijų mitingus. Tuo metu 
Vilniuje gausiausia iš soci- 
alsusitaikėliškų partijų bu
vo “Bundas.” Jis laikė save 
monopolininku “žydų gat
vėje,” kaip tuomet buvo sa
koma. Tam tikrą įtaką tu
rėjo centrinė RSDDP or
ganizacija. Visos kitos par
tijos — tai buvo generolai 
be armijos. Atėję į kitos 
partijos sušauktą mitingą, 
mūsų draugai, susirinkusių 
darbininkų palaikomi, už
valdydavo tribūną, nepai
sant atkaklaus partijų 
vadų priešinimosi. Ypač 
didelį pasisekimą mitin
guose turėdavo darbininkų 
numylėtinis Julius Šimile- 
vičius (Raisenas), kuris, 
puikiai mokėdamas rusų 
ir žydų kalbas, pasižymė
damas nuostabiu oratoriaus 
talentu, buvo pavojingas 
oponentas plepiams — kai
riesiems bunclininkams.

Vienintelė vieta) kur mes 
jausdavomės esą visiški šei
mininkai, buvo darbininkų 
klubas Varnų gatvėje. Jei
gu čia ir pasirodydavo žan
darai, tai toliau įėjimo du
rų jie bijodavo nosį kišti.

Tokiomis štai sąlygomis 
Vilniaus miesto komunistai 
kovojo už pirmąją Darbi
ninkų deputatų tarybą. 
Nieko nuostabaus, kad 
įvairaus plauko oportunis
tams, visomis teisybėmis, 
įvairiomis machinacijomis, 
gaunant taip pat okupantų 
paramą, pavyko surinkti 
nežymią daugumą. Bijoda
mi kaip ugnies revoliucinės 
kovos, jie nutarė panaudo; 
ti savo padėtį darbinin
kams atitraukti nuo kovos 
ir galų gale padėti buržu
azijai užgrobti valdžią. 
Šiuo tikslu jie stengėsi stab
dyti visą Tarybos atidary
mą ir organizuoti jį gruo
džio 13 d. patylučiais sa
vo klube. Bet šį sumany
mą sužlugdė griežtas Lietu
vos ir Baltarusijos KP CK 
protestas. Lietuvos ir Bal
tarusijos KP Centro Komi
tetas paskelbė, kad iškil
mingas tarybos atidarymas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
15 d. Gruodžio 16 d. buvo 
paskirtas visuotinis strei
kas ir demonstracija Ta
rybai paremti: buvo iškel
tas šūkis “Visa valdžia — 
Taryboms!”

Atėjo ilgai lauktoji die
na ! Darbininkams reika

laujant, “Soldatenrat” buvo 
priverstas išskirti Tarybai 
geriausias miesto patalpas 
—Miesto salę (dabar Vals
tybinė filharmonija). Se
nasis Vilnius po 1905 metų 
įvykių nebuvo matęs tokio 
didingo paveikslo. Tai bu
vo iš tiesų ryžtingos Vil
niaus darbininkų kovos die
na. Galinga demonstraci
ja tą vakarą akivaizdžiai 
parodė, su kuo eina darbi
ninkai. Nepartiniai darbi
ninkai, taip pat dalis, darbi
ninkų - bundininkų palaikė 
komunistus, kurie gavo 
daugumą Prezidiume, ir vi
sais svarbiais klausimais 
buvo priimti jų pasiūlymai. 
K o m p a r t i j ai paraginus, 
gruodžio 16 d. į gatves išė
jo tūkstančiai darbininkų 
su raudonomis vėliavomis, 
su šūkiais: “Visa valdžia 
Darbininkų deputatų tary
boms!,” reikalavo uždraus
ti okupantams išvežti iš 
Vilniaus garvežius, riedme
nis, įrengimus ir pan. Dvi
dešimt tūkstančių darbinin
kų ryžtingai pareiškė sa
vo valią. Bet kova už val
džią tik prasidėjo. Okupan
tai stengėsi išsaugoti val
džią savo rankose.

Mūsų reikalavimai
1918 m. gruodžio 18 d. 

Tarybos Prezidiumas nuta
rė pranešti okupacinės val
džios organams, kad Dar
bininkų deputatų taryba 
yra vienintelė teisėta 
valdžia mieste, ir todėl 
nuo šios dienos visa val
džia pereina į jos pan
kas. Apie tai specialiu 
skelbimu visomis vietinėmis 
kalbomis buvo pranešta ir 
mjesto gyventojams. Nuo 
1918 metų gruodžio 20 d. 
buvo pradėta legaliai leisti 
CK organą “Komunistas” 
lietuvių kalba. Po kurio 
laiko jis buvo pradėtas leis
ti taip pat rusų, lenkų ir 
žydų kalbomis. Be to, buvo 
nutarta išleisti iš kalėjimo 
visus politinius kalinius, 
buvo paskirtas kalėjimo ko
misaras ir miesto ūkio ko
misaras, darbininkams bu
vo suteikta susirinkimų 
laisvė be jokio okupantų 
kišimosi. Buvo paskelbtas 
nutarimas, draudžiąs oku
pantams išvežti iš miesto 
bet kokį turtą, buvo paskir
tas geležinkelių mazgo ko
misaras, kuris organizavo 
darbininkų miliciją šio nu
tarimo vykdymui sekti.

Visa tai įsiutino okupan
tus. Gruodžio 20 d. vėl 
prasidėjo geležinkelininkų, 
tame tarpe ir Tarybos na
rių, suėmimai. Okupantai 
atsisakė perduoti kalėjimą 
paskirtajam komisarui. Ta
ryba kreipėsi į “Soldatenra- 
tą,” reikalaudama perduoti 
liaudies milicijai 800 šau
tuvų ir 10 kulkosvaidžių. Ir 
šitas reikalavimas nebuvo 
įvykdytas. Gruodžio 22 d.

Taip atrodo vienas iš daugelio naujai 
ūkio akademijos korpusą Noreikiškėse.

įvyko antrasis Tarybos po
sėdis. Šį kartą oportunistai, 
naudodamiesi tuo, kad 40 
Tarybos narių sėdėjo kalė
jime, dar kartą mėgino su
žlugdyti Tarybos veiklą. 
Klastingais, užmaskuotais 
pasiūlymais jie tikėjosi už- 
grobti'daūgumą Prezidiu
me. Bet ir čia jiems neiš
degė : dauguma deputatų 
vieningai parėmė komunis
tus. Tame pat posėdyje bu
vo priimtas dar vienas la
bai svarbus komunistų 
frakcijos .pasiūlymas: nu
traukti bet kokius ryšius 
su “Soldatenratu,” kaip su 
aiškiai kontrrevoliucine or
ganizacija.

Gruodžio 24 d. buvo pa
skirtas visuotinis streikas, 
iškėlus labai svarbius rei
kalavimus: išleisti visus po
litinius kalinius, perduoti 
miesto savivaldą visiškai į 

i T a r y b o s rankas ir pan. 
Streikas vyko vieningai ir 
sutelktai. Naktį iš lapkri
čio 24-osios į 25-ąją oku
pantai išleido iš kalėjimo 
geležinkelininkus, bet kitus 
darbininkus dar tebelaikė 
ten. Taryba paskelbė, kad 
streikas tęsis toliau. Ma
tydami tokį darbininkų vie
ningumą ir pasiryžimą, oku
pantai buvo priversti pa- 

i tenkinti Tarybos reikalavi- 
i mus. Gruodžio 25-osios va
kare visi politiniai kaliniai 
buvo išleisti į laisvę, nors 
kiti reikalavimai buvo pa
tenkinti tik žodžiais.

Kova už valdžią kompli
kavosi, nes vietos buržuazi
ja, okupantų palaikoma, 
pradėjo veikti ryžtingiau. 
Okupantai, ruošdamiesi iš
vykti iš krašto, sudarė slap
tą suokalbį su lenkų ir lie
tuvių buržuazija, apginkla
vo pilsudskininkus, kurie 
ruošėsi ginkluotiems veiks
mams prieš darbininkus.

1919 m. sausio 1 d. vo
kiečiai pradėjo evakuotis. 
Pilsudskininkų gauja apsu
po darbininkų klubą Varnų 
gatvėje, kur buvo keliasde
šimt darbininkų, jų tarpe ir 
Tarybos narių. Darbinin
kai atkakliai laikėsi iki pas
kutinio šovinio, iki paskuti
nės granatos. Atsitiko taip, 
kad ginkluotas darbininkų 
būrys, skubėjęs draugams .į 
pagalbą iš Kirtimų, pake
liui buvo priverstas susi
remti su užpuolusiais jį vo
kiečiais bei pilsudskininkais 
ir negalėjo atvykti laiku. 
Penki vadovaujantys drau
gai, nenorėdami pasiduoti 
gyvi, nusižudė. Bet neilgai 
banditams teko džiaugtis 
pergale; į pagalbą Vilniaus 
darbininkams ėjo Raudo
nosios Armijos dalys. “Šau
nieji” kariaunos išmovė iš 
miesto. Vilniaus Darbinin
kų deputatų taryba 1919 m. 
sausio 5 d. vakare tapo vi
sišku miesto šeimininku.

Bet tai dar nebuvo ga
lutinė pergalė. Daug me
tų Lietuvos darbo žmonėms 
teko eiti sunkiu kovos ke
liu, kol jie, broliškosios ru
sų tautos ir, kitų broliškų 
tautų padedami ir remiami, 
galutinai nusikratė vergo
vės pančiais ir dabar bro- 

; liškoje, vieningoje tarybi
nių respublikų šeimoje ku
ria savo laimingą gyveni
mą, savo laimingą ateitį— 
komunizmą.
Vilnius.

Vaiduokliai
Apie vaiduoklius kartais 

šneka žmonės ir dabar. O 
seniau, ypač kaimuose, vien 
apie juos ir tekalbėdavo. 
Beveik kiekvienoje jaujoje 
vaidindavęs!, paupiuose 
laumės slankydavusios, iš 
pabalių žmogaus tyko j ę vel
niai.

Kiek baimės tada sukelda
vo balų dujos, kurios lieps
nelių pavidalu pasirodydavo 
žemės paviršiuje. Tylų va
karą, anot žmonių, jos at
rodydavo lyg “klajojančios 
dūšelės.” Pasakodavo, kad 
tos ugnelės žmogų vydavu
sios ir sugavusios jį dusin
davo. O dabar kiekvienas 
moksleivis žino, kad tai pa
prasčiausios metano dujos.

Senovėje po Lietuvos kai
mus su dresiruotais lokiais

Rašytojai ir knygos

Knyga -«kaip daina
Dar tada, kai 1941 m. ba-' 

landžio 22 d. busimasis ra
šytojas Mykolas Sluckis bu
vo Paįahgos stovykloje ir jo 
“vaikystę, atkutusią, nušvi
tusią kartu su vos gimusia 
Tarybų Lietuva, suvažinėjo 
geležiniais vikšrais vokiš
kųjų fašistų tankai..-,” jo 
sąmonėje visam gyvenimui 
įsibrėžė neužmirštami, šiur
pūs karo vaizdai, neapykan
ta fašizmui.

Jau pirmaisiais pokario 
metais pradėjęs rašyti vai
kams, rašytojas savo kūry
ba siekė nuskaidrinti mažų
jų skaitytojų vaikystę, iš-
aiškinti jiems, kokia kaina 
iškovota šviesi dabartis. 
“Aš noriu, — sako M. Sluc
kis, — kad jų širdyse amži- 

bastydavosi lokininkai. Ei- nai gyventų neapykanta fa-

Brasilia. — Prisaikdino 
generolą A. C. Branco 
kaip Brazilijos 25-tąjį pre- 

j Z'identą. Jis sakė, kad gins 
“demokratijos” reikalus ne 
tik Brazilijoje, bet ir kitose 
Lotynų Amerikos šalyse, 
bet tuo pat kartu visu' 
griežtumu puls komunistus, 
ir jų simpatikus.

4 pusi. Laisve (Liberty) Antr.

nant į gryčią, lokininkas ty- 
čiaTimptelėclavo lokį už vir
vės. Išmokytas lokys ne
žengdavo per slenkstį, o 
atatupstas traukdavosi at
gal. Tada lokininkas paaiš
kindavo, kad lokys į vidų 
neina dėl to, jog pirkioje 
yra apsigyvenęs nelabasis. 
Šeimininkui paprašius ir, 
žinoma, apdovanojus loki- 
ninką, tas išpešęs lokio gau
rų, pasmilkydavo, pašlaks
tydavo kertes švęstu vande
niu ir tada jau įvesdavo 
žvėrį, šeimininkas džiaug
davosi, kad piktąją dvasią 
iš pirkios išvarė. Būdavo 
patenkintas ir lokininkas, 
apgavęs tamsų žmogų ir iš
viliojęs iš jo mokestį.

O kiek visokių pasakoji
mų apie vaiduoklius yra at
siradę sąryšyje su miegu ir 
sapnais. Pavyzdžiui, žmo
gus važiavo iš turgaus per 
mišką ir užsnūdo. Skrisda
ma varna kranktelėjo, ir jis 
pabudo. Toks pilietis jau 
pasakoja apie vaiduoklį. Jis 
nepajuto, kad buvo užsnū
dęs, todėl sapną ir varnos 
kranktelėjimą sumaišo kar
tu — jam atrodo, kad ma
tė kažkokį vaiduoklį.

Tikėjimą vaiduokliais pa
laiko ir kunigai bei davat
kos. ‘ Kuo žmogus labiau bi
jo ir tiki vaiduokliais, tuo 
dažniau jis eina į bažnyčią 
ir negaili jai aukų. Juk se
niau ir bažnyčia už tam tik
rą atlyginimą vydavo piktas 
dvasias iš žmogaus arba na
mo, kaip ir lokininkai.

•. Jei norite, galite ir patys 
pamatyti “vaiduoklį.”

Iškirpkite iš popieriaus 
baltą velniuką ir užklijuoki
te jį ant nemažo juodo po
pieriaus lapo. Stipriai jį 
apšvietę, nenuleisdami akių, 
žiūrėkite keliolika sekun
džių į tą velniuką. Paskui 
staiga nukreipkite akis į 
baltą sieną. Joje pamatysi
te tą patį velniuką, tik juo
dą.

Tai ne stebuklas, o pavar
gusių akių nervų padari
nys. Panašiu būdu kartais 
prieš akis šmėkšteli pažįs
tamo, nors Jau seniai miru
sio, žmogaus veidas. Taip 
tikinčiai’ .bobutei, besimel
džiant ir. visą laiką žiūrint 
į kokio nors šventojo žvilgs
nį, tas šventasis pa s i r o d o 
ant sienos.

Tikintis žmogus tai palai
kys stebuklu ar apsireiški
mu. Suprantančiam žmogui 
čia nieko antgamtiško nė
ra.

Sergantiems nervų ligo
mis žmonėms irgi matosi 
nesami daiktai. Kartais 
jiems atrodo, kad kažkas 
nuolatos krabžda kampe. 
Susirigę religingi žmonės 
kartais sako, kad pas juos 
buvo atėjęs dievas ar pasi
rodžiusi šventoji Marija.

baland. (April) 28, 1964

šizmui, kur ir kada, kokiu 
kruvinu šešėliu jis beatgin
tų. Aš trokštu, kad vaikų 
širdyse degtų tauri meilė 
tarybiniams kariams - išva- 
d u o t o j a m s, sugniuždžiu- 
siems patį baisiausią fašiz
mo slibiną. •. Aš noriu, kad 
vaikai karštai mylėtų savo 
gimtąjį kraštą, savo beribę 
socialistinę Tėvynę, kad jie 
augtų laimingais, tauriais ir 
drąsiais žmonėmis.” Rašy; 
tojo apsakymai “Aš vėl ma
tau vėliavą,” “Busimasis ka
pitonas,” “Pirmas suolas,” 
“Adomėlis sargybinis,” “Si
gitos jūra,” “Kaip sudužo 
saulė,” romanas “Geri na
mai” ir kitos knygos gyve
na vaikų širdyse.

Įtemptas, atkaklus dar
bas, nuolatinis naujo ieško
jimas — štai kas apibūdina 
M. Sluckio kūrybinį kelią. 
Jį jaudina aštrios, drama
tiškos pokario metų klasių 
kovos problemos, gilius ran
dus žmonių gyvenime pali
kę konfliktai. Apsakymų rin
kiniuose “Vėjų pagairėje,” 
“Uvertiūra ir trys veiks
mai” iškyla ryškių ir savitų 
charakterių galerija, verčia 
susimąstyti daugeliu gyve
nimiškų klausimų. Rašyto
jas stengiasi savo kūriniuo
se spręsti įvairias temas sa
vitomis, originaliomis meni
nėmis priemonėmis.

gėrio žodžiai apie romaflft 
“Laiptai į dangų”...

—Tai žmogų kažkaip pa
skatina, įpareigoja, — kal
ba M. Sluckis, — sukelia 
naujų minčių, naujų planų. 
Man 1964-ieji atnešė geras 
naujienas, tikiuosi, kad jie 
bus našūs. Dabar ruošiu ap
sakymų rinkinį vaikams ir 
romaną šeimos gyvenimo 
klausimais.

M. Sluckio, vieno kūrybin
giausių mūsų proz i n i n k ų 
kūriniai skamba rusų, lat
vių, lenkų, ukrainiečių, bal
tarusių, moldavų, armėnų, 
kazachų, čekų, vokiečių ir 
kitomis kalbomis. Platus 
kelias Tarybų santvarkos 
metais išaugusiam jaunam 
talentui! Tegul išsipildo 
rašytojo troškimas: “O 
šiandieną norisi dirbti, kaip 
niekad, norisi kurti taip, 
kačĮ knyga skambėtų kaip 
daina -.. Kad ji būtų reika
linga žmonėms, jaunimui, 
visiems, kuriantiems šviesią 
mūsų Tėvynės rytdieną.”

M. Jurkus
Vilnius

Worcester, Mass.
Prisiminimas

Jau rašiau, kad Aido 
choras ruošiasi prie savo 
gyvavimo 50 metų jubilie
jaus gegužės 24 d. ČiaĄik 
noriu priminti, kad musų 
mokytojas Jonas Dirvelis 
deda daug pastangų, su juo 
ir visas choras, kad šį nuei
ta 50 metu meno—muzikos 
ir dainų—kelią su gražiau
siais prisiminimais dainoje 
galėtume atžymėti., žodžiu, 
duetai ir solistai, kurie .yra 
atsižymėję per desė t k u s 
metų mūsų išeivijoje, smar
kiai rengiasi prie šio jubi
liejaus. Turėsim ir svečių— 
dainininkų, ir vieną šaunų 
chorą. O po koncerto bus 
banketas pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Vėliau parašysiu apie vi
sus talentus, ir paveikslai 
tilps “Laisvėje”, kuriuos tu
rėsim. J. M. L.

... Eilinė rašytojo darbo 
diena. Kartais ji — kupina 
darbo: nepasisekimų, nusi
vylimų, ieškojimų. O kar
tais—netikėta, šildanti kaž- susirinkimas įvyks 
kokiais spinduliais. O tie 
spinduliai dažniausiai — ge
ros žinios, skaitytojų laiš
kai.

Praėjo 1963-ieji. Rašyto
jui malonu, kad užvertus
paskutinį tų metų kalendo
riaus lapelį, kartu atsivertė 
nauji kūrybinės biografijos 
puslapiai. Štai metų pabai
goje išėjo apysaka “Laip
tai į dangų” ir apysakaitė 
jaunimui “Kelias suka pro 
mus.” 1964 m. “Pergalės” 
žurnalo pirmame numeryje 
pasirodė pluoštas naujų ap
sakymų, žurnale “Zvezda” 
pradedamas spausdinti ro
manas “Laiptai į dangų.” 
Berlyne leidžiamame vokie
čių kalba rinkinyje “Naujo
ji tarybinė proza” spausdi
nami ir M. Sluckio apsaky
mai... Iš JAV atskrido 
nuoširdūs draugiški A. Mar-

Tokius žmones reikia gy
dyti.

Šiandien daugumas žmo
nių nebetiki stebuklais ir 
vaiduokliais, todėl baigia 
nykti ir pasakojimai apie 
juos.

Vaiduoklių niekados ne
buvo ir nebus. Tik tamsus 
ir prietaringas žmogus sa
vo vaizduote sukūrė baisius 
vaiduoklius.

P. Pečiūra
(Iš “Pionieriaus”)

Detroit, Mich.
LDS susirinkimas

.■į
LDS 21 kuopos svarbus 

sekma
dienį, gegužės 3 d., 11 vai. 
ryto, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes bus renkama 
LDS Centro valdyba. Taip
gi bus renkami delegatai į 
LDS Seimą, kuris įvyks lie
pos mėnesį. Turėsime ir ki
tų svarbių reikalų.

N. Astrauskiene, 
sekretorė

Hartford, Černių
Sūnų ir Dukterų Dra'ų- 

gystė jau nariais yra ne
skaitlinga, ir esami yra se
nyvo amžiaus. Bet vis dar 
atsiranda energingų narių, 
kurie nors vieną kartą per 
metus suruošia parengimą, 
kad pasidarytų pelno ir na
riai turėtų progą susitikti.

(Balandžio 5 d. buvo su
ruošta pietūs. Publikos at
vyko vidutiniškai. Parengi
mą suruošė draugystės val
dyba, nes daug narių yra 
išsiėmę pasportus ir nesi
lanko į susirinkimus. Už 
tai turėtume būti dėkingi 
valdybos nariams.

Pietus rengiant dauginu
siai sunkaus darbo turėjo 
gaspadinės, kurios tiek 
daug ir skanaus maisto pa
gamino. Didelis ačiū joms 
už sunku darba.

V. S.



Avalon, N. J.
Malonūs gyvenimo 

atspindžiai
\ Nei nepasijutome, kaip 

šiurkšti ir šalta žiema pra
bėgo. Atėjo pavasaris ir su 
po gamta visu gražumu ir 
fialonumu atgijo. Rodosi, 

kad žiemos, visai ir nebuvo. 
Niūri, nuplikus gamtą išei
na iš vaizduotės, nes me
džiai ir krūmokšniai dengia
si gražiais žaliais rūbais, 
žolė pievokšny ir sodyboj 
gražiai stiebiasi aukštyn. 
Sodyboj persiškos slyvos 
pražydo, net negali atsigro
žėti gamtos gražumu ir ma
lonumu. Tai tik pirmutiniai 
diegai gamtos gražumo.

Bekampienė juk dirba, 
( triūsia, kasa žemę ir ją 

tręšia; jai rūpi, kad jos ro
žės ir lelijos gražiai augtų 
ir žydėtų.

Nežiūrint, kad praėjusio
ji žiema buvo ilgoka, bet ji 
mums nejsipyko, nes sniego 
^ik apie 10 dienų išbuvo ant 
žemės ir iš viso tik 1-2 co
liai. Oras buvo beveik vi
są žiemą giedras ir gražus. 
Nors buvo Vėjuotas, bet jo
kio blogio, jokių nuostolių 
nepadarė, tik jūros krantai 
daugely vietų išplauti ir 
Atlantės paplūdimys liko ly
gus, kaip lenta. Vasaroto
jai turės smagumo ir malo
numo pagulėti ant lygaus 
smėlio ir pasikaitinti skais
čioj saulutėj.
A Mudu su Elzbieta visą lai
ką buvome užimti. Elzbie
ta siuvo ir mezgė, o aš 
piausčiau ir kapojau mal
kas ir mokiausi lietuviškai 

. rašyti.
Mudu einame kartu su gy-

venimu ,tai mums ir draugų | darbas eina pirmyn^ tai yra, 
netrūksta. Mūsų gyvenimas > gauname da,ug gražių ne
pairus ir įdomus. Mudu ne žiotų drabužių. Išpardavi- 
vieni. - štai balandžio 19 d., nias įvyks gegužės 19—-20 
pavalgius pietus, rengiuosi dienomis. Kas dar turitepavalgius pietus, rengiuosi dienomis. Kas dar turite 
eiti kambarių dažyti, kaip nereikalingų daiktų išėju-
prie mano namo privažiuo
ja gražus, skaisčiai mėlynas 
automobilis ir iš jo išlipa A. 
Lipčius, Pov. Šlajus ir A. 
Pranaitis. Buvo džiugu ir 
malonu pasimatyti su šir- 

Jangais judėjimo ir idėjos 
draugais. ,

Pasikalbėjome apie bė
gantį gyvenimą ir jo įvy
kius. Pasitarėme apie dau
gelį įvairiausių reikalų. Po 
truputėlį pasivaišinome, ir 
Taip geriausioj nuotaikoj 
laikas prabėgo.

A. Lipčius, besikalbant, 
pasisakė, kad jų atvažiavi
mo tikslas buvo pasitarti su 
mumis apie įvyksiančius 
mūsų rezidencijoj šią vasarą 
lietuvių pažangiečių du są
skrydžius. Pagal susidėju
sias aplinkybes, sako jis, 
vienas sąskrydis galės įvyk
ti be didelių keblumų; nors 
jūsų didysis namas bus iš
nuomotas, visgi galės suva
žiuoti iki 70 asmenų, — di
desniam publikos skaičiui 

Rūksta tūlų patogumų. 
7Bet antras sąskrydis turės 
"būti didžiausias ir pasek- 
mingiausias už visūs kada 
nors jūsų rezidencijoje bu
vusius. Tam sąskrydžiui 
mes turime užimti abu jūsų 
namus, nes j an suvažiuos 
iš plačios apylinkės nema
žiau 150 asmenų. x

Sąskrydžiams datos bus 
paskelbtos artimoj ateity.

Pokalbyje paaiškėjo, kad 
abiejų parengimų komisijo
je yra ir daugiau asme
nų, bet jų vardai bus pa
skelbti vėliau.

J. A. Bekampis
------------- -- ------------------

1 Roma. — Italijos karo 
Tė&tuvas “C-119” nukrito į 
jūrą, lakūnai žuvo.

Dakaras. — Afrikoje au
ga prieš baltus žmones nu
sistatymas.

Worcester, mass
Lietuvos filmų, rodymas 

ir banketas pavyko
LDS 57 kp. buvo suren

gus metinį banketą su filmų 
(slides) rodymu balandžio 
19 d. Diena pasitaikė graži, 
saulėta, šilta, tai ir svečių 
atsilankė (Jaug. Turėjome 
svečią iš New Yorko LDS 
centro sekretorių J. Siurbą, 
kuris buvo pakviestas pa
kalbėti. Jis savo trumpoje 
kalboje^ supažindino vietos 
lietuvius su šia labdaringa 
apdraudos draugija, kokią 
naudą priklausantys prie 
Liet. Darb. Susivienijimo 
gauna atsitikime ligos ar 
mirties. Baigdamas ragino 
visus tuos, kurie dar nėra 
nariais, priklausyti. Ypač 
ragino tėvus, kad jie savo 
jaunimą vaikus ir anū
kus prirašytų prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

Filmus-slides rodė J. Siur- 
ba, tai iš savo kelionės po 
Lietuvą, kuriuos jis pats nu
filmavo būdamas viešnagėj 
Lietuvoje.

Balandžio 13 d. įvyko 
LLD 11 kp. mėn. susirinki
mas. Parengimų komitetas 
raportavo, kad abu paren
gimai, kurie buvo skiriami 
spaudos paramai, pavyko 
gerai. Pirmutinis buvo 
“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo pasveikinimui, pa
siųsta 100 dol. Paskutinis 
“Vilnies” šėrininkų suva
žiavimo sveikinimui. Pa
rengimas davė virš 50 dol.

Kuopietės draugės rapor
tavo, kad rengiamės prie 
senų daiktų išpardavimo, 

šių iš mados, kaip tai radi
jų, laikrodžių, žiedų, mes 
dėl jų turime pirkėjų. Pa
šaukite mus, mes priimsime 
jūsų daiktus ir paversime į 
pinigą.

Pavasaris jau čia, žiemi
niai parengimai jau baigė
si, pradėsime vasarines ge
gužines - piknikus.

Pereitą savaitę pasitaikė 
saulėta diena, tai sumaniau 
nuvažiuoti ir tyru oru pa
kvėpuoti mūsų gražiajame 
Olympia Parke. Važiuoda
mas maniau, kad aš būsiu 
pirmutinis iš po šaltos žie
mos parke, bet apsirikau. 
Atvažiavęs radau apie še
šias automašinas. Maniau, 
kad jau kas nors piknikau- 
ja. Einant arčiau svetainės, 

V incasi Globičius
Mirė Balandžio 30, 1958.

Jau šešeri metai kai mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė mano mylimą draugą Vincą. Jo mirtis . 
uždavė man skaudų smūgį.

Mielas Vincai, Tavęs užmiršti negaliu, lankau 
Tavo kapą ir puošiu gėlėmis.

Ona Globičienė, žmona
Wilkes-Barre, Pa.

žiūriu, pulkas draugų ir 
draugių, po vadovybe drau
gijos pirmininko Jodo Pet- 
kūno, kas su grėbliais gra- 
boja lapus, o jų yra daug; 
kiti draugai triūsia apie sve
tainę, . atlikinėja remonto 
darbus; kad tik viskas būtų 
priruošta - pagražinta iki 
atidarymo parko. Atidary
mas parko įvyks kapų die
ną, mirusių pagerbimui už 
paliktus gerus darbus dėl 
žmonijos.

Parko atidarymas įvyks 
su naujomis dainomis, ku
rias atliks mūsų pagarsėjęs 
Aido choras.

Aido chorui šiemet su
kanka 50 metų. Jis ruošiasi 
šį garbingą gimtadienį at
žymėti su naujomis daino
mis. Naujosios Anglijos 
lietuviai visais keliais 
trauks į Aido choro gimta
dienio koncertą.

Jaunas Senis

WILMERDING, PA.
Mirė Jokūbas Svetoka
Su didele širdgėla prane

šu apie mirtį Jokūbo Sveto- 
kos, kuris čia gyveno nuo 
atvykimo iš Lietuvos 1912 
m. Gimęs 1884 m. Veliuo
nos apylinkėj. Jis mirė ba
landžio 9 d.

Velionis buvo veiklus na
rys LDS 37 kuopos, taipgi 
veikėjas buvusių draugijų 
šv. Jono ir Lietuvos sūnų, 
kurios jau negyvuoja.

Jokūbas Svetoka dirbo 
Westinghouse Electric Co., 
East Pittsburghe per 38 
metus toolmakeriu iki pasi
traukimo į pensiją. E. Pitts - 
burghas yra tik 2Į/2 mylios 
nuo čia.

Mes, kurie pažinojome 
velionį, reiškiame gilią už- 
uojautą jo žmonai Mary ir gos ir vg) Aplankysime
vaikams: Helen Mckee Mi
chaels, Miami, Fl.; Emily 
Smith, East McKeesport, 
Pa., ir sūnui B. Paul, gy
venančiam El Paso, Tex.

Eliz. Galore

Baltimore, Md.
LLD 25 kuopa rengia pik

niką Motinos dienos pager
bimui. Jis įvyks sekmadie
nį, gegužės 10 d., P. ir K. 
Kupriunų gražiame sode. 
Pradžia 12 vai. dieną.

Komisi j o j e surengi m u i 
yra G. Pivariunienė, F. Del
tuvienė, K. Deltuvienė ir J. 
Deltuva. Visi patyrę paren
gi m ų ruošime. Prašome 
skaitlingai atsilankyti.

Rengėjai

Jfi
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ra
atkreipti sa-

vai. vakare.
Nanto kam-

—Pranas ir Marytė Kvetkai
So. Boston, Mass.

Lai gyvuoja taika pasaulyje ir brolybe tarp 
tautų!
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—Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų susirinkimai

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 4, 7:30 vai. vak., o LDS 67 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gegužės 7, 7 
Vieta — Liet. Taut, 
bariuose, 8 Vine St.

Kuopų narius prašau
vo dėmesį ir dalyvauti susirinki
muose, nes bus rinkimas delegatų į 
LDS seimą, kuris įvyks liepos 2 ir 
3 dienomis, New Yorke.

Taipgi “Laisvės” piknikas, ku
ris įvyks liepos 4 ir 5 dienomis Ra- 
mova parke, Montello. Kad jis bū- 
tz sėkmingas, turime gerai prisi
rengti. Geo. Shimaitis (34-35)

LAWRENCE, MASS
LLD ir LDS vietinės kuopos rengia draugišką su

eigą šeštadienį, Gegužės-May 2 d., pradžia 2-rą vai. 
dieną, Maple parke, Methuen, Mass.

Tai bus įpirma* tokios rūšies sueiga. Moterys pa
vaišins lengvais valgiais su kavute, o drg. J. Petrus, 
filmininkas, rodys filmus iš Lietuvos. Kiekvienas 
lietuvis turėtų pamatyti savo gimtinę Tarybų Lie
tuvą filmuose—su jos gražia gamta, naujais namais 
ir fabrikais.

Atsilankę pasigrožėsite mūsų pirmu gražiu paren
gimu ir pasinaudosite geru oru gražioje gamtoje. 
Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti.

S. Penkauskas (33-34)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. laikytame su

sirinkime balandžio 19 d. 
nutarė pasveikinti “V i 1- 
nies” suvažiavimą su de
šimt dolerių ir nariai sudė
jo $8.75—viso sveikinimas 
$18.75.

Kalbėta apie spaudos ge
gužinę, jau daržas paimta.

Visos draugijos rengia 
pietus gegužės 17 d., 2 vai., 
Draugijų salėje., dėl salės 
palaikymo. Tikietai jau pla
tinami. Draugijų nariai, da
lyvauki! ir prisidėkit nusi
pirkdami bilietą. •

Detroite iš progresyvių 
vyrų daugiausia veikia Jur
gis Nausėda. Jam padėka 

darbštumą.
Vincent Zabiti

uz

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Moterų Apšvie- 

tos Klubas rengia žaidimų 
vakarą. Atsibus gegužės 
2-os dienos vakarą, prasidės 
6:30 vai., LDS 160 kuopos 
name, 1317 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Bus gražių dovanų išduo
ta, taipgi ir skanių užkan
džių suteikta. Parengime 
dalyvauti? tik 1 dolerio au
ka.

Kviečia visus dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti su 
moterimis klubietėmis “su- 
batos vakarėlį”.

Parengimo Komitetas

Lawrence - Methuen
Filmai

Jau keli šimtai Amerikos 
lietuvių aplankė savo tėvy
nę ir jiems kainavo nema
žai. Tačiau jie patenkinti ir
nesigaili tos didelės kainos, pūdų svorio. Vištų laikome 

po 5. Turime 15 arų žemės. 
Karvei ganyklą ir pašarą 
duoda nemokamai. Pensi
jos gaunam 30 rub. per mė
nesį. Gerai gyvename. Vi
sa bėda, kad jau sveikatos 
nebėra.”

o atbulai, sąko: “Prie pro- 
_ _ - . . o
jei bus galimybės, tai ir ap- 
sigyvensim iki mirties.” Tai 
kodėl gegužės 2 d. neateiti 
į parką; kur. bus rodomi iš 
Lietuvos filmai, kuriuose 
paūiatysite: Palangą, Ša
kius, Kauną, Klaipėdą, Aly
tų, Trakus, Akmenę, pane- 
vėžį ir kitas vietoves? Ne. 
vienas atpažinsite savo jau
nystės vietoves. Bežiūrint 
į jas ne vienam ašara nu
riedės per jūsų veidą.

Kviečia Komitetas

Sveikinimas su Gegužes 1-ą j a

Sveikiname visą laikraščio “Laisvės” kolek
tyvą, skaitytojus Jungtinėse Valstijose ir Ta
rybų Lietuvoje. Taipgi Lietuvoje gimines ir pa
žįstamus.

luntDirnn

Sveikinimas su Gegužes 1-ą ja
Su šia darbo žmonių šventės diena—Gegužės 

Pirmąja—sveikinu visus brolius lietuvius Tary
binėje Lietuvoje ir Amerikoje, kovojančius už 
pasaulinę taiką.

Lai gyvuoja Gegužės Pirmoji!

Tarybų Lietuvoje
Iš retai girdėto 
Lietuvos kampelio

Mūsų senas “Laisvės” skai
tytojas Jonas Žilinskas, ku
ris gyvena St. Petersburg, 
Fla., gavo laišką nuo brolio 
Vlado Žilinsko, kuris gyve
na mažai mums girdėto 
Raudėnų miestelio apylink- 
kėje. Čia seka įdomesnės 
šio laiško vietos. Vladas ra
šo:

“Raudėnuose yra gydyto
jas, ambulatorija, vaistinė, 
klubas, skaitykla, paštas, 
mokykla, aštuonmetė, mo
kytojų yra daugiau kaip 
dešimt. Yra krautuvė. Vis
ko pristato: valgymų ir gė
rimų, alaus ir degtinės, dra
bužių, avalynės, žodžiu, vis
ko yra, tik pinigų reikia tu
rėti. O kainos tokios: Ki
logramas duonos 12 kapei
kų, puslitris degtines 3 rub- L $^7rių Menininkas ir lai- 
liai, bonka alaus 20 kapei-|kas zufnaas pradėjo lietu-
kų, kilogramas cukraus 90 ’ 
kap., kilogramas silkių 1 
rubl. 30 kap., kilogramas 
sviesto 3 rubl. 50 kap., kilo
gramas dešros 2 rubl. 50 
kap.

Kožnas vienas turi elek
trą savo kambaryje, taip 
pat ir radiją. Jau daug kai
mų turi televizorius. Elekt
ra dega per naktį prie krau
tuvės. Labai geras susisieki
mas į miestus ir miestelius. 
Į Kuršėnus autobusas kai
nuoja 30 kap., į Triškius 
15 kap., į Šiaulius 65 kap.

Pernai (1963 m.) vasara 
buvo šilta, daug užderėjo 
vaisių ir daržovių, o dau
giausia obuolių. Mes patys 
turime nedidelį sodelį ir tai 
paėmėm už obuolius 100 
rublių ir per žiemą valgėm. 
Karvę išlaikome,' paršą kas
met pasipiauname — 10:12

NAUJA AUTOMATINĖ
LINIJA

PANEVĖŽYS. Mėsos 
kombinate sumontuota au
tomatinė skardinių dėžučių 
gamybos linija, kuriai įren
gimus atsiuntė Simferopo
lio staklių gamintojai. Į li

niją įeina septyni automa
tai.

Automatizavęs skardinių 
dėžučių gamybą, per metus 
kombinatas sutaupys dau
giau kaip 30 tūkstančių ru
blių.

RAŠYTOJAS APIE SAVE
TSRS Rašytojų sąjungos 

ir TSRS Mokslų akademi
jos M. Gorkio vardo Pasau
linės literatūros instituto 
organas — žurnalas “Vo- 
prosy literatury” nuo pir
mojo šių metų numerio sa
vo puslapiuose įvedė skyrių 
“Menininkas ir laikas”. Ja
me žurnalo redakcija nu
mato spausdinti žymiausių 
Tarybų šalies rašytojų ir 
kritikų — daugianacionali
nės tarybinės literatūros 
atstovų autobiografijas.

vių poeto Lenininės premi
jos laureato Eduardo Mie
želaičio “Autobiografiniais 
fragmentais”, kuriuos į ru
sų kalbą išvertė B. Zaleska- 
ja. Juose poetas pasakoja 
apie pirmąją savo pažintį 
su žiauriu, kupinu kontras
tų ir neteisybių gyvenimu 
buržuazinėje Lietuvoje, apie 
kovą už socialinę teisybę 
gimnazijoje, universitete, 
apie pogrindinę komjauni
mo organizaciją, pirmąsias 
karo bombas. Autobiografi
jos puslapiuose — daug šil
tų žodžių, kuriais autorius 
prisimena savo pirmuosius 
mokytojus, padėjusius 
žengti poeto keliu — lietu
vių lakštingalą Salomėją

Sruogą... E. Mieželaitis pa
sakoja apie pirmuosius savo’ 
literatūrinius bandymus, 
poezijos knygas “Mano lakš
tingala”, “Broliška poema”, 
“Svetimi akmenys”... Ir 
štai pasirodo v “žmogus”. 
Knyga, kuri suvirpina visų 
tautų žmonių širdis ir susi
laukia aukščiausio įvertini
mo — Lenininės premijos.

“Aš norėjau parašyti pro
graminę knygą apie žmogų
— savotišką žmogaus de
klaraciją, — rašo savo au: 
tobiogafijoje E. Mieželaitis^
— Ir iki šiol įvairiuose as
pektuose ir varij an tuose aš 
grįžtu prie šios temos ir 
vystau jos motyvus. Norisi 
pagilinti šią temą — pa
grindinę mūsų meno temą”.

NAUJI AUDINIAI
KAUNAS. P. Ziberto var

do pliušo-šilko kombinate 
acetatinio pluošto šiemet 
bus naudojama septynis su 
puse, o kaprono puspenkto 
karto daugiau, negu pernai. 
Daugiau kaip pusė audinių 
pakeisti naujais. Čia au
džiamas naujas acetatinis 
pliušas, imituotas kailis, šil
kas iš įvairių pluoštų.

Kombinato desinatoriai 
paruošė naujų struktūrų 
audinius. Tai audinys iš pu
tlių kaprono siūlų, grynai 
acetatinis audinys

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

COOKING and downstairs work. 
Knowledge of German or Scandina
vian cooking. Permanent job. Live 
in. To go to Cape Cod end of May 
until late Fall. Other help kept. 
References required. CH. 7-4367.

(32-34)

HELP WANTED MALE

HAIRDRESSER. To assist, female 
preferred. With license. Call any 
day. PO. 5-1615.

DALIAN BEAUTY SALON 
2601 Parkway

AUTO BODY & FENDER MAN

Experienced. Fine working condi
tions. Call for interview. CU. 8-1771

(34-35)

DRAFTMAN, Architectural. For 
layout and detailing. Must have 
completed course in drafting and 
have 5 years of experience. Apply 
personnel dept. UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA, 3025 Walnut St. 
9 to 12, Monday thru’ Friday. An 
equal opportunity employer.

KNITTERS. Experienced on 
Jacquard, T. J. and T. A. Machines. 
Exceptional opportunity. Steady 
work. Top rates. Plenty overtime. 
Apply in person at once. NA-LOR 
KNITTING MILLS, 1027 Callowhill, 
Phila., Pa.

(34-36)

AUTO BODY MECHANIC
Experienced. Good working con

ditions. Paid vacation and all bene
fits.

JOHN S. STRATTON, INC.
Pitman, N. J.

(32-34) i

REAL ESTATE

Mt. AIRYr. Corner Home across 
from Schoo). Near shopping and 
transp. Marble Hallway, 4 baths, 
full finished basement. Many ex
tras, many closets. $22,500. Will 
accept reasonable offer. HA. 4-4067.

voms vakarinėms , sukne
lėms ir kt.‘ Taip pat paruo
štas dirbtinio ^kailio iš lav- 
sano, medvilnė^ ir nitrono 
pavyzdys.

Įmonė aprūpinama nau
jais įrengimais. Neseniai 
pradėjo veikti šilko džiovy
kla ir audinių lyginimo ma
šina, gautos iš Vokietijos 
Demokratinės Respublikos. 
Nauji įrengimai montuoja
mi dar keliuose kombinato 
cechuose.

PRANEŠIMAI
MIAMI, FLA. ,

Buvusioji niujorkietė Styrienė, o 
dabartinė miamietė Aimanienė yra 
prašoma parašyti formalų laiškuti » 
Mrs. M. Zudis, 119-17 Hillside 
Mrs. A. žudžius, 119-17 Hillside 
reikalaujant atsiteisti šimtu dolerių 
iš Jono Valenčio palikimo už jo 
slauginimą ligoje. S. V.



Apie medikalę pagalbi)
Vis dažniau ir dažniau 

kalbama apie senių — pen
sininkų — medikalės pagal
bos biliu.

Andai ir prezidentas 
Johnsonas raportavo, kad 
jei tik House Ways and 
Means Committee praleis 
ir raportuos Kongresui, tai. 
kilius bus priimtas dar šie
met.

Yra jaučiama, kad del to 
biliaus yra nemažas spau
dimas ant kongresmanų ir Į 
kad jie jau daro spaudimą 
ant HWMC, kurio pirmi
ninkas yra kongresmanas į 
W. I). Mills. Arkansas de
mokratas. T ą spaudimą 
daro balsuotojai savo kon- i 
gresmanams, pensininkai ir 
jų simpatikai.

Pasirodo, to komiteto pir
mininkas turi didelę galią 
bilių klausimu. Jei jam bi
lius nepatinka, tai vilkina 
ir nešaukia to komiteto su
sirinkimų ir daro kitokias 
obstrukcijas. Ir kai kada 
pasitaiko, kad Kongresan 
Įnešti biliai dienos šviesos 
nemato — būna sunaikinti, i

Su komiteto pirmininku 
kongresmanų Mills yra ta 
bėda, kad jis yra koauto- 
rius Ke r r-Mill biliaus ir 
kaip savam biliui simpati- • 
zuoja, o valdžios bilius, ku-Į 
ris bus prijungtas prie So-' 
cial Security mokesčių, ban- i 
domas vilkinti, toliau atide
dant jo praleidimą.

Pagaliau spaudimas jį su
minkštino, ir jau prie užda
rų durų turėjo susirinkimą- ' 
teiravosi apie administraci
jos bilių, kuris yra įneštas 
Kongresan, žinomas kaip 
kongresmano Cecil R. King 
ir senatoriaus Clinton P. 
Anderson (abu demokra-j 
tai). !

Trys susirinkimai jau įvy
ko ir i susirinkimus buvo 
pakviesti Sveikatos, Apšvie- 
tos ir Gerovės departamen
tų atstovai, kad smulkme
niškai išaiškintu administ
racijos biliaus procedūrą ir

tokį trumpą laikią — jam 
pavyko padaryti neblogų 
dalykų.

Yra manoma, kad prezi
dentas matys Millsą tuo 
klausimu ir bandys jį įtikin
ti, kad tą bilių perduotų 
Kongresui, nes abu yra pie
tinių valstijų vyrai, ir Mils 
jo paklausys. O gavus MilI- 
so sutikimą, su 25 to komi
teto nariais nebūsią sunku
mų — balsuosią už atida
vimą to biliaus Kongreso 
svarstymui, ir Kongresas 
bilių užgirs, ir tai padarys 
dar šiemet.

Pensininkai, pasidarbuo - 
kime ir mes.

visas jo smulkmenas. Ir lietybės 
manoma, kad dar reikės 8 ruošti.

New Jersey nominacijų 
balsavimuose į republikonų 
nacionalę konvenciją išrink
tas tik vienas aiškus Gold- 
waterio šalininkas, iš Union 
apskrities. Nebuvo nomi
nuotas nė vienas, nepriklau
sąs jokiam partijos urėdui. 
Nominacijose labai mažai 
piliečių dalyvavo.

Ignas

Nauja knyga apie 
JAV pilietybę

Amerikos Taryba Tautų 
Tarnybai, tautinė neprofiti- 
nė organizacija, užsiimanti 
imigracijos ir natūralizaci
jos problemomis, 1963 metų 
birželio mėn. išleido naują 
peržiūrėtą knygos “Kaip 
Pasidaryti JAV-jų Piliečiu” 
laida.

Knyga apie natūralizaciją 
nurodo reikalavimus pilie
tybei gauti, aprašo kiekvie
ną natūralizacijos proceso 
žingsnį ir nusako, ką no
ris gauti pilietybę turi at
likti, kad pasidarytų pilie
čiu. 128 puslapių knygoje 
taip pat, šalia Konstituci
jos ir Nepriklaus o m y b ė s 
Deklaracijos, randasi ir 
specialus 130 klausimų ir 
atsakymu skyrius apie A- 
merikos istoriją ir valdžią, 
kaip pagalbinė studija pi-

egzaminams pasi-

Iškilmin gai minėkime o
Gegužes

Gegužės Pirmosios—tarp
tautinės darbo žmonių šven
tės — minėjimas įvyks se
kamą penktadienį, gegužės 
1 d., Union skvere, Manhat- 
tane.

Prasidės 4 vai. popiet ir 
tęsis iki 7 vai. vak.

Rengėjai kviečia Niujor
ko miesto darbininkus skait
lingai dalyvauti šiame mi
nėjime.

Bus kalbų, bus ir meniš
ka programa.

Šių metų Gegužės Pirmo
sios vyriausi obalsiai:

Pirmąją! 'b'
Sulaikyti karą Pietų Viet

name!
Pradėti Rara prieš skur- 

idą! j
Sulaikyti filibusterinimą 

j JAV Senate!
Kuo greičiausiai pravesti 

Civilinių Teisių bilių!
Kaip kas metai, taip ir 

šiemet Niujorko lietuviai 
darbininkai skaitlingai žada 
mitinge dalyvauti.

Vykdami į šį mitingą, ra
ginkite, kad ir jūsų pažįs
tamieji bei draugai daly
vautu, c

Dar keletas “Vilniai” 
sveikinimų

Štai dar keletas nuošir
džių sveikinimų Chicago s 
dienraščio “Vilnies0 dali
ninku suvažiavimui: c

Niujorko Lietuvių Mote
rį) Kultūros Klubas $10.00

K. Petrikienė......... 5.00
Eva ir Rojus Mizarai 5.00 
Jonas Gasiūnas .... 5.00 
Motiejus Klimas,

iš Ramsey, N. J. 5.00
Ačiū už atlikimą gražios 

darbininkiškos pareigos, pa
remiant pažangiąja spauda.

A. B.

Aido choro mokytoja
Norisi pasakyti keletą žo

džių apie Aido choro moky
toją Mildred Stensler ir ko
kį darbą ji atlieka, kuomet 
reikia susimokyti operetę.

Prisirengti kokiam kon
certui — jau nemažas dar
bas; bet kai reikia prisi
ruošti prie operetės sumo- 
kymo, tai jau susidaro ne 
tik dvejopas, bet dar ir tre
jopas darbas.

Mildred Stensler
Apart dainų, reikia mo

kyti vaidybos, reikia pri
ruošti kiekvienam aktoriui 
rolių kopijas, reikia rūpin
tis kostiumais, scenerijomis 
ir viskuo. Tai didelis dar
bas, kuris turi būti atliktas 
sistematiškai ir su pasiry
žimu.

Apie Mildredos energiją 
jau žinome iš patyrimų. Ji

susirinkimų išaiškinimui to 
biliaus. Ir po to bus rapor
tuota Kongresui.

Mes, pensininkai, neturi
me prasnausti, bet prisidėti 
turime prie tų, kurie savo 
balsus jau pasiuntė. Kuo 
didesnis spaudimas bus ant 
mūsų atstovų Kongrese, tuo 
labiau atstovai darys spau
dimą ant komiteto ir grei
čiau bilius taps įstatymu. 
Kur siųsti reikalavimą, kad 
bilius būtų priimtas, jau bu
vo nurodyta “Laisvėj” ir 
“Vilnyje.”

Mūsų priešai Amerikos 
Medikų Asociacijoje ne-

Knygą “Kaip Pasidaryti 
Piliečiu,” parašytą anglų 
kalba, suteikia informacijų 
apie eilę dalykų, kuriais ga
lį tapti piliečiais asmenys

.atlieka užsibrėžtą tikslą su 
atsidavimu, nežiūrint, ko
kios sąlygos ir aplinkybes 
susidarytų. Ji bando atlikti 
šį svarbų meninį darbą kuo

1 4 Wv M V A AAA V Vz A Cv A A? A-v A A A V A A y • • . • > * • • .

labai susirūpinę ar klaidin- Iriausia, taip, kaip ji mato 
gai supranta, kad jie jiems ir suPianta-
užstoja kelią tapti piliečiais. Choro mokytojos darbas 
Nors ir yra tiesa, jog Ame-1 yra didelis, tačiau negalima 
rikos pilietybė nėra nei leng-1 pamiršti ir pačių aidiečių, 
vai duodama, nei lengvai 1 kurie po sunkios darbo die- 
nasiekiama, o tačiau ją gali i nos, nuvargę, dar turi ener- 
dauguma, išskyrus mažą | gijos susirinkti vakarais 
skaičių, gauti. Ypač senes- mokytis dainų ir vaidybos, 
nio amžiaus žmonės yra lin- Jie susirenka ne 
kę trauktis nuo žingsnio, 
kuris jiems atrodo sunkiai 
įmanomas. Tai dažnai tiesa

ir supranta.
Choro mokytojos darbas

Organizacijų dėmesiui
Amerikinis sveturgimiams 

ginti komitetas šaukia la
bai svarbią konf e r e n c i j ą 
apsigynimo reikalais. Kaip 
žinia, komiteto byla turi pa
siekti šalies Aukščiausiąjį 
Teismą. Apeliacija ruošia
ma. O tai paliečia ne tik 
lėšų klausimą, bet paruoši
mą visuomenės opinijos, 
kad ji surpastų, kaip jos 
reikalai šioje byloje yra pa
liečiami.

Kaip žinia, Justicijos de- [ 
partmen tas reiaklauja, kad 
komitetas registru o tusi 
kaip “komunistų fronto or
ganizacija.” Aišku, kad ko
mitetas su tokiuo reikalavi
mu niekados nesutiks. Ir tai 
turės būti išspręsta Aukšč. 
Teisme.

Konferencija įvyks gegu
žės 23 d., 1 vai. popiet, Ho
tel Woodstock, Crystal 

| Room, 127 West 43rd St., 
Manhattane. Komitetas la
bai prašo, kad lietuvių or
ganizacijos išrinktų ir at
siųstų delegatus. Visos kuo
pos ateinančiuose susirinki-' 
muose turėtų' šį klausimą 
aptarti ir išrinkti delega- Į 
tUS. •’> ;

------ - ———- ■ I

N. Bergen, N. J. — Mirė 
tenoras A. Petrullio.

GAISRAS NEW YORKO 
TRAUKINIŲ POŽEMYJE

New Yorkas. — Baland
žio 21 d., dienos metu įvyko 
požeminių traukinių tune
lyje gaisras. Jis buvo tarp 
Lexington ir Broadway po 
42nd St., Manhattane.

Gaisras tęsėsi kelias va
landas. Nuostoliai siekia 
du milijonus dolerių.. Buvo 
sužeista šeši ugniagesiai. 
Plieno stulpai karštyje su
linko, kaip dešros, tai vir
šuje sutruko šaligatvis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
; UAW unija kviečia į 

kovą prieš skurdą
Detroitas. —Walter Reu

ter is, automobilistų unijos 
prezidentas, išsiunt i n ė j o 
šimtus laiškų organizaci
joms ir žymiems veikėjams, 
kviesdamas juos į kovą 
prieš skurdą.

Jis žymi faktą, kad UAW 
unija skiria milijoną dole
rių tai kovai ir sušaukimui 
konvencijos. Jis siūlo, kad 
tuojau būtų sudarytas kon
vencijos komitetas ir ren
kami patarimai kovai prieš 
skurdą.

perstatyti, būk TSRS ko
munistai siekią izoliuoti Ki
niją. Jis tą užginčijo ir pa
reiškė, kad galų gale TSRS/ 
ir Kinija bendrai kovos u:7 
socializmą ir taiką.

“RUSSKY GOLOS” JAJ 
SUKĖLĖ $26,000

New Yorkas. — Pažan
gus rusų savaitraštis veda 
kampaniją už sukėlimą fon
do laikraščio palaikymui. 
Iki balandžio 15 d. jau su
kėlė $26,000. “Russky Go
los” yra tabloidinės formos, 
16-kos puslapių savaitraš
tis

vien tik 
meniškais saviveiklos su
metimais, jiems rūpi palai
kyti idėją ir puoselėti lietu
višką liaudies meną. Jie 
mokosi ir koperuoja su cho
ro mokytoja, kad išlaikyti

• ma, kad jie gali, tam tikro-1 toliau kultūrini pažangųjį;
• - 1 * _ L_ L 7 i — j • j \ • i • • • t i «

snaudžia. Jie varo smarkią įaįs atvejais, kurie nemoka 
kampaniją, kad pagerintu anglų kalbos. Daugumai 
Kerr-Mills bilių, o su vai- senesnių žmonių nėra žino- 
džios bilium neturėti jokių '__  __ ’
kompromisų. 'mjs aplinkybėmis, būti at-'
, skirtumas tarp tų , leidžiami nuo anglų kalbos 

nemokėjimo.
Ši pagrindinė knyga taip

bilių? Kerr - Mills bilius, Į 
trumpai paėmus, yra toks:

veikimą ir idealą...
Dabar aidiečiai pasišven

tusiai mokosi operetę “Pau- 
lettą”, susirinkdami po tris

Jis nurodo, kad trys trečda-įpat suteikia informacijų kartus į savaitę, kad ge-
liai pensininkų turi nejudi
namą nuosavybę; reikale 
medikalės pagalbos, jei pen- susiduria mokytojai, sociali- 
sininkas negali užsimokėti, niai darbuotojai, advokatai, 
tai valdžia jam duoda pa- bibliotekininkai ir kiti spe- 
skolą su garantija ant jo cialistai, padedą imigran-

apie komplikuotas techniki
nes problemas, su kuriomis

nuosavybės. Kuomet jo nuo
savybė bus parduota, tai 
valdžia atsiims savo pasko-

tams pasidaryti Amerikos 
piliečiais.

1922 m. pirmą kartą iš
spausdinta knyga “Kaip Pa
sidaryti JAV-jų Piliečiu” 
pasidarė standartiniu šios, 
srities veikalu. Dabartinė 
pagrindinai peržiūrėta 20-a 
laida apima daugelį pakeiti
mų, padarytų JAV-jų natū- 

Rodosi, prezid. Johnsonui ralizacijos įstatymuose nuo 
sekasi neblogai, nes per jo McCarran-Walter Imigraci- 
prezidentavimo laikotarpį— jos ir Tautybės Akto prave-

Administracijos bilius sa
ko: valdžia apmokės už 80 
dienų ligonbučio bilas ir už 
slaugę namuose. Jo finan
savimas bus surištas su So
cial Security agentūra.

riau ir sutartiniai! susimo
kytų—kad sklandžiau pasi- 
sisektų vaidinimas.

Operetė “Pauletta” jau 
bus suvaidinta ateinantį | 
sekmadienį, geg. 3 d., 3 vai. 
p.p., Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., Broo- 
klyne. Dar yra laiko įsigyti 
bilietus papiginta kaina pas

dimo 1952 m. Knyga kai
nuoja $1.00 ir ją galima 
gauti, parašant Amerikos 
Tarybai Tautų Tarnybai — i 
American Council for Na
tionalities Service, 20 West

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., baland. (April) 28, 1964 į 40th St., New York 18, N. Y.

JIE DŽIAUGTŲSI TSRS 
SU KINIJA KARU

New Yorkas. — Balan
džio 22 d. “Daily News” sa
vo apklausinėjimų kalum- 
noje patalpino šešių asme
nų atsakymus į klausimą: 
kaip jie žiūri į TSRS komu
nistų nesusipratimą su ki
nais.

Beveik visi atsakė, kad 
jie trokšta karo tarp TSRS 
ir Kinijos, nes abidvi šalys 
taip susinaikintų, kad pas
kui kapitalistinis pasaulis 
atsteigtų ten ,savo “rojų”.

Reikia žinoti, kad “N.Y. 
Daily News” yra juodašim
tiškai reakcioniškas didla- 
pis. Todėl jis tokius elemen
tus ir apklausinėj o.

TURKIJOJE GRAIKAI 
SUSIRŪPINO

Ankara. — Nesutikimai 
graikų ir turkų Kipro salo- 

I je sudarė graikams rūpes
čio Turkijoje. Turkijoje gy
vena apie 60,000 graikų, 
Daugelis is jų turi biznio 
įstaigas.

Turkijos valdžia grasina, 
kad jeigu graikai nesiliūus 
puolę turkus Kipro saloje, 
tai ji imsis priemonių prieš 
Turkijoje gyvenančius 

i graikus, 
i____________
i BRAZILIJA SEKS 
i JAV POLITIKĄ

Rio de Janeiro. — Porto 
Alegre įvyko banketas. 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius L. Gordonas sakė, 
kad dabar JAV kapitalistai 
steigs įmonių Brazilijoje, 
nes nebėra pavojaus jų tur
tui.

Brazilijos militarist!] val
džios vadai sakė, kad Bra-

• DĖL TAR. SĄJUNGOS 
IR KINIJOS GINČŲ

Ąfaskva. — Juris V. And
ropovas, TSRS Komunistų 
partijos veikėjas, pareiškė, 
kad Vakaruose iškraipo 
TSRS komunistų nusistaty
mą linkui Kinijos, bando

Baton Rouge. — Moksli
ninkai kritikavo JAV svei
katos departamentą už lei^ 
dimą plačiai vartoti chemi-’ 
kalus prieš vabzdžius. Ma
noma, kad lietaus nuplauti 
nuodai Mississippi upėje 
užmušė milijonus žuvų, 
zilija rems JAV užsienin^ 
politiką.

New Yorkas. — Atidary
mo dieną Pasaulinėje paro
doje gavo širdies smūgį G. 
Bieselinas, 65 metų, atvy
kęs iš Great Necko. Nuga
bentas į LongIsland ligoni
nę, jis mirė. /

New Delhi. — Indija ne
nori, kad Jungtinės Tautos 
svarstytų Kašmyro klausi
mą. i

I
 ŠEŠTOJI

DIDŽIOJI SAVAITĖ j
Sj< ijc % į

Nesusipratimas apie įvykius I 
gyvenime, pradeda nepaprasta ; 

avantiūrą Maskvoje... !

“D IMK A”4

EKSTRA:

“ULANOVA” ; 
jos gyvenimas ir menas.

Durys atdaros kasdien 11:45 ryte ! 
CARNEGIE HALL CINEMA^; 

7th Ave. ir 56th St.

Tel. PL. 7-2131

PAULETTA 
* 

2-jų veiksmų komiška operetė
Stato scenoje Aido choras

Sekmadienį, Gegužes-May 3 d., 3 vai. popiet, 1961 m.
Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Viktoras Bekeris 
(Viktoras Ardentas)

Nellie Ventienė
(Klara)

Elena Brazauskiene
(Pauletta)

Augustinas Iešmantą
(kapitonas Bordo)

(Muzika—H. Danks,Aido choras truputį naujai pataisė ir pagražino populiarią operetę Pauliną.
originalą sulietuvino P. Bukšnaitis.) _ .. . . v.

Temoje vaizduojama ištaiginga vasarvietė, Prancūzijoje. Kadangi opeieteje liečiama 19-ojo simtme- 
čio pabaiga tai, be abejo, kostiumai šiuo atveju bus puošnūs ir spalvingi. Operetėje yra melodingų ir L 
smagių-ritmingų dainų, kurios susidaro iš: solo, duetų, trio, kvartetų, kvintetų ir, žinoma, mišraus choro. £

Solistų rolėse vaidina: Elena Brazauskienė (Pauletta), Nellie Ventienė (Klara), Augustas Iešmantai 
(kapitonas Bordo), Viktoras Bekeris (Viktoras Ardentas), Tadas Kaškiaučius (bajoras Pilvikas).

Prašome atsilankyti ir pamatyti šią linksmą operetę, nežiūrint koks oras pasitaikytų tą sekmadieni.
Bilieto kaina: $1.50 su taxais, perkant iš anksto; $1.75 prie salės kasos.




