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— Rašo J. Gasiūnas —

Ksaveros Baltrūnytės-Karo- 
sienės knyga “Tarpt autinė 
Moters Diena ir kova už lygia
teisiškumą ir taiką” — puiki 
lietuviams dovana. Skaitosi

Piety Vietnamo partizanai 
organizuos šalies valdžią

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Johnsonas pa
reiškė, kad jis duos dar 
daugiau militarinės, ekono
minės ir finansinęs pagal
bos Pietų Vietnamo val
džiai, o JAV Gynybos sek- 

lengvai ir patraukliai, turi la- rotorius jau trečiu kartu
bai daug istorinių duomenų 
apie moterų kovas.

Apie knygos autorę skai
tytojas gauna reikalingų ži
nių, kurias knygos pradžioje 
suteikia Alice Jonikienė. Gra
ži “Vilnies” spauda. Knyga 

puslapių. Telpa joje 
paveikslų.

turi 130 
nemažai

. ’. f .. . I džia.daug informacijų jo-Labai 
jo galima gauti apie Ameri
koje ir Europoje moterų ko- 

už lygiateisiškumą.
nutore ;

kaip pirmutinė amerikietė ko
votoja Mary S. Dyer Naujojo
je Anglijoje buvo puritonų fa
natikų apšaukta ragana ir 
“pakarta Bostono Common 
Parke ant vyšnios šakos.”

Septynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje fanatikai puritonai 
šimtus moterų laužuose sude- 
jt/no. Tos moterys, kurios su 
fanatikais nesutiko, buvo ap
šauktos raganomi s ir žudo
mos.. Bet kova už moterų tei
ses nesustojo.

ten išvyko.
Washingtoną pasiekė ži

nios, kad Pietų Vietnamo 
Nacionalis išsilaisvinimo 
frontas laikė Antrąjį savo 
suvažiavimą ir nutarė or
ganizuoti Pietų Vietnamo 

Į Liaudies Respublikos vai-

Nacionalis Išsilaisvinimo 
frontas susiorganizavo 1960 
metais. Jo pirmininku yra

namo. Jo pagalbininko par
eigas eina buvęs Prancūzi
jos karininkas Ibih Aleo.

Liaudies Išsilaisvin i m o 
fronto Antrasis suvažiavi
mas tęsėsi per 8 dienas. Jo 
dalyviai mano, kad partiza
nų kova jau pasiekė antrąjį 
išsilaisvinimo laipsnį, kada 
jie valdo didelius plotus, o 
ginkluotos jėgos persiorga
nizuoja i pulkus, ginkluotus 
net artilerija, kas leidžia 
įsteigti pastovų frontą ir 
atremti valdžios jėgas.

Kada partizanai suorga-1 
nizuos pastovią vyriausybę, 
tai jie susilauks iš liaudiškų 
ir demokratinių valstybių 
pripažinimo, apsikeis di
plomatais, ir turės tarptau-

Pietiečiams pigi 
negry gyvastis

Birmingham, Ala. — Tei
sėjas Wallace C. Gibsonas 
nuteisė baltąjį berniuką 
Michaelį Lee Farley, 16-os 
metų amžiauš, tik septy
niems mėnesiams į apskri
ties pataisos kalėjimą. Jis 
nušovė negrą jaunuolį .

Tiek pat bausmės skyrė 
Larriui Joe Simsui, 17-kos 
metų baltajaip, kuris nušo
vė negrą be liniuką Virgilą 
Warę, 13-os įlietų.

Negrų berniukai buvo nu
žudyti tuo pat metu, kada 
baltieji metė bombą į negrų 
bažnyčią ir . užmušė ketu
rias mergaites.

Nuteisė Sinatros

i TSRS vėl nurodė i Tarybų Sąjungos naftotiekiu
karo pavojy

Maskva. — TASS, Tary
bų Sąjungos žinių agentu-. 
ra, kuri kalba vyriausybės į Tarybų Sąjunga, toki yra 
vardu, nurodo, kad karo ii’ jos gamtiniai turtai. Ta- 
pavojų sudaro Vakarų Vo- iybų Sąjungos vyriausybė 
kietija, kuri vis daugiau įsi- daro viską, kad gamtiniai 
gyja galios komandavime turtai tarnautų liaudžiai. 
NATO jėgų ir daugiau ; ..................

sako, dienų žmonijos gyvenime,
kad vakarų vokiečiai iš jos išskirstomą daugybė
vartoja tokią i
gandą, kaip hitlerininkai ginas, benzinas, c_______
vartojo po Pirmojo pasauli-. aliejai, vasalinas ir daug 

i žmonėms reikalingų 
asfal-

linijų svarba
Maskva.—Milžiniška yra rytus linija jau pasiekė 

Omską, o iš ten ji tiesiama 
i Irkutską.

Vakarų kryptimi nuties-

ginkluojasi. TASS
Nafta yra kraujas šių

Pat :.Pr°Pa? produktų: gazolinas, kero- 
įvairiausi

atžymi tą faktą, Nguyen Huu Tho, 54 metų 
amžiaus, baigęs mokslus 
Prancūzijoje ir kariavęs už tini svorį kovoje prieš JAV 
išsilaisvinimą Šiaurės Viet- intervenciją.

Anna Zanger buvo pirmoji 
Amerikoje moteris redaktorė. 
Ji redagavo “N. York Weekly 
Journal,” kurį 1725 m. pra
dėjo leisti jos vyras Peter 
Zanger. O kai jis buvo areš- 
.^potas, tai jo žmona visą at
sakomybę už laikraštį ėmė.

Revoliucinio ir pilietinio ka
ro metu amerikietės moterys, 
nors neturėdamos pilnų teisių 
su vyrais, labai daug padėjo 
revoliuciją laimėti ir pilietinia
me kare negrų vergovės gynė
tas mušti.
' Ir taip knygoje telpa istori
niai faktai, kurie skaitytojui 
suteikia daug daugiau žinoji
mo. Kiekvienam naudinga ją 
perskaityti.

Albinas Vilniškis kanadiečių 
klerikalų “Tėviškės žiburiuo
se” ašaroja, kad “svarbiems 
lietuviškiems reikalams netu
rime p a k a n k amai pastovių 
lėšų.” ■

Jis norėtų, kad “laisvojo 
pasaulio” lietuviai sukeltų 
nors milijoną dolerių, tai tada 
“vaduotojams” būtų laimė.

Sako: Nesilaiko 
duoto pažado

Washingtonas.—Prieš po - 
rą savaičių, prezidentas 
Johnsonas sakė, kad JAV 
pasigamino greitąjį “A-ll” 
lėktuvą. Dabar žurnalai “A- 
viation Week” ir “Space 

ambasadorius Pietų Viet- Technology,” rašo, kad “A- 
name H. Cabot Lodge.

Lodge gavo 28,526 balsus, 
Goldwateris — 18,989, Ro- 
ckefelleris — 17,192 ir bu
vęs JAV viceprezidentas Ę. 
Niksonas tik 14,226.

Šie balsavimai 
kad Respulikonų partijos 
pasekėjai nepasitiki vadais, 
nes jie balsavo už Lodge, 
kuris nestatė savo kandida
tūros, tai balsuotojai turėjo 
jo vardą įrašyti.

New H. balsavimus 
laimėjo H. C. Lodge
Concord, N. H. — Kovo 

10 dieną New Hampshire 
valstijoje įvyko Respubli- 
konų partijos pirminiai 
kandidatų balsavimai į pre
zidentus. Juos laimėjo JAV

pąfodo,

New Yorkas.—The New
port News Shipbuilding 
& Dry Dock Co. raportavo, 
kad 1963 metais pasidarė 
$7,338,500 pelno, tai šėrai 
paaugo po $4.44. v

Visa bėda, kad tokių leng- j doje nebuvo 
Kuri žiu Yn a y. a i hplikn tai • tinkamai par

leidžiamoje pažangioje spau- 
ta svarbi diena

vabūdžių mažai beliko, tai 1 tinkamai paminėta, 
“paduoto jams’.’ mažiau dole • Plačiausiai i 
rjUkų benubyra

Plačiausiai ir įspūdingiau
siai ji buvo minėta socialisti
niuose kraštuose.

* Illinois universiteto profeso
rius Revilo Oliver dar vis ne
siliauna užmuštąjį prezidentą 
Kenedį niekinęs.

Fašistinių birčininkų žurna
le šiomis dienomis jis paskel
bė, kad komunistai, girdi, nu
žudė Kenedį, “kadangi jis at
siliko nuo sutarto plano—su- 
komunistinti Jungtines Ameri
kos Valstijas 1963 metais.”

Tai tokie žmonės moko 
mūsų jaunuolius. Nesupran
tama, kaip tokius melagius 
ir šmeižikus gali toleruoti to
kia garbinga mokslo įstaiga, 
kaip Illinois universitetas.

Tenka nuoširdžiai pasvei
kinti tas lietuvaites, kurios 
pVsidarbavo ir suruošė sėk- 
nfjngus Tarptautinės Moters 
dienos minėjimus net keliuose 
miestuose.

Tačiau labai nesmagu, kad 
pažangiečiai niekur nesuruošč 
tos istoriniai svarbios dienos 
minėjimų abelnai amerikiečių 
publikai; net ir anglų kalba

Graikijos reakcionierius ap
spito didžiulės nelaimės. Du 
kart pravestus rinkimus jie 
prakišo; laimėjo liberalinis 
blokas. Netrukus po to mirė 
karalius, kuris klausydavę sa
vo žmonos, persigėrusios fa
šizmu. Atėnuose ir kituose 
miestuose žmonės demonst
ruoja prieš Ameriką, reikalau
ja, kad “jankiai važiuotų na
mo?’

Demokratinės jėgos Graiki 
joje žymiai sutvirtėjo. Jos ra
gina naują valdžią išleisti iš 
kalėjimų visus antifašistinius 
kalinius.

Liberalinės minties žurnalas 
“New Republic’ atžymėjo sa
vo 50 metų sukaktį, šiuo me
tu jis turi apie 90,000 skaity
tojų.

žinant kaip sunku išlaikyti 
nors kiek pažangesnę spaudą, 
galima . suprasti, kokį sunkų 
kelią per tuos 50 metų ir mi
nimas žurnalas nuėjo.

11” jau per dvejus metus 
j skraidė virš socialistinių ša
lių šnipavimo sumetimais.

Kaip žinia, po “U-2” in
cidento prezidentas Eisen- 
howeris, ir prez. Kenedis, 
po pasimatymo su Chruščio
vu, buvo pasižadėję, kad 
lėktuvai neskraidys šnipa
vimo sumetimais.

vagius
Los Angeles, Calif. — 

Baigėsi ilgas teismas trijų 
vagių, kurie 1963 m. gruo
džio mėnesį buvo pavogę 
jaunąjį Frank Sinatrą ir 
reikalavo $240,000 išpirki
mo.

Teisėjas William G. East 
nuteisė Bany G. Keenaną 
ir Josephą CL Amblerį. vi
sam amžiui kalėjimo. John 
W. Irwingas prašė tėisejb, 
kad tam bausmę dar ne
skirtų. Teisėjas sutiko, bet 
ir jam grasina tokia pat 
bausmė.

nio karo organizuodami sa-| Rįįu 
vo jėgas. TA;SS sako, kad j dalykų, o tirščiai - 
Vakarų Vokietijoje yra. ga-, tas, derva—vartojami gai
limas atsiradimas kito hit- į vių išliejimui.

Tarybų Sąjungoje dauge
lyje vietų yra naftos, o dau
giausia jos yra Kaspijos jū
ros ir Uralu kalpų srityse. 
Tarybinė vyriausybė pasi
rūpino nutiesti tūkstančius 
ir tūkstančius mylių nafto
tiekių. Nuo Uralo kalnų į

limas atsiradimas kito 
' lerio.

Partizanai daug 
gazolino sunaikino

Saigonas.—Mekongo upės 
srityje su Pietų Vietnamo 
valdininkais lankėsi JAV 
G y n y bos sekretorius Mc
Namara, generolai W. C. 
Westmorelandas ir Harkin- 
sas, ambasadorius Henry 
Cabot Lodge, Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas D. 
E. Bell ir kiti.

Vos jie spėjo išvykti iš 
Cantho miestelio, kaip par
tizanai jį apšaudė iš ka- 
nuolių ir padegė 400,000 ga
lionų gazolino tankus.

Drafto planai dėl 
bedarbių jaunuolių

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė yra 
paruošus dfaftavimo pla
nus bedarbiams jaunuo 
liams, bet jie dar npra už-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
‘ Maskva.—Tarybų Sąjun

ga protestavo prieš Jungti
nes Valstijas, kurių bombo
nešis “RB-66 šnipavimo su
metimais skraidė virš Rytų 
Vokietijos. Jis buvo nušau
tas apie 100 mylių Rytų Vo
kietijos teritorijoje, ir su
imti trys JAV kapitonai.

Kadety orgijos
Indianapolis.—Policija pa

darė puolimą viešbutyje, 
kur kadetai ir jaunos mer
ginos kėlė orgijas. Suėmė 
40 kadetų ir girtų merginų.

Tarp suimtųjų tik 16 bu
vo virš 18-os metų amžiaus. 
Kadetai sako, kad jie lyti
niai nesivaržydavo, dažnai
kėlė orgijas. Policijos kapi- Dallas, Texas.—Jack Ru- 
tonas R. Gugure sako, kad bio teisme buvo apklausinė- 
jeigu dar kiek vėliau būtų ta ir Patricia Kohs, besiva- 
pūolę, tai dar apie 50 dau- dinanti Penny Dollar, kuri ‘ 
giau būtų sūėmę.

Albany, N. Y. — Kovo 10 
dieną pikietavo valstijos so
stinę virš 3,000 žmonių, rei
kalaudami negrams lygių 
teisių su baltaisiais, taip
gi, kad mažiausias 
kestis per valandą 
$1.50.

uzmo- 
būtu ,

Pagal tuos planus numa
toma draftuoti į specialias 
stovyklas metams laiko be
darbius jaunuolius tarp 16 
ir 21 metų amžiaus. Ten 
jie būtų mokomi specialių 
darbu ir bendrai kultūrina
mi.

U. S. Employment Serv
ice skyrius raportavo, kad 
tarp baigusių mokyklinį 
amžių virš 30 procentų jau- 

1 nuolių nesusi randa darbo, 
; nes dauguma jų nemoka jo
kio darbo.

Viet-
Washing tonas. — Centri

nėse valstijose, Ohio upės 
srityje, prasidėjo potvyniai. 
Jau žuvo virš 30 žmonių ir 
apie 110,000 buvo iškraus
tyta iš jų namų.

Saigonas. — Pietų 
namo diktatorius generolas 
N. Khannas sako, kad par
tizanai pačiupo nuo jo jėgų 
8,000 moderninių ginklų, 
tai JAV turi jam dau
giau jų duoti.

beveik nuoga šokdavo Ru
bio klube.

Seattle, Wash. — Prie
plaukoje įvyko sprogimas 
ant naftolaivio “Bunker 
Hill,” 10,500 tonų įtalpos. 
Nelaimėje žuvo penki laivo 
darbininkai.

LĖKTUVAS NUKRITO 
ANT GYVENNAMIO
Chicago.—Keleivinis lėk

tuvas “DC-3” su 28 keleL 
viais, trys mylios nuo or-^ 
laukio, nukrito ant gyvena
mo ' namo, kuriame 6 žmo
nės miegojo. Namo gyven
tojai nenukentėjo. Užsi
mušė piloto pagalbininkas I 
ir keli keleiviai buvo sužeis-! j^v“ malūnsparnį ‘i 
ti.

Detroitas.—Didžiųjų eže
rų laivų inžinieriai grasina 
streiku, jeigu jų reikalavi
mai nebus patenkinti. Jei
gu įvyks streikas, tai bus 
suparalyžiuota apie 150 lai
vų.

Seulas. — Pietų Korėjos 
vyriausybė areštavo desėt- 
kus jaunuolių, kuriuos šni
pai įtarė komunistais.

Saigonas. — Pietų Viet
namo f partizanai nušovė 

ir žuvo

Londonas. — Anglijos 
karalienė Elzbieta pagimdė 
berniuką, tai ketvirtas jos 
vaikas.

2 lakūnai.
RAKETA SPROGO 

POŽEMYJE
Roswell, N. M. —“Atlas” 

raketa, kurios pagaminimui 
buvo išleista $1,500,000, su
sprogo požemio patalpoje, 
175 pėdų gylyje. Patalpos 
įrengimui buvo išleista $10,- 
000,000.

Benghazi. — Libijos vy
riausybė reikalauja, kad 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos išsikraustytų iš karo 
bazių.

Bona) —Dingo JAV bom
bonešis “RB-66”, manoma, 
kad jis buvo nušautas virš 
Rytų Vokietijos.

Ottawa.—Ir Kanados vy
riausybė planuoja numušti 
įplaukų taksus.

Washing tonas. —Su praDamaskas. — Sirija pro 
testuoja prieš JAV, kurios džia kovo mėnesio JAV bu- 
ginkluoja Izraelį. vo 4,500,000 bedarbių.

naftotiekių. Nuo Mozyrio, 
Baltarusijoje, nutiesta trys 
šakos: viena į Klaipėdą, 
Lietuvoje, kita per Lenki
ją į Rytų Vokietiją, o tre
čia per Vakarų Ukrainą į 
Vengriją ir Čekoslovakiją. 
1962 metais ši “Draugys
tės” naftotiekių sistema 
liaudiškoms r e s p ublikoms 
pristatė 13,300,000 tonų 
naftos, o 1968 metais jau 
pristatys 35,000,000 tonų. 
Lietuvai labai daug reiškia 
a t p 1 a u k i a nti nuo Uralų 
nafta. «

Londonas. — Sulaukęs 89 
metu amžiaus mirė kuni
gaikštis O. V. Beaukler.

Ir vėl tarsis del 
Lotyną Amerikos

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų prezidentas 
Johnsonas tarsis su Valsty
bės sekretoriumi D e a n u 
Rusku, Thomasu Mannu, 
kuris tvarko JAV santykių 
reikalus su Lotynų Ameri
kos šalimis, kitais pareigū
nais ir ambasadoriais iš 18- 
kos šalių.

Sakoma, kad bus skiria
ma apie $2,000,000,000 Lo
tynų Amerikos šalims eko
nominės ir kitokios pagal
bos, taipgi bus keičiama 
JAV diplomatijos politika, 
kad ten pakėlus JAV var-

TŪKSTANČIAI NEGRŲ 
MARŠAVO Į ALBANY
New Yorkas. — B. Rus

tin, vienas iš organizatorių 
maršavimo į Washingtona » 
už darbus' ir laisvę neg- * 
rams, sakė, kad į New 
Yorko valstijos sostinę — 
Albany maršavo tūkstan
čiai negrų ir baltųjų už tą

ORGANIZUOS NEGRŲ
“MUSLIMŲ” PARTIJĄ
New Yorkas. — Kraštu

tinių negrų vadas Malcolm 
X pasitraukė iš Black Mus
lim negrų organizacijos, 
kurie ■’ skelbia, kad juodi
žmonės yra geresni už bal- 1 patį tikslą, 
tus. i

Malcolm X jau nesusitai
kė ir su jais. Jis ėjo į kraš- 
tutinybes, ir kiti muslimo 
vadai jį kritikavo. Dabar 
jis sako, kad organizuos! skundę N. Yorko dienraštį 
Black National party. “The New York Times” ir

PIETIEČIAI 
PRALAIMĖJO

Washingtonas. .— Alaba- 
mos viršininkai buvo ap-

NEGRŲ LAISVĖS 
DAINA

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Šios organizacijos komite
tuose dainavo afrikietė ML 
riam Makeba laisvės dainą, 
reikalaudama, kad kitos 
valstybės boikotuotų Pietų 
Afrikos Sąjungą, kurižiau-

•’The New York Times” ir 
keturis negrų kunigus, rei
kalaudami $500,000 atlygi
ni už ‘‘apšmeižimą.”,

JAV Aukščiausiasis Teis
mas jų skundą atmetė.

JAVSENATAS SVARSTO
CIVILINIŲ BILIŲ

Washingtonas. — JAV 
Senatas jau pradėjo svars-

riai persekioja negrus. Jos j tyti Civilinių teisių bilių, 
dainoje pirmasis punktas kurį vasario 10 d. Atstovų 
buvo: “You say you want i butas 290 balsų prieš 130 
to make me free — then priėmė.
don’t trade with the men 
who are killing me.”

Senate “filibusteriai” gali 
sutrukdyti jo priėmimą. Se-

i natorius Hubert H. Hum- , 
Kalkuta. — Susidaužė phrey kreipėsi į Senato na- 

Indijos lėktuvas ir žuvo 22 rius, kad greičiau jį užgir- 
žmonės. i tų.



V n T C 17 LITHUANIANIi A 1 3 V Ii SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except in" case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter' at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 -------- ROY. MIZARA, Editor

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ....... $9.00 Canada,. Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 Canada, pat. Amer., 6 months, $5.50 
Queens Co., per year ..........  $10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.50 Foreign countries, 6 months, $6.50

JIEMS TRŪKSTA... 
IŠMINTIES

Čikagos marijonų “Drau
ge” (š. m. kovo 4 d.) skai
tome vedamąjį ir suranda
me štai ką: '-r. ,1;/:

Prie šiandieninių lietuvių 
tautos problemų priklauso ir 
tiksli bei gerai organizuota ir 
išmintingai sukoordinuota mū
sų veikla tiek laisvinimo veiks
niuose, tiek lietuviškosios kul
tūros puoselėjime bei lietuvy
bės išlaikyme. Ir šiuo atžvil
giu mes vieni kitiems/žodžiu, 
patys sau galime prikišti, kad 
labai dažnai mums pritrūksta 
išminties, kurios taip pat pri
valome Dangaus paprašyti 
per savo dangiškąjį globėją.

Pasakyta gan aiškiai ir 
suprantamai. Visko “va
rduoto jai” turi, bet neturi 
išminties. Marijonai liepia 
jiems prašyti išminties iš 
dangaus, bet kiekvienas 
galvojantis supras, kad iš 
ten jie jos negaus.

Mes jau seniai sakėme ir 
tebesakome, jog “vaduoto
jai” išminties neturi: jie rė
kia, šmeižia Lietuvą, lietu
vių tautą, jie akiplėšiškai iš 
žmonių kaulija pinigus, tuš
tina nesusipratėlių kišenes, 
o gavę juos taip pat aki
plėšiškai prašvilpia.

Senas žmonių posakis: Ką 
dievas nori nubausti, tam 
pirmiausia atima protą. 
“Vaduotojai” nubausti, jų 
protas sukalamašytas, tik 
gerai, kad yra drrąsesnių- 
jų, kurie prie to prisipažįs
ta!

“Amerikos geda...”
PO TOKIA DIDŽIULE antrašte Vilniaus “Tiesa”, 

•dienraštis plačiausiai skaitomas visoje Lietuvoje, iš- 
spaūędino visą puslapį dokumentuotų faktų apie Anta
no In\pulevičiaus atliktus antrojo pasaulinio karo metu 
baisius darbelius Lietuvoje ir Baltarusijoje. Laikraštis 
skelbia:

“štai jis, naujasis JAV pilietis... Per lavonus, krau
ją, ašaras... 50 tūkstančių nužudytųjų...kartuvėse ir liep
snose... žiaurumas, sukrėtęs net žudiką...”

Apie Impulevičiaus baisius darbelius mes jau esa
me, rodosi, daug rašę, tai čia nekartosime to, kas minė
tame “Tiesos” (š. m. kovo 3 d.)mumery apie jį iš naujo 
pasakyta. Pagaliau, praėjusiame “Laisvės” numery apie 
tai buvo rašyta—paduotos ilgokos iš tos pačios “Tiesos” 
ankstyvesnio numerio ištraukos, vis bylojančios, vis pa
sakojančios tai, ką A Impulevičius atliko karo metu.

— 0 —
KAME GI ČIA GLŪDI “Amerikos gėda”, kurią 

“Tiesa” primeta mūsų kraštui?
Gėda glūdi tame, kad JAV A. Impulevičių ne tik 

priėmė kaip “tremtinį”, ne tik neišduoda jo tarybiniam 
teismui, kuris Impulevičiaus reikalauja, bet tik visai ne
seniai JAV federalinis teismas Filadelfijoje A. Impule- 

' vičių padarė JAV piliečiu!
Turime atsiminti, kad, rodosi, 1945 m. rugpjūčio 

mėnesį Londone buvo padaryta sutartis, kurią pasirašė 
ir JAV valdžios atstovas, pagal kurią naciškieji karo 
kriminalistai tūrį būti atiduoti toms šalims, kuriose jie 
atliko kriminalinius darbelius, kuriuose jie žudė žmo
nes, kurių kraštai jų dabar reikalauja.

c
Tarybinė vyriausybė, eidama ta sutartimi, ir reika

lavo A. Impulevičiaus, kaip karo kriminalisto. Jis Lietu
voje buvo už akių teistas ir nuteistas sušaudyti. Teisme 
juk buvo liudininkų, tų pačių, su kuriūis A. Impulevi
čius kartu “veikė”,—faktais įrodyta jo kriminalystės.

Viso to akiregyje, JAV federalinis teismas Philadel- 
, phijoje, tarytum: tyčia, š. m. sausio mėnesį suteikė A.
Impulevičiui JAV pilietybę.:

Argi tai ne gėda mūsų šaliai?
Aišku, tai gėda visiems Amerikos žmonėms, kai to- 

’ kie dalykai vyksta.
Apie tą patį laiką, kai A. Impulevičiui buvo suteikta 

JAV pilietybė, JAV Justicijos departamentas užvedė nu- 
, pilietinimo bylą prieš A. Bimbą, JAV išgyvenusį 50 me

tų ir niekuo mūsų kraštui nenusikaltusį!
— 0 —

“TIESOS” IR VISOS LIETUVOŠ bičiuliams atvi
rai prisipažinsime: visokių karo kriminalistų įpilietini
mas—gėda Amerikai, gėda mums visiems, Amerikoje 
gyvenantiesiems.

Dėl daugelio dalykų šiandien mūsų kraštas pasau
lio akyse kenčia gėdą.

Prezidento Kenedžio užmušimas giedrią, saulėtą 
■ dieną Dallaso mieste, Teksuose, ir nesuradimas jo žudy

tojų—gėda.
Milijonų negrų pažeminimas, nedavimas jiems pilie- 

‘ ’tinių teisių, laikymas jų ne žmogiškose sąlygose-—-visai 
•- Amerikai gėda.

Naciškųjų karo kriminalistų įpilietinimas, atsimin- 
: kime, aidi per visą pasaulį; tuomet, kai jie net Vakarų

• Vokietijoje teisiami, pas mus—įpilietinami. Ar galime 
•; tad stebėtis, kodėl pasaulio žmonių akyse smunka že

myn Amerikos vardas?!
Tolydžio turime atvirai pasakyti, jog yra Ameriko

je žmonių, kurie prieš visa tai, kas žemina mūsų šalies 
•vardą pasaulyje, kovoja.

Tik neseniai —vasario 27 d.—Niujorke įvyko didžiu-
• lis masinis mitingas, pasisakęs už tai, kad naciškieji karo 
o kriminalistai būtų grąžinti į tuos kraštus, kur jie didžiai

nusikalto, kur jų reikalauja teismai. Tūkstantis žmonių 
•dalyvavo mitinge, ir jų priimtoji rezoliucija prezidentui 

’ Johnsonui telpa šiame “Laisvės” numeryje.
' -0 - '

ŽINOMA, KAD ASMENYS, kurie suteikė tokiam 
Impulevičiui pilietybę, padarė Amerikai gėdą.

...... Kodėl jie tai,padarė? Gal per nežinojimą—juk Im
pulevičius, įteikęs prašymą, kad jį įpilietintų, nesisakė, 

.. kokias kriminalistes jis atliko karo metu Lietuvoje ir 
"Baltarusijoje. O gal tie asmenys, kurie suteikė A. Impu- 
lęvičiui JAV pilietybę, viską žinojo ir tyčia darė, kad jų 

. žygis žemintų Amerikos vardą visame pasaulyje.
Visa tai ilgainiui paaiškės.

PAŽANGIAI AMERIKOS visuomenė neprivalo šio 
dalyko “užmigdyti”—ji turi jį judenti ir judenti, kol vis
kas išaiškės, kol naciškieji karo kriminalistai nebus pa
dėti ten, kur jie turi būti.

Tik tuo būdu nuplausime tą gėdos plėtmą nuo mūsų 
šalies, nuo mūsų Amerikos.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penki., kovo (March) 13, 1964

SVEIKI PATARIMAI
Kaip žinia, šiemet liepos 

mėnesio pradžioje Niujorke 
įvyksf! Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo seimas, taip 
pat įvyks Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavi
mas' ir Lietuvių Meno Są
jungos suvažiavimas. Tai 
bus nemažas sąjūdis, ir prie 
jo jau dabar reikia ruoštis.

Vincas Andrulis (“Vilny
je”) vienas pirmųjų išstojo 
su straipsniu apie tai, kaip 
geriau pasiruošti suvažiavi
mams. Jis ima LLD suva
žiavimą ir rašo:

Turbūt nebus dviejų nuo
monių, kad geriausias suva
žiavimo pasveikinimas naujų 
Draugijai narių gavimu.

Ar galime dar padidinti 
LLD ?

Pirmosios LLD apskrities 
konferencija Čikagoje nusita
rė pasveikinti 50 metų Drau
gijos sukaktį ir suvažiavimą 
gavimu 65 naujų narių.

Viena mūsų veikloje silpny
bių yra, kad nutarimai dažnai 
ir liekasi nutarimais. Po kon
ferencijų ar susirinkimų daž
nai ir užmirštami nutarimai.

šiuo tarpu kai kurios kuo
pos tačiau po ' konferencijos 
ėmėsi darbo. LLD 79 k p., pa
žadėjus gauti 15 liauju narių, 
jau gavus 10. '

Kitos dvi kuopos — 19 ir 92 
—gavo po keturis.

Organizacijos didinimas yra 
svarbus ne vien knygų leidi
mo dėlei. LLD veda didelį 
švietimo ir kultūrinimo darbą 
šalia knygų leidimo: prakal
bos, paskaitos, menines ir 
kultūrines pramogos; materia
linė parama mūsų spaudai. 
Visa tai yra labai didelis dar
bas. O didesnė organizacija 
geriau gali vesti visą darbą.

Svarbu gauti organizacijon 
ir tuos narius, kurie negali 
lankyti sueigų. Tokių jau yra 
nemažai.

Svarbu gauti organizaci
jon — artimiausion kuopon — 
pavienius ir mažesnių mieste
lių ar ūkininkus lietuvius.

Reikia pabrėžti, kad į tai 
mažiausiai dėmesio kreipia
ma.

Sutikdami jubiliejinį Drau
gijos suvažiavimą, praveskime 
platų vajų naujų narių gavi
mui.
Praktiški 
patarimai

Kaip padaryti organizaci
ją veiklesne, gajesne, V,

Andrulis siūlo tokius prak
tiškus patarimus:

Mažėjant senesniųjų skai
čiui, o jauniems atitrūkstant 
nuo mūsų veiklos, mažesnėse 
lietuvių kolpiĮijose veik nieko 
nedaroma, teisinantis, kad jau 
negalima surengti prakalbų ar 
kitokių pramogų.

Teisybė, su tuo darbu jau 
sunkiau. Bet galima veikti 
mažesniais susirupavimais — 
sueigėlėmis, diskusijomis, Lie
tuvos filmų rodymu, kad ir 
namuose, svarstymu savo or
ganizacijos ir savo spaudos 
reikalų, diskusavimu apie Lie
tuvos naujus pasiekimus, ir tt.

Galimos taipgi paskaitos 
moksliniais klausimais. Jei nė
ra vietoj galinčio tai reikia
mai pravesti, galima iš kitur 
atsikviesti. Jei vienai grupei 
per daug atsieitų, kelios ar
timiau esančios gali susitarti.

Reikia imti dėmesin, k a d 
kelionės automašinomis pa
lengvina susisiekimus, padaro 
pigesniais.

Mano patyrimu, didžiausia 
kliūtis geresniam veikimui pas 
mus yra savęs įtikinimas,kad 
“pas mus jau negalima veik
ti.” Tas savęs įtikinimas pa
tarnauja teisinimui neveiklu
mo. Dažnai tai yra pusiau są
vokinis teisinimas.

Artėjant mūsų didžios ir 
garbingos apšvietos organiza
cijos suvažiavimui, liepos 4 d. 
Niuorke, pasekime organiza- 
rytu pavyzdžiu: užsidekime 
kiekius naujų narių gavimui ir 
Sftokime darban. Jei uždavi
nys bus ir nepilnai pasiektas, 
geros pastangos duos vai
sius : padidinsime šią Draugi
ją, tiek daug atlikusią per 50 
metų savo gyvavimo, ir 
stiprinsime ją, kad ateity 
lėtų dar geriau veikti.

Įsisąmoninkime, kad tik 
ras darbas, didelės pastangos 
duoda geras pasėkas.

su-
ga-

ge-

išnešti mirties

visai nesvarbu, 
nuteistas mirtin

Gal būtų ge-

APIE RUBIO TEISMĄ
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” rašo: į
Ryšium su Jack Ruby teis

mu Dallas mieste vyksta tik
ra komedija. Vieni juokus 
krečia gindami Oswald©. žu
diką, o kiti ruošdamiesi jį 
teisti. Gynėjai nori būtinai pa
daryti Rubį pamišusiu. Jie ne
nori prileisti prie prisiekusių- 
teisėjų asmenų, kurie matė 
televizijoje Rubį šaunant Os- 
waldą. Valstybės prokuroras 
nenori priimti teisėjais tų, ku
rie dėl vienų ar kitų priežas
čių nesutiktų 
sprendimą.

Tikrumoje, 
ar Ruby bus 
ar kalėjimai!, 
riausiai padėti jį į kalėjimą. 
Su laiku gal jis apsigalvotų ir 
šį tą pasakytų apie Kene 
džio nužudymą, jeigu jis ką 
daugiau žino. Kas liečia jo 
atliktą žmogžudystę, nėra nie
kam abejonių. x Televizijoj 
žmonės matė, kaip jis nušovė 
Oswalda. Ar jis tai padarė 
sąmoningai, ar ne, vargu kas 
gali įrodyti. Dabar jis yra 
sveikas protiniai. Ar jo pro
tas buvo tuo momentu pakri
kęs, niekas negali įrodyti. Net 
ne to piršto panaudojimas nu
spaudimui mygtuko negali bū
ti galutinas įrodymas. Tokį 
darbą atlikdamas ir sveiku 
protu gali nervintis.

Vilniau^'“Neries” žemes ūkio mašinų gamykloje

NAUJI RAŠTAI

Laiku pasirodžiusi knyga

socializ- 
plečiasi, 

naujas

Tik šiomis dienomis mus 
pasiekusi Vlado Niunkos 
svarbi knyga*), mano nuo
mone, labai laiku išleista, 
todėl skubiu su skaitytoju 
pasidalinti apie ją savo 
mintimis.

Bet pirmiausia: Kas gi 
yra autorius V. Niunka? 
Tai ilgametis kovotojas už 
liaudies reikalus, užtenka
mai kandęs IX - o j o forto 
Kaune duonelės, vienas įžy
miųjų Lietuvos marksistų, 
teoretikų, šiuo metu žurna
lo “Komunistas” redakto
rius, Lietuvos Mokslų Aka
demijos narys-koresponden- 
tas.

Gal kai kas ir klaus: Ką 
reiškia knygos pavadinimas 
— “Nuo Vatikano pirmojo 
iki Vatikano antrojo”?

Autorius aptaria įdomes
nius Vatikano politikos vin
gius, pradedant su Pirmuo
ju Vatikano bažnyčios susi
rinkimu, įvykusiu 1869 m., 
ir baigiant su Antruoju Va
tikano bažnyčios susirinki
mu, sušauktu popiežiaus 
Jono XXIII ir tęsiamu po
piežiaus Povilo VI. Pirma
sis bažnyčios susirinkimas 
Vatikane vyko kapitalizmo 
epochoje, žlugus feodaliz
mui, antrasis bažnyčios 
susirinkimas Vatikane bu
vo sušauktas kapitalizmui 
žlungant, kuomet 
mas nesulaikomai 
vis užkariaudamas 
ir naujas pozicijas.

Kodėl sakau, kad ši kny
ga labai laiku pasirodė?

Todėl, kad autorius, be 
kitko, joje išsamiai nagri
nėja Vatikano santykius su 
hitlerizmu, su hitlerine Vo
kietija. Šiandien ameriki
nėje (ir pasaulinėje) spau
doje dar vis svarstomas po
piežiaus Pijaus XILojo pa
taikavimas hitleriniam fa
šizmui, nužudžiusiam daug 
milijonų žmonių. Toms dis
kusijoms pradžią davė vo
kiečių dramaturgas - Rolfas 
Hochhunotas su savo pjese 
“Vietininkas” (pas mus, 
Niujorke, ji šiuo metu sta
toma vieno teatro scenoje; 
pjesė pavadinta “The De
puty”).

Prieš šią pjesę rūsčiai iš
stojo ir niujorkiškis kardi
nolas Spellmanas; ją pa
smerkė. Amerikiniai naciai 
buvo suorganizavę pikieti- 
ninkus pirmąjį vakarą, kai 
tik pjesę pradėjo vaidinti. 
V. Niunka šitaip dėl pjesės 
pasisako:

“Kaip rašo užsienio spau
da, Hochhutas yra katali
kiškos orientacijos žmogus.
... . --------- - v

*) “NUO VATIKANO PIRMO
JO IKI VATIKANO ANTROJO.” 
Paraše V. Niunka, LTSR MA na
rys korespondentas. Išleido Valst. 
Politines ir Mokslines Literatūros 
leidykla Vilniuje—1963 m. 92 psl. 
Kaina 10 kapeikų.

SaVo pjesę jis .paskyrė pa
gerbti dviem katalikų kuni
gams, nukankintiems hitle
riniame konclageryje. Bet 
jį pikčiausiai puolė kleri
kalai Vakarų Vokietijoje 
ir užsienyje, reikalavo už
drausti statyti jo pjesę. Po
litinis rezonansas, kurį su
kėlė ši pjesė, rodo, kad klau
simas apie katalikų bažny
čios santykius su hitleriniu 
fašizmu iki šiol tebedomina 
ne tik istorikus, bet ir pla
čius visuomenės sluoksnius, 
ypač Vakarų Vokietijoje...”

tais
Tai, kas praėjusiais me- 

buvo Vakarų Vokieti -

Vladas Niunka I 
joje, šiemet kartojasi Ame
rikoje.

V. Niunka pripažįsta, kad 
šiuo metu katalikų bažny
čioje veikia dvi viena kitai 
priešingos tendencijos (sro
vės) : “ ko n servą toriai,” ku
riems atstovauja tokie kar
dinolai, kaip Otavianis ir 
Spellmanas,—“šaltojo karo” 
šalininkai, stoją už “kry
žiaus karą” prieš komuniz
mą, ir “novatoriai,”—stoją 
už tai, kad katalikų bažny
čia taikstytus! prie naujos 
epochos, prie naujų sąlygų.

Miręs popiežius Jonas 
XXIII, žymi autorius, “pri
klausė prie tų aukštosios 
katalikų dvasininkijos at
stovų, kurie blaiviau žiūri į 
mūsų epochos tikrovę. Jis 
geriau, negu jo pirmtakai, 
suprato, kad, nenorėdama 
visiškai atitrūkti nuo gyve
nimo, bažnyčia negali igno
ruoti galingo tautų judėji
mo už taiką, kurį remia ir 
plačios tikinčiųjų masės...” 
(psl. 7.

Knygoje pilna faktų, pa
rodančių, kaip ypatingai po
piežius Pijus XII, bijoda
mas naujosios epochos, ben
dradarbiavo su hitleriniu 
fašizmu.

“Pijus XII,” rašo V. Niun
ka, “toleravo ne tik masi
nes žydų žudynes, jis tole
ravo ir masinį hitlerininkų 
terorą prieš katalikų dvasi
ninkiją Lenkijoje. Savo kal
boje kardinolų kolegijoje 
jis pranešė, kad hitlerinės 
okupacijos metais. į Dachau 
koncentracijos stovyklą bu
vo išsiųsta 2,800 lenkų ku
nigų, iš kurių liko gyvi tik 
816 asmenų..-” (psl. 60).

Autorius cituoja buvusios 
buržuazinės Lenkijos užsie
nio reikalų ministrą Beką: 
“Vatikanas yra vienas iš 
svarbiausių mano krašto 
tragedijos kaltininkų. Aš 
per vėlai sūpratau, kad mū
sų užsienio politika tarna
vo tiktai katalikų bažnyčios 
tikslams...” (psl. 63).

Na, o “Vokietijos katal- 
likų dvasininkija laimino 
visus Hitlerio grobikiškus 
žygius, nuolat primindavo 
tikintiesiems, kad katalikas 
privalo būti geras ir Hitle
riui ištikimas kareivis”

Lietuvos aukštoji katali
kų dvasininkija —- arkivys
kupas J. Skvireckas, vysku
pai B. Brizgys, V. Borisevi-

čius, R. Ramanauskas, J. 
Staugaitis — “nuo pirmųjų 
Tarybų valdžios atkūrimo 
dienų varė priešiška anti- ( 
tarybinę veiklą, įtraukdami p 
į ją ir daugelį kunigų” (psT 
75). Jie rėmė hitlerinį fa
šizmą.

Būtų per siaura sakyti, 
kad V. Niunka nedideliame, 
bet svambiame veikale ribo
jasi tik vėlesniųjų popiežių 
politikos nagrinėjimu. Ne! 
Jis nurodo ir popiežiaus Le
ono XIII biaurią politiką, 
kaip tasai darė sąmokslus 
su Rusijos carine valdžia 
bendrai kenkti Lenkijos ir 
Lietuvos žmonių kovai už 
tautinę laisvę.

Knyga pilnai dokumen
tuota, nurodyti šaltiniai, 
kas iš kur paimta. Svarbu 
pabrėžti ir tai, kad š/į^je 
knygoje autorius paduoda 
žmonių bei laikraščių ar 
žurnalų vardus ir pavadini
mus taip, kaip jie rašomi 
Vakarų Europos spaudoje.

V. Niunka — plačios eru
dicijos mokslininkas, ger^i 
moka visą eilę kitų kalbų ir 
savo darbe gali naudotis 
originaliais šaltiniais.

Kaip būtų gera ir naudin
ga, jei šis V. Niunkos vei
kalas pasiektų juo didesnį 
skaičių’ Amerikos lietuvių!

; Rojus Mizara

Iš laiškų
Laikraščio “Laisvė” 

Redakcijai
Esu labai dėkingas' už 

siuntinėjimą man Jūsų lei
džiamo laikraščio “Laisvė,” 
kurį išrašė man mano sesuo 
Barbora Kolpus. “Laisvė” 
man labai patinką: ypač jos 
trumpos žinelės apie pa
saulinius įvykius, teisingos 
žinios iš Tarybų Lietuvį, 
įvairiomis temomis straips
niai, korespondencijos apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mą, ne tik J. A. Valstijose, 
bet visame Amerikos k'pn- 
tinente. Labai įdomi pole
mika su dipukais-“vaduoto
jais.” Man rodos, mano . 
straipsnyje patiekta faktinė 
medžiaga nelabai bus jiems 
maloni. r

Baigiant, leiskite pasvei
kinti “Laisvės” redakcijos, 
kolektyvo darbuotojus ir 
visus laisviečius su Tarp
tautine moters švente Kovo 
8-ąja. Linkiu Jums ir toliai 
dirbti pažangos ir taikos iš
laikymo darbą.

A. Mileika
Vilnius

Hartford, Conn.
Nuoširdi padėka

Tariame širdingai dėkui 
visiems draugamsyir drau
gėms už simpatiją mirus 
mano gyvenimo draugui— 
Antanui Raulinavičihi ir 
mūsų tėvui. Ačiū už gięles, 
laiškus ir užuojautos atvi
rukus . Dėkui draugams že
maičiams už parašymąYį 
“Laisvę.” - į

Marijona, žmona 
ir dukterys

Lowpll, Mass
Sausio '10 d. mirė M. 

Stravinskienė, St. John li
goninėje, o palaidota buvo 
sausio 13 d. Edson kapinė
se.

Ji buvo gimusi Lietuvoje, 
1903 metais. Į JAV atvyko 
1921 metais, į Lawrence, o 
vėliau apsigyveno Lowelly- 
je. Gyvenimu nesidžiaugė 
nuo Pirmojo pasaulinio Ižfc- 
ro, kurį pergyveno Lietirro- 
je-

A. Stravinski

Saigonas. — Stipriai sau
goja JAV karininkų šei
mas.

5-



Kaip aš antrą kartą užgimiau
Atvažiavau į Ameriką 1912 

^metais. Per du metus nete
ko nieko skaityti. 1914 me
tais vienas katalikas įkal
bėjo užsirašyti katalikišką 
laikraštį. Metus skaičiau, 
man pasirodė, kad tame 
laikrašty nieko nėra nau
dingo; daugiausia rašo tik 
apie tikėjimą apie religiją, 
o aš buvau geras katalikas 
ir be to laikraščio.

Mes buvome penki vaiki
nai “ant burdo” pas šeimi
ninkus; iš viso tame name 
buvo 12 žmonių, ir tik vie
nas, Antanas Janulaitis, 
skaitė laikrašti ir vadinosi 
socialistu. O kaip mes pasi
juokdavome iš to socialisto. 
i#ums atrodė, kad mes daug 
mandresni, daugiau žinome. 
Už kiek laiko A. Janulaitis 
man įkalba užsiprenume
ruoti “Kovą.” Kai pradė
jau skaityti “KovZ” labai 
greitai ją pamilau ir man 
pradėjo darytis viskas aiš
kiau, pradėjo atsiskirti kur 
darbininkai ir kur kapita
listai, ir pamačiau, kad aš 
buvau ne mandras, o kvai
las. Kai kiti mano draugai 
juokdavosi iš socialisto, tai 
man jau būdavo sarmata.

A. Janulaitis yra jau mi
res. Jis man įžiebė pirmą 
žiburį šviesos; aš jam esu 
labai dėkingas. Po metų 
vėl persiskiriu su “Kova”— 
užsirašau “Vienybę Lietuv
ninku.” Šita atrodė geresnė 
už “Darbininką,” bet nega- 
už “Darbininką,” bet negali 
prilygti “Kovai.” Metus pa i 
skaitęs ir su ja persiskyritu.

Po biski pradėiau supras
ti ir religijos rolę; supra
tau, kad religija naudinga 
Tik kunigams ir kapitalis
tams. bet ne man.

1916 metais persikėliau į 
New Haven, Conn.. Čia su
ėjau į pažintį su socialistu 
Povilu Kukoniu. Tai labai 
malonuj draugas. Dieną jis 
dirba fabrike, o vakarais 
eina mokytis mechaniku. 
Sekmadieniais pradėjo ma
ne mokyti aritmetikos.

Iš P. Kukonio daug da
inoj au ir apie darbininkų

reikalus, ir apie religiją. 
Ir po biskį tamsybė slin
ko žemyn, o šviesa kilo 
aukštyn. Dabar nuo religi
jos jau buvau tikrai pasi- 

'įfcuosavęs.
Vieną vakarą ateina lie

tuvis kunigas ir sako: At
ėjau su labai svarbiu reika
lu. Tur būt girdėjote, kad 
mes galėsime gauti Lietu
vai karalių; kaizerio sūnus 
apsiėmė būti Lietuvos ka
raliumi, ar tai ne puikus 
dalykas? Zakristijonas man 
pakiša knygą ir sako: “Čia 
turi pasirašyti, kad nori ka
raliaus.” O aš sakau, kad 
aš karaliaus nenoriu ir ne- 
sirašysiu. Kaip jie nuste
bo. Kunigas tuojau pradė- 

jj&o aiškinti, kad dabar Lie
tuva neturi galvos. O aš bu
vau nusistatęs prieš šitą 
trejybę, tai yra prieš kara
lius, kapitalizmą ir religiją.

Zakristijonas klausia ku
nigą, ką dabar daryti? Ku
nigas sako, parašyk “ne,” ir 
išėjo, nė sudie nepasakę. 
Man atrodė, kad jie ant 
manęs supyko.

Karas pasibaigė, o su jo 
pabaiga ir darbai sumažė
jo. New Havene niekur ne
buvo galima gauti darbo.

Nusikraustėme i New Yor- 
ką. Gavau darbą restorane.

Turėjau karo boną $50 
af’ertės; sumaniau parduoti 

{Let nežinau kur. Nuvažia
vau į “Laisvės” redakciją. 
Maniau, gal gausiu patari
mą. Užsiprenumeravau me
tams “Laisvę” ir paklau
siau: Gal jūs žinote, kur 
galima parduoti karo bo
nus? Pasirodė tokie ne

draugiški, rodos, nenori nė 
kalbėti. To aš visai nesiti
kėjau. Tik vėliau aš pagal
vojau: jie manęs nepažįs
ta, gal manė, kad esu koks 
šnipas. Laisviečių nekalti
nau, kad nenorėjo su mani
ui kalbėti.

Pagyvenę septynis mėne
sius New Yorke, persi- 
kraustėm į Woodbury, 
Conn., ant farmos. New 
Havene pagulėjom SLA, o 
čią nėra jokios organizaci
jos. 1919 metais susipaži
nau su Juozu Vaitoniu Wa
terbury. Tai labai draugiš
kas vyras. Biskį vėliau jis 
man užprenumeravo “Lais
vę,” kai tik ji pradėjo eiti 
dienraščiu. Ir dabar ją te
beskaitau. Už tai jam esu 
dėkingas.

Ir Juozas Vaitonis per 44 
metus darbuojasi apšyietos 
ir darbininkų gerovei.

Po kiek laiko Southburv.

Conn., susitvėrė Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuo
pa. Nors nuo mūsų apie 15 
mylių reikėjo važiuoti į su
sirinkimus, bet vis tiek aš ir 
mano jaunas sūnus prisira
šėme prie LLD kiiopos.

Su pagalba , Southburio 
draugų pasisekė suorgani
zuoti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 126 kuopą.

Aš kai kada paskaitau ka
talikiškus arba dabartinių 
socialistų laikraščius, tai 
man atrodo, kad jie pro
greso apšvietos srityje ne
padarė nė per nago juodymą.

Rodos, pirmutinę knygą 
teko skaityti A. Bimbos 
“Klasių kovos Amerikoje 
istoriją.” Kai aš tą knygą 
perskaičiau, man atrodė, 
kad aš atbudau iš miego.

O, kaip aš dėkingas Lie
tuvių Literatūros Draugijai 
ir visai pažangiajai spau
dai ! Kurie nepriklauso prie 
LLD, daro didelę klaidą.

Man atrodo, kad aš iš 
naujo užgimiau. W. J. D.

A. Mileika *

NAUJI METAI KAIME

Keturi kapai*)
(Keturioms kankinėms, žuvusioms dinamito eksplozijoj, Baptistų 

bažnyčioj, Birminghame, rugsėjo 15, 1963.)

I
Ar girdi, pietieti, negrės gailią raudą?
Tai dukters ji verkia, tai širdį jai skauda, 
Rankoj laiko ji batelį žuvusios dukrelės, 
Vieną tik batelį nuo sulaužytos kojelės.

Tą batelį ji laiko, ir mums, pietieti!
Per vėlu ieškoti kaltininko, išdidus pilieti. 
Jo nusikaltimas visiškai aiškus: 
Jis—kriminalistas atkaklus.

Tik mes, pietieti, aš ir tu, 
Surasime tikruosius žudikus!

Mes stebėjom ruošiamąją dramą
Ir prologą mes išklausėm be skausmo. 
Uždangai bekylant mes stovėjome be jausmo 
Ir pamatėm nekaltu krauju dažytą panoramą.

II
Mes išsirenkam vadus, 
Kurie tik verda neapykantos nuodus. 
Nepagrasom mes drausmingu pirštu 
Tamsuoliui, kuris ant negro širsta. r

Pasitraukiam mes į šalį 
Su įsivaizduotu dorumu 
Ir paleidžiame iš rankos grandinėlę 
Su pasiutusiu šunim.

Mes gi, paveldėtojai šaunią Pietų, 
Reikalaujam pagarbios šlovės tautų, 
Bet mes užuolanka apeinam sunkumus 
Ir pro pirštus praleidžiam nepatogumus;
Priekaištaujam pašaukimui išdidžiam 
Ir paruošiam mes dirvą žmogžudžiam.

Per vėlu, pietieti, kaltininką spręsti, 
Savą kaltę žmogžudžiams primesti: 
Dinamitas mūsų gamybos, mūsų paskirties, 
Tik tetrūko piktadario kibirkšties.

Jis geriau gal nesuprato,
Gal kur nors juodų minčių tarpeklyj 
Jis save didvyriu statos. .
Mes, baltų pietų piliečiai, 
žinome geriau, negu šiauriečiai, 
Kas sukūrė atmosferą žudymui vaikų.

III
Mes, pietieti, laikom tą batelį, . 
įžvelk ant jo kraujo lašelį, 
Palyginki visuomenės vadų šmeižtus, 
Prieš negrų rasę pagieža grįstus.

Palygink tą spektaklį spiegiančių vaikų, 
Laisvai gatvėje paleistų, 
Su tėvo ir mokytojo žinia,
Kad svaidytų epitetus, spiaudyt ant veidų, 
Mokyklon einančių negrukų nuolankių.

Pakelk tą batelį ir pro jį pažvelk,— 
, Antai, valstybės rūmai, iš kurių dar dvelk’

Įkaitę žodžiai neapykanta paika, 
Tai oficijali Alabamos nuotaika!

Veltui mes smerkiam piktadarį, 
Kuris geriau gal išmanyt negali,— 
Mes išmanome geriau:
Ši diena—mūsiškis tvarinys!
Bausmė sunki, širdis ar išls^ys.

Gal šis tragiškas veiksnys 
Dorus pietiečius pamokys 
Pilna drąsa pakilti, 
Dorai, žmoniškai apginti ■ 
Ir rasinę žaizdą amžinai užgydyt.

* *) 
Atleidimo pamoka baigta.
Tarp mūsų stovi ir mama, 
Dukraitės gailiai verkdama, 
Dinamito dūmais apsupta.

- Ne ji viena skendėjo ašaroj karčioj, ,
Dar kitos trys, nelaimės tos pačios, 
Seserys nebeapsakomos kančios, 
Alpo, klupo, springo ašara gailia.

Jeigu kada pietai taptų,
Kokiais norėjome, kad jie būtų,
Mes pasodinsime pietams garbingesnių gėlių 
Ant šių kapų, mūs rankom supiltų.

Audrūnas
Lapkričio 7, 1963

*) Pagal E. P.
**) Eksplozija įvyko mokant jaunamečius “atleidimo’' pamokos, re

miantis šv. Motiejaus evangelija 18:15, 21-22.

meninių filmų demonstravi
mas. Yra biblioteka-skai
tykla. Ten galima pasi
skaityti naujus laikraščius 
ir. žurnalus. Kas nori, gali 
gauti knygas į namus. Kol
ūkiečiams, kaip ir mieste 
darbininkams, su d a r y t o s 
geros sąlygos kultūringai 
praleisti laisvalaikį.

Su apgailestavimu ? 
prisimena...

Pagyvenę kolūkiečiai ~ su 
apgailestavimu prisimena, 
kad jie būdami jauni tokių 
sąlygų neturėjo, kaip dabar 
jų vaikai. Mokslas nemo
kamas. Daugelio kolūkie
čių vaikai baigė ne tik vi
durines, bet ir aukštoj.o 
mokslo įstaigas, tapo: gy
dytojais, inžinieriais, moky
tojais, agronomais, veteri
narais ir kitokiais specialis
tais, ir net mokslininkais. 
O kas anais laikais galėjo 
apie tai svajoti?

O kokia didelė laimė da
bar darbo žmonėms, kai gy
dymas tapo nemokamas. 
Besikalbant pas mūsų gimi
nes su kolūkiečiais tuo klau
simu, kolūkietis Juozas Be- 
trišas išsitraukė iš kišenės 
jauniklės vištos kiaušinio 

į didumo žalsvai pilkos spal 
vos akmenį ir visiems rody
damas sako: 

j —Štai mano mirtis. Aš 
dabar ją atminčiai kišenėje 
nešioju.

_ ( Pas visus nuotaika gera, Jis papasakojo apie tai, 
mašinuotą pieną ir to iki ir nrotėviu paveldėtos žemes, j pakili, skamba linksmos kai praeitų metų rugsėjo 

liaudies ir naujos kolū- mėnesį kuliant javus, ūmai

(Specialiai “Laisvei”)
Giminių pakviesti išvyko

me su žmona į “Aušros” 
kolūkį (Kėdainių rajone) 
sutikti Naujųjų (1964) Me
tų. Seniai jau buvau buvęs 
kaime, todėl įdomu buvo pa
buvoti dabar kolūkiniame 
kaime.

Kaimas man buvo gerai 
pažįstamas buržuazijos val
dymo metais, nes mano jau
nystė prabėgo tarnaujant 
pas buožes piemeniu ir pus
berniu. Man taip pat'buvo 
žinoma, jog mano giminės 
Kaupai ir Gineitai tais lai
kais labai skurdžiai gyveno.

Dirbdami nuo tamsos iki 
tamsos ant savų žemės skly
pelių, vistiek negalėjo su
durti galo su galu, todėl 
buvo priversti eiti griovių 
kasti arba padieniais pas 
buožes ir dvarininkus, o 
žiemą — į miškų darbus.

Nors savo ūkeliuose, tu
rėjo karves, augino beko
nus, Taikė daug vištų, bet 
patys kiaušinių, pieno, nei 
bekonienos bei vištienos ne
valgė, nes pieną turėjo pri
statyti į akcinės bendrovės 
“Pieno centras” pieninę, be
konus ir paukštieną — ak
cinei bendrovei “Maistas,” t_____ _______ v _____
grūdus — akcinei bendrovei: čių ūkių paleisdavo iš var- 
“Lietūkis.” O patys valgė žytinių, išmesdavo, iš tėvų

vai-būti toks turiningas 
giais ir gėrimais paruoštas 
stalas, kaip dabar pas kol
ūkiečius. ......

Keliami tostai už praėju
sius gerus 1963 metus. O

nant jaunąją kartą be švie
žio pieno lašo ir maitinant 
ją liesu pienu, kurį net ver
šis geria be ypatingos nuo
taikos. Pereik iš ryto per 
kaimus, ir ar daug kur rasi 
ūkių, kur gautum atsigerti (praeitieji metai tikrai bu- 
pieno. Daugelis jiį išveža 
iki paskutinio lašo ir viso
mis priemonėmis draudžia 
vaikams ar šeimynai para
gauti bent gurgšnį.

Reikia su žiburiu šiandien 
ieškoti ūkio, kur gautum 
grietinės arba kur ją šeimi
ninkės vartotų barščiams 
pabaltinti. Ką gi jau bekal
bėti apie jos valgymą: pie
nas yra tapęs mūsų ūkinin
kų lyg kokiu auksu. Ir tuo 
jis yra tapęs ne iš smagu
mo, o iš bėdos.”

Toks buvo gyvenimas dar-1 
bo valstiečiu tautininkams-

vo geri: puikiai užaugo vi
sų žemės ūkio kultūrų der
lius. Tik kai kuriose bro
liškose respublikose buvo 
nederlius. Mūšų giminių 
Kaupų du šeimos nariai dir
ba kolūkyje, turi išdirbę 
per abu apie 700 darbadie
nių. Rudenį vien tik avan
so už darbadienius gavo po 
du kilogramus grūdų: vieną 
kviečių, kitą rugių. Prie ga
lutinio atsiskaitymo dar tu
rės gauti grūdais ir pini
gais. Dabar grūdų jie tu
ri daugiau negu anksčiau 

’dirbdami nuosavame ūkely- 
į'y.’; r v". ■; je. Be to, kiekvieno kolū-fasistams valdant Lietuva. į .v. v . ’ . . _ iT. iu v .. kiečio seimą turi savo as-Jiems nemalonu buvo rašyti 

f apie sunkią valstiečiu būb- 
le, nes jų politika privedė 
juos prie didžiausio skurdo. 
Žinoma, jie rašė ne tam, 
kad surasti priemones ju 
būklei pagerinti, bet su ti^s-1 
lu apgauti, sudaryti įspūdį, 
būk jiems rūpi valstiečių 
padėtis. Jie be jokio pasi
gailėjimo kasmet po kelias- 

[ dešims tūkstančių valstie-

meniniam naudojimui po 60 
arų žemės. Prisisodina bul
vių, kopūstų, cukrinių run- 

’ kelių ir kitokių daržovių.
Turi po vieną karvę ir te

lyčią arba dvi karves, po 
j dvi aveles, kiaulių, vištų, 
žąsų, kalakutų, ančių, triu-i 
šių kiek kas gali išlaikyti. 
Todėl nenuostabu, kad ir 
Naujametinis stalas toks | 
turtingas patiekalais.

soties nebuvo, nes reikėjo, Tokiu būdu jie skubėjo pa- 
pienu šerti bekous, kad jų ’ 
mėsa būtų sultingesnė, kad 
“Maisto” bendrovės priėmė
jai neišbrokuotų. Be to, 
pristačius bekoną į miesto 
priėmimo punktą tekdavo 
po tris dienas ir daugiau 
stovėti eilėje.

Tačiau koks būdavo vals
tiečio nusivylimas, kai po 
viso to jo bekoną išbrokuo-

• davo ir jis turėjo vežti at-
• gal! Kapitalistinės bendro
vės “Maistas,” “Pieno cent- 
(ras,” “Lietūkis” ir kitos,
n u s t atinėdamos valstiečių 
gaminamiems žemės ūkio 
produktams žemas kainas, 
krovė sau didelius pelnus. 
Jos kaip tas aštunkojis sli
binas apraizgė darbo vals
tiečius savo čiulptukais, ne
žmoniškai juos išnaudoda
vo.

Tautininkų fašistų val
džia palaikė tas bendroves 
ir vedė tokią ekonominę po
litiką dėl greitesnio jų pra- 
lobimo, nes jie patys buvo 
jų bendrovių akcininkais. 
Tos politikos pasėkoje vals
tietis priversta buvo visą, 
ką geriausio pagamindavo 
pats nevalgęs, parduoti mi
nėtoms bendrovėms ir tai 
negalėjo išgelbėti nuo var
žytinių savo žemės ūkio.

Ką jie patys rašė
KaęHęiebūčiau tuščiažo- 

» džiu, savo teigimams pa- 
1 tvirtinti, aš duodu ištrauka 
iš Tautininkų žurnalo “Vai
ras” 1939 m. sausio mėnesio 
straipsnio:

“Viską, kas yra kuo ge
riausia, ūkininkas atiduoda 
miestui ir išsiunčia už sie
nų. Jaunas sultingas par
šelis, šviežia s skoningas pie
nas, kiaušiniai, paukštiena 

/—visa tai nemato ūkininkų 
dantų. ■ Jam lieka kieta 
dvejų metų kiauliena, skran- 
veriąs pieninėje nusuktas 
pienas, pražilinti barščiai ir 
visa, kas bent kaip paten
kina organizmą. Geriausius

■ kąsnius ūkininkas ne be 
skausmo atplėšia nuo sa
vęs; bet jis turi tatai dary
ti, jei nori dar gyventi ir 
šiaip taip stiebtis ir varty
tis.

Tegul kas apskaičiuos 
’ tuos neapskąi č i u o j a m u s 
I nuostolius, kurie kyla, augi-

siekti savo tikslą: “mieste 
mūriuką, kaime dvariuką.”

žinoma, tais laikais kai 
me nebuvo “mados” ruošti 
Naujųjų Metų sutikimo, ar
gi galima daryti išlaidas, 

[kada buvo sunku net silkę 
! nusipirkti kūčioms? Taip 
tais laikais gyveno mano 
giminės ir kiti valstiečiai 
kaime.

Padėtis pagerėjo
Tik prie kolūkinės san

tvarkos, tiesa, ne iš karto, 
valstiečių padėtis nepalygi
namai, pagerėjo. Jau nerei
kia dirbti nuo saulėtekio iki 
saulėlydžio: traktoriais 
aria, sėja, akėja, kombai
nais nupiauna ir iškulia, to
dėl kolūkiečiai dirba 7-8 va
landas per dieną. Dabar 
kolūkietis neišvargsta taip, 
kaip kadaise, nes sunkiau
sius darbus atlieka mašinos, 
jis turi laiko kultūriniams 
reikalams .
i Viskay keičiasi, keičiasi 
gyvenimas kaime, keičiasi 
ir žmonių papročiai. Jei 
anksčiau kaime Naujųjų 
Metų sutikimo neruošdavo, 
tai dabar Naujuosius Me
tus sutinka neblogiau kaip 
mieste: beveik kiekvieno 
kolūkiečio, namuose, stovi 
gražiausiais žaisliukais iš
puoštos Naujametinės eglu- 
tės, blizga įvairiaspalviais 
spinduliais, net miela žiū
rėti. Mums atvažiavusiems 
iš Vilniaus visa tai sudarė 
gerą įspūdį.

Pas mūsų gimines-Kau- 
pus sutikti Naujųjų Metų 
susirinko nemaža jų kaimy- 
nų-kolūkiečių. Tas gerai, 
nes kuo daugiau, tuo sma
giau. Besikalbant, be juo
kaujant, atėjo laikas sėsti 
už stalo. O koks čia patie
kalų įvairumas: ir keptos 
žąsys, ir kalakutai, ir kra- 
likai - triušiai, įvairiais bū
dais paruošta kiauliena, ir 
marinuotos silkės, ir žuvis, 
-ir balčiausi pyragai,!ir sal
dūs kepsneliai, ir t. t. Tų 
patiekalų toks gausumas, 
kad sunku juos visus čia 
suminėti. Gėrimų irgi ne
maža: ir šampanas, ir vy
nas, ir lietuviškas krupni
kas, ir geriausia degtinė. 
Buržuaziniais laikais tik 
pas turtingus ponus galėjo,.

mėnesį kuliant javus, ūmai
kietiškos dainos. Visi sma- pajuto didelį skausmą šo- 
giai linksminasi: išge
ria, užkanda, padainuoja.
Laikas nepastebimai bėga. 'nubėgo į kolūkio kontorą, 
Jau pusiaunaktis. Per ra- telefonu iškvietė iš Kėdai- 
diją girdisi skamba Krem
liaus kurantai, laikrodis 
muša 12 valandą. Šauna į 
lubas • šampanų kamščiai, 
prisipildo bokalai. Visišau^ 
kia: — Su Naujais Metais!,^skubiai įsvežė į Kėdainių "X T • 1 • . t . «■ • • .

ne. Neteko jėgų, susmu
ko. Kiti kolūkiečiai skubiai

nių greitąją medicinos pa
galbą. Lengvuoju automp- 
biliu atvyko gydytojas ir 
medseselė, suleido vaistus 
skausmam^ sumažinti ir

su Nauja laime!
Linksmi

Visi išgeria, bučiuojasi ir 
linki vieni kitiems laimės, 
laimingų Naujų metų ir ge
ros sveikatos ir sėkmės. 
Balius toks gražus ir įspū
dingas, kad mes atvykę iš 
Vilniaus nepasebime, jog 
jis vyksta paprastoje kaimo 
grįčioje, o ne kokiame nors 
salione.

Pirmąją Naujųjų Metų 
dieną mūsų giminės ,o kar
tu ir mes, buvome pakvies
ti į balių pas kaimynus. 
Taip mes kelias dienas iš ei
lės vaišinomės ir pas gimi
nes, ir pas jų kaimynus, ir 
visur buvo maisto ir gėrimo 
gausumas.

Tas rodo, kad kolūkiečiai 
gyvena dabar sočiai ir pa
siturinčiai, nereikia atiduo
ti kapitalistinėm bendrovėm 
visą, ką geriausio pagami
na, — dabar patys suvalgo. 
Kiekvienas suaugęs kolū
kietis turi sau atskirą dvi
ratį, daugelis turi motocik
lus, o kai kurie net leng
vus automobilius, tuomet 
kai prie kapitalistinės san
tvarkos tik retas buožė tu
rėjo dviratį ar radiją apa
ratą. Dabar beveik kiekvie
no kolūkiečio trioboj yra 
radijo aparatas, pas daugeli 
yra ir televizorius, o pas 
tuos, kurie jau persikėlė 
gyventi į kaimo gyvenvie
tes, yra elektros šviesa, o 
kai kurie turi net ir dujų 
krosneles.

Prie gyvenviečių yra pa
statytas klubas kolūkiečių 
kultūrinimams poreikiams 
tenkinti . Prie klubų orga
nizuojama kolūkiečių savi
veikla: orkestrai, chorai, 
tautinių šokių bei dramos 
rateliai ir jaunimo pasi
linksminimai. Vyksta ir

ligoninę . *Ten ištyrę nusta
tė, jog yra trūkusi tulžies 
pūslė. Nedelsiant nunešė jį 
į operacinę, padarė operaci
ją ir išėmė1 iš tulžies tą ak
menį, kurį jis mums rodė. 
Ligoninėje jis išgulėjo virš 
mėnesio laiko. Nei opera
cija, nei gydymas, nei mais
tas jam nieko nekainavo. 
Štai ką reiškia nemokamas 
gydymas. Baigdamas jis 
pasakė:

—Neduok dieve, jei man 
taip būtų atsitikę prie sme
toninės valdžios, aš jau se
niai būčiau po velėna. Ta
da už gydymą reikėjo mo
kėti daug litų, o kas iš gry
telninkų tų litų turėjo? O 
tokių greitųjų medicinos 
pagalbų irgi nebuvo.

Jis reiškė didelę padėką 
Tarybų valdžiai už nemoka
mo gydymo įvedimą, taip 
pat visiems gydytojams, ku
rie jį gydė, o ypatingai chi
rurgui Šimkui, kuris pirmo
mis dienomis po operacijos 
po kelis kartus dieną ir 
naktį ateidavo patikrinti jo 
sveikatos ir paklausti, kaip 
jis jaučiasi.

Minėtas įvykis su kolūkie
čiu Betrišu vaizdžiai paro
do nemokamo gydymo reikš
mę. , Gi tokių ir panašių 
Įvykių šalyje tūkstančiai. 
Ir tokių pasišventusių gy
dytojų, kurie išplėšia darbo 
žmogų iš mirties nasrų ir 
grąžina gyvenimui, irgi 
tūkstančiai.

Mūsų kolūkiečiai, kaip ir 
visi darbo žmonės, dirba 
irgi pasišventusiai, kad 
greičiau sukurti komunins- 
tiinę visuomenę.
Vilnius, 1964 m. sausis

Budapeštas. — Vengrijos 
prekybos delegacija išvy
ko į Kiniją.

3 pusi. Laisvi (Liberty) Penkt., kovoi(March) 13, 1964



tranas Stiklius

Juoz. Kačergis ir jo revoliucinė 
veikla Suvalkijoje

(Pabaiga)
Kunigai, skaitydami tas 

knygutes, galėjo sprogti iš 
pykčio, bet nežinojo, kaip 
prieš jas kovoti. Vis dėlto 
kažkokiu būdu jie suuodė, 
kas tų knygučių autoriai, 
kad jie čia pat, jų pašonėje. 
Ir štai, per vienus atlaidus, 
kai Pilviškių bažnyčia buvo 
sausakimšai pilna žmonių, 
kunigas Totoraitis ar Ci- 
vinskas per pamokslą iš sa
kyklos šaukė visa gerkle, 
kad atsirado Pilvišikuose 
“daktarėlis ii' kromininkė- 
lis,” kurie rašo ir skleidžia 

| antitikybines knygpalaikes! 
Patarė boikotuoti ir neužei
ti pas juos, šalintis jų ir 
panašiai.

Kelios pastabos apie 
J. Kačergio žmoną 

i
Alena Noreikaitė-Kačer- 

gienė gimė 1868 m. Šunskų 
kaime, Šunskų valse., Mari- 
ampolės apskrityje.

Kai jos vyrą žandarai su
areštavo ir ištrėmė pirmiau 
į Viatką, paskui į Olonecko 
gubernijas, Alena Kačergie- 
nė rankas sudėjus nesėdėjo, 
bet tęsė toliau vyro pradė
tą darbą. Dėl to nusistatė 
krautuvės neuždaryti, kad 
būtų kuo savo veiklą už
maskuoti.

Visoj Lietuvoj revoliuci
jos banga plėtėsi. Revoliu
cinė literatūra — atsišauki
mai, knygos, laikraščiai — 
vežimais vežami į Pilviš • 
kių apylinkės punktus: Ob- 
šrūtuose pas Praną Vilk- 
trakį, Paprū d ž i u o s e pas 
Juozą Senkų, žečkalniuose, 
Zanavykų apylinkėj, pas 
Juozą Šipailą, Margiuo&ę 
pas Juozą Rimšą.

Literatūros paimti atva- 
i žiuodavo iš Šiaulių — Ja-

j siųkaitis, iš Vilniaus — Ja
nulaitis Augustinas, dakta
ro Domaševičiaus žmona, 

/ LSDP organizatoriai ir na- 
riai su slapyvardžiais—Ku
nigas, Steponas, Baltukas. 
Traukiniai į Pilviškius iš 

» Vilniaus ateidavo 7 vai. va
kare, o iš ryto -anksti, dar 
neprašvitus, išeidavo. Tai, 
pas Kačergienę pailsėjus, 
patogu būdavo su literatū
ra traukiniu išvažiuoti.

Vilnius atsių s d a v o pas 
Kačergienę svarbių asme
nų, kuriems būdavo reika
las pasprukti iš carinės Ru
sijos į užsienį. Tokiems Ka- 
čergienė turėjo saugią vie
tą prie Vilkaviškio, pas 
knygnešį Juozą Navicką, 
kuris, jam žinomais sau
giais keliais, tokius per sie
ną pervesdavo, o esant rei
kalui ir atgal atvesdavo.

Kai iš Sibiro paspruko iš 
ištrėmimo Albertas Vaba- 
las-Prūseika, Kace r g i e n ė 
per patikimą vežiką atsiun
tė jį į Margius pas Juozą 
Rimšą, o iš ten jau be di
delių sunkumų pasiekė Vo
kietijos sieną. Tai buvo 
1912 ar 1913 metais.

Sunkus buvo gyvenimas 
Alenai Kačergienei, pasili
kusiai su penkiais vaikais, 
nes jai vienai reikėjo rūpin
tis vaikų išlaikymu ir jų 
mokslinimu.
Daktaro Stasio Matuląičio 

atsiliepimas apie Juozą
Kačejgį ir jo žmoną

Pirmą kartą susipažinau 
. su J. Kačergiu 1895-96 me- 

tais, kuomet apsigyvenau 
Pilviškiuose. Beveik tuo 
pačiu laiku Pilviškiuose ap- 

. sigyveno ir J. Kačergis sų 
žmona, atidarę tenai maž
menų krautuvę.

Tai buvo pirmutinis ta

me kampelyje atsitikimas, 
kad lietuvis išdrįso verstis 
pirklyba, Pirklyba Kačer- 
giams sekėsi neblogai. Ū- 
mu laiku Kečergių krautu
vė ir jų, greta su krautuve 
esąs, butas virto lyg ir cent
rinis tuometinio revoliuci
nio lietuviškojo judėjimo 
punktu Pilviškių apylinkė
je. Atsimenu, būdavo užei
nu, o aš dažnai ten užei
davau, ar į krautuvę, ar į 
privatų Kačergiu butą, iš
girsti būdavo Kačergį, su 
jam priprastu jumoru, ar 
pajuokiantį caro valdžios 
slopinamas priemones, ar 
pasakojant kokį nors atsiti
kimą apie nepa vykusias 
valdžios pastangas kenkti 
lietuvių tautiniam bruzdėji
mui, arba rimtai aiškinantį 
reikalingumą priešintis, ne- 
pasiduoti “maskoliams,” 
kas tais laikais reiškė ca
ro valdžią.

Drąsūs, įtikinantieji Ka
čergio pasakojimai darė ge
rą įtaką į klausančius, kė
lė juose revoliucinę nuotai
ką prieš caro valdžią, ska
tino kovoti už laisvę, už ge
resnį lietuviams gyvenimą 
ateityje, nuvertus caro jun
gą. Tuose pasikalbėjimuose 
nemaža tekdavo ir lietuviš 
kos reakcijos atstovams — 
kunigams, bernaujantiems 
carizmui, skelbiantiems ti
kybos vardu carą dievo leis
tu, teisėtu valdovu ir tuomi 
teisinančius jo slėgimo prie
mones.

Mudu su Kačergiu buvo
me tampriai surišti savo 
veikime lietuviško naciona
linio judėjimo propaganda. 
Pas Kačergius buvo pasle
piama knygnešio Navicko 
atgabenta iš Tilžės lietuviš
koji literatūra. Per Kačer
gius aš turėjau lengvą su- 
sinešimą su užsieniu.

Kuomet 1896 m. įsikūrė 
Lietuvos Socialdemokratinė 
partija, kurios nariu aš ta
pau nuo jos įsikūrimo, mų- 
sų veikla Pilviškiuose žy
miai pakrypo socializmo 
propagandos pusėn. Kačer
gis buvo aktyvus mano pa
galbininkas ir bendradarbis 
kuriant LSDP kuopeles ir 
Zanavykuose ir kapsų pusė
je. Dabar Kačergis energin
gai pagelbėjo gabenti ir iš
platinti socialdemokra tinę 
literatūrą kaip vietoje, taip 
ir .dideliais kiekiais gaben
ti Į- Kauną ir Vilnių.

1897 metais Suvalkijoje 
vyko areštai, daug naciona
linio pasiliuosavimo judėji
mo dalyvių gavo ištrėmimo 
bausmę po kelis metus. Ta
me skaičiuje buvūir Kačer
gis. Tas pat likimas palie
tė ir mane. 1899 m. Kačer 
gis atsidūrė Viatkos (dabar 
Molotovo) gubernijoj, kur 
prisiėjo vargti dėlei lėšų sto
kos. Pasibaigus trėmimo 
laikui, mudu vėl sugrįžome 
j Pilviškius. Čionai 1903 me
tais mudviejų priešai-kuni- 
gai rado reikalingu pavesti 
jaunam kunigui Civinskui, 
pragarsėjusiam vėliau ne
švaria kova su socialistais, 
iškeikti Pilviškiuose per pa
mokslą (1903 m. rugp. 23 
d.) mudu su Kačergiu 
(žiūr. “Darbininkų balso” 
1904 m. Nr. 2, psl. 5). Kal
bėdamas apie meilę abelnai 
ir tėvynės meilę ypačiai, Ci- 
vinskas užbaigė kerštu ir 
denunciacija ant kunigams 
negtistinų žmonių, nuduo
damas, kad jisai denunci- 
juoja Kristaus vardu: “Kas 
nemyli dievo, — sakė tas 
kunigas, — tas negali my-: 
lėti tėvynės. Yra tokie išr 

gamos, kaip čion daktarė
lis (tai aš), ir kromininkė- 
lis (tai Kačergis), kurie ra
šo ir platiną tokius raštus, 
kaip Tarmązonas’ ir ‘Smer- 
tis’”... Ansai geradėjas da
vė patarimą savo avelėms, 
kaip išsigelbėti nuo tokių 
žmonių. O išsigelbėti, anot 
jo, yra du būdai: “Vienas 
lengvas ir visiems žinomas.” 
Antras sunkesnis: “Šalinki- 
mes nuo tokių išgamų, ne
duokime jiems pelnytis, te
gul, netekę duonos, išbėga 
iš mūsų krašto.”

Tas prakeikimas ir de
nunciacija nedavė'kunigams 
pageidaujamų pasekmių. 
Matomai, žandarų bažny
čioje nebuvo, o avelės nera
do reikalingu pasielgti, kaip 
juos kunigas mokino. Ka
čergio reikalai nuo to ne
pablogėjo.

1904 m. aš buvau mobi
lizuotas ir išsiųstas į Mąn- 
džuriją karan su japonais. 
Sugrįžęs iš karo 1906 me
tų pradžioj ir išsikėlęs iš 
Pilviškių į Kalvariją, radau 
Kąčergį Kalvarijos kalėji
me. Sužinojom, kąd Kačer- 
gį, veikliai dalyv a u j a n t į 
1905 metų revoliucijoje, 
baudžiamasis dragūnų bū
rys žvėriškai sumušė, bet 
neareštavo. Patalpino kalė- 
jiman tik Kačergįui kiek 
pasitaisius nuo sumušimo. 
Vėliau jis buvo ištremtas. 
Kur — nežinojau, nes 1906 
m. vasarą išsikėliau į Vilnių 
“Naujosios Gadynės” re
dakciją vesti.

Nuo to laiko aš neturėjau 
artimesnių ryšių ir žinių 
apie J. Kačergį.

Rašant apie J. Kačergio 
veiklą, negaliu ųepąsakyti 
apie jo žmoną Aleną Ka
čergienę (gim. Noreikaitę), 
kaipo apie pavyzdingą, 
kantrią, atsidavusią savo 
šeimos reikalams moterį, 
nestatančią kliūčių vyrui jo 
politinėje veikloje. Man nie
kuomet neteko girdėti nė 
žodžio pasiskundimo, kad 
politinė vyro veikla suda
ro jai sunkumų gyvenime, 
palikdamas jai vienai ir 
vaikus auginti, ir uždirbti 
lėšas pragyvenimui.

Rašydamas šiuos žodžius 
apie seniai praėjusius lai
kus, prisimenu Aleną Ka
čergienę kaipo šviesų, pa
garbos vertą moteries indi-, 
vidumą.

(Pas ) St Matulaitis
Prierašas: Daugumą me

džiagos šiam rašiniui para
šyti, taip pat ir St. Matulai
čio atsiliepimą, suteikė Juo
zas Rimša iš Naudžių kai
mo, kurio ilgo gyvenimo is
torija tampriai pynėsi su 
mūsų krašto liaudies tauti
nio atgimimo istorija. Juo- 
zas Rimša dar prieš 1905 
metų revoliuciją buvo įsi
jungęs į kovą už išsilaisvi-. 
nimą iš caro patvaldystės 
jungo. Už tai buvo perse
kiojamas, kelis kartus sė
dėjęs kalėjime ir du kartus 
ištrėmime. Jis pažinojo 
d-rą Joną Basanavičių, Vin
cą Kudirką, Miekevičių- 
Kapsuką ir daugybę kitų 
žymių istorinių asmenų, o. 
taip pat beveik visus knyg
nešius. Daugelį jų yra pri
glaudęs, slėpęs nuo žandai 
rų persekiojimo, nurodęs 
kelius pereiti Vokietijos sie^ 
ną ir kitokiais būdais jiems 
padėjęs. Tebūna leista man 
čia proga palinkėti tam pa^ 
sužymėjusiam veikėjui ge? 
ros sveikatos, daug giedrių, 
saulėtų dienų ir gražios se-r 
ųatvęs. IV. SU

MIAMI, FLA.
Vietines naujienos

Kovo 4 d. Lietuvių Socia- 
lio Klubo salėj, 2610 N. W. 
119th St., atsibuvo šaunus 
parengimas - piknikas, su
rengtas ALDLD 75 kuo
pos. Vietinių kuopos narių 
ir svečių dalyvavo koks 
šimtas.

Po pavalgymo ska n i ų 
pietų, pirmininkaujant Vin
cui Bovinui, buvo persta
tytas pasakyti praka 1 b ą 
mūsų gąrbingas svečias, 
žurnalo “Šviesos” ir qLais- 
vės” redaktorius draugas 
Antanas Bimba iš Ozone

A. Bimba kalbėjo apie 
valandą laiko, paliesdamas 
visokius dienos klausimus, 
ypač, kas liečia ateinančius 
prezidentinius rink i m U s, 
patardamas rudenį balsuoti 
už dabartinį prezide n t ą 
Johnsoną. Pabaigoje savo 
kalbos A. Bimba prisiminė 
ir apie tai, kad po 37 metų, 
reakcininkai ir visokio ka
libro kryžiokai melagingai 
įskundė valdžiai su tikslu, 
kad valdžia atimtų nuo A. 
Bimbos JAV pilietiškus po
pierius, žodžiu sakant, nu- 
pilietintų. Įr jeigu tas įvyk
tų, tai būtų pavojus ir ki
tiems progresyviams natu- 
ralizuotiems piliečiams.

Antano Bimbos, kaip 
profesionalo, teisingo kal
bėtojo, kalba visiems pati
ko, jis gavo gausių aplodis
mentų nuo publikos.

Apie trečią valandą tą 
pačią dieną, kyla sumany
mas aplankyti nuolatinę 
laisvietę Mrs. Hattie Helen 
Martin. Draugai Mikitai 
pasisiūlo savo automašina 
nuvežti A. Bimbą su žmona 
ir šių žodžių rašytoją. Pen
ki susėdę bematant priva
žiavome už 7, mylių nuo 
Klubo prie Mrs. Martin na
mo. Ją radom pusėtinai ge
rai atrodančią. Pristatėme 
jai “Laisvės” redaktorių d. 
A. Bimbą ir jo žmoną ir se
nus jai pažįstamus Geo. Mi- 
kitus.. Ant kiek pastebėjo
me, tai ji buvo gana paten
kinta, kad toks įžymus 
svečias ją aplankė. Pasikal
bėjus apie valandą laiko,, iš
einant, Mrs. Martin įteikė 
A. Bimbai $20 jo pilietybei 
ginti auką, kurią jis perda
vė aukų rinkimo komitetui. 
Plačiau ir daugiau apie tos 
dienos pikniką-banketą pa
rašys LLD kuopos kores
pondentė.

Pastaruoju laiku pas mus 
saulėtoje Floridoje svečiuo
jasi laisviečiąi Stanley 
Šharkey-Lukauskas iš Eas
ton, Pa,; buvęs eastonietis 
Alfonsas Švėgžda iš Brid
geport, Conų, ir Anna Jaš- 
mont, iš Chicago, Ill. Šiuo- 
mi tarpu oras vasariškas, 
temperatūra 86 laipsniai 
virs zero. Tai visi patenkin
ti savo atostogomis.

Kovo 3 dieną Hialeah 
ąrklių lenktyniavimo par
kas, po 40 dienų, užsidarė. 
Bet biznis buvo truputį 
prąstes n i s už pernykštį. 
Kovo 4 d. atsidarė arklių 
lenktynės Gulfstream par
ke, Pirmą dieną kostumerių 
suvažiavo 22,180. Lažybų 
biznis eina labai gerai.

V. J. Stankus

Bona. — Buvęs Vakarų 
Vokietijos kanęl e r i s K. 
Adenaueris bijosi TSRS ir 
Prancūzijos suartėjimo.

Washingtonas. —Du JAV 
karo lėktuvai susikūlė virš 
Agęąno jūros, žuvo 6 lakū
nai.
MiM <— .................. .. I '• I
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PHILADELPHIA, PA
Harrisburge, apklausinė

jime numušįmui bedarbių 
pašalpos valdininkai ir biz
nieriai įrodinėjo, kad dalis 
dirbtuvių neįsikūrė valsti
joje todėl, kad turi mokėti 
didelius mokesčius į bedar
bių fondą; kiti įrodinėjo, 
kad daug bedarbių ima pa
šalpą nenorėdami dirbti ir 
gyvendami iš gaunamų pa
šalpų.

Bet tie valdininkai ir biz
nieriai nepasako, ar jie ga
lėtų gyventi su šeimomis iš 
gaunamos pašalpos? Vals
tijos AFL-CIO prezidentas 
Boyer ir kiti unijų vadai 
paneigia kaltinimus.

Važiuotės kompanija 
PTC pranešimu, 1063 me
tais turėjo pelno 851,801 do
lerių, nepaisant įvykusio 
streiko. TWU lokalas 234 
sako, reikalaus algų pakėli
mo, kuomet kompanija pa
darė pelno.

National Labor Relations 
taryba palaikė RCA kom
paniją išsikėlime iš Camde- 
no į Meadowland, Pa.. Uni
ja kaltina kompaniją pabė- laimėje vasario 25 New Or-
gime iš Camdeno nuo uni- leans 9 buvo iš Philadelphi
jos sąlygų. jos apylinkės.

Bellevue - Stratford vieš- x v
būtyje, Philadelphijoje, kai- priklausantys 
bėjo Anthony Celebrezze, 
sveikatos sekretorius, bu
vęs keleris metus Clevelan- 
do majoru. Sako, jis nerems 
John H. Glenn į senato
riaus vietą Ohio valstijoje, 
bet rems dabartinį senato
rių Stephen M. Young.

Ofisų darbininkų algos 
pakilo Philadelphijoje trimi 
nuošimčiais bėgyje metų 
laiko; savaitinė alga $92 
(pagal valdinę statistiką).

Bušų vairuotojų streiko, 
kuris būtų palietęs New 
Jersey, New YorkoirPenn- 
sylvanijos valstijas, išveng
ta. Kompanija su unija su
sitarė, bet unijos nariai su
tartį turės užgirti. Lokalas 
880, su raštine Camdene 
turi 1220 narių. Kilus strei
kui būtų palietę 5,000 dar
bininkų ir vieną milijoną 
keliauninkų kiekvieną die
ną. Pirm susitarimo mokes
tis buvo $2.78 valandai. 
Unija reikalavo 10 nuošim
čių pakėlimo ir kitų pageri
nimų darbe.

Adomas Ozelis, iš amato 
siuvėjas, mirė vasario 2, 
sulaukęs 111 metų. Pasi
traukė į pensiją turėdamas 
88 metus. Atvyko iš Lietu- 
Vos į Ameriką 1906 metais 
ir Visą laiką su maža per
trauka, gyveno Philadelphi
joje. Paliko šeimą. Buvo 
tarnavęs caro kariuomenėj.

SKF kompanija gąsdino 
plieno darbininkų unijos lo
kalu iškėlimu dirbtuvės iš 
Philadelphijos į Shelbyville, 
Tenn. Derybos- lokalo su 
kompanija tęsėsi ilgą laiką. 
Lokalo valdyba 2,000 narių 
susirinkimui vasario 23 pra
nešė, kad susitarė nenumu- 
šant uždarbio. Susirinku
sieji sutartį užgyrė, kompa
nija pasiliks Philadelphijo- 
je.

Oxford Village Commu
nity Center vienas vadovų 
dr. Harry Strieb sako, kad 
iki 20 metų moterims su
teikta nemokamas nuo vė
žio patikrinimas.

Mūsų kaimyno Trentono 
meras Arthur J. Hilland su 
šeima išsikelia gyventi į

baltų su negrais apgyventą 
sekciją, Darp t&i, kad pilie
čiai įsitikintų, kad baltieji 
ir negrai gali sutikime gy
venti. (

Lewisburge U.S. District 
teisme Civil Liberties uni
ja veda kovą prieš biblijos 
skaitymą 15 minučių pamo
kų laiku. Federalis teisėjas 
Frederick V. Folmer sako, 
ims kelias savaites nuo
sprendžiui.

Aukščiausias is šalies 
teismas ir valstijos proku
roras palaiko konstituciją, 
bet kai kuriose mokyklose 
paneigiamas įstatymas.

Bucks County pirminin
kas John J. Bodley sako: 
Teismabučio metinės tele
fono išlaidos $33,000 per di
delės, galima sumažinti iki 
10 tūkstančių. Bus įvesti 
mokami šaukimai.

Johnstone anglių kasyk- kai malonus oras, šiltos ir
• i ___ • • • • v . i crrayinQ dionne Sbnacrn Vndloję du mainieriai, užgriu

vus po žeme, išgelbėti.

Iš 58 žuvusių orlaivicvne-

Philadelphijos mokytojai,
> AFL-CIO,

reikalauja apklausinėjimo moterys, per LLD 2 kp., til
dei išlikimo iš darbo ser
gančių, medicininio patar
navimo ir vasarinių muzi
kos programų sulaikymo. 
Mokyklų taryba dėl lėšų 
stokos vasarines progra
mas sulaikė.

Pilietis

Brockton, Mass.
Parengimai

Kovo 7 d. Lietuvių Tau
tiško Namo mokyklos kam
bariuose buvo surengtos 
prakalbos. Rengė Moterų 
Apšvietos klubas minėjimui 
Tarptautinės moterų die
nos. Pirmininkavo K. Če- 
reškienė. Publikos buvone- 
perdaug.

Pirmas kalbėjo Jonas Gry
bas iš Richmond Hill, N. Y. 
Jis kalbėjo apie LLD orga
nizaciją, jos leidžiamas 
knygas, žurnalą “Šviesą” ir 
ragino įstoti į organizaciją 
tuos, kurie dar nepriklauso.

Antra kalbėjo K. Petri- 
kienė, iš Long Islando. Ji 
pasakė įdomią ir moterų 
tarptautinei šventei pritai
kytą kalbą.

Po prakalbų turėjome ir 
užkandžių. Parengimas pa
vyko.

Šeštadienį, kovo 22 d., Lie • 
tuvių Tautiško Namo žemu
ti n ė j e svetainėje, 8 Vine 
St., Montello, bus rodomi 
filmai iš Lietuvos. Pradžia 

i 2 vai. popiet. Įžanga 50 c. 
Filmus rodys Jonas Petruš
kevičius, iš Bostono. Kvie
čiame atsilankyti.

Apie praeities veiklą
M. Sukackienė, iš Worces- 

terio, prašo, kad surinktu
me visus faktus apie meni
nį veikimą pas mus, tai yra, 
kiek buvo surengtu koncer
tų, suvaidinta veikalų, ope
rečių, kas buvo Liuosybės 
choro mokytojai ir kitas ži
nias.

Aš parūpinau medžiagos. 
Surinkti faktus apsiėmė Fr. 
ir K, Čereškai. Bet Čereš- 
kienė sako, kad 1959 m., ka
da Mildred Stęnsler vyko į 
Lietuvą, tai jai buvo per
duota knyga, kurioje buvo 
viskas surašyta apie Mon
tello meninį veikimą. JeL 
gu ta knyga kur nors ran 
dasi, tai būtų labai gerai, 
kad ją mums grąžintų.

Geo. Shimaitis

New Haven, Conn.
Aplankiau draugę Eleno- 

rą Stankus, 28 Marcen Avė., 
Wellingford, Conn. Radai^i 
ją nusiminusią. Skundėsi 
kad jau keli mėnesiai pra
bėgo, kai ji parėjo iš ligo
ninės, bet rankos vis dar 
negali gerai valdyti. Patar
čiau aplankyti draugę, arba 
nors po atviruką pasiųsti.

Šių metų LLD organo 
“Šviesos” Nr. 1 yra dvigu
bai didesnis ir jame telpa 
labai daug svarbių raštų. 
Išleistas žurn. “šviesos” 30 
metų sukakties proga. Ku
rie iš lietuvių dar nepri
klauso prie LLD, turėtų 
prisirašyti.

Hamden miestelyje vai
kėzai įsilaužė į mokykla, 
sugadino daug rakandų, iš
daužė langus, nuostoliai 
siekia virš $300.

Suimti vaikėzai prisipaži- 
I no. Nuostolius turės pa
dengti tėvai.

Kovo pradžioje buvo 1^ 

gražios dienos. Smagu, kad 
jau ateina vasara, turėsime 
piknikų ir išvažiavimų, kur 
bus proga draugams ir 
susitikti ir pasitarti.

J. Kunca

I

So. Boston, mass.
Kovo 8 d. So. Bostono

; r ė jo suruošusios labai įvai
rų parengimą atžymėjiimii 
Moterų kovos dienos už ly
gias teises. Parengimui pir
mininkavo E. Repšienė ir 
įžanginę kalbą pasakė. Apie

• Lietuvių Literatūros drau
giją trumpai pakalbėjo J. 
Grybas. Labai gerą kalbą 
pasakė Katrina Petrikienjį, 
LLD centro Komiteto pir
mininkė. Jonas Petruškevi
čius parodė istorinį filmą 
iš moterų veiklos už balsa
vimo ir kitas moterims, tei
ses.

Moterys skaniai pavaiši
no lengvais užkandžiais.

Susirinkę gausiai parėmė 
Antano Bimbos bylos vedi
mą prieš neteisingą pa^ 
mojimą jį nupilietinti. Štai 
seka aukojusiųjų vardai:

LLD 2 kp. “Laisvės’ va- 
jininkai .................. . $30.00

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00 
4.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00

P. ir T. Niukai ... 
P. Žukauskienė ...
F. ir M. Kvetkai ..
G. ir V. Kvetkai ..
S.ir J. Rainardai ,. 
Gera Draugė .......
K. Kazlauskienė .. 
Alex Kandraška ..
J. Petrus...............
Magdalena .........
B. Čubarkienė ... 
D r. J. Repshis .... 
N. Grybienė.........
H. Thomas ...........
Parapijonką .....
Ch. *ir A. Razavičai 2.00
P. Kalanda.............2.00
M. Uždavinis .......  2Jw
Ch. Kunegett .......  2.0c)
E. Likienė ............. 2.00
A. Jankus............... 2.00
Jann ...................... 2.00
D. Karšis ............... 1.00
A. Dambrauskas ... 1.00
N. Kowell...............
No name .. ..............
K. Butkus .............
L. Plutienė .............
J. Daugirdas .........
P. Petrus ..............
N. Grigaliūnienė ..'.
M. Stašienė ...........
Elz. Fraimontienė . 
Draugė ................
J. Valančauskas ... 
Cambridgietė.........

1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Ch. Savickas
J. Butkus ...
Bevardys ..
Širdingai ačiū už gausias



A. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

Nuo draugų iš Easton, 
pi................................ $61.00

Timophey K u d a t z k y, 
New York City....... 25.00
Nuo draugų iš Harrison,

M. Luzinienė, Bingham
ton, N. Y......................20.00

Tony Brosky, Triadel
phia, V. Va.................. 10.00

Tarptautinis Moterų klu
bas, N. Haven, Conn. $5.00

Licy Bargnis, New 
Haven, Conn.................. 5.00

A. Malin, Brooklyn, N.
Y................................. $5.00

Mrs. J. Raškevich, Alber
ta, Canada.................... 2.00

Jonas Ragauskas, St. Pe
tersburg, Fla., ............20.00

Jurgis Bevardis, Miami, 
Fla.............................. 20.00

Geras Floridietis .. 30.00 
V. K. Kartonai, Jensen 

Beach, Fla......................6.00
J. Cibirka, Far Rocka- 

<y, N. Y. ................. 6.00
Nuo LLD 2 kp. Moterų 

dienos atžymėjimo $200.00
A. N. Iešmantai, Jamai

ca, N. Y..........................5.00
LLD 198 kp., San Leand- 

ro-Oakland, Calif. .. $50.00
Moterų Klubas iš Toron

to, Canada ............... 25.00
Iš ROCHESTER, N. Y.

A. ir Lucy Bekis . $20.00 
Moterų Klubas ... 10.00 
V. Bullienė ............. 2.00
T. Totoris ............... 1.00

WATERBURY, CONN.
Dr. J. S. Stanislovai- 

tis .......................... $25.00
SHENANDOAH, PA.
Ch. A. Naravai .. $10.00 
Ch. M. Matuzai ... 10.00 

V. Cijanskas ......... 5.00
F. Pikunas............. 5.00
P. J........................... 2.00
Anna Fore ............. 1.00

MONTREAL, CANADA
Pasidarbavo Petrė Kisie

lienė. Aukojo:
Po $10: J. Mačiulaitis, 

Daržininkas, Skapiškietis, 
J^Lesevičius ir G. Šerpi- 
tiehė.

Po $5: J. Urbanavičius, 
B. Kvietinskas, L. P. Kisie- 
lis, Juozas Paras, Žvirblis, 
Charles, Bi. Salčiunas, S. 
Doveikis, Petras Šuplevi- 
č&s, Ed. Vilkis ir P. Pauk
štys.

J. Sinkevičius $4.
Po $2: J. Čeponis, F. 

Spaičys, ir J. Petrauskas.
Po $1: Ed. Strellis, L. 

Kaušpiedienė, Antanas, ir 
Mykolas Gudas.

Širdingai ačiū pasidarba
vusiems ir aukotojams. Če
kius bei money orders rei
kia išrašyti B. Kershulis 
vardų ir adresuoti: A. Bim
bas Gynimo Komit etas, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

Sekr. Jonas Grybas

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Apie kurdp karą 
ir jy reikalus

Bagdadas. — Irako vy
riausybė sutiko šute i k ti 
kurdų tautai autonomines 
teises ir nutraukė prieš 

 

juos militarinihs veiksmus.

Valdžios divizijas ir kur

 

dų jėgas ^aęĮėnkė devyni valdyboms apribojimus 
užsienio esponde n tai.; prįe§ reikalavimą mokesčio 
Pasirodo, ^kad valdžia 10 , piliečių už teisę balsuoti, 
kartų turėjo daugiau nuos- į pakeitimas nurodo, kad jo- 
tolių, kaip kurdai. Tik nuo ; kia valstija negali uždėti

liepos, 1963 m., ji 50,000 ne
teko užmuštais ir sužeis
tais..

Kurdų Irake yra virš mi
lijono. Viso jų yra virš 
4,000,000, bet kiti yra Tur
kijos ir Persijos okupotuo- 
se plotuose.

TSRS pensionieriy 
daug eis į darbą

Maskva. — Vien Rusų fe- 
deratyvėje sovietinėje res
publikoje virš milijonas se
natvės pensininkų jau pa
reiškė, kad jie grįš prie 
darbo. Mat, naujas TSRS 
įstatymas leidžia pensinin
kams gauti pensiją ir tuo 
pat metu užsidirbti algą.

Tarybų Sąjungoje į se
natvės pensiją išeina mote
rys nuo 55 metų amžiaus, o 
vyrai—nuo 60 metų. Vidu
tinė senatvės pensija yra 
$66 per mėnesį. Viso pen
sininkų yra apie 26,000,000.

PRANCŪZIJA Už 
KINIJOS PRIĖMIMĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžios žmonės sako, kad 
jie reikalaus priimti Kiniją 
į Jungtines Tautas. Prezi
dentas De Gaulle sakė, kad 
Jungtinės Tautos negali už 
savo sienų laikyti šalį, ku
rioje gyvena vienas ketvir
tadalis viso pasaulio gyven
tojų.

TSRS Už PLĖTIMĄ 
PREKYBOS SU JAV

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ragina Jungtines Valsti
jas, kad jos panaikintų, ar
ba nors sumažintų preky
bos varžymą. A. N. Kosy
ginas, TSRS premjero pa
vaduotojas, sako, kad iš I 
plėtimo prekybos būtų nau-plėtimo prekybos būtų 
dos abiem šalims.

virs

KUBOJE SUVALO 
CUKRANENDRES

Santiago, Kuba. — 
magūey . provincijoje 
400 komunistų (socialistų)
partijos narių laikė konfe
renciją reikale cukranend
rių suvalymo.

Blas Roca, senas komu
nistų veikėjas, ragino ener
gingiau dirbti. Numatoma, 
kad jeigu šioje provincijo
je bus gerai suvalytos cuk
ranendrės, tai Kuba paga
mins 4,000,000 tonų cuk
raus.

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Juozui Didzerkiui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Karolinai, sūnui Jonui, marčiai Nancy, dukrai 
M illy ir žentui Henry Rolin, taipgi anūkams, 
giminėms ir visiems

L A. ir A. Žukai
* J. ir T. Žukai

U. Zakarevičienė
V. ir K. Eaker

artimiesiems.

T. ir A. Jašiūnai
V. ir M. Juozaponiai
J. ir M-. Armulavičiai 
P. Žekonienė

24-asis Konstitucijos

Sausio mėn. pabaigoje kiekvieno a< -pilnateisio 
dviejų valstybės legislature 
akcijos dėka, JAV-jų Kons
titucija buvo 24-tą kartą 
pakeista nuo jos priėmimo 
1789 m. Naujasis pakeiti
mas nustato griežtus, vals-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
J. J. ir O. Mockaičiai, 

Bridgeporte, gavo laišką 
nuo Tauro iš Vilniaus. Nors

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

MAN ON PENSION

work in Locker Room.
Room and board, 

plus $50 week.
TA. 8-9617 or CH. 2-0212

(20-21)

P1“6; laiškas asmeniškai rašytas, 
čio balsuoti, o jei. ne, būti ket plačiai nušviečia kaip 
nubaustam.. Į tai. galima Lietuvoje rūpinasi sergan- 
būtų žiūrėti kaip: į mokės-, čiais, tai jį čia talpiname, 
cių uždėjimą ant nebalsavi-j • . ... .
mo. T 
kaip atrodytų tai keista, 
balsavimo mokestis yra is
torinė liberalizuojančio po
linkio liekana. j

Tuoj po Amerikos Revo- saįe pilnai jau užsitarnavę 
Uncijos žemės savininkystė poilsio. Gaila, kad Onutė 
ar narystė tam tikrose pro-, dar pluša. Be® gal ne jau

Bet JAV-ose, nors ir Sveiki, brangieji!
Ačiū širdingai už laišku

tį. Džiaugiamės, kad dar 
i krutate, esat£ sveiki ir 
I linksmai laiką leidžiate. E-

Pa- To

balsavimo 
sulaikytų 
menį nuo 
dento ar 
rinkimuose.

Iš tikrųjų tik 5 valstybės 
iš 50-ties turėjo tokius mo
kesčius 1964 m. pradžioje. 
Jos buvo: Alabama, Arkan
sas, Mississippi, Tęxas ir 
Virginija.

Per daugelį metų šioje 
šalyje buvo nusistatymas 
prieš tokius mokesčius. 
Dauguma valstijų niekad . . J . v . . 
jų neturėjo ir dauguma, ku- j elektoratas buvo žymiai pa- 
rios turėjo, neseniai juos, Unitas, 
pašalino. Kongresinės 
gislacijos keliu buvo irgi [ pietinėse valstijose po Ame- 
mėginama šiuos mokesčius rikos Civilinio Karo įvedė 
pašalinti, tačiau oponentai 
argumentavo, kad tai būtų 
prasižengimas su Konstitu
cija, kuri duoda valstijoms 
teisę formuluoti savo balsa
vimo taisykles. -1962 metais 
Kongresas aprobavo Kons
titucijos pakeitimą.

Kad pasidarytų efektin
gu, pakeitimas turėjo būti 3 
ketvirtadalių 50-ties valstijų 
ratifikuotas. Dvi ratifika
cijos, kurios buvo padary
tos sausio mėn., pakeitimą 
padarė oficialiai Konstitu- 
cij o s integraline dalimi. 
Pakeitimas neliečia balsavi
mo mokesčių valstijiniuose 
ir vietinių pareigūnų rinki
muose, bet užtikrina, kad 
valstijose, kuriose balsavi-

mokesčio, kad 
kvalifikuotą as- 
balsavimo prezi- 
kongreso narių

f esi jose buvo viena iš pa
grindinių kvalifikacijų bal
savimo teisės turėjimui. 
Viešos opozicijos toldoms 
kvalifikacijoms, kaip nede
mokratinės, sąvokos rezul
tatu buvo balsavimo mokes
čių uždėjimas, kad pakeistų 
žemės savininkystę kaip 
kvalifikaciją balsavimui. 
Tai sulygino kiekvieną, ar 
jis buvo žemės savininkas 
ar ne. Naujos balsavimo 
mokesčio sistemos rezultate

Socialiniai pasikei t i m a i

balsavimo mokesčių naudo
jimą elektorato susiaurini
mui, o ne padidinimui. Nors 
mokesčiai, palyginus, buvo 
maži, daugumoje atvejų bu
vo reikalaujami iš piliečio, 
jei 'jis anksčiau nemokėjo, 
kad galėtų balsuoti. Tuo 
būdu, ypač žemesniųjų pa
jamų populiacijoje, į kurią 
įėjo daugiausia negrai, kliū
tys balsuoti buvo padidin
tos.

Per paskutinį dešimtmetį 
federalinė valdžia padėjo 
daug pastangų ' tokių rei-

taip už ilgo laiko ir jinai 
susilauks ramaus poilsio.

Rašote, kad produkty
vaus darbo nedirbate, tai 
mes tam netikime. Tik kad 
nefizinis darbas, tai jau dr 
nenorite vertinti. . Juk kul
tūrinis darbas, yra svarbes
nis ir už fizinį J 1 Ir aš pats 
jaunas būdamas, ypatingai 
vaidyboje tiek nusiplūkda
vau, kad jausdavausi la
biau nuvargęs, negu nuo fi
zinio darbo. Kruonyje nei 
viena vaidyba ^neapsieidavo 
be manęs. Tik kuomet aud
ringais plojimais palydėda
vo publika nuo scenos, atro
dydavo, kad užmokestis už 
visą vakarų vargą per re
peticijas. Ir dabar, kad leis
tų jėgos, dar neatsisaky
čiau žavėti publikos. Bet 
jau neišgaliu. Parėjęs iš 
darbo paki perskaitau vi
sus savus laikraščius ir jū
siškę “Laisvę”, tai ir užmie
gu. .

Malonu ska i t y t i, kad 
Onutė tiek draugų turi. 
Net ir aš pavydžiu. Savu 
laiku ir aš nemažesnius ba
lius padarydavau. Tik da
bar jau nėra galimybės. Se-

mą nuo ligonio, bet he. Jam 
mėnesinis atlyginimas. Ir 
nepasakysiu, kad daug di
desnis už darbininko, 
galvojau, bent padėką pa
rašysiu. Paprašiau knygos. 
Ir kaip aš nustebau, pa
skaitęs: pilna knyga padė
kų. Šiais metais, tik sausio 
mėn., jau buvo 4 padėkos. 
Parašiau, * kaip tik sugebė
jau. Bet pilnai, kaip rašy
tojas, neturėjau gabumų 
išreikšti savo džiaugsmą ir 
išliaupsinti gydytojo nuo
pelnus, ant kiek jis nusipel
nęs. Pasirašė visi 6 ligoniai 
iš mūsų palatos. Kai užma
tė iš kitų palatų ligoniai, ir
gi davai rašyti tą patį. Tai 
tik gal iš kelių desėtkų li
gonių daeina mintis vienam 
kuriam parašyti padėką. 
Kitiems visai tas nei į gal
vą. Visi žino, kad privalo ( 
gydyti ir viskas. Net kny-1 
gos paprašius, ne greitai 
atnešė, Matyti, jau jie pri
pratę prie savo pareigų, tai 
nelabai ir dėmesio kreipia į 
tai. Jeigu jau taip jie būtų 
suinteresuoti pagyrimais,' 
tai reikėtų spintą tik -pa- i 
dėkos knygų laikyti, nes 
nei vieno per tris savaites 
ligonio negirdėjau, kad ne
sižavėtų gydytojais, ypatin
gai Čižu. Kas keiščiausia, 
kad dauguma ligonių, ypač 
jaunimas, tai jiems rūpi 
pramogos, kinas, teatras, vi
si prašosi namo. Bet gydy-

BAKER
Over 40. Experience.

2nd Hand, 4 day week. Steady job. 
West Philadelphia.

Call SA. 7-7884 from 2-4 P. M.
(20-21)

CARPENTER & WOODWORKING. 
Experienced. Steady work in Mill on 
production, nailing and assembly of 
wood parts.

Call LU. 6-8000
COLLINGDALE MILL WORK CO.

Clifton Ave., Collingdale, Pa.
(21-22)

Help Wanted—Female
REGISTERED NURSES

Staff Nurse pos. available as of 
April 1st. All shifts, all areas, hous
ing coordinator, educational plan. 
Prevailing salaries: $4100. Differen
tial — Eves: $360. Nights $240. Call 
Nursing Office, Newark City Hos
pital, Newark, |N. J. Mitchell 8-8800. 
Ext. 850 for appt. • (21-25)

HOUSEKEEPER. Reliable, plain 

cooking. Care of two children, 2 
and 9 yrs old. Sleep in own room. 
Reference required. Good salary. 
HI. 6-6204, after 7 P. M. (21-25)

REAL ESTATE

CROYDON, 7167 Emily Ave., 4 
room and bath. Dwelling on lot, 
50 x 100. Electric Heat. Ideal for 
couple. $5800. PI. 2-0575.

toj as Čižas ne taip jau sku- I nnern ctilrlsc 
biai išleis: tai jam kraujo LdI,5° 
analizas nepatinka, tai šia- 11.300 svaru 
tau «-> o Iznm (-nu, Lnpumas netoks kaip turi bu-
ti, tai dar ką nors suras. į Pneumatika ir langų stik- 
Sako: “kas iš to, kad aš ta-1 linimas — neįprasta sąvo- 
ve per anksti išleisiu, o pas- ka, bet ir ne fantazija. To-

kalavimu pašalinimui, kad natve. Reikia taupyti. Ypa- 
negrai galėtus pilnai, naudo-1 tingai visas lėšas sukišu į 
ti konstitucines balsavimo bityną. Mat, noriu turėti ir 
teises. Civilinių teisių bi- aš štokį tekį užsiėmimą iše
itos, dabar svarstomas Kon- jęs į pensiją. Po atostogų iš

vaistijose, Kuriose oaisayi- grese, tupi kefe paragrafus pirmos dienos' pakliuvau li
mo mokesčiai egzistavo, jie itoliau stjprįnant valdžios goninėn. Tris savaites išgu- 
daugiau negali būti naudo- galią jorotįs su kesinimusk Įėjau. Ir kaip džiaugiausi, 
jami atėmimui is piliečių j balsavimo teisę. Balsavi ; kad pasilsėjau geriau, negu 

h n Imi iri nn n n Ii 11 nnn c cteisės balsuoti visašaliuose 
rinkimuose. mo mokesčių panaikinimas 

yra tik dalis, tautinių pa- 
Pati balsavimo mokesčių stangų eliminuoti prakti- 

idėja, ar jų pašalinimas! koms, kurios kai kuriose 
įstatymo keliu, gali atrody- vietovėse ir kai kuriems 
ti keistais žmonėms, kurie žmonėms uždarė kelią pilie- 
niekad jų neturėjo. Iš tikro, i tines balsavimo teisės vyk- 
kai kurie kraštai turi įsta- dymui. 
tymus, reikalaujančius iš I ACNS

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Antanui Gaiiiūnui
Mirė St. Petersburg, Fla.

Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai 
Marcelei, artimiesiems ir draugams, ne tik St. 
Petersburge, bet ir kituose miestuose, ypač Cle- 
velando apylinkėje, kur jfs tarp daugelio drau
gų per daugelį metų veikdavo choruose, dramos 
rateliuose ir tt. Jei kada buvo rengiamas di
desnis teatrinis pastatymas ar operetė, A. Gai- 
liūnas visados turėjo užėmęs rolę kaip akto
rius ar dainininkas. Todėl cjevelandiečiai liūdi 
kartu su Marcele, taip staigiai netekusia my
limo vyro.

Ilsėkis ramiai, Antanai, užbaigęs savo gy
venimo, kelią. O mes pasilikę tęsime tavo dar
bus toliau.
P. ir M. Mačioniai
A. ir Anna Januliai
Julius Krasnickas 
Jonas ir Ona Eitučiai 
J. ir J. Benėnai /
A. ir A. Salin
M. Martin
Theresa Kelly 
Dvi Draugės 
Williamai 
Bagdonienė 
P. ir P. Nemurai

R. ir P. Dagis 
M. Luobikienė 
M. Garbinčius 
Kaizen
M. Čėpla
H. ir J. Bagdon 
Petras Norvaiša 
Elzbieta Gabriūnas 
Martin Kazen , 
V. Daraška , 
Mr. ir Mrs. G. Žebriai 
A. Yurka

namuose. Gulėdamas prie
žiūroje gydytojo Čižo taip 
jaukiai jaučiausi. Kasdieną 
leisdavo į rankų venas gliu
kozę. Kas antrą dieną į 
šlaunį vitaminu B12. Guliu 
ir mintyse lyginu mūsų gy
dymą su jūsiškų. Pas jus 
gydytojai iš ligonių daro 
sau didžiausią kapitalą. Jei 
neturi pinigų, mirk. Pas 
mus susirgai, paskambinai 
į greitąją pagalbą, mašina 
tuojau pat, ir jei liga pavo
jinga, tiesiog ligoninėje pa- 
guldys. Ligoninėje yra 
skundų ir pageidavimų 
knyga. Pasitaiko gydytojų 
nesąžiningų. Tuojau ligonis 
skundą ir jau gydytojui blo
gai. Aš jau Vilniuje laike 8 
metų pakliuvau trečiu kar- 
,tu ligoninėn. Negalėjau nei 
vienu gydytoju skųstis. Bet 
tokių, kaip gyd. Čižas dar 
nebuvau sutikęs. Man pa
čiam, rodosi, jei būčiau gy
dytoju, žinočiau kiekvieno 
ligą, tai daugumą ligonių 
patikrinčiau 2 kartu per sa
vaitę ir užtektų. Juk tem
peratūros nėra, kurią sesu
tė patikrina du kartu į die- 

l ną, vaistus taipgi suleidžia 
sesutė. Kas rytą paklaustų 
pas ligonį, pretenzijų nėra, 
vadinasi, viskas ■'•tvarkoje.

.Bet gydytojas Čižas ki
toks. Jam to maža. Kiek
vieną ligonį, kasdieną pa
tikrina pulsą, išklauso šir
dies plakimą, išklauso alsa
vimą per visą krūtinę, pe
čius. Ligoniai .stebisi: iš kur 
jam tokia kantrybė ir pasi
šventimas. Nuo pat ryto, 
ligi vėlaus vakaro jį pama
tysi vaikščiojant po pala
tas. Ir kad gautų atlygini-

kui vėl sugrįši”. Kai jau įsi
tikins, kad pilnai sveikas, 
tik tuomet išleis.

Kaip skaitai “Laisvėje”, 
kuomet pas jus norėtų val
džia bent senelius, bedar
bius nemokamai gydyti, tai 
gydytojai piestu stoja. Iš- 
tikrųjų aš jais šlykščiuosi. 
Jie neturi jokio žmoniško 
jausmo. Labai pageidau
čiau, kad išspausdintumėte 
mano laišką. Tegu paskaito

kiu būdu yra įstiklinti Pa
ryžiaus naujųjų radijo ir 
televizijos rūmų langai. Tai 
patys aukščiausi pasaulyje 
langai — jų aukštis siekia 
36 pėdų, o plotis 9 pėdas. 
Kiekvienas lango stiklas 
sveria po 1,300 svarų. To
kiam stiklui pakelti reikia 
kėlimo krano.

Įdomu, kad šie langai 
įstiklinti ne įstatant stiklus 
į rėmus, kaip daroma pa-

jūsų bešidržiai. Jeigu neti- Pr&stai, bet pneumatiniu 
kės, galite lažintis nors iš i
milijono dolerių. Atvežkite abus čiulptuvus, kurie laiko 
pas mus, nuvesiu ligoninėn,1 Paspaudę stiklą prie rėmo 
galės paskaityti mano ligos Į karkaso. Tai buvo padary-

principu, panaudojus speci-

istoriją, pasiskaityti Padė
kų knygą. Žinoma, ta knyga 
vadinasi “Skundų ir pagei
davimų” Tik aš joje nera
dau jokio skundo. Gal ko
kio per nesusipratimą ir 
įrašyta, nes visą perskaity
ti reikėtų laiko ir kantry
bės.

Dar norėjau parašyti, 
ant kiek mes esame pasi
piktinę už prezidento nužu
dymą.

Linkime viso geriausio.
Tauras

ta dėl to, kad pastato nu
sėdimo atveju nesutrūkinė
tų stiklai.

Šį įstiklinimo būdą pasiūlė 
architektas Auri Bernaras. 
Manoma, kad jis greitai pa
plis, nes šiuolaikinėje sta
tyboje vis dažniau tenka 
įstiklinti gana didelius pa
viršius.

23—11-64 mt.

KĄ REIŠKIA METODAS
Ar gali žmogus išspręsti 

uždavinį greičiau už elek
troninę mašiną? Pasirodo, 
gali. Neakivaizdinėje dvi
kovoje su amerikiečių fizi
kų grupės elektronine skai
čiavimo mašina nugalėjo fi
zikos - matematikos mokslų 
daktaras S. Kapica. su pieš
tuku rankoje jis apskaičia
vo elektronų trajektoriją 
prietaise, panau d o d £ m a s 
naują .akademiko P. Kapi- 
cos pasiūlytą metodą, per 
tris vai. Elektroninė skai
čiavimo mašina senuoju bū
du sprendė tą uždavinį tris 
mėnesius. Jos garbei rei
kia pasakyti, jog ji puikiai 
susidorojo su uždaviniu ir 
gavo tikslius rezultatus.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Montello Moterų Apšvietos Klubas 
turės savo mėnesinį susirinkimą 
penktadienio vakare, March 27, L. 
T\ Namo kambaryj. Po susirinkimo 
turėsime arbatos ir užkandžių.

‘ Kviečiame visas nares ateiti.
Valdyba (22-24)

BROCKTON, MASS.
Filmai iš Lietuvos bus demonst

ruojami sekmadienį, kovo 322, Liet. 
Taut. Namo žemutinėje salėje, 2 
vai. popiet. Demonstruos J. Pet
ruškevičius iš Bostono. Rengia 
ALDLD 6 kp. Įėjimas 50 c.

Vietiniai ir apylinkiniai prašomi 
pamatyti savo tautos pasjekimus ta
rybiniais metais, kaip gyvenimas 
ten gerėja.

Geo. Shimaitis (21-23)

Massachusetts Moterų Sąryšio su
važiavimas yra šaukiamas Balan- 
džio-April 12, .11 vai. priešpiet, Lie
tuvių Piliečių klube, 318 Broadway, 
South Bostone. i

Prašome prisiųsti kiek galite dele
gačių.

Valdba (21-23)

ST. PETERSBURG. FLA.
LLD 45 kuopa rengia didelį-ban

ketą, kuris įvyks šeštadienį, kovo 
14 d., 314 15th Ave. So. Pradžia 12 
vai. dieną. Bus patiekti geri pie
tūs, kaip ir visuomet. Kviečiame 
visus atsilankyti.

t Rengimo Komisija (20-21)
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Masinio Initingo rezoliucijai 
prezidentui L. B. Johnsonui
“Laisvėje” jau buvo ra

šyta apie didžiulį mitinga, 
įvykusį š. m. vasario 27 d. 
Hotel Diplomat auditori
joje, Manhattane. Mitin
gą organizavo Committee 
Against Nazism and Anti- 
Semitism. Mitingo vardu 
tapo priimta žemiau telpan
ti rezoliucija; pasiųsta pre
zidentui Lyndon B. Johnso
nui. Žemiau telpa rezoliu
cijos tekstas.—Red.

I Iš laiškų
1 d. kovo, 1964

Didžiai gerbiamas 
Draugas Mizara!

Pirmoj vietoj prašau do
vanoti, kad su jumis netu
rėdamas pažinties, o rašau 
jums laišką. Rašau jums. 

’ laišką aplinkybių verčia- 
' rt C? T n i n NT t»

Gražiai paminėta Moterų 
Diena--Kovo 8-oji

LLD 2-osios apskrities Sveikina iš Miamio 
konferencija kovo 15 d

the 
Nazism

the New York Times of March 
4, 1964, reports, arrested Dr. 
Gerhard Bohne, a former Na
zi accused of responsibility 
for 200,000 deaths, to meet a 
request for his extradition 
served by the West German 
Government.

The United States should I mas. Skaitau “Laisvės” Nr. 
not do less in regard to the 92 1963 m 
war criminals within our 
border. Our country has paid

., kad “Laisvės” 
koncertą šiemet įrašėt į 

ira very dear price in lives and magnetines juosteles ir 
fortune as a result of the war esat pasiuntę ir į larybų 
crimes and depradations of 
the Nazis. The honor of our 
nation and our dedication to 
democracy and peace requires/ 
that we ratify the Genocide 
Convention and extradite all 
war criminals to the lands 
where they committed their, 
crimes.

Sincerely 
Simon Federman, 

‘ President
(For information contact 
Sam Pevzner OR 5-8854

Lietuvą. Aš tuo labai susi
domėjau. Būtų labai gerai, 
labai gražu, kad mes, Urug
vajaus pažangūs lietuviai, 
iš jūsų galėtume gauti įra
šus jūsų “Laisvės” koncer
to. Mums būtu labai reika
lingos chorų, kvartetų, ir 
duetų įdainuotos dainos.

j Kam mums reikalinga ir 
kas tas toks yra, kuris jūsų 
prašo?

Dovanokit, čia mano ap
sirikimas, aš iš pat pradžios 
turėjau pasiaiškinti, kas 
esu ir kam mums reikalin
ga dainos.

Urugvajaus Lietuvių 
Centras turi laikrašti “Dar
bas” ir turi radijo pusva- 
landj^sbkmadieniais, aš esu 
to pusvalandžio vedėjas jau 
17į metų. Aš manau, kad 
jūs tą viską žinote. Mums 
reikalinga kaip ko naujo. 
Turim plokštelių kad ir iš 
Tarybų Lietuvos, bet jau 
jos atgyventos, mums rei
kalinga naujų.

Matant jūsų chorų, kvar
tetų ir duetų paveikslus 
“Laisvėj” man taip ir įėjo 
mintis kreiptis į jumis, jei
gu labai neapsunkinu, tai 
gal mums ir galėsite pagel
bėti. Jeigu galėsite pasiųs
ti, prašyčiau įrašyti, kaip 

retų“.. Bet daktaras jam minėjau, chorų, kvartetų ir 
sakęs, kad dar sykį nuim- duetų dainų vardus į įrašų 
sime X-Ray ir tada gal ir juosteles, 
galėsi neužilgo vėl šokti 
klumpakojį. Nors nužiūris, 
kad gal dar reikėsią kokį 
mėnesį iki to laiko palaukti 
—atsargiai su koja apseiti.

Tai malonu girdėti, nes 
mes, brooklyniečiai. taipgi 
ir artimi apylinkiečiai, jau 
pradedame Jono pasiilgti 
mūsų meno scenoje.

Ir jis pats kiek nusiskuiL 
dė, kad pasiilgęs visuome- 

įnės kontakto. Išsykio, jis 
sako, tas atsiskyrimas nuo 
visuomeninės veiklos buvo 
stačiai nepakenčiamas. Ta
čiau laikui bėgant kiek pri
pratęs prie aplinkvbių ir 
apsiraminęs likimu. Bet da
bar, kai kojos gvjimas ge
rai progresuoja, jis vėl pra
dedąs nerimauti ir laukti 
tos dienos, kada vėl galės 
jis pasimatyti su brookly- 
niečiais nuo estrados. Tas 
buvo malonu girdėti...

Laimingo Jonui išgijimo!
A. Gilman

President Lyndon B. Johnson 
White House 
Washington, D. C. 
Dear Mr. President:

At a rally called by 
Committee Against
and Anti-Semitism on Februa
ry 27, 1964, at the Hotel Dip
lomat, New York City, the 
1000 people present unani
mously voted a resolution sup
porting the appeal to you by 
ten members of the United 
States Senate, under the initi
ative of Senator Hugh Scott of 
Pennsylvania, respectfully re
questing “your support of our 
effort to have the United 
States ratify the Convention 
on the Prevention and Punish
ment, of the Crime of Geno
cide,” adopted by the United 
Nations in 1948.

We were pleased to see 
that the appeal was made by 
a bi-partisan group of Senat 
ors, thus underlining the broad 
support for the ratification of 
the Genocide Convention ex
isting in our country.

Impressed by the energy 
and determination you have 
applied toward the enactment 
of legislation in the highest 
welfare of the American 
people, we submit that your 
influence and efforts can be 
successful in achieving the 
ratification of a measure 
which will take the United 
States out of a contradictory 
predicament: that of having 
espoused a vital humanist 
Convention, when it signed 
the Genocide Convention ” in 
the United Nations, but fail
ing in over fifteen years to 
ratify it. This is. especially 
embarrassing in light of the 
fact that sixty-six nations 
have already ratified the Con
vention.

The concern of our commit 
tee, and the 1000 people who 
voted the resolution, is intens
ified by the fact that there 
resides in the United States 
Nazi and collaborationist war 
criminals, who participated 
actively in the bestial Nazi 
program of genocide and are 
themselves guilty of heinous 
war crimes against Jews, 
Poles, Slavs and other groups. 
Many of them were personal
ly and directly responsiible 
for the murder of hundreds, 
nay thousands, of innocent 
men, women and children.

We are directing our appeal 
to you and the Department of 
Justice to meet the requests 
of some foreign governments 
for the extradition of these 
war criminals so that they can 
stand trial and be punished if 
found guilty. By the extra
dition of these war criminals 
our Government would be 
meeting its commitment ds a 
member of the United Na
tions ,in conformance with the 
General Assembly Resolution 
170, passed February 13, 
1964, and reaffirmed October 
31, 1947, which directs that 
“the members of the United 
Nations forthwith take all the ! 
necessary measures to cause 
the arrest of these war crim-! 
inals... and to cause them moters diena, 
to be sent back to the count- saulė, 
Ties in which their abomin- daina skirta tik jai — mo- 
able deeds were done, in or- teriai, kūrėjai ir kovotojai, 

iL motinai ir gyvenimo drau- 
gei. Graži ši šventė!

Leiskite, brangiosios “lais- 
vietės,” paspausti Jūsų de
šines šios šventės proga, 
palinkėti sėkmės kovoje už 
taiką, už savo vaikų laimę, 
už tautų draugystę. Tegul 
saulė, laimė ir džiaugsmas 
lydi Jūsų žingsnius!

K. Kedaitis 
“Eltos” koresp.

Vilnius,11964. III. 2

Jonas Juška greit 
bus su mumis

Šiomis dienomis aplankiau 
Joną Jušką. Man rūpėjo su
žinoti, kaip jam sekasi gyt. 
Juk jau praėjo čieli penki 
mėnesiai, kai jis turėjo ne
laimę — sulaužydamas savo 
dešinės kojos kaulą. Pasi
rodo, jam sekasi gyti gan 
gerai.

Jį radau nuostabiai links
moje nuotaikoje ir taipgi 
dikčiai pakeltame ūpe—sta
čiai jaunuoliškame ūpe. Net 
atrodo kaip ir pajaunėjęs! 
Tam yra ir priežastis: bu
vusią sužeistą koją jis jau 
miklina, kraipo, sukinėja 
gan vikriai. Tik daktaras 
jam draudžia dar jos nelies
ti prie žemės, dar nestoti 
ant jos. O jis čia taip no-

Sveikina
Brangiosios Laisvietės!

Į Lietuvos žemelę žengia 
pavasaris, šviesus, skaistus, 

: kaip jaunikaitis. Ir šią švie
sią valandą tarybiniai žmo- 

. nes pažymi Tarptautine 
Rodos, ir 

ir pirmoji vyturio

Daugiau gal ir nieko.
Dovanokit už mano drą

sumą ir už šį apsunkinimą. 
Jūs ir taip perdaug turite 
darbo. Linkėdamas viso ko 
geriausio pasilieku laukda
mas Jūsų atsakymo.

Jus gerbiąs P. Revuckas 
Adresas:

Uruguay, Montevideo 
Calle, Ecuador 1680, 
Pedro Revuckas

t

Dėkoju už laišką ir čia 
pat noriu paaiškinti. Mūsų 
dainininkų dainas į juoste
les įrašo-įkergia muzikas 
ir veikėjas J. Aleksaitis, 
kuris tolokai nuo mūsų lei
dyklos gyvena. J. Aleksai
tis veikia išvien su J. Juš
ka, mūsų kaimynu. Jiedu 
rūpinasi tų dainų juosteles 
pasiųsti į Lietuvą.

Tuo būdu patariu jums 
susisiekti su J. Aleksaičiu 
ir J. Juška. Gal patogiau
sia būtų parašyti J. Juškai 
(“Laisvės” adresu). Gi iš sa
vo pusės prašau J. Aleksaitį 
ir J. Jušką, kad susisiektu- 
mėt, sumegztumėte kores- 
pondencinius ryšius su 
gerb. P. Revucku. Būtų la
bai miela, smagu, jei mūsų 
chorų, solistų, kvartetų ir 
duetų d'ainos nuskambėtų 
po Urugvajaus plotus.

R. Mizara

and punished according to the 
laws of those countries?’

Mr. President, we appeal to 
you to cooperate with Senator 
Scott and the nine other Sen
ators in gaining the ratifica
tion of the Genocide Conven
tion, and in bringing to just
ice those war criminals who 
themselves bear the guilt of 
Genocide and have escaped 
their just due by finding a 
haven in, our country. Our 
Government should follow the 
example of Argentina, which

Zvi Zeitlin ir Robert 
Merrill Carnegie Hall

Sekmadienį, kovo 15 d., 2 
v. popiet, Carnegie Hall, 
Manhattane, įvyks gražus 
koncertas, kurio programą 
atliks smuikininkas Z v i 
Zeitlin, ir dainininkas - ba
ritonas Robert Merrill.

Koncertą rengia Natio
nal Information Bureau for 
Jewish Life komitetas.

Š. m. kovo 8 d., 3 vai. po
piet, New Yorko ir apylin
kės lietuvės moterys, ’lydi
mos vyrų, ir pavienės, bū- 

i riais rinkosi į Schwaben sa
lę minėti Moterų Dieną — 
Kovo 8-ąją.

Šiai dienai atžymėti Mo
terų Klubo narės rūpes
tingai ruošėsi, ypatingai 
daug darbo įdėjo mūsų 
klubo pirmininkė Ieva Mi- 
zarienė: daug rašė spaudo
je ir abelnai sutvarkė visą 
minėjimo programą.

Klubietės didžiai gerbia 
veiklią ir energingą savo 
pirmininkę.

Įžanginę kalbą pasakė Ie
va Mizarienė. Ji plačiai nu 
švietė Moterų Dienos minė
jimo reikšmę, moterų užda
vinius ir teises šeimyninia-. 
me ir visuomeniniame gy
venime, jų kovą už lygias 
su vyrais politines teises, o 
svarbiausia — jų kovą1 už 
taikos pasaulyje išlaikymą.

Moterų Dienos šventė gi
mė Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 1908 m., kuomet 
tūkstančiai moterų de■ 
monstratyviškai iškėlė savo 
reikalavimus.

Per virš 40 metų moterys 
išsikovojo daugelį pagerini
mų. Jos atsistojo šalia vy
rų lygiomis pilietinėmis tei
sėmis.

Kalbėtoja nurodė, kad 
moterims nėra svetima ko
va už negrų ir ateivių tei
ses ir kad jų kova nepasi
lieka be vaisių.

Prezidentas Joh n s o n a s 
paskyrė kelias dešimtis mo
terų į aukštesnes vietas, o 
tai yra‘organizuotos mote
rų kovos laimėjimas.

Gauta sveikinimai mote
rims su Kovo 8-ąja iš Tary
bų Lietuvos. '.Sveikina Jus
tas Paleckis su žmona, bale
rina Sabaliauskaitė ir do
centas Kregždė. Iš Wash- 
ingtono sveikino T a r y b ų 
Lietuvos atstovo žmona Ma
rija Zenkevičiene, linkėda
ma sėkmingai pravesti Mo
terų Dienos minėjimą.

Susirinkime atsistojimu 
pagerbtos paskiausiai miru- 

; sios klubietės Prane i s š k a 
K a z akevičienė, Magdalena 
Kuncienė ir Marija Ne- 
čiunskienė, taipgi Lietuvo
je miręs d-ras Jonas Kaške- 
vičius, didelis moterų drau
gas, patarėjas ir širdingas 
jų kovų rėmėjas.

Po to pristatyta kalbėti 
amerikietė Anneta Provin- 
zano. Ji pasakė labai bran
džią kalbą.- Ji vaizdžiai 
papasakojo ilgos praeities 
moterų skriaudas ir kovas, 
už ką jos buvo valdančio
sios klasės ir kunigijos ap
šaukiamos bedievėmis ir ki
tokiomis tiek Europoje, tiek 
ir Amerikoje.

Tik po antrojo pasaulinio 
karo moterų kovos pasireiš
kė daug stipriau ir su di
desniais laimėjimais. Soci
alistinė Tarybų Sąjungos 
santvarka paskatino viso 
pasaulio moteris drąsiau 
kovoti už savo teises.

Kalbėtoja padarė moterų 
teisių palyginimus tarp ka
pitalistinių ir socialistinių 
kraštų įvairiose srityse. 
Tarybų Sąjungoje tūlose 
srityse moterų skaičius vir
šija vyrų skaičių, ypatingai 
medicinoje. 75% daktarų 
yra moterys. “New York 
Timeso” pranešimu, Mask
voje minint Moterų Dieną 
štai dar kas iškelta: Tary
bų Sąjungos Aukščiausio
joje Taryboje (parlamente) 
yra 390 moterų, tai daugiau 
negu viso pasaulio kapita
listiniuose pąrlamen tuose 
iš viso. Štai ką reiškia dar

bo žmonių valdomas kraš
tas!

Po kalbų sekė meninė 
programa.

V. Bunkienė skaitė Mote
rų Dienai parinktus eilėraš
čius. Su eilėraščių skaity
mu turėjo dalyvauti ir N. 
Buknienė, bet dėl susirgimo 
ji negalėjo atvykti.

Aido choras Mildredos 
Stenslerienės vado v y b ė j e 
padainavo keletą dainelių. 
Choro solistai Elena Bra
zauskienė ir Viktoras Beke- 
ris sudainavo gražų duetą.

Moterų Klubo vardu dė
koju Aido chorui, jo solis
tams ir vadovei už atlikimą 

i gražios programos.
Šiame parengime jau tu

rėjome Ks. Karosienės kny
gų apie Moterų Dieną, ir 

]vos tik Irena Levanienė 
jas parodė, visos išpar
duotos. Spėjau ir aš įsigyti, 
bet dar neturėjau progos 
perskaityti. Varde Moterų 
Klubo linkiu draugei Karo- 
sienei sveikatos ir sėkmės 
jos kultūriniame darbe.

Moterų Klubas dėkoja 
“Laisvės” redakcijai už gra
žų Moterų Dienos aprašy
mą tai dienai skirtoje “L” 
laidoje.

V. B—nė

Miela Lillian! Čia priva- 
I žiavę daug svečių-turistų iš

Šį sekmadienį, kovo 15, visur. Aš, su J—L--- 1 1-1--
įvyks metinė LLD Antros nieciais, maudaus, --------
apskrities konferenci j a'prie jūros (ant šių smėlių, 
Laisvės salėje, 102-02 Li- į kur matote antroj pusėj 
berty Avė., Ozone Park, N. atviruko). Sekmadienį So- 
Y. Prasidės 1 vai. popiet.

Ši konferencija yra svar
bi tuo, kad reikalinga ge
ras prisiruoš imas prie 
ALDLD nacionalio suvažia
vimo, kuris įvyks liepos 
mėnesio 4-tą dieną NewI 
Yorke. Taipgi Chicagos ap-' 
skritis šaukia mus į lenkty
nes gavimui nauju nariu i 
ALDLD.

Tad, kaip New Yorko, 
taip ir New Jersey valstijos 
kuopų atstovai skaitlingai 
susirinkite.

Po konferencijos apskri
ties komitetas visus konfe- į 
rencijos dalyvius pavaišins' 
skaniais užkandžiais. Kvie
čiame pribūt laiku.

LLD 2 Apskr. Komitetas

kitais brooldy- jp 
idaus, šildos

matote antroj pusėj

cialio Klubo valdyba suruo
šė puikų koncertą—buvo ko 
pasiklausyti, visi parinkti 
dainininkai. Mačiausi su 
Bimbais. Mano šeima svei
ka, anūkė didelė ir smarki. 
Šilčiausių linkėjimų tau 
siunčia Paulsonai (tai Julės 
duktė Lillian ir'jos vyras 
Bill). Sveikinu tave, Lilija, 
aidiečius ir kitus pažįs
tamus. Julija Lazauskienė. 
(Julija, gyvenanti Ozone 
Park, N. Y., išvyko keliom 
savaitėm pabuvoti pas <&ik- 
terį ir jos šeimą)—L. K—tė.

IDS kuopy mitingas 
Seimo reikalu

LDS 3-oji apskritis šau
kia New Yorko apylinkės 
kuopų susirinkimą LDS 
Seimo reikalais pasitarti.

Šiame susirinkime turėtų 
dalyvauti ypač kuopų val
dybos ir šiaip Seimu , suin
teresuoti nariai, LDS vaji- 
ninkai, veikėjai. , ,

LDS Centro Valdybos 
nariai, šioje apylinkėje gy
venantys, taipgi šiame su
sirinkime dalyvaus.

Susirinkimas bus trum
pas, bet svarbus. Jis prasi
dės 1 vai. popiet. Kadangi 
kaip 2 vai. toje pačioje sa
lėje prasidės koncertas, tai 
susirinkimą turėsime atlik
ti į valandą-laiko.

Minimas susirinkim a s, 
kaip žinia, įvyks sekmadie
nį, kovo 22, Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Koncertas ir filmai 
kovo 22, Laisvės salėj

LLD 185 kp. smarkiai ir 
įvairiai rengia koncertą ko
vo 22 d., Laisvės salėje.

Koncertinei daliai Mild
red Stensler energingai 
rengia visą Aido chorą ir 
jo grupes ir solistus, taipgi 
duetus. O Jonas Grybas pa
rodys tikrai gražius Tary
bų Lietuvos filmus su daug 
vaidybos, dainų ir šokių.

Į šį koncertą ir filmų ro
dymą kviečiam iš viso di
džiojo New Yorko ir jo 
apylinkės skaitlingai atsi
lankyti ir pasigrožėti tik
ruoju menu. Laikas labai 
patogus, antrą valandą die
ną. Po koncerto dar su švie
sa grįšim į namus.

Grožio mylėtojas

SUSTREIKAVO 5,000 
SIUVĖJŲ

New Yorkas. — Sustrei
kavo virš 5,000 siuvėjų, dir
bančių pas 200 kontrakto- 
rių. Jie ir jos priklauso prie 
Ladies Garment Workers 
unijos. Streikuoja algų pa
kėlimo reikalu. New Yorko 
mieste prie šios unijos pri
klauso apie 70,000 darbi
ninkų ir darbininkių.

SERGA
Jau kuris laikas pasigen

dame mūsų pramogose ir 
susirinkimuose buvusių vi
sur esančių malonių žmonių 
poros—Stasio ir Onos Tita- 
nių. Ne, "ne dėl išdykimo 
taip esama. Jų artimieji sa- 
kad, kad pastaruoju metu 
Titanius pavijo nesveikatos, 
gi sueigų dienomis šiemet 
kaip tik. pasitaikė blogas 
oras, prieš kurį jiedu nebe
išdrįso grumtis. Tad a?bu 
nekantriai laukia sveikatos 
pagerėjimo, pavasario ir vėl 
pasimatymų. O tuo tarpu 
bent laiškeliu palankyki- 
me juos, daug darbo ir vi
sokios paramos mūsų drau
gijiniam gyvenimui teiku
sius žmones.

Titaniai gyvena 86-20 91 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Pramogos
Lenkų bazaras prasideda 

penktadienį kovo 13d., ir tę
sis kovo 14 ir 15 dd. Viegą: 
Polonia Club, * 189 Second 
Ave., Manhattane. Pelnas 
nuo bazaro eis lenkų darbi
ninkų laikraščiui “Glos Lu- 
dowy.”

Tarybinis filmas “Dimka” 
bus demonstruotas Carne
gie Hall Cinema salėje kovo 
19 d., 8 vai. vak., 7th ir 56th 
St., Manhattane. Įėjimas 
asmeniui $2. Rengia Nation
al Council of American-.So- 
viet Friendship. 1

Tarp lietuvių
Sekamas laiškas rašytas 

Administracijai:
Šiame laiške rasite penki

nę, prašau sutvarkyti ma-' 
no mirusio vyro mirties 
prisiminimo skelbimą.

Šiandien, kovo 7 d., išei-' 
nu į ligoninę (St. James 
Hospital), tyrinėti krūtinės 
sunegalavimo priežastį.

Ligoninė randasi New-

Motery klubo narėms
Trečiadienį, kovo 18 d., 

7:30 vai. vakaro, Laisvės 
salėje, įvyks Moterų Klubo 
susirinkimas.

Bus pateiktas raporta^iš 
įvykusio Moters Dienos mi
nėjimo. Taipgi bus kas nors 
naujo — sužinosime, kai 
sueisime.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

(21-22)

RŪKYMAS TRUMPINA 
AMŽIŲ

Albany. — New Yol^o 
valstijos sveikatos depar- 

I tamentas sako, kad 1963 
metais, tarp 45 ir 65 metų 
amžiaus, iš kiekvieno šimto 
mirusių, tai vienas penkta
dalis mirė, nes jiems ge
nimą sutrumpino rūkymas.

Draugiškai,
Felicia Shimkiene

Arlington, N. J.
Daugiau įvairių parengimų 

“Laisvės” naudai!

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbiu
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviy-AnglU Kalbu
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:<

LAISVE
102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y., 11417

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt, kovo (March) 13, 1964




