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KRISLAI
“Katerina”
Per J. Stuko radiją. . . 
Kriminalistų teismai 
Atsakome į klausimus

— Rašo R. Mizara —
Skaitytojo dėmesį kreipiu 

šioje “1

Į Lotynų Amerikoje atgarsiai Karo provokacijos | JAV admirolas apie Tarybų

Havana. — Kubos laik
raščiai, radijas ir televizija 

į sveikino Prancūzijos prezi- 
Laisvės” laidoje teipan- dento De Gaulle apsilanky- 

čią T. Ševčenkos poemą — mą Meksikoje ir Karibų jū- 
“Katerina.” Tai vienas di- " v -. •
4'žiojo ukrainiečių poeto lite
ratūrinių žemčiūgų. Poemą 
meistriškai į lietuvių kalbą iš
vertė A. Venclova.

Minint T. Ševčenkos 150 gi
mimo metines, ar nebūtų pui
ku, jei kuris išprusęs, geru 
balsu rūpestingai pasiruošęs 
skaitytojas šią poemą viešai, 
mitinge paskaitytų ?!

Apie De Gaulle vizitą pietryčių Azijoje
Pnompenhas. Pietų

Sąjungos prekybos laivyną

Kovo 14 d. p. J. Stukas per 
savo radijo valandėlę išstatė 
kalbėti kaž kokį Audėną, esą 
Vliko vice-pirmininką. Audė- 

i nas karštai garbino A. Impu- 
\lcwičių ir kun. L. Jankauską- 
\l>nkų. pastatydamas juos lie
tuvių tautos' didvyriais. Už
dėjęs ant anų galvų hitleri
nes ar kokias kitas aureoles, 
'Audėnas pradėjo niekinti A.
Bimbą.

Visiškai nesistebiu, kad per 
p. Stuko radiją šlovinami im- 
pulevičiai ir jiems panašūs, 
bet stebiuosi, kad Jokūbas 
laidžia audėnams niekinti A- 
merikos 
aiškinsis 
neleidęs 
ir piktų
nukirto jo kalbą, bet visvien 
tai nepateisina to, ka Vliko 
vicepirmininkas padarė.

Jokūbas Stukas turėtų su
prasti, kad už kitų žmonių 
per radiją įžeidimus, kokį at
liko Audėnas, JAV teismai 
baudžia.

piliečius. Tiesa, gal
p. Stukas, kad jis

Audėnui savo kvailų 
dalykų baigti jis

ros srityje. Jie atžymėjo, 
kad tai nepasidavimas Wa- 
shingtono spaudimui, iš
reiškimas koegzistencijos 
politikos.

Dienraštis “El Mundo”, 
kuris išreiškia užsienio po
litiką, -rašė, kad tas sutvir- Į 
tins Tarybų Sąjungos ir ki
tų socialistinių šalių taikaus 
sugyvenimo politiką. ‘ <

Mexico' City. — Meksikos | 
prezidentas Adolfo Lopez 
Mateos išleido bendrą 
reiškimą su De Gaulle, 
riame pasisakė ne tik 

' Meksikos glaudesnius ry
šius su Prancūzija, bet ir 
už tai, kad bus to siekiama 
ir kitose Lotynų Amerikos 
šalvse. •<

Prancūzija suteikė Mek
sikai $150,000,000 ilgiems 

metams kredito. Abidvi ša
lys susitarė plėsti prekybą.

Santiago. — Čilės spau
da sveikino De Gaulle vizi- i Lotynų Amerikos šalims.;

pa
ku- 
už

“A41” LĖKTUVAI
Maskva. — Tarybų Są

jungos karo orlaivyno ko- 
mandierius maršalas V. A. 
Sudecas sako, kad tuščias 
JAV karo kurstytojų pasi
gyrimas, kurie tvirtina, kers (automobilistų) unijos 
būk “A-l>” lėktuvai nepa-' konvencija. _ • 1 • ___ • I

tą į Meksiką, rašė, kad tai i 
pradžia naujos eros, išreiš- Vietnamo militarines jėgos, 
kė pageidavimą, kad De su pagalba Jungtinių Vals- 
Gaulle apsilankytų ir kito- tijų karo lėktuvų, buvo įsi- 
se Lotynų Amerikos šalyse, veržę į Kambodžos teritori-

Buenos Aires. — Argen- ją ir sudegino kaimą. Karo
tinos laikraščiai atžy- bodžos jėgos įsiveržėlius iš- 
mėjo svarbą, kad Prancū- į varė atgal ir nušovė vieną 
zija kreipia daugiau dėme- i lėktuvą.
šio į Lotynų Ameriką. Užpuolimas buvo padary-

Rio de Janeiro. — Brazi- tas tuo meta,kada Pietų 
lijos progresyvioji spauda Vietnamas prisiuntė gene- 
sveikino De Gaulle apsilan- I rolą H. V. Cao neva tartis : - gaįp.onas _
kymą Karibų jūros srityje,’ atsteigimui diplomatinių! - ~ -
kaipo ženklą išreiškimo, i’yšių.

j kad kiekviena šalis turį tei- 
I se pati tvarkytis, nes De
Gaulle leido tą pasirinkti 
buvusioms Prancūzijos ko
lonijoms Afrikoje.

Kuboje ir kitur laikraš
čiai plačiai žymėjo tą, kad 
karo metu, kada Prancūzi
jos buvę valdininkai parsi
davė Hitleriui, tai De Gaul- 
lis stovėjo pasipriešinimo 
judėjime ir kovojo už Pran
cūzijos laisvę. Tas jo elgesys 
ir pozicija linkui buvusių 
kolonijų turi daug reikšmės

ATSIDARĖ UAW 
KONVENCIJA

Atlantic City, N. j. — 
Penktadienį, kovo 20 d., At
lantic Citv Convention Hali 
atsidarė United Auto Wor-

New Orleans. — Admiro
las Roy A, Gano, Jungtinių 
Valstijų militarinio trans
porto viršininkas, sako, kad 
Tarybų Sąjunga labai sku-

Šiaurės Vietnamą, Laosą ir 
Kambodžą. Jų šie karo plė
timo planai turi pritarimo
ir Washing tone.
Kambodža yra į pietva- v v ...

karus riuo Pietų Vietnamo..! biai stato daug prekybos 
Ji užima 88,800 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 5,000,000 
gyventojų. Kinijos respubli
ka yra pareiškus, kad jei
gu Pietų Vietnamas puls laivų, bendrai 4,000,000 to- 
Kambodžą, tai ji ateis jai į j nų įtalpos.

laivu.
Jo žiniomis 1963 m. spa

lio 1 dieną Tarybų Sąjunga 
užsienyje statydinosi 370

pagalbą.
50 mylių į 

pietus nuo Saigono partiza
nai suruošė pasalą valdžios 

. Jau virš mėnuo laiko Pie- armijos daliniui, kuriame; 
tų Vietnamo1 militaristų buvo 300 vyrų. Valdžios da- 
vViJ/Jo. Duk«uj«, kad ji, j linys buvo sumuštas. Parti- 
siekdama nugalėti partiza- zanai pačiupo daug ginklų , 
nūs, puls savo kaimynus—'ir amunicijos.

tų Vietnamo' 
valdžia šūkauja,

Jis sako, kad buvo štato 
ma 100 laivų po 10,000 tonų 
įtalpos gabenimui sausų 
reikmenų, 32 naftolaiviai 
(tankeriai), kiekvienas nuo 
20,000 iki 4$,000 tonų įtal
pos. aštuoni keleiviniai lai

svai ir. 191 žvejų laivai-fab- 
rikai. Žvejų laivai dideli. 
Jie žuvis jūroje sudoroja—

rėjo 3,130 prekybos laivų ir 
naftolaivių, bendrai 38,877,- 
000 tonų įtalpos. Daug tų 
laivų neturėjo darbo—sto
vėjo prieplaukose, tai kam 
dar naujus gaminti?

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De1 Gaulle pa
reiškė, kad jos divizijos Va
karų Vokietijoje toliau 
nebus NATO, tai yra, 
JAV ir, Vakarų Vokietijos 
generolų komandoje. Jeigu 
NATO spirsis, tai Prancū
zija savo militaries jėgas 
atšauks iš Vakarų Vokie
tijos.

Taipgi jis sakė, kad Pran
cūzija palaikys draugiš
kus ryšius ir plės prekybą 
su Kinija. Ji reikalauja,

Nauji planai įveikti 
Vietnamo partizanus

Washington^. — Balta-1 
sis namas, po išklausymo Rubiš, 
McNamaros. raporto, pa- Oswalda, ir kurį ’’jury 
skelbę,- kad pilnai' remia teisė mirti) kaip pirmo laip- 
Pietų, Vietnąmo1 militaristų snio žmogžudį,. atstatė savo

Rubio manevrai dėl 
naujo teismo

Dallas, Texas. — Jackis 
, kuris nušovė Lee 

” nu-

Klaipėdoje baigėsi garsioji 
karo kriminalistų byla.

Lietuviškųjų “vaduotojų” 
spauda prieš tą bylą smarkiai 
suriko. Kodėl, girdi, po 20 
metų tarybinis teisėtumas su
galvojo šią bylą kelti?
t Toks klausimas, aišku, gali 

rsuįdominti ne vieną žmogų, c 
lengvabūdiški asmenys gali 
net ir patikėti klerikalų pasa
koms, būk čia buvęs koks tai 
keršto dalykas.

Lai tie, kurie tokius klausi
mus stato, atsako į mūsų pa
klausimą :

Kodėl Vakarų Vokietijoje, 
kurią valdo ne Sovietai, tęsia-

siekiami.
Maršalas sakė: “A-ll” 

lėktuvai taip jau pat nušau
nami, kaip ir šnipiški “U-2” 
lėktuvai.

Dalyvauja virš 3,000 de
legatų. Pirmąją dieną kal
bėjo JAV prezidentas Johh- 
sonas.y

valdžią priešakyje .su gene
rolu Khanhit JAV padidins 
jo valdžiai visokią pagalbą. 
Sako, kad jis paruošė planą 
įveikti partizanus. Jo pla
nas — mobilizuoti masiniai 
vietnamiečius karui prieš 
partizanus, daugiau mokėti 
algų - žandarams (vadina
miems civiline gvardija), 
padidinti iš lėktuvų puoli
mą, u

vyriausią advokatą Mėlvirią 
Bėllį. Į atstatyto advokato 
vietą'pasikvietė advokatą 
Percį Foremaną, kuris yra 
teisinęs virš 700 kitų krimi
nalistu.

>
Numatoma, kad naujasis 

advokatas reikalaus Jackiuii 
Rubiui Texas valstijoje 
naujo teismo.

konserYucja ir jau paruoš
tas pristato' į sausumą.

Admirolas skundėsi, kad 
! tuo pat metu Jungtinės 
i Valstijos buvo labai “atsili
kę”, nes jos statėsi tik 45 
prekybos laivus. Jis nepa
sakė to, kad Jungtinės Val
stijos dabar stovi prekybos 
laivų pirmoje vietoje pa
saulyje, nes jos 1963 m. tu-

kad pietrytų Azijoje būtų 
leista valstybėms pačioms 
tvarkytis neutrališkų vals
tybių pamatais, tai yra, iš
stoja prieš JAV intervenci
ją Pietų Vietname.

New Delhi. — Mahya 
Pradese įvyko tarp indusų 
ir mosulmonų riaušės, žuvo 
7 žmonės.

TRUMANAS VĖL
' ŠNEKA

Duck Key, Fla. — Buvu-

NEGRŲ PROTESTAI
Birmingham, Ala. — Vėl 

šimtai negrų maršavo prie

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. —Liaudies teis

mas teisė 21 žuliką ir vagį, 
kurie nuo šalies pavogė $6,- 
600,000 vertės įvairių reik- 

mi karo kriminalistą teismai? ; menų. Jų vadas A. Grind- 
Kodėl Frankfurto mieste jau bergas, 67 metų amžiaus, 

antras mėnuo . tęsiasi 22-jų nuteistas sušaudyti, kiti ga
vo kalėjimo iki 15 metų, okaro kriminalistų teismo pro

cesas?
Kodėl Vakari 

valdžia pareikalavo, kad Ar
gentinos valdžia grąžintų d-rą 
Gerhardą B o h n ę , pabėgusį 
Ken? . v.’ .

T Kodėl kai kurie vokiečiai 
k a r o'kriminalistai, sužinoję, 
kad jie susekti, nusižudė*?

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas patarė 
Atstovų buto nariams per
svarstyti ir pakelti federa- 
liniams tarnautojams algas, 
jeigu kongresmanai ir ne
pasikels sau po $10,000 al
gas.

v Vokietijos į8 buvo išteisinti.

Dublinas. — Sulaukęs 41 
metų amžiaus įhirė žymus 
airių teatraliniu veikalų ra
šytojas Brendan Behanas.

Jei pagalvosime, atsakymus 
į visus klausimus lengvai sura
sime. Daugelis karo krimina
listų, nekaltų žmonių žudikų, 
per ilgą laiką slapstėsi, pasi
keitę pavarde, pasidirbę doku
mentus. Kai pavyko juos iš
aiškinti, jiems buvo suruoštos 
bylos ir atiduoti teismui.

Kiekvienam šiandien gerai 
žinoma, jog tokioje Vakarų 
Vokietijoje dar yra daug ka- 
,ro kriminalistų nesuimtų. Kai 
kurie jų pabėgę į kitas šalis.

Atsimenat, kur žydai sučiu- 
'fx> Eicmaną ?!

a" Tik šiomis dienomis buvo 
paskelbta, kad budelis Bor
manas gyvena Brazilijoj.

Dabar gal jau ir kunigė
liams bus aišku, kodėl, praė
jus dvidešimčiai metų, trau
kiami teisminėn atsakomybėn 
asmenys, baisiai nūs i k a 11 ę

mūsų tautai ir visai žmoni
jai.

Budapeštas. — Vengrijos 
premjeras Janos Kadaras 
sako, jeigu NATO ištrauks 
savo militarines jėgas iš 
Vakarų Vokietijos, tai 
TSRS ištrauks savo jėgas iš 
Vengrijos.

Metalo vietoje
Ar galima sukurti 

džiagą, kuri būtų stipri 
kaip metalas ir nerūdijan
ti, kaip plastmasės. Galima! 
Toks yra stavinilas.

Pirmąją bandomąją, jo 
partiją pagamino Vniime* 
talmaš’as. Plieną padengė 
polivinichloridine p 1 ėvele. 
Apsaugoti nuo senėjimo, į 
polivinichloridą įvedė stabi
lizatorius. Bandymai paro
dė, kad stavinilą nesunku 
yra piauti, štampuoti, gręž
ti, ir plastmasinis paviršius 
nesuardomas. Stavinilas ge
rai apsaugo metalą nuo rū
dijimo, rūgščių, bei šarmų 
veikimo, nepraleidžia elekt
ros hei garso.

me-

; šiam JAV prezidentui Tru- 
! manui labai • nepatinka 
Prancūzijos prezidento De 
Gaulle politika. Trumanas 
pareiškė

“Jis bando pakirsti Jung
tinių Valstijų įtaką Lotynų 
Amerikoje. Bet būtų ge
riau, kad jis nekištų savo 
didelės nosies į JAV reika
lus, nes gaus nuplauti”.

City Hali, protestuodami 
prieš segregaciją. Jie nešio
jo plakatus su šūkiais: “Ne
pirkite krautuvėse, kurios 
nesamdo negrus darbui”... 
“Atidarykite ir negrams iš
viečių duris”. Mat, pietų 
valstijose negr a m s yra 
draudžiama įeiti į tas išvie
tes, kurios skiriamos tik 
baltiesiems.

Kubos liuosanoriai
Havana. — Cukranend

rių suvalymui vyriausybė 
skyrė 10,3 dienas. Per 42 
dienas Oriente provincijoje
jų buvo suvalytos 43 pro-1 
centai gavybos, tai yra, 
pralenktas planas. t I

Vien šioje provincijoje, 
kuri turtingiausia cukra
nendrėmis, žaliąją medžią- namo militaristų ^valdžia at- 
gą perdirba 152 fabrikai, siprašo Kambodžą dėl už-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pnompenhas.— Pietų Viet-

Fabrikai užvardinti revo- 
liucijonierių vahdais.

Šimtai liuosanorių briga
dų kiekvieną savaitgalį at
vyksta iš miestų cukranen
drių suvalymui. Liuosano- 
riai dirba su dideliu entuzi
azmu.

puolimo ,bet Kam b o d ž o s 
valdžia atmetė jų atsipra
šymą. Ji reikalauja, kad 
Ženevoje susirinktų ketu
riolikos valstybių atstovai, 
kuHe garantuoja Kambo- 
džos^įenų, neliečiamybę.

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS vyriausybėms susita
rus, tapo paliuosuoti trys 
JAVkapitonai, kurių bom
bonešis buvo nušautas prieš 
dvi savaites Rytų Vokieti
joje.

Nesmagu mums apie tai ra
šyti. Geriau būtų rašyti apie 
gerus žmones, vienu ar kitu 
savo darbu nusipelniusius vi
suomenei. Bet laikraštis lei
džiamas tam;, kad informuotų 
visuomenę apie visas gyveni
mo puses — geras ir blogas. 
Iš visko to juk žmogus gali 
pasimokyti.

Esu įsitikinęs, load ir Lietu
vos f teismams nėra malonu 
teisti karo kriminalistus — 
daug geriau, daug linksmiau 
šiandien būtų, jei kriminalis
tų nebūtų buvę, jei jų nužu
dyti žmonės — vyrai ir mo
terys — šiandien būtų gyvi ir 
džiaugtųsi gyvenimu, jei jie 
kartu su mumis nūnai lauktų 
saulėtų pavasario dienų ir žy
dinčių gėlių.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sakė, kad 
jeigu bus reikalas, tai Kaš
myre Indijos jėgos veršis į 
Pakistąną.

Malmo, Švedija. — Balti- 
: jos jūroje, prie Veno salos, 

Tarybų Sąjungos laivas 
“Lietuva - Litva” užplaukė 
ant seklumos. “Lietuva” 
yra 8,000 tonų įtalpos, plau
kė su 400 žmonių j Kubą.

VIRŠ 100 KUNIGŲ Už 
CIVILINĮ BILIŲ

New Yorkas. —Virš šim
tas kunigų United Church 
of Christ religinės grupės 
išvyko į Washingtoną, kad 
paveiktų į senatorius, idant 
jie greičiau priimtų civili
nių teisių bilių. Kunigai at
stovauja virš du milijonui 
žmonių.

PASKYRĖ NACĮ JAV 
RAKETŲ VIRŠININKU
Houston. — Vokietis ra

ketų specialistas Dr. von 
Braunas paskyrė JAV di
džiausiu raketų “Saturn” 
gamybos ir naudojimo vir
šininku hitler i n i n k ąvWil- 
liamą Mrazeką, kuris perei
tojo karo metų raketomis 
“V-l” ir “V-2” bombardavo 
Angliją. Mrazekas į JAV 
atvyko 11946 metais.

W ashingtonas. — B alto j o 
Namo. spaudos sekretorius 
Pierre Salingeris pasitrau
kė iš tų pareigų ir vyks į 
Kalifornijos valstiją. Jis 
planuoja kandidatuoti į se
natorių, v

Key West, Fla. — Du Ku
bos priešai ore .nušovė ma
lūnsparnio vairuotoją, o jie 
su malūnsparniu čionai nu
sileido. JAV atsisako grą
žinti Kubai malūnsparnį.

Kairas. — Prezidentas 
Nasseris rengiasi panaikin
ti karo stovį šalyje ir pa- 
liuosuoti iš kalėjimų virš 
100 komunistu, v

Varšuva. — Lenkijos su
vienyta Darbininkų -Komu
nistų partija remia TSRS 
Komunistų partiją, bet tuo 
pat kartu ragina viso pa
saulio komunistus prie vie
nybės.

Albany. — New Yorko 
valstijoje vasario mėnesį 
taksų įplaukos už papiro
sus nupuolė 18 procentų ly
ginant su tuo mėnesiu 1963 
metų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas siūlo, kad 
Kongresas skirtų JAV tal
kininkėms užsieny jer mili ta
rinės ir ekonominės pagal
bos už tris bilijonus ir 400 
milijonų dolerių.

EINA KARAS (KIPRE
Nikosia. — Kipro saloje, 

nepaisant graikų ir turkų 
paliaubų, eina civilinis ka
ras. Apie 500 graikų ataka
vo Ghaziverno turkų kai
mą, kuriame šimtai turkų 
gyvena.

Maskva. — Laikraštinin
kai sutinka, kad Maskva 
iš didmiesčių yra ramiau
sias miestas pasaulyje.

Havana. — Išvyko Kubos 
delegacija, priešakyje su

Karačis. — Pakist ano 
! prezidentas M.Ayubas Kha- 
nas pareiškė, kad Nehru 
lengviau padaryti grasini
mus, negu Indijos jėgoms 
įsiveržti į Pakistaną.

Maskva. — Tarybų Są
junga išvarė Dr. Hennzą

ministru Ernestu Guevara, Naupertį, Vakarų Vokieti- 
į Ženevą, kūr dalyvaus eko- jos ambasados narį,
neminėję konferencijoje.

kuris 
užsiiminėjo šnipavimu.
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James R. Hoffa nuteistas 
kas bus toliau?

JAMES R. HOFFA, pagaliau, buvo surastas kaltu 
ir nuteistas aštuoneriems 'metams kalėti ir pasimokėti 
$10,000 piniginę pabaudą. Dėl to turčių spauda ir radi
jas, ir televizija pademonstravo didžiulio džiaugsmo, o 
teisėjui, kuris paskyrė Hoffai bausmę, nesigailėjo kom
plimentų. Visi anti-unijistai, taip pat ADF-CIO tūli va
dovai džiaugiasi “didžiule pergale.”

Pasinaudodami George Morriso straipsniu, tilpusiu 
š. m. kovo 15 d. “Workery”, mes čia paduosime šios Hof- 
fos bylos istoriją.

— 0 —....
PER PASTARUOSIUS SEPTYNERIUS metus 

JAV Justicijos departamentas darė visa, kad Hoffą įka
lintų. Jam buvo suruoštos net keturios bylos, keturi teis
mo procėsai, ir Hoffa vis išeidavo laimėtoju, o Justicijos 
departamentas —pralaimėtoju!

1962 metais Hoffa buvo teistas federaliniame teis
me Nashvillyje, Tennessee valstijoje. Jis tuomet buvo 
apkaltintas ėmimu iš samdytojų kyšių. Bet nežiūrint vi- 

‘$ų valdžios pastangų, septyni prisaikdintieji teisėjai 
(džiurimanai) prieš penkis balsavo, kad Hoffa nekaltas.

Ką daryti? Pradėti bylą iš naujo? Ne, Justicijos de
partamentas surado kitus būdus Hoffai įkaitinti: girdi, 

‘ jis papirko kai kuriuos džiurimanus. Na, ir už tai jam 
buvo suruošta nauja byla ir naujas teismo procesas, ne
seniai įvykęs Chattanooga mieste, toje pačioje valstijoje.

Vyriausiu prieš Hoffą liudininku buvo pastatytas 
tūlas Edward G. Partin,—pats laukiąs teismo už sukty
bes, vagystes ir kitokius nusižengimus. Ir šiuo asmeniu 
teisėjas ir džiurimanai patikėjo labiau nei pačiu Hof
fa; pasitikęjo jo “liudijimu”, būk Hoffa iš tikrųjų papir
kęs kai kuriuos džiurimanus pirmesniajame teisme.

Na, ir to užteko. Hoffa ir jo trys padėjėjai buvo su
rasti kaltais ir nubausti. Advokatas, >kuris jį gynė, taip 
pat nubaustas trims mėnesiams kalėjimo (dėl “teismo 

- pažeminimo”). . ’ .../,!■ >. i ; •.
Aišku, Hoffa ir kiti nuteistieji apeliuos į aukštesnį 

teismą: byla gali pasiekti ir šalies Aukščiausiąjį teismą, 
ir tam ims nemaža laiko, gal dvejus metus ar daugiau. 
Vadinasi, tik po kokių dvejų metų bus sužinota, ar Hof
fai teks eiti į kalėjimą, ar ne.

Šiandien JAV teismuose bylinėjimasis labai daug at
sieiną: advokatai lupa nepaprastai brangiai, o jei reikia 
apeliuoti į aukštesnius teismus, žmogus turi pilti tūks
tančius dolerių už visokius formalius darbelius—pav., 
spausdintą apeliaciją, etc. Aišku, Hoffa pinigų turi už- 
tenkamai; jo vadovaujama unija bagota, unijistai jį re
mia, tad apeliacija į aukštesnius teismus materialiai jo 
nepalauš. Po jo nuteisimo Hoffa pasakė reikšmingą daly- | .i

“Jeigu šis nuteisimas yra parodymas Jungtinėse 
Valstijose teisėtumo, tai,aš apgailestauju tuos, kurie ne
turi užtenkamai pinigų apeliacijų išlaidoms apmokėti. 
Šis nuteisimas, mano nuomone, neteisingas.”

— o —
KODĖL GI VALDANČIOJI klasė, kodėl jos spauda 

Hoffos nuteisimu taip džiaugiasi? Kodėl toks didelis 
triukšmingas garbinimas teisėjo, paskyrusio Hoffai to- 

“kią didelę bausmę?
Hoffa yra prezidentas International Brotherhood of 

Teamsters unijos, šiandien turinčios apie 1,700,000 na
rių, sunkvežimių vairuotojų ir kt. Tai pati didžiausia 

' darbininkų unija Amerikoje! Ir ne tik didžiausia, bet ir, 
sakysime, gajausia, kbvingiausia. Šios unijos nariai turį 
geresnes darbo sąlygas ir didesnes algas, geriau viskuo 
aprūpinti, negu kurios kitos JAV darbo unijos nariai 
(kalbame apie pačias didžiąsias).

Kapitalistai norėtų šią uniją kaip nors sunaikinti, 
suskaldyti, atimti tą jėgą, kurią tymsteriai turi, tvirtai 
Organizuoti. Ši unija nėra AFL-CIO federacijos nare, 
todėl AFL-CIO vadovai taip pat netrokšta jai gęro.

Dabar, galvoja tymsterių unijos ir Hoffos priešai: 
_ kai prezidentas paklius į kalėjimą, taį tymsterių unija 
gal susiskaldys, gal kaip nors kitaip paluš, susmuks. Rei
kia atsiminti, jog pačioje IBT (tymsterių) unijoje yra 
ne vienas, kuris norėtų atsisėsti Hoffos krėslan,' ir jei 
tik galėtų, darytų visa, kad Hoffą būtų ilgam laikui už
darytas kalėjime. , • '

Štai kodėl tas džiaugsmas, kodėl antLunijįstiniai 
elementai visais balsais džiaugiasi šiuo Hoffos nuteisimu.

Hoffa nėra koks nors radikalas, nėra joks kairysis; 
politikoje jis, atrodo, labiau lihkęs remti respublikonus; 

’ jo unija atsisako tarti žodį tuo ar kitu svarbiu—pav., 
' taikos išlaikymo pasaulyje, rasizmo suvaldymo klausi- 
' mais. \

Mes net iš tikrųjų nežinome, kokia jo pažiūra \ pa
žangųjį JAV darbo žmonių judėjimą. Nežiūrint viso to, 
Justicijos departamentas nusitarė jį “pasigauti”, na, ir 
“pasigavo”. Bet džiaugsmas, kurį rodo turčių spauda 
dėl Hoffos nuteisimo, dar gali būtį ir perankstyyąs.

Žinoma, ateitis viską parodys.

Iš KLAIPĖDOS TEISMO 
SALĖS: KAS TIE 
PIKTADARIAI?

“Laisvėje”1 f jau buvo ra
šyta, kad š. m. kovo mėn. 
pradžioje Lietuvoje buvo 
teisiami tie, kurie karo me
tu kankino ir žudė nekal
tus žmones — viso 1,200 as
menų. Teisiamųjų tarpe bu
vo ir tūlas kunigas Liongi
nas Jankauskas, atvykęs į 
į JAV ir čia pasivadinęs 
Jankum; jis šiuo metu gy
vena Brooklyne. Taigi jis 
buvo teistas už akių.

Mes čia paduosime iš to 
teismo proceso smulkesnių 
žinių, paimtų iš Lietuvos 
spaudos, kaip jas pateikė 
korespondentai V. Miniotas 
ir S. Laurinaitis.

Teismas, atsiminkime, vy
ko Klaipėdos mieste, ir jo 
nuosprendis buvo to kis: še
ši teisiamieji, jų tarpe ir 
Jankauskas-Jankus, nuteis
ti penkiolikai metų kalėti, o 
vienas—dešimčiai metų
Kas jie?

Salėje, kur vyksta teismo 
procesas, vienuolika nukentė
jusių — budelių nužudytųjų 
giminės, artimieji, Klaipėdos 
miesto, Kretingos, Skuodo ir 
kitų aplinkinių rajonų darbo 
žmonių atstovai. Procese da
lyvauja grupė spaudos, radijo, 
televizijos korespondentų.

Teisiamųjų suole — šeši žu
dikai: Albinas Meidus, Jurgis 
Embrasus, Kazys Vyšniauskas, 
Aleksandras Bričkus, Jonas 
Mockus, Liudas Kniuipis. Sep
tintoji Rėdė tuščia. Ant jos 
lentelė su juodu užrašu: “Jan
kauskas Lionginas, Antano s.”

Dešimta valanda. Pirmi
ninkaujantis Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo teismo narys 
L. Miežėnas skelbia Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
Baudžiamųjų bylų teisminės 
..kolegijos posėdis pradėtą.

Teispiinė kolegija nutaria 
Lionginą Jankauską teisti už 
akių. '

Skelbiama teismo sudėtis. 
Pirmininkaujantis — Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo na
rys L. Miežėnas; tarėjai—Jū
rų žvejybos laivyno bazės 
profsąjungos komiteto pirmi
ninkas K. Miknis, “Gegužės 
Pirmosios” fabriko darbininkė 
S. Mazūrienė; valstybinis kal
tintojas — Lietuvos TSR pro
kuroro vyresnysis padėjėjas 
jaunesnysis justicijos patarė
jas J. Bakučionis.

Kaltinimą, be respublikos 
prokuroro vyresniojo padėjė
jo, i'lįėmia visuomenės kaltin
tojas Skuodo vidurinės mo
kyklos direktorius J. Braz
džionis.

Teisiamuosius gina advoka
tai K. Bičiurinas, P. Budrys, 
L- Jankauskas, P. Maksvytis, 
N. Rasimavičius, A. šarka.

Teisiamąjį Lionginą Jan
kauską sutinkamai su Lietuvos 
TSR Baudžiamojo proceso ko
dekso 56 straipsniu gina ad
vokatas P. Kiškis.

Pirmininkaujantis išaiškina 
proceso dalyviams jų teises. 
Po to prasideda teisminis tar
dymas. Skelbiama kaltinamo
ji išvada. ;

Perskaičius kaltinamąją iš
vadą, pirmininkauj antis L. 
Miežėnas klausia teisiamuo
sius, ar jie suprato, kuo kal
tinami, ir ar prisipažįsta kal
ti. Beveik visi teisiamieji pri
sipažįsta iš dalies arba visiš
kai kalti. Tik vienas teisia
masis A. Meidus savo kaltę 
neigia.
Liudininkų 
parodymai

Šiurpu, tiesiog baisu skai
tyti liudininkų teisme paro
dymus apie buržuazinių 
nacionalistų siautėjimą pir
momis karo dienomis. Im
kime tokį paveikslą:

Liudija Petrė Dirkstienė. Jai 
kalbėti sunku. Nors klaikūs 
pergyvenimai moters daliai 
teko beveik prieš dvidešimt 
trejus metus, bet ir šiandien 
jie lyg gyri stovi jos iš skaus
mo ašar o j a n č i o s e akyse. 
Ginkluotosios gaujos vadeivų 
Jankąusko ir Vasario įsakymu 
buvo suimtas jos vyrįs,- Skuo-

do valsčiaus paruošų įgalioti
nis Juozas Dirkątys.

Tarp suimtųjų buvo ir vals
čiaus žemės komisijos pir
mininkas i Viktoras Šlečkus, 
LLKJS Skuodo valsčiaus komi
teto sekretorius Alfonsas Cū- 
žė, kooperatyvo prekių bazės 
vedėja Vera Mažeikienė, var
čiaus darbuotoja Stasė Mažj-i- 
mienė ir kiti žmonės. Juozas 
Dirkstys ir dar apie dvidešimt 
žmonių buvo sušaudyta prie 
Bartuvos upės. Šaudė Albinas 
Meidus, Jurgis Embrasus, Jo
nas Mockus.

Dirkstienė ėjo ieškoti vyro. 
Tuo metu visą grupę pasmerk
tųjų varė į žudynių vietą.

—<Nors ir ėmė baimė, ėjau 
iš paskos. Pasislėpiau už pas
kutinio namo ir išgirdau šū
vius.

Visą 
sudėti. 
Ankstų 
bes. 
tosi rankos, kojos, žemė kru
vina. Daug kepurių. Atpa
žinau savojo. Iš širdgėlos alp
dama, grįžau atgal. Kur pa
sidėti su septynetu vaikų ? 
Aštuntasis — pakelyje...

Kunigo Jankausko įsakymu 
ginkluotosios gaujos dalyvis 
Bričkus suėmė parduotuvės 
kasininkę Kazimierą Šatkaus
kienę, kuri iš karto su vaiku 
buvo uždaryta valsčiaus dabok
lėje, o vėliau—j sausakimšai 
suimtų žmonių prigrūstą mies
telio salę.

—Visų baisumų negaliu ir 
nusakyti. Banditai daužė su 
šautuvų buožėmis vaikus, mo
teris. Žmonės negalėjo pakel
ti galvų. Baltaraiščiai šaudė 
pro langus. Krėtė suimtuo
sius. Atiminėjo, kas buvo ge
resnio. Iš mažo vaiko ątėmė 
net drožtuką pieštukams pa- 
drožti. Meidus reikalavo 
brangenybių. Rinko ir rinko.

Mums būnant ant scenos, at
ėjo kunigas Jankauskas. Su
tanuotas. Pistoletas — ran
koje. Sako :. “Pakelkit ran
kas, kas rytoj norit išpažinti 
atlikti.” Mes nekėlėm. Aš sa
kau kunigui, 1 kad krikščionio 
pareiga sužeistus žiūrėti, o ne 
ginklu švaistytis. , Jis man 
kąžką surėkė ir išėjo. Kuni
gas matė, kas dedasi salėje, 
žmonės ten net išprotėdavo. 
Budeliai juos išvesdavo ir prie 
salės nušaudavo. Išvesdavo 
nėščias moteris ir nužudydavo.

Teismui papasakojo visa ei
lė liudytojų: Petras Jablons
kis, Adelė Kringelienė, Jonas 
Sonklodas, Kazė Malūkienė, 
Kazys Jablonskis, Juozas 
Preibys Kazys Kova, Tomas 
Lukšas, Jonas Zavalis, Edga
ras Zurgevičius. .

Liudija Aldona 
Arbačiauskienė-Bružaitė:

Sulaikiusi kvapą, visą salė 
klausėsi nukentėjusios Aldo
nos Arbačiauskienės-Bružaitės 
sukrečiančio pasakojimo apie 
jos pergyvenimus.

—Iš karto suėmė mano mo
tiną, — kalbėjo ji. —■ Mane 
paliko lovoj, turėjau 39 laips
nius karščio. Sekančią dieną 
įgriuvo trys ginkluoti vyrai ir 
išsivežė į Mosėdį. Surišo ant 
nugaros rankąs, įmetė į veži
mą ir nuvežė į Skuodą. Užda
rė sandėliuke. Kitą dieną per
kėlė į valsčiaus daboklę. Pa
metė ant šalto betono. Tar
dydami spardė, šautuvu per
skėlė lūpą. Vokiečiai mėgino 
sušaudyti. Pavyko pabėgti. 
Nacionalistų gauja vėl paga
vo. Mane,.du tarybinius ka
rius ir moterį pastatė prie 
sienos, šaudė į nugaras. Par
kritau. Atsipeikėjus pama
čiau tris lavonus be galvų. Į 
mane nepataikė sprogstama 
kulka. Tik nubrėžė galvą. 
Tuo\ momentu ant manęs ėmė 
griūti kiti šaudomieji. Gir
džiu, kaip vienas žudikas ki
tam sako:

“Tu eik peršaudydamas. Gy
vų nepalik.”

Man peršovė dešiniosios ko
jos pėdą. Budeliams nuėjus, 
visa kraujuota pradėjau šliauž
ti į pakalnę ir nusiritau prie 
Bartuvos. Ten pilna sušaudy
tų. Parkritau ant lavonų. 
Ajeruose surado penketą pasi
slėpusių vyrų ir čia pat su
šaudė. Vienas nušautasis už
griuvo ant manęs.

Vargais negalais išsikaps
čiau iš upelio ir nušliaužiau 
prie karvių. Atėjusios dvi mo
terys nusigando ir šaukdamos

)

naktį negalėjau akių 
Sėdėjau ant suoliuko, 
rytą nuėjau prie duo- 

žiūriu—neužkasta. Ma •

pasileido bėgti. Atėjo kažkoks 
vyras ir mane atgal tempė į 
Skuodą. Verkiau, bučiavau 
jam kojas, maldavau. Spar
dė. Ir vėl patekau prie la
vonų, su kuriais mane vakar 
sušaudė. Gulėdama pamačiau, 
kaip ėjo žmogus ir su kirvu
ku prisikapojo pilną krepšį 
pirštų su auksiniais, žiedais.

Salė suūžia, ir visų akys’ 
nukrypsta į Albiną M e i d ų . 
Jo burna pilna auksinių dan
tų. Ar tai ne sušaudytųjų 
žiedai, laikrodžiai? Juk liudy
tojai Tomas Lukšas, Vincas 
Viršilas parodė, kad šis ban
ditas plėšdavo, grobė sušau
dytųjų turtą. O-sėbrai Liu
das Kniuipis, Jurgis Embra
sus matė, kaip Meidus šaudė, 
vykdė jo įsakymus.

Tris mažamečius Viktoro 
Mažeikos įpėdinius karas už
klupo pas senelę, netoli Už
venčio!-

—Praėjus kiek laiko, sene
lė gauna iš Skuodo laišką, — 
pasakoja Konstantinas Mažei
ka. — Kaimynai praneša, kad 
mūsų motina sušaudyta, o tė
vas—prie miestelio salės.

Kostas Budrikas matė, kaip 
Meidus, Vyšniauskas varė su
šaudyti Konstantino motiną. 
Sušaudytuosius šiek tiek ap
mėtė žemėm. Vokiečiai stebė
jo ir fotografavo, kaip dirba 
jų nacionalistiniai bernai.

Baisūs žudynių vaizdai ne
telpa galvoje.

Skuodas nuklotas lavonais, 
Bričkus imasi jų tvarkymo. 
Atvaro aštuonetą suimtųjų 
žmonių, liepia jiems krauti 
užmuštuosius. Po to vienus 
įkinko į ratus, kitiems liepia 
stumti lavonų pilną vežimą. 
Vienas atsisako. Bričkus tren
kia jam šautuvo buože:

“Trauk, žalty, ko stovi!”'

Kun. Jankauskas-Jankus 
sakosi esąs nekaltas

Kun. L. Jankauskas-Jan
kus pareiškė Niujorko 
“Timeso” k o r e spondentui, 
kad jis su žmonių šaudymu 
neturėjęs nieko bendra, kad 
jis Skuode buvęs “raudono-, 
jto kryžiaus pirmininkas ir 
Jam buvo leista pristatyti 
žydams drabužių ir mais
to...” (“Darbininkas” š. m. 
kovo 10 d.)

Mes nesame prokurorai, 
neigi teisėjai, ir čia ne- 
sprendžiame L. Jankausko- 
Jankaus kaltumo ar nekal
tumo^ iš Klaipėdos teismo 
proceso padavėme vaizdų, 
kaip jie ten buvo liudininkų 
pateikti.

Išaiš-

Nuteisti
Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 

kovo 14 d.) skaitome, kad 
teismo procesas tęsėsi devy
nias dienas. Toliau:

Lietuvos TSR Aukščiausio
jo teismo Baudžiamųjų bylų 
teismines kolegijos posėdžiuo
se Klaipėdoje buvo apklausti 
teisiamieji, parodymus davė 
apie septyniasdešimt nuken
tėjusiųjų ir liudytojų,
kėjo klaiki tiesa apie baisias 
žudynes, buržuazinių nacio
nalistų siautėjįmą Skuode ir 
Dimitrave pirmaisiais fašisti • 
nes okupacijos metais. Teisino 
procesą, gausiai stebintieji 
darbo žmonės dar kartą pa
matė tikrąjį nacionalistinių 
galvažudžių veidą.

Teisminis tardymas baigtas. 
Aistringą kalbą pasako vi
suomeninis kaltjntoja.s J. 
Brazdžionis. Skuodo visuome
nės vardu jis reikalauja nu
bausti žudikus aukšč i a u s i a 
bausme, kokią tik numato ta
rybiniai įstatymai.

Valstybinis kaltintojas J. 
Bakučionis, baigdamas savo 
kalbą, pareiškė, jog nusikal
tėliai yra verti mirties baus
mės.

—Bet mūsų tarybiniai įsta
tymai, — pasakė jis, — yra 
griežti, teisingi ir kartu hu
maniški. Mūsų respublikos 
baudžiamojo kodekso 49-asis 
straipsnis nustato patraukimo 
baudžiamojon atsakom y b ė n 
senatį.

Todėl, atsižvelgdami į mūsų 
respublikos baudžiamojo ko
dekso 49 straipsnio nuostatus, 
valstybinis kaįtįntojas prašo 
teisiamuosius: Albiną Meid.ų,

Vartau vieną jpaskutinių- 
jų “Laisvės” numerių. Tre
čiame puslapyje J. Kaškevi- 
čiaus straipsnis — “Su nau
jais metais.” Su būdingu 
įžvalgumu jame prisimena
ma visas pergyventas laiko
tarpis .nuo 1906 metų iki su
grįžimo į mielą Tėviškėlę 
1959 metais. Paminimi su
tiktieji draugai ir draugės...

Perskaitęs straipsnį paki
lau nuo stalo ir priėjęs prie 
lango pažvelgiau į gatvę. Pa
vakarys. Antakalnio gatvė
je judėjimo srautas į abi 
pusi dar nemažėja. Tuo lai
ku iš darbo pėsčias praeida
vo J. Kaškevičius. Žvelgiu 
į aną pusę gatvės, bene pa
matysiu plačiu, sparčiu 
žingsniu praeinantį senu
ką... Eina, skuba praei
viai, bet jų tarpe pažįsta
mos figūros nematau.. •

Pernai, vieną vasaros pa
vakarę, netoli nuo namų, 
susitinku pėkštute grįžtan
tį J. Kaškevičių. Staptelė
jome pasišnekučiuoti. Nors 
Jis ir amžiumi buvo už ma
ne vyrėsnis ir šiaip gyveni
me didesnės patirties, bet 
neiškenčiau ir sakau: — 
Daktare, man atrodo, Jūs 
blogai planuojate savo lais
valaikį. — Tokiu staigiu ir 
keistu užsipuolimu, matyt, 
nustebinau jį. Bet nepai
sant to, dėsčiau toliau: — 
pavyzdžiui, juk geriau bū
tų parvažiuoti troleibusu, 
pavakarieniauti ir išeiti į 
čia pat esantį šilą pasi
vaikščioti . Ten visai kitoks 
oras.,

Pajutęs kur nusukau, J. 
Kaškevičius su Jam būdin
ga šypsenėle ir ramumu pa
prieštaravo man. — Oras 
Vilniuje, bendrai paėmus, 
ne toks blogas, kaip kitur, 
didmiesčiuose. Čia, štai Vil
niaus kalneliai pušynuose \ 
paskendę, beveik ranka pa-j 
siekiami, o kitoj pusėj srau-' 
nioji Neris savo vandenis 
plukdo, oras ko puikiausias. 
Pėsčias eidamas iš darbo 
pakankamai pasivaikštau. 
O parėjęs vėl turiu sėstis 
prie stalo, tai laišką, tai 
straipsnelį spaudai parašy
ti. Todėl ir to laiko ne taip 
daug belieka pasivaikščio
jimams.

Besišnekučiuojant pasu
kome iš Antakalnio į Klini
kų gatvę, kurioj esančiame 
naujame name gyveno J. 
Kaškevičius. Vos priėjus 
prie namų mus pasitikę vai
kučiai pasisveikino. Čia J. 
Kaškevičius juos apdovano
jo vitaminuotaįs saldainiu
kais ir man paaiškino, kad 
tai esą kaimynų vaikučiai, 
su kuriais jau nuo pat pir
mų dienų susibičiuliavo.

J. Kaškiaučiaus buto lan
gas išėjo į Klinikų gatvę. 
Jos kitoje pusėje plati pie
va, kur vėliau bus įrengtas 
skveras. Toliau matyti di
dingi Klinikų ligoninės pa
statai, priekiu nukreipti į 
Antakalnio gatvę. Už jų 
yra pradėti statyti nauji,

dar didesni, pastatai. J. 
Kaškevičius prisivedęs ma
ne prie lango, su Jam vi< 
nam būdingu entuziazmu 
ėmė pasakoti apie pokario • 
metais pastątytą klinikinę 
ligoninę ir dabar statomus 
naujus tos ligoninės korpu
sus, kuriuose būsią sutal
pinta apie penketą šimtų lo
vų. Viskas būsią pagal pas
kutinį technikos ir medici
nos žodį. Visa tai pasako
jo tokiu įsijautimu, koksai 
tegalimas tik žmogui, gydy
tojui, visą savo gyvenimą 
pašventusiam darbo žmc 
nėms.

Ant. Zokas
Vilnius

niauską, Aleksandrą Bričkų, 
Joną Mockų, Liudą Kniuipį ir 
Lionginą Jankauską pripažin
ti kaltais, įvykdžius nusikalti
mus, numatytus baudžiamojo 
kodekso €2 str. I dalimi, ir 
paskirti jiems po 15 metų lais
vės atėmimo kiekvienam. Dalį 
bausmės — atliekant kalėji 
me, o likusią dalį — griebto 
režimo pataisos darbų koloni
joje.

Valstybinis kaltintojas rei
kalauja konfiskuoti teisiamie
siems priklausantį t uitą.

Po advokatų kalbų paskuti
nis žodis suteikiamas teisia 
m,iesiems. Jie prisi pažįsta 
kalti ir prašo kiek galint su
mažinti bausmę.

Rūkyt ar nerūkyp
Neseniai federalinės val

džios paskirta tyrinėjimo 
komisija surado, jog rūko
riai dažnai suserga plaučių 
vėžiu ir nuo jo miršta. Tas 
komisijos raportas sukėW 
nerimą ne tik tarp rūkorių, 
bet ir tarp cigarečių dirbė
jų bei pardavėjų.

Dabar panašų raportą pa
skelbė ir Niujorko valstijos 
tolygi komisija, kuri statis
tikos duomenimis juodu ant 
balto neginčijamai įrodo, 
kad cigarečių rūkytojų dau-. 
giau miršta nuo kvėpuoja
mųjų bei kraujo apytakos 
organų vėžio, negu automo
bilių avarijose. Apie ^ai 
verta rimtai pagalvoti!

Kai kurie gydytojai ir vi
suomenininkai siūlo “skelb
ti cigaretėms karą”: apdė
ti cigaretes dideliais mokes- > 
čiais, lipdyti prie cigarečių 
pakelių įspėjimus, kad rū
kymas kenkia sveikatai ir 
gresia gyvybei, neleisti ci
garetes reklamuoti per ra
diju, televiziją ar laikraš- 

įčiuoše .įei žurnaluose,, ne- 
■ pardavinėti cigarečių jau- 
I namečiams, etc.

Tačiau tuo patim kartu 
cigarečių fabrikantus mūsų 
valdžia subsiduoja! Kas
met jiems skiriama šimtai 
milijonų dolerių, nors jie ir 
taip baisiai daug iš savX> 
biznio pelnosi. Praeitą sa
vaitę vienas kongresmanas 
Washingtone pastebėjo, jog 
subsiduodami tabako trus- 
tą, mes ne tik didiname jo 
ir taip jau didelį pelną, bet 
tiesiogiai remiame dirbinį 
bei pardavinėjimą nuodų, 
kenkiančių piliečių sveika
tai. Tačiau jo balsas buvo 
paneigtas, nes tabako trus- 
tas moka palenkti mūsų 
įstatymdavius, jis žino kaip 
juos paveikti savo naudai!

Šiemet tabako trustas ir 
vėl gaus iš valdžios, kaip ir 
per pastaruosius 30 metų 
gaudavo, šimtus milijonų 
dolerių “paramos.”

Kur čia logika ir sveikas 
protas — negalima supras
ti. Iš vienos pusės tabakas 
smerkiamas kaip nuodas^o 
iš kitos pusės jo gamyba 
subsiduojama! ’

Piliečiai turėtų apie tai 
pagalvoti ir pasakyti Wa- 
shingtono ponams — ką jie 
apie tai mano! Laikas juos 
suvaldyti ir jiems priminti, 
kad žmonių pinigų nemėty
tų ir nuodingų industrijų 
nesubsiduotų.

JUBILIATO AKYSE
' Seniausiam Vene c i j o s 
gondolininkui Vitorijui Mį- 
natui sukako 90metų.Jubi- 
iatas atsimena tuos laikug, 
ai šio Italijos miesto ka

nalais plaukiojo 11 tūkšft. 
gondolų. Dabar vis labiau 
čia įsigali motorinės valtys, 
o gondolų beliko vos 600.

*
2 p.-Laisvč (Liberty)— Antrad., kovo (March) 24, 1%4
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Prezidentas ir mediciniška NMUJAS INDIJOS 
ŽMOGUS

Žinomas indų rašytojas! jau su jaunu valstiečiu, ku
ki. A. Abasas pradėjo dirb
ti APN k o r e s p o n d e n t u 
Bombėjuje. Spausdinamas

pagalba seniesiems

?

A Mūsų kelionė į Meksiką

" Kaip ir prezidentas* Ke
nedis, prezidentas Johnso
nas pasiūlė Kongresui, kad 
asmenų virš 65 metų am
žiaus slaugymo ligoninėse 
išlaidos būtų įtrauktos į 
padidintą socialinės apsau
gos sistemą. Tai seniesiems 
žmonėms sutektų protekci
ją prieš išlaidas ligos atve- mui visiems 
juose šalia jau esančių se- virš 65 metų amžiaus, 
no amžiaus pensijų ir mo-j 
kėjimų našlėms ir mažame-1sisakymu iš tu (daugiausiai^ , ,1 • x i- • \ Dabar maharadžos jau ne-ciams vaikams. organizuotos medicinos),!, _, ,.v,T. .. , ,. i . i L • i-- i i X • i - I besedi despotiskuose savoLigoninių draudimas kiek-1 kurie bijo, kad tai bus pir-1 •
vienam virs 6 o metų am- mas žingsnis j-valdžios kon-1L ___ .
žiaus, pagal prezidento pla- j troliuojamą daktarų ir me-j 
na būtų finansuojamas pa-! dicinospraktiką. Eina prieš 
htfejtu socialinės apsaugos taip pat argumentuoja, kad 
mokesčiu, kuris sudarytų dauguma žmonių gauna 

f tik vieną ketvirtadalį pro- pagalba per nenrofitines 
cento nuo uždarbio, moka- organizacijas ir kad nadi- 

, mu darbininkų ir jų darb-; dintas aprūpinimas gali bū -
davių. Į ti bazuotas principu, kuris

Seno amžiaus piliečiams ligi šiol turėjo pasisekimo, !
^nediciniško draudimo rei- t .v. individualinė atsako- 
kalingumas duds socialinį mybė drauge su bendruo-

Prezidentas menės iniciatyva. !ga]ima dažniau juos gutik.
Į tai prezidentas Johnso-. sakysim, Amerikoje, ne-

i gu Indijoje. Yra dar ir eg- 
žmonės nepasit e n k i n a^ su ' etiškas gyvačių kerėtojas 
geresne negu, vidutiniška!— pramoga užsienio turis- 
sveikata. Kaip tauta jie (tams, tačiau indams jis

yra nevienodi ir vyksta pa
gal eilę, pradedant nuo vie
nos krašto vietovės ir ei
nant prie kitos. Taigi todėl . . .
prezidentas Johnsona^ stip- Plrmas J° st>;aiPsnis.
riai skatina Kongresą pri-i , .. . ... .. ,. • , . , •• • ! Musų laikais visiškai paimti nauialegislacijairduo- .r u,. ... . . „ 1
ti leidimą valdžios administ-1 se"° ,t,e t ^P.18^ ?n<P )a' 

- .veikslai, kurie anksčiau kuruojamam ligoniniu draudi-1 . . ’ . _ . .. ..v. ivo siejami su musu salimi amerikiečiams n u ,vj Pavyzdžiui, maharadža -i- 
n . v .. I kunigaikštystės valdovasPries sį siūlymą yra pa-1. .... ...

mokesčiu,

MIAMI, FLA. ■’
Kas naudojasi labdarybe?

Seniai kreivai žiūrėjau į 
šalpos fondus. Kai dar 
dirbdavau, dažnai susibar
davau su savo boseliais, kai 
anie ragindavo aukoti į tą 
“Welfare” fondą. Dabar tu
riu po ranka “Miami He
rald” B sekciją už 1964 m. 
kovo 15 d. Jame antgalvis 
toks: “Welfare chief cuts 
corners with ax”.

, Mūsų miestas, kaip jį čia 
dabar vadina, Metro, gavo 
naują valdovą ant pašalpų 
davimo fondų. Tūlą Ray 
Goode. Kaip paprastai, 
kiekviena nauja šluota pra
džioj gražiai šluoja, taip ir 
Mr. Goode. Jis tuoj ėmė 
apžiūrėti savo fondus ir ką 
gi jis ten rado?

Jis rado tuoj pradžiai, 
ant greitųjų, kad iki šiol 
buvo duodama pašalpa tū-

III
Daug kartų mes jau gir

dėjome, daug kartų skaitė
me mūsų spaudoje apie Yu
caipa, gražų, nedidelį, dar 
tik. pradedantį įsikurti mies
tą tolimuose vakaruose, ta
čiau tik nuvažiavus ir pa
mačius jį pradedi suprasti 
(jo vertę.

Mes jau žinome didmies
čius Los Angeles, San Fran
cisco ir kitus. Dar norėčiau 
pasakyti, kad mums, senes
nio amžiaus žmonėms, jau 
yra lengviau susitaikyti su 
mažesniais miestais; juose 
perą tiek daug 'bildesio, 
dulkių, skubumo bei kam
šaties. Mes žinome Chica- 
gą, Detroitą, New Yorką, 
Pittsburgą ir eilę kitų mies
tų, iš kurių bėga daugelis 
pensininkų. Ir kur jie bė- 

jga? Į Floridą, Kaliforniją, 
tada jie įsijungia į savo ša
lies dabartį bei ateiti. Pa
sikeičia ne tik jų išvaizda, 
bet ir psichologija, pasaulė
žiūra.

Anglų valdininkai manė, 
kad indai savo prigimtimi 
netinką didžiai kvalifikuo
tiems darbams. Jiems, pa
vyzdžiui, neleisdavo dirbti 
anglu aviacijos lakūnais. O 
šiandien indų lakūnai skrai
do didžiuliais reaktyviniais 
keleiviniais lėktuvais— juos 
galima sutikti penkių 

Ir

ris buvo taip susižavėjęs 
didžiuliu savo valdomo eks
kavatoriaus plieniniu kau
šu, kad lygino šį kaušą su 
Hanumanu — indų mitolo
gijos beždžionių dievu, ku
ris galėjęs viena ranka pa
kelti netgi kalną. “O dabar, 
— su džiaugsmu sakė jis,— 
tokia pat valdžia yra mano 
rankose.” Aš manau, jog

j turintis milžiniškus turtus, j kaij) tik šis jaunuolis yra 
tipiškas šių dienų indas.

Jie ateina iš vargingų kai
mu, iš visuomenės, kuri 
nors oficialiai ir išsivadavo 
iš kastinės sistemos, bet 
dvasiškai vis dar yra soci
alinių atgyvenų veikiama. 
Jie pradeda valdyti mašinas 
užtvankos, gamyklos, fab
riko ar cecho statyboje. Ir

/ pasikeitimą.
Johnsonas taip išsireiškė:
“Ironija yra ta, kad ši prob- nas atsako, kad “Amerikos 1 
lema dalinai kyla iŠ didelio 
progreso, padaryto medici
nos moksle ir
Tai tas pats progresas, ku
ris atnešė amerikiečiams il
gesni gyvenimą.” Kitais žo
džiais tariant, progresas tu- į bet įr 
ri savo problemų.

Faktas yra tas, kad dėl 
Milžiniško progresų viešoje 
sveikatoje ir nfe d i c įm o s 
moksle žmonės gyvena il
giau. Šiandien vidutMJ^kas 
gyvenimo

to bizinesmenais, kiti iš
garsėjo ysporto pasaulyje, o. 
didelė alis negrįžtamai 
dingo /ndų Visuomenės per

 

mainyt sūkuryje.

Indp jogas — figūra, dar 
gana\lažnai sutinkamas ša

 

lyje, klir religija ir mistika 
i tebedaro poveikį daugeliui 
žmonių. Bet jogų Indijoje 

taip pat vis mažėja, ir ne
trukus ateis laikas,.kai bus

Arizoną, Texas. Visi ieško 
vietos apsistoti k u r no r s 
p r i e m i esty arba mažame 
miestelyje. Jie turi pilną

lima Kalifornijoje, nes šis 
kraštas per šiltas obuo
liams augti. O gal ir taip, 
bet Yucaipoje ir arti jos tai 
galima, nes čia kalnai , taip 
susiklostę, kad ir šis klonis, 
kur Yucaipa steigįa'ši, yra 
2,500 pėdų aukščiau jūrų 
paviršiaus, taigi čia nėra 
tropiško dušnumo.—

Dar pridėsiu, kad čia nėra 
industrijos, todėl nėra jokių 
dūmų, bildesio, nėra “smo- 
gų”-miglų, kurios nuolat 
vargina kitus miestus.

Vienas nepaprastas vaiz
das yra tai, kad čia yra la
bai daug vištidžių. čia vi
suose „ miesto pakraščiuose 
vis atsimuši i vištidės. Kiek 
kiaušinių iŠ čia pristatoma 
į didimesčius kasdien! Vie
noje vištidėje lankėmės su 
A. Shultzu, kad šį tą pa
tirti. Vedėjas mums paaiš- loms šeimoms, kurių’ meti- 
kino, kad “kiaušinių indust- nės įplaukos buvo daugiau 
rija, kaip ir visos kitos in-’ 
dustrijos, padėta ant masi
nės produkcijos, turi būti 
ant didelio paruošimo ar
ba — eik laukan iš biznio.” 
Toje vištidėje yra 40,000 
vištų; pagal vedėjo nusaky
mą,'“višta turi padėti kiau
šinį kiekvieną dieną, ir ji 
gali taip dėti per apskritus 
metus, po to ji jau lieka ne
produktyvi, eina į sunkveži
mį ir važiuoja mėsai.” Tik
riausiai, publikai nėra žino
ma (nors tai būtų labai 
svarbu), kaip yra išnaudo
jama višta, kad dėtų kiau
šinius, kaip išnaudojama 
karvė, kad duotų perviršį 
pieno, kaip maitinama kiau
lė, kad greitai paliktų rie- 
bi-sūnki ir tiktų rinkai. Ari Yra kelios šeimos, kurios 
viskas yra daroma protin- irgi uždirba po $10,000 per 
gai ir su pasiryžimu ap- metus, o Metro mokėdavo 
saugoti, (visų pirma) nau- po $144 į mėnesį neva jų 

vaikams

$10.000 į metus (jis 'joms 
pašalpą nukirs). Taip pat 
buvo mokama graboriams 
už tūlų numirėlių palaidoji- 
ma irgi iš tų fondų, o pas
kui graboriai vėl iškolek- 
tuodavo iš palaidotojo gi
minių. Mr. Goode ateityje 
ir graboriams nemokės. 
Taigi, jis numato, kad tik 
čia sutaupys $12,000 į me
tus.

Toliau sako: yra tyrinė
jama trys šeimos, kurios į 
metus uždirba daugiau, ne
gu jo paties metinė $10,000 
alga, ir tiems bus atimta 
pašalpa. Yra trys šeimos, 
kurios turi po du automo
bilius ir po sportinį laivelį; 
tiems rgi nukirs pašalpas.

Taigi, su tuo supratimu 
mums laibai patinka Yucai
pa, o patinka dar ir todėl, 
kad čia yra mūsų kultūrin
gos organizacijos: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos. Čia gražiai 
darbuojasi, ir jiems gerai se
kasi. Yucaipoje ir apylinkė
je randasi visa eilė darbuo
tojų: Alvinai, Pūkiai, daug’ 
prisideda A. Shultz ir kiti. 
Taipgi labai daug darbuoja
si Demenčiai ir Zixai, gyve
na Redlanduose. Malonu 
buvo su jais susitikti ir at
naujinti pažintis.

Lankėmės jų surengtuose 
pažmoniuose ir stebėjome 
jų nelengvas sąlygas. Jiems 
stoka jėgų, permažai jų ten doto’jų (žmonių) sveikatą? kūkte1 ėjusiems 
yra,- kad sudarytų kiek žy- j Ne taip nusakė mums tų mokyti privatiniuose na- 
mesnį veikimą. Jų gabu- ■ vištidžių vedėjas. Jk nc’t ’’ ‘ * ' *"
mai dideli, bet vieta per-į saldžiai nusijuokė, kada 
maža, o vis dėlto jie nenu-imes jį užklausėme, ar taip 
leidžia rankų. Būtų gerai, 
kad mūsų pensininkai, ku
rie ruošiasi keltis iš did
miesčių į ramesnes vietas 
apsigyventi, kad pasirinktų 
Yucaipą, Kalifornijoj; ten 
jie rastų daug smagumo, 
draugiškumo ir sveikame 
ore sustiprintų savo sveika
tą. Yucaipa visais atžvil
giais yra puikus, nedidelis, 
naujai besikuriąs miestas ir 
jis turi didelę ateitį, o su 
juo turėtų ir tie, kuriems 
sveikata dar leis gyventi.

Žiemos šventes (kalėdos) 
ir Naujuosius metus pralei
dome Yucaipoje, nors gir
dėjome, kad prieš mūsų at
važiavimą buvo truputį šal
ta, bet mums ten bebūnant 
visą mėnesį nematėme nė 
vienos šaltos dienos; rinko
me figas, riešutus, Gran
džius, persikus, pomograne- 
tas ir dar ant galo nuvažia
vome per kalnelį, kur ran
dasi dideli obelių sodai, rin- 

; kome šviežius obuolius nuo 
medžių ir valgėme. Gal jūs 
sakytumėt, kad tai nėra ga

technikoje, j
j nori ir gali gauti geriausią jau dabar sukelia ironija, 
sveikatą ne tik tiems, kurie!
turi finansiniu galimybių, I Didelė dalis. Indijos gy- 

- - ■ " ’ventojų, kaip ir seniau, te
bėra valstiečiai. Tačiau, lik
vidaus stambiąją žeme- žemynų aerodromuose, 

.valdą, .vis labiau nugrimzta i jie taip pat — tipiški mūsų 
į į praeitį šio tipo klusnus, | laikų indai, kaip ir jaunieii 
užguitas ir įbaugintas indų Į Indijos mokslininkai, nagri- 
valstietis, kuris veltui gram- nėjantieji branduolinės 
do arklų išdžiūvusią žemę, i e n e r gijos naudojimą tai- 
Šiandieną indu valstietis kiems tikslams, 
dažniausiai yra veiklus vals
tiečių sąjungos narys. Kai 

i kuriais atvejais jis jau nei- 
: na paskui medinį plūgą, o
i secji už traktoriaus ar kom- gąjung0S parama vaidina 
! baino vairo, kaip, pavyz-; didelį vaidmenį, vykdant

ose

visiems piliečiams, 
jauniems ir seniems, turtin
giems ir vargšams. Nėra 
reikalo nei prasmės turėti. 
antravertę sveikatos prie- ; 
žiūrą.”

Prezidento Johnsono siū- 
Ivmas gali negauti greito

yra 70 metų, t.y. 22 metais : Kongreso aprobavimo, bet
ilgesnis negu šimtmečio 
pradžioje ir beveik 5 metais 
ilgesnis negu Antrojo pa
saulinio karo gale. Tai reiš
kia, kad amerikiečių skai
čius virš 65 metu amžiaus 
didėja beveik 1,000 į dieną.

Duodamas didelį kreditą 
visiems tiems, kurid,. dirba 
medicinos progresui,'šis gy
venimo pailg ėjimas kelia 
rimtą ekonominę piįbl^mą. 
Kaip gali senesni Žmonės 

pajėgti finansuoti geresnį 
gydymą, kuris buvo įgalin
tas mokslinių išradimu? 

’ Radus naujas gydymo prie
mones senoms ligoms, me
diciniška priežiūra pasida
ro daugiau komplikuota ir 

TJaug daugiau kainuoja.
Neprofitinės ligoninės ir 

mediciniškas draudimas 
duoda dideles galimybes šių 
naujų problemų sprendi
mui. Šiandien trys iš ketu
rių žmonių turi kokį nors 
ligoninės ir mediciniką 
draudimą. Tačiau žmonėms 
virš 65 metų amžiaus tik 
vienas iš dviejų yra apsi
draudęs. Toks privatus 
draudimas yra nevienodas 
pagal amžių ir kitus fakto
rius, bet tipiškas kontrak- 
ias kainuoja 19 doleriu mė- Į 
mesiui ir dengia didžiąsias 

7]igas, ligonines, slaugymo ir 
^chirurgijos išlaidas .

Tiems, kurie beišgali tu
rėti tokių draudimų, yra 
galima pagalba per kelis 
šaltinius. Pirma, kai kurie 
žmonės turi sutaupų ir turi 
galimybių apsimokėti už sa
vo medicinišką priežiūrą. 
Kiti turi gimines, kurie ga
li padėti. Dar kiti eina į 
netoli esančias ligonines, 
miestų ar apylinkių, ar ne- 
profitinių grupių tvarko
mas, ir moka nedaug už me
dicinišką priežiūrą, o kar
tais ir nieko nemoka. Be 

federalinė valdžia kai 
jįąda duoda finansinę ’pa
galbą valstijinėms ir vieti
nėms labdaros agentūroms, į 
padėti padengti mediciniš
kas išlaidas tiems, kurie 
gauna viešą pagalbą.

Tačiau tokie sutvarkymai

jis nurodo kelią į tolimesnį 
progresą, siekiant geresnės, 
sveikatos ir ilgesnio gyveni- i 
mo visiems žmonėms.

’ '. ACNS

Tarybiniai žmonės turi vi 
sišką pagrindą domėtis šios 
naujos indų kartos vysty
musi, nes broliška Tarybų

KRAUJO PAKAITALAS džitli; valstybinėje . Surat- ( sįuos milžiniškus pertvar-
garho fermoje, kuri pilnu -1 bymus. Metalurgijos 
tinai aprūpinta tarybinėmis1 ’ 1 ' ‘ <
žemės ūkio mašinomis.

Koks gi yra tipiškas šios 
dienos indas?

Aš mačiau tokį indą. Jis
įvaldė milžinišką keliamąjį

Polimerai medicinoje da
ro tikrą perversmą.

Polivinilpirolidonas teisė
tai vadinamas kraujo pa
kaitalu. T a i visapusiška 
priemonė. Mažo molekuli
nio svorio polimeras tiesiog j kraną 225 metrų užtvankos 
iščulpia iš organizmo nuo- į statyboje Bhakra Nangale, 
dus, padeda kai kuriais Himalajų priekalniuose. JL 
kraujo užkrėtimo atvejais, atėjo pėksčias į užtvankos 
naudojamas gydant nuo, statybą iš kaimo, panoro 
difterijos, skarlatinos, stab-1 išmokti valdyti keliamąjį 
ligės. Vidutinio molekulinio ' kraną ir parodė daug at- 
svorio polimeras atli e k a • kaklumo šiame nelengvame 
daugelį kraujo funkcijų, o į darbe, 
sunkusis polivinilpirolido
nas pratęsia šiaip jau neil
gai trunkantį penicilino, in
sulino,. novokaino veikimą 
iki 10 parų.

Ne.w Delhi. — Virš 10,- 
000 žmonių demonstravo 
gatvėmis ir reikalavo, kad 
Nehru pasitrauktų iš prem
jero vietos, y

/Ir jis — ne išimtis. Tūks
tančiai tokių jaunų indų,1' 
kurie vos prieš keletą metų: 
gyveno nuošaliuose kai
muose, dabar vairuoja bul
dozerius ir sunkvežimius; 
valdo . keliamuosius kranus 
bei ekskavatorius, lydo plie
ną ir surenka automašinas. 
Vienoje statyboje Utar Pra- 
dešo valstijoje aš išsikalbė-

p
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Panevėžys. Moderniškoje kabelių gamykloje “Lietkabelis.
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* ga- 
■ mykla Bhilajuje, pastatyta 
su tarybinių inžinierių ir 
techniku pagalba, — tai tik 
vienas TSRS ir Indijos 
bendradarbi avimo pavyz
dys. Jis apibūdina didžiu
lius Indijoje dabar vykstan
čius techninius ir sociali
nius pertvarkymus. Beveik 
tūkstantis jaunu indų, ku
rie dirba Bhilajuje, gavo 
techninį išsilavinimą tary
binėse gamykloje. Jūsų ša
lyje jie matė ne tik kaip 

įveikia ketaus bei plieno 
milžinai, bet ir kaip veikia 
tarybine sociaistinė visuo
menė — geresnės ateities 
viso pasaulio tautoms pro
totipas.

Šventosios Gango upės 
krantuose esančiame Hard- 
varo mieste seniau rinkda
vosi tik tikintieji melstis. 
Dabar čia, Tarybų Sąjungai 
dalyvaujant, statoma di
džiulė elektros įrengimu ga
mykla, jauni indai mokosi 
kalbėti rusiškai — jie ruo
šiasi važiuoti į TSRS, kur > 
atliks praktika jūsų elekt
rinėse. Pastačius šią HES 
jinai nustelbs visas aplinki
nes senas šventoves. Šitaip 
turi būti. Ir šitaip bus, nes*, 
kaip pasakė ministras pir
mininkas Neru,šios gamyk
los ir užtvankos taps nau
josios Indijos šventovėmis 
ir jos tarnaus indų tautos 
suklestėjimui.

Štai tokį naują indą ga
lima pamatyti įvairiausiuo
se šalies kampeliuose. Bet 
jį galima sutikti ir Mask
voje. Būdamas neseniai jū
sų sostinėje, aš lankiausi 
Patrio L u mumbo s vardo 
Tautu draugystės universi
tete, kur drauge su dauge
lio kitų šalių studentais mo
kosi jauni indai. Tai, gali
ma sakyti, vienintelis toks 
ir sėkmingiausias įvairių

tautų atstovų sambūvio eks • 
perimentas.

Aš buvau susitikęs Mask
voje su šiais indų studen
tais. Jie kupini karšto noro 
sužinoti kuo daugiau nau
dingo savo šaliai ir liau
džiai, geriau susipažinti su 
Tarybų šalies gyvenimu. In
dų jaunuoliai studijuoja ma
šinų gamybą, atominę fizi
ką ir chemijos naudojimą 
žemės ūkyje Tarybų Sąjun
gos universitete... Tatai 
irgi vaizduoja naują, jauną 
Indiją, kuri išsivaduoja iš 
feodalinės - imperialistinės 
praeities pančių ir žengia 
pirmyn — į šviesią ateitį.

Hodža Ahmądas Abasas
Bombėjus

yra gerai užlaikyti ir mai
tinti vištas, ar yra geri tie 
kiaušiniai? Jis nesiryžo pa
sakyti, kiek jie būtų geri, 
bet jis sakė, kad neblogi, 
dar pridėjo, kad “civilizuo
tas žmogus nekreipia dėme
sio į nieką daugiau, o tik 
į skubų gaminimą, pagal 
planą. Žmogus tokį metodą 
vartodamas pats save su
naikina...” Tai labai riebus 
atsakymas, bet kiek jis yra 
riebus, tiek ir teisingas. 
Trumpai išsikalbėjus, šis 
vištidės vedėjas yra ateivis, 
baigęs mokslus Lenkijoje, 
turi mažą ateivio akcentą.

Na, jau mėnesis baigėsi, 
jau mums parūpo važiuoti. 
Važiuoti kur? Reikia va
žiuoti truputį atgal. Va
žiuojame link Texas valsti
jos, gal kur surasime gra
žią vietą sustoti. Pasukome 
link Meksikos parubežio.

Važiuodami iš Yucaipos, 
vis Meksikos parubežiu, 
nusprendėme šen ten aplan
kyti Meksikos parubeži- 
nius miestus. Na, ir ap
lankėme sekamus m i e s - 
tus: Mexicali, prie Kalifor
nijos rubežiaus, San Luis ir 
Nogale, prie Arizonos. Šie 
miestai mums nepatiko: la
bai apleisti, žmonės vaikšto, 
rodosi, be jokio užsiėmimo, 
be jokios atsakomybės. Nors 
ir neatrodo išbadėję, ta
čiau, į juos pažvelgus, nega
li rasti kibirkšties.

Pradėjorpe teirautis, ko
dėl taip yra? Gavome at
sakymą, kad šiuose parube- 
žiniuose ■ miestuose žmonės 
pasilaiko iš darbų JAV; jie 
ten emigruoja, kada vasa
ros darbai jų pareikalauja. 
Pabaigę darbus grįžta at
gal ir vėl laukia. Dzūkelis

Jis neVHntloše. Ateidavo moterys i 
'Jackson Memorial Hospital 
gimdyti kūdikius, paduoda 
netikrą savo adresa. už li
goninę irgi užmokėdavo iš 
pašalpų fondų. Mr. Goode 
mano sutaupyti į metus 
bent $38.000

Tai matai, kodėl taip sun
ku biednam žmogui gauti 
paramos iš tų fondu, kurių 
vardu renka - verčia auko
ti i tuos labdarybės fondus 
ir kas iš jų lengvai gauna 
parama. Juk tai vis gauna 
tie, kurie turi pažinti su po
litikieriais, ju užtarimą.

Mano nusistatymas: bal
suoti vis už naujus kandi
datus į valdvietes, nes kai 
viršininkas ar valdininkas 
nėr ilgai būna savo vietoje, 
i is genda, subiurokratėja. 
Reakcionieriai atsistato to
kiais, kurie biednus žmones 
skriaudžia ir šaipos iš varg
šu, kurie niekur neranda 
jokios teisybės.

žilas Juozas

SPECIALUS
SPORTINIS LAIVELIS
Vakarų Vokietijoje yra 

sukonstruotas vienam žmo
gui mėgėjiškas povandeni
nis laivelis. Jo dviejų metrų 
ilgio korpusas pagamintas 
iš plastmases^ Laivelis turi 
akumuliatorinį variklį. Jis 
gali išbūti po vandeniu iki 
3 vai. ir pasiekti 8 kilomet
rų per valandą greitį.

TELEFONAS
lėktuvuose

Švedijoje lėktuvuose 
bandomas naujas telefonas. 
Jis per radiją įjungiamas į 
antžeminį telefono tinklą 
200 kilometrų spindul i u. 
Norint kalbėti šiuo telefo
nu, reikia žinoti telefonų 
numerius, esančius skridi
mo rajone.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antra d., kovo (March) 24, 1964
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Tarasas Ševčenka
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Vasilijui Andrejevlčlul žukovskiul 1838 m. 
balandžio 22 d. atminti*)

I
Mylėkite, juodakasės, 

Tik ne kareivioką, . 
Nes kareiviai—blogi žmonės, 
Suvilioti moka.
Jie nemyli, tik juokauja., < ; 
Ir juokais palieka, 
O per ašaras mergelė 
Nebemato nieko... 
Ką gi čia bepadarytum, 
Jeigu viena žūtų, 
Bet ir seną motinėlę 
Ji dažnai pražudo. 
Širdis vysta dainuodama, 
Jei ko vysta, žino, 
Bet širdies suprast, gailėti 
Nieks dar nemėgino. 
Mylėkite, juodakasės, 
Tik ne kareivioką, 
Nes kareiviai—blogi žmonės,.— 
Tyčiotis temoka.

Nepaklausė Kat&rina 
Tėvo nė matušės. 
Ji pamilo kareivioką 
Iš visos širdužės. 
Ji pamilo berną jauną, 
Į sodelį ėjo, 
Kol mergautinę ęlalužę 
Paleido ant vėjo. 
Vakarienės močia šaukia,'— 
Ji negirdi nieko; 
Kur su berneliu ulioja, 
Ten nakvoti lieka. 
Daug naktelių jo akelių 
Ji bučiuot neliauja, 
O per kaimą blogas gandas 
Apie ją keliauja.
Bet tegu sau, tegu žmonės, 
Ką tik nori, šneka; 
Myli ji ir nenujaučia,, 
Kaip bėda ją seka. 
Ir atėjo blogas garsas— 

i - Kažkas karą rengia.
I Bernas eina Turkų žemėn—
j Katrei galvą dengią2).
• Ji nepaisė, kad galva jos

Dabar nuometuota. 
Galima liūdėt dėl meilės, 
Jei buvo dainuota. 
Pažadėjo tamsiaplaukis 
Grįžt pas Kateriną, 
Jei per karą liks tik gyvas, 
Ir tikrai ji žino— 
Bus jinai tada maskvietė 
Ir užmirš tą bėdą, 
O tuo tarpu tegu žmonės, 
Ką nori, tą ėda.

1 - Nesiilgi Katerina,— 
Džiūsta ašarėlės, 
Ir be jos lauke dainuoja 
Jaunos mergužėlės. 
Nesiilgi Katerina,— 
Ašaros ją prausia, 
Vandens eina ji parnešti, 
Kai naktis nakčiausia, 
Kad jos priešai nematytų; 
Tartum iš* netyčių, 
Po putinu prie šulinio 
Ji dainuoja Hriciip3. 
Taip dainuoja, net putinas 
Iš sielvarto rauda.
Grįžus džiaugias—nieks nematė, 
Kaip jai širdį skauda. 
Katerina nesiilgi— 
Vien tik širdį gelia, 
Nauja skara apsigaubus, 
Žiūri pro langelį. 
Žiūri, žiūri Katerina... ' 
Pusmetis praėjo, 
Palei širdį jai suspaudė, 
Šone sujudėjo.
Negaluoja vargdienėlė— 
Jau vos vos alsuoja -.. 
Atsikvaipsčiusi už krosnies, 
Vaikelį sūpuoja. 
O kaimynės piktai šneka, 
Motinai kartoja, 
Kad kareiviai jos trobelėj 
Kas naktį nakvoja 
“Duktė tavo juodakasė, 
Grakšti, jauno kūno, 
Bet už krosnies ji čiūčiuoja 

• Kareivėlio sūnų.
• Ko norėjo, tą ir gavo •.. 
^Gal pati ją mokei?..” 

pievas jums, ilgaliežuvės, 
Tuo pat teatmoka,
1) Žukovskis Vasilijus Andrejevičius (1783-1852) 

—žinomas rusų poetas, veiksmingai prisidėjęs išper- 
karit T. Ševčenką nuo dvarponio Engelharto (apie 
tai pats poėtas pasakoja apysakoje “Dailininkas”). 
Dedikacijoje poetas nurodo išpirkimo datą—1838 m. 
balandžio 22 d.

2) Uždengti galvą—tarp Ukrainos valstiečių buvo 
paprotys — kirpti mergaitei, pagimdžiusiai kūdiki, 
galvą ir apdengti ją skara (nuometu) kaip ištekė- 
jtetai nioteriai.'

3) Hrldoa — populiari ukrainiečių daina.

Kaip merginai, kur pagimdė- 
Sūnų visų juokui.

Katerina, širdužėle! 
Susilaukei kraičio! 
Kur dingsi šiam pasauly 
Su mažu našlaičiu? 
Kas atjaustų, kas priglaustų 
Tave nelaimingą? 
Tėvas, močia—svetimi tau, 
Su jais būt—netinka.

Kiek atkuto Katerina; 
Sėdi ji prie lango, 
Žiūri tolin ir čiūčiuoja 
Kūdikį ant rankų; 
Žiūri, bet nėra, nėra jo... 
Ar užmiršt galėtų? 
Į sodelį eičiau verkti— 
Žmonės apkalbėtų. 
Saulė leidžias—Katerina 
Vaikšto po sodelį, 
Aplink žvalgos ir ant rankų 
Sūpuoja sūnelį:
“Čia jo laukdavau ateinant, 
Čia kalbas kalbėjom...
O čia •.. o čia, sūnaitėli... ”— 
Balsas suvirpėjo.

Jau vyšnaitės ir čerešnės 
Sodely pražydo;
Į sodelį Katerina, 
Kaip seniau, nuklydo. 
Dabar ji nebedainuoja, 
Kaip tada dainavo, 
Kai vyšnių sodely laukė 
Kareivioko savo.
Nedainuoja juodakasė, 
Keikia savo dalią, 
O tuo tarpu jos kaimynės 
Kalboms duoda valią. 
Nedorai, piktai jos kalba, 
Tartum šunes lotų... 
“Jei būt čionai juodaplaukis, 
Jis mane užstotų ... ” 
Bet toli jos juodaplaukis, 
Nemato, negirdi, 
Kaip jos priešai ją išjuokia, 
Kaip jai drasko širdį. 
Gal jau krito juodaplaukis 
Už ramaus Dunojaus,
O, gal būt, jau Maskvos žemėj 
Kitą jis vilioja!
Ne, lig šiol dar nepražuvo, 
Gyvąs, sveikas liko -..
Bet kur ras jis akis tokias, 
Kaip kadais sutiko?
Maskvos žemėj nė už marių— 
Ieškot gali drąsiai — 
Antros tokios Kateriuos 
Niekur nesurasi.
Davė motina blakstienas 
Ir akis įdėjo, 
Tik dalios dalužės dukrai 
duot nesugebėjo.
Be' dalios ji vargdienėlė— 
Kaip lauke gėlytė: 
Saulėj svyla, vėjyj lankstos, 
Visi gal draskyti. 
Nusiprauski, KateUųa, 
Ašarom veidelį—• 
Jau kareiviai namo grįžo, 
Tik kitais keleliais.

II
Tėtušėlis gale stalo 

Ant rankų parimo, 
Sėdi jis, akis nuleidęs 
Iš nusiminimo. 
Greta sėdi sena močia 
Ant uslano ilgo 
Ir kiekvieną savo žodį 
Ašaromis vilgo: 
“Kaipgi, dukra, su vestuvėms? 
Kur jaunikis tavo? 
Pamergės, piršliai ir svotai 
Ko nesuvažiavo?
Maskvos žemėj jie, dukrele. 
Ieškok, jei netingi, 
Tik kad motiną turi tu,— 
Neprisipažinki.
Būčiau aš geriau negimdžius, 
Būčiau neauginus,
O įnksti, prieš saulei tekant, 
Tave nuskandinus, .
Tąsyk būtum jauna žuvus, 
Širdies būt negėlę... 
Vai, dukrele nelaiminga, 
Balta lelijėle!
Kaip uogelę, kaip paukštelę 
Auklėjau, mylėjau. •. 
Vai, dukrele, kurgi tavo 
Laimė pasidėjo?..
Ką gi?.. Maskvon pas anytą 
Eik ir ten paliki.
Klausyt manęs nenorėjai, 
Tai jos paklausyki. 
Eik, dukrele, ir visuomet 
Tu su ja gyvenki! 
Būk laiminga svečioj šaly— 
Grįžti nesirenki! 
Neieškok kelių namolei 
Iš šalies toliosios ...
Tačiau kas mane palaidos

Be mano brangiosios? . 
Kas apraudos manė seną, 
Jeigu ne dukrelė? ‘ 
Kas pasodins putinėlį 
Ant mano kapelio? 
Kas už mane nelaimingą 
Melsis, kai numirsiu, s 
Kai nuo savo dukružėlės 
Brangios atsiskirsiu?!
Eik, dukrele ...”

Laimindama 
Močia blyško, balo, 
Lyg negyva ji ant žemės 
Parpuolė prie stalo. -. 
Tada tarė senas tėvas: 
“Eik, ko čia sustojai?” 
Ir pravirkus Katerina 
Krito jam po kojų: 
“Tu atleiski man, tėveli, 
Brangus sakalėli!. - 
Man Už nuodėmę atleiski, 
Mano sengalvėli!” 
“Tegu dievas tau atleidžia 
Ir gerieji žmonės. 
Man lengviau bus kai išeisi,—! 
Laimingos kelionės!” ♦

Atsikėlė, linkterėjo, 
Iš trobos išnyko. 
Tėvas, sena motinėlė 
Našlaičiais paliko. 
Ėjo ji į vyšnių sodą, 
Maldą sukalbėjo 
Ir žiupsnelį gimtos žemės 
Krepšin. įsidėjo. 
Tarė ji: “Namo negrįšiu! 
Tolimoj šalelėj 
Mane užkas svečioj žemėj 
Svetimi žmoneliai; 
Tegu šita žemės sauja 
Kūną man užkloja* 
Apie mano vargo dalią 
Ji žmonėms kartoja. 
Bet nepasakok, nereikia, 
Kur tik bepadėtų, 
Kad manęs jau nuodėmingos 
Nieks nebeminėtų.
Neminėki... Jis sakys tik,— 
Motina esu jo!
Dieve mano!.. Varge mano! 
Aš—tarp prakeiktųjų. 
Pasislėpsiu aš, vaikeli, 
Vandeny giliausiai, 
Mano nuodėmę atpirksi 
Tu malda tyriausia. 
Našlaitėlis!..”

Katerina 
Vergia, meldžia dangų, 
Galvą apgaubė skarelė, 
Kūdikis ant rankų. 
Jau už kaimo. Širdį maudžia, 
Atgal pažiūrėjo, 
Galva tyliai palingavo, 
Raudoti pradėjo.
Tartum tuopa vidur lauko, 
Stovi iškankinta, 
Lyg rasa prieš saulei tekant, 
Ašaros jai krinta.
Ji pro ašaras nemato 
Nieko, širdį skauda, 
Tik sūnelį stipriau glaudžia, 
Bučiuoja ir rauda.
O jisai lyg angelėlis 
Nieko nesupranta, 
Tik rankutėmis sketrioja, 
Krūties ieškot bando. 
Vakaras. Už ąžuolyno 
Dangus raudonavo. 
Ašaras ji nusišluostė 
Ir... tolyn žingsniavo. 
Žmonės kaime daugel dienų 
Kalbėjo, šnekėjo, 
Tik nei motina, nei tėvas 
Kalbų negirdėjo.-.
Štai kaip žmonės vienas kitam 
Ramiai gyvent kliudo! 
Vieną smaugia, kitą piauna* 
Trečias save žudo...
O dėl ko? Platus pasaulis. 
Viskas dievo valioj, 
O nėra kur prisiglausti 
Vargdieniui bedaliui.
Ir dalia, dosni be galo, 
Vienam viską teikia, 
O kitam tik tiek telieka, 
Kiek kapeliui reikia. 
Kurgi tie gerieji žmonės? 
Juos širdis dėkinga . 
Nori gerbti ir mylėti. 
Pradingo! Pradingo!

Yr dalia dalužė, 
Bet kas į ją žiūri? 
Yr valia valužė, 
Bet kas gi ją turi? 
Yr žmonių, kur auksu, 
Sidabru dabinas, 
Lyg, rodos, ponauja, 
Bet dalios nežino, 
Nei dalios, nei valios! 
Jeigu bėdos ėda, 
Sermėgą jiė> velkas, 
Tiktai verkti gėda.

Tad imkite auksą, 
Būkite turtingi, 
Ašaras paliksiu 
Sau aš, nelaimingas; 
Gailiom ašarėlėm 
Užliesiu nedalią, 
Basom kojom trypsiu >
Aš savo nevalią!
Tada ašai linksmas, 
Tada aš turtingas, 
Kada laisvės širdžiai 
Manajai nestinga!

III
Miega ąžuolai, pelėdos 

Ūkia, žvaigždės spindi.-. 
Pakelėje švilpliai laksto, 
Iš žolių išlindę. 
Miega jau geri žmoneliai, 
Miega užsisklendę,— 
Vieni laimėje gyvenę, 
Kiti—vargą kentę. 
Visus tamsi naktis dengia, 
Kaip motina vaiką. 
Kurgi Katrė prisiglaudus, 
Kur ji leidžia laiką? 
Gal su sūnumi ji žaidžia 
Kur lauke po stirta? 
Gal nuo vilko po egle jai 
Šiąnakt slėptis skirta? 
Juodos akys, jums geriau gal 
Gimti - nereikėjo, 
Jeigu tiek vargų, nelaimių 
Regėti turėjot!
Kas gi bus toliau vargdienei? 
Vargai nelabieji
Laukia jos, lakioji smiltis, 
Žmonės svetimieji.
Laukia jos žiema ir pūgos. 
Gal sutiks bernelį? 
Ar pažins jis Kateriną, 
Ar priglaus sūnelį? 
Ji su juo užmirštų viską— 
Vargą, kelio smėlį: 
Jis kaip motina, kaip brolis 
Būtų mergužėlei •.. A..-.

Paklausysim, pažiūrėsim... 
Truputį palauksim, 
0 paskui į Maskvos žemę 
Kelio pasiklausim. 
Taip, tai tolimas kelelis! 
Man jis nebe naujas. 
Apie jį kai pagalvoju, 

^Širdy stingsta kraujas.
Aš juo vaikščiojau kadaise— 
Mačiau vargo kieto.
Jeigu kam tai apsakyčiau— 
Gal nepatikėtų.
“Jis meluoja, daugiau nieko 
(Žmonės pasakytų), 
Tuščias kalbas tiktai šneka, 
Tartum pasamdytas.” 
Žmonės, jūsų, jūs teisybė! 
Ar bent kiek jums rūpi, 
Jeigu iš širdies išliečiau 
Ašarų net upę? z
Kam to reikia? Juk kiekvienas 
Turi savo bėdą...
Na, užteks! Tuo tarpu imkit 
Skiltuvą susėdę
Ir tabokos, kad krūtinė 
Varge nedejuotų.
Pasakot gi apie bedą, 
Kad prisisapnuotų,— 
Tegu ją velniai, brolyčiai! 
Geriau aš iš tyko 
Apsakysiu, kas Katriutei 
Kelionėj nutiko.

Už Kijevo, užu Dniepro 
Čiumakai4) žingsniuoja 
Ir Pūgacą5) žalioj girioj 
Jie garsiai dainuoja. 
Keliu eina mergužėlė— 
Gal iš miesto traukia? 
Bet kodėl taip liūdnai žvelgia, 
Ašarėlę braukia? 
Lopyta jos palaidinė, 
Ant pečių maišiukas, 
Vičnoj rankoj laiko lazdą, 
Ant kitos — vaikiukas. 
Čiumakus jinai sutiko, 
Pridengė sūnelį. 
“Geri žmonės, pasakykit, 
Kur čia Maskvos kelias?—” 
“Maskvos? Kaip tik šitas kelias. 
Ar toli rengiesi?”
“Lig pat Maskvos. Vardan dievo, 
Alkani mes dviese
Ji paprašė, susigėdo, 
Sunkiai ranka kelias... 
Nereikėtų... Bet vaikutis 
Alkanas, vargšelis!

(Bus daugiau) t

4) čiumakai — Ukrainos pirkliai\ėžėjai. Ja 
čiais jie važinėdavo į Doną ir J Krirfią\druskos j 

. džiovintos žuvies ir savo prekes pardavin 
guose. Čiuniakai patiko labai daug dairių.

5) Pugačius — ukrainiečių daina.
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Skaityto jų balsas
Kur čia tiesa

Vasario 22 dienos “Nau- į 
jienų" antrojoje dalyje at^ 
žymėti visi buvusieji S. V. 
prezidentai ir jų nuopelnai, 
racios redakcijos atspaus
dintas rašinys, kuri ame 
keistai pavaizduojami Ruz
veltas ir Trumanas. Ruzvel
to nuopelnai auKstai įver
tinti šioje šalyje, Dėt, būk 
Teherane ir Jaltoj nekokį 
veiksmą parodęs 2-j o pa
saulinio karo palikimui. 
Numikčiota nei šiaip, nei 
anaip; norima taip pasaky
ti, kaip dipukai sako Ruz
veltas btalmui Lietuvą par
davė. {

Su dipukais nėra ko gin- 
čauti, jų smetoninė filosofi
ja j lem taip teorizuo j a, ir yie 
toliau nieko nežinojo, kaip 
tik už tėvo, daržinės, jų vi
sas žinojimas buvo tik apie 
Smetonos dvokynę. Su 
krikščionimis demokratais 
taipgi nėra ko, nes jų filcį 
soti j a rožančiumi matuoja? 
ma. Bet, pažvelgus į šiuos, 
kaip tai “Naujienas”, “Ke
leivį”, “Sandarą” ir kaip 
kada būdavo ir “Vienybę”, 
tokie išsireiškimai: būk 
Ruzveltas pardavęs ar ati
davęs Stalinui Lietuvą, yra 
keisti

Čia irgi neverta ginčaut, 
paliksim tą, bet manyje ky
la klausimas: ar tų laikraš
čių rašeivos yra šios šalies 
piliečiais, jei taip, kaip įjle 
galėjo gaut pilietybę, kada 
jie nežino, kad joks šios ša
lies prezidentas neturi tei
sės tokį aktą sulošti be 
Kongreso—Atstovų buto ir 
Senato—nutarimų. O jei jie 
žino, kad Ruzveltas tą pa
darė su Kongresu, tai kam 
jie renka tas aukas ir rhuilp 
na visuomenei akis sakyda
mi,. kąd> ieško Lietuvai ne
priklausomybės ir landžioja 
ppe visokių politikierių? 
Juk joks politikas ar valdi
ninkas negali nei pripažin
ti, nei nepripažinti Lietu
vos. Bet jei “veiksniai” ži
no, kad Lietuva yra “par
duota”, tai Kongresas iįfr 
prezidentas tą tik gali at
šaukti. Jei Kongresas ir 
prezidentas tą nutartų, tai 
būtų kitoks klausimas, o 
dabar tai begėdiškas žmo
nių išnaudojimas ir “alka
nų” kišenių penėjimas.

Bemokslis

Ateities statybinė 
medžiaga

Ateities statybinės me
džiagos privalo turėti idea
lias technines ir eksploata
cines savybes. Viena tokių 
medžiagų sukurta Vengri
joje. Tai vulkaninis put- 
plastis. Jis yra lengvas, pa- 

' sižymi puikiomis izoliacinė
mis savybėmis, labai stip
rus. Įdomu tai, kad .jo n^ 
reikia tvirtinti rišamosiom 
mis medžiagomis, pastatų^ 
tinkuoti. Iš naujosios me
džiagos pastatyti namai, 
praėjus daugeliui metų, at
rodys kaip nauji: jų sienos 
puikiausiai nusiplaus pa
prasčiausiu vandeniu.

PISTOLETAS
JAV pagamintas specia

lus prietaisas, kuriuo auto
matiškai, šūvio greičiu ga- 
lama įsukti sraigtus. Prie
taisas yra portatyvus, 46 
centimetrų ilgio, sveria virš 
6 svarus. Pistolete telpa 60 
sraigtų. Jų galvutės gaū|^ 
būti įvairiausių tipų. Par
duodant į prietaisą suslėgtą 
orą, akimirka sraigtai įsu- 

y kami į metalą, medį, plast
masę ar kitokią medžiagą.
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Stoughton, Mass.
I

Prieš keletą savaičių sun
kiai susirgo “Laisvės” 
skaitytoja Ona Norkienė— 
^vo stroką, buvo ligoninė
je. Dabar serga namuose, 
po biskį jau vaikštinėja, bet 
turi daugiau gulėti lovoje. 
Turi būti atsargi, kad nepa
sikartotų antrą sykį.

Linkiu ligonei laimingai 
pasvėikti.

Ligonės adresas: O. Nor
kienė, 84 Myrtle St., Stough
ton, Mass.

Geo. Shimaitis

Miami, Fla.
Kovo 4 d. atsibuvo LLD 

kuopos gražus ir pasekmin
gas parengimas. Buvo 
daSug svečių, su kuriais ma
lonu buvo susitikti, o ypa
tingai su Bimba ir jo žmo
na, kuriuos buvom labai se
niai matę, o Antano žmoną 
kai kurie dar pirmą progą 
turėjome su ja susitikti, 
kuomet susitinki seniai ma
tytus draugus bei drauges, 
tai rodos, kad kokią gražią 
dovaną gauni.

Svečiavosi Mačiukai iš 
Binghamton, N. Y.; A. Kli- 
maitė-Kuck, A. Rainienė iš 
Brooklyno, Sadauskienė iš 
Pittsburgh©, Levandauskie- 
nė ir Naudžienė iš New 
Yorko, Rudžiai iš Clevelan- 
do. Buvo malonu visus pa
matyti.

^Kaip ir paprastai, pir
miausia buvo geri pietūs. 
Baigiant pietus draugas A. 
Bimba pasakė labai įdomią 
kalbą apie savo padėtį, kuo
met yra pasikėsinimas at
imti jam pilietybės teises, 
kuomet žmogus nieko blogo 
nepadaręs ir reikia pergy- 
ųfcnti tokius nesmagumus.' 
Toks pasimojimas — atimti 
pilietybę — paliečia ne tik 
A. Bimbą, bet ir kitiems ge 
ros valios piliečiams gresia 
pavojus, nes dabartiniais 
laikais visko galima tikėtis. 
Taigi reikia rūpintis apsi
gynimu. Ir geros valios 
prieteliai sudėjo tam tikslui 
paramos. Aukos tilps at
skirai ir kiek vėliau, nes 
dar vis jų gauname.

Noriu padėkoti šeiminin
kėms už skanius pietus ir 
nuoširdų patarnavimą. Dir
bo Olga Šimkienė, N. Tamo
šiūnienė, E. Kancerienė, N. 
Ranapienė, M. Chuladienė, 
J. Jurevičienė, E. Lekienė.

Parengimas davė gražaus 
pelno, kuris bus perduota 
A. Bimbos gynimo komite
tui.

Kovo 13 d. LLD 75 kuo
pos susirinkimas buvo nela
bai skaitlingas todėl, kad 
paskutiniu laiku buvo daug 
visokių sueigų, bet pasek
mės neblogos. Buvo malo
nu turėti mūsų gerbiamą 
svečią A. Bimbą ir padis- 
kusuoti svarbiais klausi
mais. Kuopa aukojo jo pi
lietybei ginti $100. Pridė
jus parengimo pelną ir pa
vienių aukas, susidarys virš 
trijų šimtų dolerių šį kartą, 
ir esame pasirengę paduoti 
pagalbos ranką visuomet.

Kuopa nutarė užsisakyti 
daugiau Karosienės knygų, 
nes labai gerai platinasi.

Šiuos žodžius rašant, mus 
aplankė maloni viešnia d. 
Dobinienė iš Brooklyn, N. 
Y. Buvo malonu su ja pa
simatyti.

Visų gerbiamas J. Ste
vens dar serga, bet jau ei
na geryn. Linkime jam gė
jos sveikatos.

Kuopos Korespondentė
-----------------------------------

Washingtonas. — Balan
džio mėnesį JAV verstinai 
pašauks į militarinę tarny
bą 12,000 jaunuolių, o liuo- 
sanorių gaus 5,700.

ST. PETERS
Įvyko šaunus Moters 

Dienos minėjimas.
Ar tai moterų įtaka ar 

oro palankumas anksti su
viliojo žmones į salę pami
nėti Tarptautinę Moters 
Dieną, kuri ant žemės rutu
lio visur yra atžymima ko
vo 8 dieną. LLD 45 kuopos 
pramogų rengimo komisija 
nujautė, kad kovo 14 d. bus 
skirtingesnė, žaving e s n ė 
diena už kitas. Ir tikrai tu
rėta nemenkai publikos pa
valgyti pietus ir pasidalinti 
mintimis bei pasiklausyti, 
ką. žmonės pasakys- apie 
moterų praeitį ir dabartį.

Dienos pirmininkas pra
nešė, jog dienos programą 
pildys ko ne vienos mote
rys. Taip ir buvo, išskyrus 
d. J. P. Millerį, kuris jau 
pakėlęs savo sparnelius 
nešdintis į šiaurę namo. Jis 
trumpai kalbėjo, kaip ir su 
visais atsisveikindamas iki 
sekančio sezono. Jis nurodė 
savo kalboje, jog šių dienų 
moterys ne tos, kai buvo 50 
metų atgal. Tuomet maž
daug jos buvo vyrų vergės, 
nebuvo leista joms pakilti 
visuomeniškuose veiksmuo
se. Kas kita dabar. Dabar 
jos darbe, moksle ir kovose 
stoja kartu su vyrais gerin
ti darbo liaudies gyvenimą. 
Ypač neatlaidžiai jos veda 
kovą už visuotinę taiką, 
prieš niuklinius pabūklus.

Mes sveikiname moteris 
šiose eisenose, sakė jis.

Netikėtai pasirodė eilė 
viešnių, atvykusių iš Čika
gos. Tas pailgino dienos 
programą. Pakviestos čika- 
gietės veikėjos atsistojimu 
pasirodyt. Tai buvo K. Gur- 
skienė, A. Kaston, o Della 
Reuther iškviesta pakalbė
ti. Jinai maloniu balseliu 
anglų kalba daugel malonių 
dalykėlių papasakojo, kurie 
klausovam buvo idomūs. Ji 
buvus Lietuvoje, daug ma
čius ir šiaip dalyvaujanti 
moterų gretose už šviesesnę 
ateitį Čikagoje ir kur rei
kalas. Po jos kalbėjo labai 
trumpai Julia Casko.

Čionai su mumis leido lai
ką ir kita viešnia, čion už
klydusi iš Miamio, tai det- 
roitietė Anaeeta Zigmantie- 
nė. Ir ji prisidėjo pildyt 
programą. Ji žavingai dai
navo tris daineles solo, pia
nu palydėjo Judie Sheivo 
(Greblikų anūkė). Mūsų so
listė iš publikos susilaukė 
šilto sveikinimo už puikų 
pasirodymą.

Adelė Pakalniškienė mei
striškai skaitė paskaitą 
apie tai, kaip šiomis dieno
mis moterys susirišusios' 
bendrai veiklai už lygiatei
siškumą, gerbūvišką visiem 
žmonėm gyvenimą, už ly
gias teises ir visuotinę tai
ką. Ga^bė tiem draugam, 
kurie padėjo paruošti tokią 
paskaitą, ir kalbėtojai. Ne
veltui ji susilaukė karštų 
aplodismentų už prakilnų 
savo darbą. Po programos, 
daugelis išsireiškė, jog bū
tinai reikia daugiau tokių 
paskaitų,'nes ši ne .vienam 
palietė širdies gilumos jaus
mus.

Pagaliau Adelės vadovy
bėje dainos mėgėjai susibu
ria pusračiu ir sudainuoja 
keletą liaudies dainelių. Iš
ėjo armoningai, gyvai.

Kaip vietos senesni čio
nai gyventojai išsireiškė, 
pirmu kartu taip prakilniai 
atžymėta Moters diena. 
Praeitais metais visiškai 
neįvykinta.

Kaip atrodo, LLD 45 kuo
pos pareigūnai labiau išsi
judina linkui kultūringes
nės veiklos. Sausi be progra
mų banketai-baliai, nors jie.

BURG, FLA.
pas mus našūs finansiniai 
apšvietos reikalams, ne tiek 
naudos duoda, nes žmonėm 
naudinga gauti ir dvasinio 
peno. Į trumpą laiką atpa- 
žinom, jog kultūrinės pro
gramos su meninėm puoš
menom dalyvius sužavi, ke
lia ūpą lankytis į parengi
mus. \

Tą pačią dieną ^/veiks
niai” savam klube davė 
koncertą, bet jis buvo labai 
liesaš. Žmonės pasakoja, jei 
ne iš Miamio ir kitur, “veik
sniai” vargu būt turėję pus
šimtį žmonių savame pa
rengime. Pažangiečiai žmo
nės turi didelę įtaką dėl to 
ir parengimai įvyksta sėk
mingi, o aniem nevyksta.

Juozo Šoliuno anūkai 
Daratėlė ir Billie atvyko iš 
Connecticut valstijos porai 
savaičių pasidairyt po Flo
ridą ir palankyt savo dėdę 
ir dėdienę Eleną. Daratėlė 
mėgsta paišybą, ji tame tu
ri pasisekimą.

Vikutis

Miami, Fla.
Gera naujiena nutukėiiams

Fredrikas Hoelziras pra
leido ‘veik visą savo amžių 
bandydamas surasti tokį 
maistą, kuris prisotintų — 
pašalintų norą valgyti, bet 
kad nepridėtų kūnui svorio, 
reiškia, kad žmogus netuk- 
tų. Jis rijo stiklus, akmenė
lius, plunksnas, sumaltą 
anglį, jūrų'smėlį ir kito
kius daiktus, bet vis nebuvo 
gerai. Paskiau sumanė su
kapoti vatą, užpilti vaisių 
sunka ir suryti. Jau čia bu
vo kiek geriau, jau galėjo 
išbūti sotus porą ar dau
giau dienų.

Kiek vėliau jis pradėjo 
išdirbti cellulozės miltus ir 
pardavinėti, bet nelaimė, 
kad dar mūsų žmonės nepa
sirengę tuomi maitintis ir 
neperka.

Tai ne jis vienas tuomi 
rūpinosi, buvo ir daugiau 
tokių gudruolių, kurie vis
ką bandė valgyti, o ypatin
gai kitus šerti,.bet vis be 
pasekmių. Bet dabar ne 
per seniai Rayon and Cello
phane išdirbystė, kuri ban
dė pagaminti stiprius siū
lus, taip pat American Vis
cose Corp, maišant cellulo- 
zę į vandenį netikėtai jiems 
pasidarė drebučiai (jelly- 
like mess). Iš to jie iškepė 
bandukes, kurios neturėjo 
spalvos nei skonio, bet ga
lima valgyti ir apgauti pil
vą prikemšant tų bandukių. 
Kompanija būk tai jau ga
minanti ir parduodanti jų 
milijonus svarų, turinti pir
kėjų. Jei taip, tai tie, kurie 
perdaug nutukę ir vis jau
čiasi alkani, galės pilvą ap
gauti, bet klausimas, ar kū
ną- apgaus, ar jis nepradės 
protestuoti, nes jokia maši
nerija neina-neveža be tin
kamo kuro-maisto.

Reikės’palaukti, ką atei
tis parodys. Ar jau visi nu- 
tukėliai suliesės, dideli pil
vai pranyks? Iš darbo žmo
nių ne per daug yra reika
lingų griebtis tokių prie
monių dėl suliesėjimo, bet 
iš turčių, kurie per daug iš
tekliaus turi ir nežino kada 
sustoti valgyti, tai jiems iš 
tų bandukių gal bus nau
dos!

Saukite

Nikosia.—Tarybų Sąjun
ga pasižadėjo teikti Kipro 
respublikai materi a 1 ę ir 
moralę pagalbą, jeigu Kip
ro šalis bus užpulta.

DETROIT, MICH.
LLD 52 kuopos Moterų 

Klubas buvo surengęs ban
ketą. Jis įvyko kovo 1 die
ną, Draugijų svetainėje. 
Buvo pasekmingas. Pagerb
ti trys asmenys , jų gimta
dienyje. Juozas Liminskas 
jau sulaukė 81 metų am
žiaus.

Misevičius, iš Chicagos, 
parodė filmų iš Lietuvos ir 
j y «
Amerikos. Tas labai daug 
paįvairino parengimą.

Nuo parengimo pelno li
ko $20, kuris paskirtas An
tano Bimbos pilietybei gin
ti bylai, Stasys Rusaitis 
tam tikslui dar aukojo $2, 
tai bendrai pasidarė $22.

Garbė moterims už su
rengimą banketo, ačiū vi
siems ir visoms, kurie atsi
lankė į parengimą.

Senas Amerikietis

Hartford, Conn.
Žiemai baigiantis prasidė

jo parengimai ir pas mus. 
Geras ženklas.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugija gyvuoja daug 
metų. Moka pašalpą ser
gantiems nariams ir pomir
tines. Dabar, kai visur na
rių skaičius mažėja, o išlai
dos didėja, o dar norime pa
silaikyti, tai rengiame pa
rengimą tam tikslui balan
džio 5 d., sekmadienį, 157 
Hungerford St. Žaidimas 
arba įvairumai prasidės 
2:30 popiet, vakarienė 6 v. 
Rengėjai nori kuo daugiau
sia svečių.

Laisvės choras mokosi 
naujas dainas ir kai kurias 
senas panaujina, kad gerai 
prisirengtų prie gegužės 10 
d. parengimo' Komisija jau1 
dirba rūestingai, platina ži
nias apie būsiantį parengi
mą. Prašo visų prisidėti 
kas kuo gali — platinimu 
bilietų bei. kalbindami pa
žįstamus. Pietūs jū progra
ma prasidės 1 valandą.

Visi prašomi pasižymėti 
tą * dieną. Nesigailėsite. 
Choras visada duoda geras 
pramogas.

V. K.
t

PO ALPIŲ KALNAIS 
YRA 12 TUNELIŲ

Bona. —Vakarų Vokieti
jos kancleris Ludwigas Er
ti ardas norėtu tartis su 
Chruščiovu.

Roma. — Atidarytas tu
nelis tarp Italijos ir Šveica
rijos po Alpių kalnais, tai 
jau yra dvyliktasis. Pirma
sis tunelis virš 9 mylių ilgio 
buvo prakastas 1881 metais 
tarp Italijos ir Prancūzijos 
po Šv. Gothardo kalnu.
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| BALTIMORE, MD.

0 Mirus

i Onai Paserskienei
O Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Pet-1 rui, dukterims, brbliui ir seseriai. Taipgi gimi- ĮĮ nėms ir artimiesiems draugams. Mes visi liū- 
■ dime netekę geros ir malonios draugės.

L. ir M. Aųtanaitis P. Mikuckis
H. Antanaitienė A. ir M. B. '
A. Medelienė A. ir A. Žemaičiai
J. Pyvarun J. ir G. Deltuvai

, J? Stanys V. Lapata
J. ir F. Deltuva S. Mack
J. ir M. Sokoloski P. ir K. Kupris
S. ir R. Lee . M. Seimys
P. ir V. Katich A. DilnyE A. Jacobs J. DilnyB A. Ekwise J. ir H. Balsiai

| P. Banys

Kiaules būdavo 
Vilniaus gatvėse

Feodalizmo laikais mies
tų gatvės buvo labai nešva
rios. Į jas neretai pildavo 
šiukšles tiesiog pro langus. 
Vilniaus miestas nebuvo iš
imtis. Jo gatvės ir turgaus 
aikštės buvo valomos tik 
kelis kartus per metus. Pa
vasarį iš miesto išvilkdavo 
kritusius gyvulius, išvežda
vo per žiemą susikaupusį 
mėšlą. Anot garsaus Vil
niaus universiteto medici
nos profesoriaus J. Franko, 
miestas dar 1806 m. buvo 
“tikros Augijaus arklidės”. 
Gatvėse laisvai vaikščioda
vo kiaulės, ieškodamos 
maisto.

Padėtis staiga pasikeitė 
atvykus' naujai paskirtam 
gubernatoriui Riukmanui. 

Laikai buvo neramūs.* Rusi
ja kariavo su Prancūzija, 
kol 1807 m. buvo sudaryta 
Tilžės taika. Vilniuje nuolat 
lankėsi įvairūs generolai, 
ministrai, mieste pabuvojo 
ir pats caras. Naujasis gu
bernatorius, žinoma, norėjo 
pasižymėti sumanumu, 
tvarkingumu, savo guberni
jos miesto iškilmingu puoš
numu. Riukmanas ir už
draudė kiaulėms vaikščioti 
gatvėmis. Tai buvo viena 
sensacingiausių naujovių. 
Gubernatoriui greit mirus, 
miestiečiai nedalyvavo jo 
laidotuvėse, pykdą m i už 
kiaulių laisvės varžymą.

Pirmieji dviračiai 
Vilniuje

Devyniolikto j o amžiaus 
pabaigoje Vilniuje pasiro
dė transporto naujovė — 
dviračiai. 18l97 m. mieste jų 
buvo apie 300. Dviračiai ta
da buvo brangūs, galima 
sakyti, prabangos dalykas 
ir naudojami ne tiek susi
siekimui, kiek pasivažinėji
mui. Pagaliau dviračių nau
dojimą apribojo ir guber
natoriaus patvirtintas 1898 
m. Vilniaus dūmos nutari-' 
mas, pagal kurį dviračiais 
važinėti buvo uždrausta 22 
Senamiesčio gatvėse b e i 

’skersgatviuose. Norint gau
ti leidimą dviračiui, reikė
jo išlaikyti egzaminus pas 
policmeisterį arba neseniai 
susikūrusioje dvira t i ni n- 
kų draugijoje. Dviračių sa
vininkai turėjo griežtai lai
kytis jiems nustatytų eismo 
taisyklių—naktį važinėti su 
žibintu, o arkliams baidan
tis, skubiai nulipti nuo dvi
račio ir slėpti patį dviratį 
po apsiaustu ar už namo 
kampo.

Scituote, Mass.
Mirė Peter Jacobson 
(Petras Jokubėnas)

Kovo 13 d. staigia širdies 
liga mirė Petras Jokubėnas, 
sulaukęs 72-jų metų am
žiaus. Liūdesy liko žmona 
Bronia (Bella) šeškai te, sū
nus Algirdas, dvi anūkės, 
pusbrolis Juozas Jokubėnas, 
ir tolimesni giminės čia ir 
Lietuvoje. Petras paliko la
bai daug gerų draugų ir pa
žįstamų, kurie taipgi liūdi 
netekę gerų, su visais gra
žiai sugyvenusio žmogaus. 
Jeigu kas sakytų, rask tokį 
asmenį, su kuriuo Jokubė
nas nesusitaikė, tai reikėtų 
gerai paieškoti •..

Velionis augo Gervelėnų 
kaime, Kvetkų parap., Pan
dėlio rajone; vos 15 metų 
turėdamas išvyko į Rygą, 
nes ant pusvalakio žemės 
keliems broliams ir sese
rims nębuvo prasmės trin
tis... Rygoje dirbo batsiu
vių išdirbystėje, kurioje 
užsidirbęs 1913 metais at
keliavo į Jungtines Ameri
kos Valstijas.

Kiek žinau, jis čia ilgą 
laiką dirbo mašinoms deta
lių išdirbystėje. B. šeškai- 
tę, taipgi Rygoje gyvehū- 
šią, jis vedė 1917 metais. 
Jiedu sugyveno ir užaugino 
sūnų. Susilaukęs šeimos, 
Petras pagalvojo apie biznį 
ir po kiek laiko su partne
riais įsigijo valgomųjų pro
duktų . krautuvę, kelerius 
metus pyieš išeinant į se
natvės pensiją ir geriamus 
produktus pardavinėjo. A- 
belnai imant, jis buvo suga- 
bus biznierius. Jau buvo 
neblogai prasigyvenęs: ša
lia pensijos turėjo pajamų, 
tik gaila, kad nelaboji mir
tis nedavė jam toliau 
džiaugtis užsitarnautu poil
siu.

Į politiką velionis nesigi
lino. Lankė visokių orga
nizacijų rengtas lietuviškas 
sueigas. Ypatingai mėgo 
lietuvišką meną: vaidini
mus, dainas ir muziką. Ša
lia kitų lietuviškų ir ang
liškų laikraščių,. jis skaitė 
ir “Laisvę” ir visuomet rū
pinosi, kad jos prenumera
ta . būtų iš anksto apmokė
ta, nes nenorėjo,, kad jam 
darbo žmonių reikalus gi
nantis laikraštis nebūtų su
stabdytas.

Pokalbiuose apie religiją 
jis niekuomet neniekindavo 
žmonių įsitikinimų, nors 
pats bažnyčios nelankė. •. 
Jis tikėjo į “Golden rule” — 
į auksinę taisyklę: nedaryk 
kitam to, ko pats nenori, 
kad tau kitas darytų.

Kovo 16, saulei skaisčiai 
šviečiant, būrys artimų 
draugų ir savųjų palydėjo 
jį į Scituate katalikiškas
kapines.

Lai tau, brangus giminai
ti, būna lengva šios šalies 
žemėje ilsėtis, o žmonai, sū
nui ir anūkėms reiškiu gi
lią užuojautą. /

A. Kanuraška

VAIKAI IR SPALVOS
Sakoma, kad skoniui ir 

spalvai draugų nėra. Sunku 
pasakyti dėl skonio, bet į 
spalvas vaikai reaguoja ga
na vienodai. Bavarijos Psi
chologijos instituto buvo 
apklausta 300 nuo 5—7 me

tų amžiaus vaikų. Dažniau J 
šiai jie minėjo/^audoną, 
oranžinę, mėlyną ir geltoną 
spalvą. Tik 7 proc. vaikų 
užsiminė apie žalią spalvą. 
Tuo tarpu baltos, pilkos, ru
dos ir juodos nepaminėjo nė 
karto.

Šis pavyzdys gali būti 
naudingas žaislų konstruk
toriams, mokyklų darbuo
tojams.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

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. 350 or appt. Miss B. Lippe, 
Dįr. of Nursing. (2-26)

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)

SECRETARY
For President of fast growing 

Major Finance Co. Must have 
good shorthand and be willing to 
work unusual hours. Salary com
mensurate with experience and abil
ity. For appointment—Mr. Bosch, 
WA. 7-4000. (22-24)

HELP WANTED MALE

FITTERS
Machine shop and Assemblers. 

Exp. for 2nd shift. Vacation 
fringe benefits and pension plan. 
Call between 10 A. M. and 2 P. M.

McCARTER IRON WORKS 
Washington & Mills Sts. 

Norristown, Pa.
(24)25)

ft MACHINISTS
i Horizontal and Vertical Boring 
Mill operators. 1st class for 2nd 
shift. Must read blue prints, make 
own set-ups and have own machin
ist tools. Vacation. Fringe bene
fits and pension plan. Call bet
ween hours of 10 A. M. & 9 P. M.

McCARTER IRON WORKS 
Washington & Mill Sts. 

Norristown, Pa.
(24-25)

FITTERS
Boiiler shop and heavy plate work. 

Exp. for 2nd shift. Vacation. Fringe 
benefits and pension plan. Call bet
ween 10 A. M. and 2 P. M.'

McCARTER IRON WORKS
Washington & Mill Sts.

Norristown, Pa.
(24-25)

DESIGNERS

Immediate openings available for 
qualified Designers in the 

following categories:

STRUCTURAL 
PIPING 

HEATING & 
VENTILATING 

AIR-CONDITIONING 
ELECTRICAL

Apply In Person Or 
Send Resume to:

CATALYTIC 
CONSTRUCTION CO.

1528 Walnut St., Philadelphia 
Pa. 19102

KI. 5-7506

MAN. Married, exeprienced for 
Dairy Farm. Must be 
good milker and feeder.

Apply—
WILLOW RIDGE FARM 
North Willow Grove, Pa.

(23-24)

REAL ESTATE

CROYDON 716 Emily Ave., 4 
room and bath. Dwelling on lot, 
50x100. Electric Heat. Ideal for 
^Ouple. $5800. PI. 2-0575.

(22-24)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD"'7-os apskrities, LDS ap
skrities ir Moterų sąryšio komite
tų posėdis jvyks balandžio 12,11 vai.

1 ryto, 318 Broadway. Kviečiame virš- 
minėtų komitetų narius dalyvautu. 
Turime daug reikalų apkalbėti, ypač 
spaudos ir apskričių piknikus. At
siras ir kitų bėgančių klausimų.

Jaskevičius, 7 apskr. sekr.
(24-25)

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų susirinkimai

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, balan
džio (April) 2, 7 vai. vakare. Na
diai prašomi dalyvauti.

LLD 6 kuopos mėnesinis susiripki- 
mas įvyks balandžio 6. Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 7:30 vak. Nariai 
prašomi dalyvauti, turėsime apkalbė
ti apie kokį nors pavasarinį veikimą. 
Balandžio 7 So. Bostonų įvyks LLD 
7 apskrities konferencija. Turėsime 
išrinkti delegatus atstovauti mūsų 
kuopai. Geo. Shimaitis (24-25)

BROCKTON, MASS.
Montello Moterų Apšvietos Klubas 

turės savo mėnesinį susirinkimą 
penktądienio vakare, March 27, L. 
T. Namo kambaryj. Po susirinkimo 
turėsimė arbatos ir užkandžių.

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



Venezuelos prezidento 
vagystės ir “kalėjimas”

Sportas Lietuvoje
Nuo Kauno iki Tokijo
Visi trys žiemos mėne-

Korespondentas G e r r y 
Robichaud aprašo apie gy
venimą ir sąlygas buvusio 
Venezuelos diktator i a u s 
Marcos Perez Jiminezo, ku
ris dabar yra žinomas po* 
numeriu 1374 kalinys. 1963 
metų rugp. mėnesį jis buvo 
išduotas ir sugrą ž i n t a s 
i Venezuelą iš kur buvo pa
bėgęs į Jungtines Valstijas 
1958 m. P. Jiminezas išbuvo 
Venezuelos diktatoriumi 
nuo 1950 iki 1958. Šis tiro
nas neva buvo išrinktas Ve
nezuelos valdovu 1950 m.

Venezueloj 1958 m. įvyko 
perversmas. Šalies prezi
dentu tapo Romulo Betan
court. Jis pareikalavo, kad 
J. V. išduotu Venezuelos

pasi- šiai — gruodis, sausis ir va- 
vaikščioti be jokių leidimų, saris — ištisai
Šis tironas turi ir tarnus, j žiemos sporto mėgėjams, 
kurie jam pusryčius paduo- Šalių čempionatai, baltoji 
da dar lovoje begulinčiam, olimpiada Insbruke, pasau- 
Jam valgis yra specialiai linės studentų varžybos Če- 
prirengtas. Jis niekad ne- koslovakijoje, šiaurės šven- 
valgo to valgio, kurį kiti tės Skandinavijoje džiugino 
kaliniai valgo. i

Court House daržą
priklausė

Daugkartiniam šalies te
niso čempionui vilniečiui 
Algimantui Saunoriui su
teiktas TSRS garbės sporto 
meistro vardas ir įteiktas 
auksinis meistro ženklelis.

‘ ~ ( naujais vardais, aukštais re-
Dabar palyginkime Tary- zultatais. Ir tik lengvaatlie- 

bų Sąjungos dorą, kur dar- čiai kaupė jėgas būsimoms 
bo liaudis savo reikalus ■ kovoms.
tvarko ir kapitalistinę do- Pirmieji jų oficialūs star- 
rą, kur turčiai šalies reika- tai įvyko Kaune. Tradici- 
lus veda.

Tarybų Sąjungoje žmog
žudžius ir kapitalistinę do
rą, kur turčiai šalies reika
lus veda.

Tarybų Sąjungoje žmog

Tarybų Lietuvoje dabar 
yra keturi teisėjai tarptau
tinės ir 42 teisėjai visasą
junginės kategorijos.

“RUSSKY GOLOS” APIE 
BIMBOS BYLĄ

New Yorkas. — Kovo 19 
dieną rusų pažangus sa
vaitraštis “Russky Golos” 
įtalpino Antano Bimbos pa
veikslą ir plačiai pateikė ži
nių iš jo veiklos, taipgi api
būdino reikšmę tos bylos, 
kuri užvesta lietuvių visuo
meniniu k o nupilietinimui.

Vilnius

Aido choro žinios ; P. Petrauskas ketina
Aidiečiai stropiai mokosi keisti gyvenimo vietą 

operetę Pauletta , u r i i jau senįai mane akstino, 
bus suvaidinta gegužes 3 d.,! mi ŽJ j kai pj^>1 
Schwaben Hall, Broklyne. I pet).augkas leidžia savo d£. 
Platesni aprašymai tilps; nas Radau jj; sgdgdamas 
velesnese laidose.

Pravartu įsigyti bilietus 
iš anksto, todėl kad padary
ta kainos nuolaida. Bilietai 
prie • salės kasos kainuos^ 
$1.75, o nusipirkus iš anks
to užmokėsite tik $1.50.

Bilietus pardavinėja 
kiekvienas aidietis, tad pra
šome kreiptis pas juos.

Gegužės 17 d. sekmadie
ni), ispanų laikraštis “La 
Nueva Voz” (Naujas Bal
sas) rengia savo koncertą 
ir Aido choras pakviestas 
toje programoje dalyvauti.

Gražu ir labai svarbu da
lyvauti kitų tautų parengi
muose. Vieni nuo kitų daug 
ką pasimokiname, pasidali
name įspūdžiais ir 
progos arčiau ] 
antrų tautinį < 
kultūra, v

įvairuojamoje kėdėje triūsė- 
si virtuvėje. Jis dar jaunas 
kapitonas tokio vežimo, o 
jau sugabiai manevruoja ji.

Kaip leidžia jis nūdienį 
\liuoslaikj. klausti nereikėjo. 
Stovįs didžiulis stalas kertė
je, apkrautas knygo m i s, 
žurnalais... pasakė tą mįslę. 
Pijus vartoja kelias kalbas, 
tai jo ir literatūra ant stalo

SUeMe $100,000 
FALŠYVŲ PINIGŲ

New Yorkas. — Slaptoji 
policija pasekė ir ant Times 
Square areštavo tris falšy- 
vų pinigų gamintojus. Jais 
Vra Alberta Leon, Arthuro 
Di Stefano ir Rav Tyson. 
Pas juos automobilyje su-

Ševčenkos 150 gimimo 
metinių minėjimas

Susiorganizavo 1 
grupiū Niujorke specialus į 
komitetas įžymiojo ukrai-] 

ropos .čempionų, pasaulio ; kiečių poeto ir kovotojo Ta- 
taip pat I raso Ševčenkos 150 gimimo 

Jeigu metinėms atžymėti.
pernai šių varžybų centri-i v7* Ševčenka gimė bari
ne rungtimi buvo A. Vau p-- džiauninko šeimoje, Ukrai- 
šo ir I. Ter-Ovensiano dvi- noje, bet vėliau jį geri žmo- 
kovų šuolių duobėje bei V. I n^s išpirko iš dvarponio ir 
Brumelio kosminiai šuo
liai į aukštį, tai šiemet var-

nėmis tapusiose Kauno tau
rės varžybose susirinko gra
žus šalies lengvosios atle
tikos žiedas — apie 50 spor
to meistrų, olimpinių ir Eu-

tautinių rac]0 naujutėlių po $10 bu-
mažkų, “vertų” $100,000.

žudžius ir šalies turto va^is • rekordininkų, o
, T. • i • baudžia aukščiausia bauda.1 svečiai iš Lenkijos,

valdžiai P. Jiminezą kaig. Gi kapitalistinėje sant-
žmogžudį - kriminalistą ir 
vagį, kuris apvogė Venezu
ela ant $13,000.000.

Bijodamas atpildo už at
liktas kriminalystes prieš 
Venezuelos liaudį, nuo jos 
pabėgęs į JAV. Jiminez Mi- 
amvie nusipirko narna už 
$100.000, kurį aprašė žmo
nai. Namas koks mėnuo at
gal i o žmonos buvo parduo
tas už $200.000 (ant namo 
buvo $100.000 morgicius).

JAV atsisakinėjo išduoti 
Jiminezą Venezuelos vald
žiai, pamatuojant, kad už- 
mušystės buvusios politinės 
ir kad nėra tarp JAV ir 
Venezuelos pasirašyta su
tarties išduoti politinius 
prasikaltėlius. Bet vagystės 
įėjo į sutarti. Iš pradžių Ve
nezuelos valdžios advokatai 
reikalavo Jiminezą gražin
ti Venezuelon teismui kaip 
žmogžudį. Bet ta bylą pra
laimėjo. bet vėliau gavo 
JAV teismo nuosprendį Ji- 
tnineza išgabenti Venezne- 
lon kaip vagi. Ir jis už 2 į 
valandų po teismo tapo iš
gabentas Venezuelon.

Kadangi P. Jiminezą syki 
Eisenhowerio administraci
ja apdekoravo garbės ženk
lu, kad jis nuolankiai patai
kavo JAV. jis padarė klai
dą manydamas, kad jam 

k bus saugu Jungtinėse Vals
tijose ir nebus išduotas Ve
nezuela!. Antra i o klaida 
buvo kada iis nedakainavo 
“demokratiško” prezidento 
Romulo Betancourto, kuris 
užėmė prezidento vietą Ve
nesueloje. kad iis reikalaus 
ji sugražinti į Venezuelą 
dėl teismo.

Per 8 bylinėjimosi mė
nesius jis buvo laikomas 
Dade County (Miamio) ka
lėjime. P. J. visu griežtumu 
protestavo, ■ kad čia jam 
neteikiama specialių privi
legijų. esąs traktuojamas 

■ kaip ir bile kalinys. Vis gi 
jis turėjo 10 pėdų ilgio ir 6

T. Šev č e n k a gimė bau -
varkoje gali pasiteisinti 
prasikaltėliai, kurie puolė 
darbininkus, o kurie pavo
gė nuo nuo šalies milijonus 
dolerių, tai ir kalėjimas, 
jiems su visais patogumais, žyboms dirigavo halės šei-

J. Bimba mininkai. A. Varanauškas,

Ar Pompėja žus 
antrą kartą

Prieš šimtą metų vienas 
archeologas surado būdą, 
kaip atgaminti žuvusiųjų 
žmonių figūras. Jis pasiūlė 
užpildyti gipsu tuštumas, 
susidariusiąs sudūlėjus kū
nams, kuriuos užvertė išsi
veržusio Vezuvijaus pele
nai, ir tik po to nukasti že
mes. Tuo būdu vėl galima 
pamatyti, kokia tragedija | varžovus: 
ištiko Pompėjos . gyvento
jus.

Į pasiekęs respublikos uždarų 
! patalpų rekordą rutulicj stū- 
Įmime (17.91 m.), smarkiai 
i pralenkė vieną stipriausių

I padarė laisvu. T. Ševčenka 
buvo talentingas poetas, ra
šęs ukrainiečių kalba; be 
to, jis buvo dailininkas ir 
kovotojas už darbo žmonių 
laisvę.

Ukrainiečiai skaito T. 
Ševčenką pačiu įžymiausiu

MOKYTOJŲ BALSAS
New Yorkas. — United 

Federation of Teachers 
reikalauja, kad būtų stato
ma daugiau naujų mokyk
lų, taipgi mokyklų padyku- 
siems mokiniams.

Mokytojų sąjungos virši
ninkai sako, kad bėgyje 12- 
kos dienų buvo virš 40 
puolimų ant mokytojų.

uz-

I Lenkijos metikų E. Kviat-1 s?vo. dainium,_ gai bingiau- 
kovskį, o olimpinio čempio- S1.u tautos sunum. Jo 5 
no P. Bolotnikovo ir vilnie- ginįirno metines .
čių A. Aleksiejuno bei K. P^aceiai Tarybų Sąjungoje 
Orento abipusiai* spurtai s^immmio^ ir visame pašau y- 
000 m takelyje buvo pats i ^e' 
d r a m a t i klausias varžybų j 
momentas: tik paskutiniuo
se metruose olimpinis čem
pionas išplėšė pergalę.

Po starto jis pasakė apie

čių A. Aleksiejuno

—Tai vieni rimčiausių 
, kandidatų kelionei į Tokiją.

Pastaruoju metu atrasta Pavydėtinas vilniečių Po
nauja Romos patricijaus vingumas priverčia susirū- 
šeimos grupė. Tačiau turis- Pinti kiekvieną., varžovų. v

: Šalies lengvaatlečių sezo
nas šiemet prasidėjo Kau-

tai prie jos neprileidžiami. 
Kasinėjimai net ir toje vie
toje sustabdyti, šeimos gru
pė atitverta spygliuota vie
la.

Pasirodo, nėra lėšų ne tik 
vykdyti tolesnius kasinėji
mus, bet ir apsaugoti tai, 
kas jau atrasta. Italijos val
džia neskiria pinigų tam 
reikalui. Pompėja yra vie
nas iš didžiausių pasaulio 
lobynų, kuriame, sukaupti 
nepaprastai vertingi radi
niai. Vien pereitais metais . , . .
šį mirusiųjų miestą aplankė 
apie 625,000 turistų iš įvai
rių kraštų. Tik už įėjimą į 
Pompėjos teritoriją jie su
mokėjo po 300 lirų. Buvo 
surinkta 197 milijonai lirų, 
iš/kurių vyriausybė vos 10 
proc. paskyrė muziejaus 
tarnautojų algoms, paimda
ma likusią sumą kitiems rei
kalams. O juk Pompėjos 
pusė miesto dar iš viso ne- 
atkasta ir gal ten slypi dar 
įdomesni radiniai. Bet Itali-pėdu pločio kambarį ir vai- ““T

iri to nati Vain Piti baliniai b0® vyriausybei tai nerupi.gį ta pati, kaip kiti kaliniai.
Kada ji pasodinoVenezu- 

elos kalėjime, tai, ...žinoma, 
kad čia jau arklys kitokiais 
plaukais. Venezueloje yra 
Įstatymas, kad. turintis iš
tekliaus apsimokėti ^kalinys 
gali turėt visus patogumus, 
kokiu jis nori. Nors jis yra 
tame pačiame kalėjime, kur 
nrie jo režimo politiniai ka
liniai buvo kankinami žiau
riausiais būdais ir daugelis 
jų mirtinai nukonkinti, visa 
tai nekliudė Jiminezui gau
ti trijų kambarių apartmen- 
tą su oro regul i a c i j a, 
įrengtą pagal vėliausią 
madą, turi televizorių, radi
ją, ir gramofoną rekordam 
groti, o iš oro pusės turi 
platformą, specialiai jam 
prirengtą, jeigu j i s už
simano šviežio oro, tai gali 
būti ant tos platformos, 
kiek jis nori. Jis gali eiti į

Ji nesijaudina, kad neap
saugoti kultūros turtai gali 
ir vėl žlugti—šį kartą jau 
visiems laikams.

APIE “SNIEGINIUS” 
ŽMONES

Maskva.— Užsienyje bu
vo pasklidusių seensacijų, 
būk Himalajų kalnuose gy
vena ‘‘snieginiai” žmonės 
(snowmen). Kai kurie Va
karų žmonės bandė tą pa
remti iškastais žmonių kau
lais. TSRS mokslininkai 
mano, kad “snieginių” žmo
nių nėra, o iškasti kaulai 
priklauso “neanderth alų” 
giminei, gyvenusiai prieš 
25,000 ar 75,000 metų.

New Delhi.—Indijos par
lamente komunistai protes
tavo prieš finansų ministro 

j šmeižtus.

minimos

Balandžio 5 ’d. Niujorko 
* ; Town Hall, 123 West 43rd 

St., Manhattane, įvyks di
džiulis koncertas garbin
gam įvykiui atžymėti. Pro
gramoje dalyvaus Ukrai
niečių Leontovičiaus vardo 
choras, vadovaujamas 
Frank Ilčiuko. Choras dai
nuos nemaža dainų, kurias 
parašė T; Ševčenka. . Pro-| 
gramoje bus “Laisvės” dai
nininkai” — negrų grupė.

RAGINA VEIKTI 
Už TAIKĄ

New Yorkas. — Interna
tional League for Peace 
and Freedom, moterų orga
nizacija, kreipiasi į visus 
Jungtinių Valstijų gyvento
jus j kad siųstų telegramas 
ir laiškus prezidentui John- 
sonui, raginant, kad pietry- 
tų Azijoje būtų sulaikyta 
JAV militarinė pagalba, 
kad Ženevoje būtų einama 
prie nusiginklavimo susita
rimo, kad skirti pinigai mi- 
litarizmui tuojau būtų per
vesti civiliniams reikalams.

is ir turime 
pažinti vieni- ¥ 
chorakterį ir/?

Minėtas koncertas įvyks Drįstamus... 
Fraternal Clubhouse, Man
hattane.

Dar pora Aido choro gar- ! 
bės narių, V. Guris ir Ona 
černevičienė, užsimok ė j o 
už šiuos metus po penkinę. 
Labai dėkojame.

Kaip klojasi? Jis neturi 
palinkimo apie save guos
tis. Vienoda būklė kamba
ryje pakarsta, atsakė jis. 
Kai kitaip nėra, visaip ^a- 
slinksta dienos. Jis tikisi 
pakaitų greit turėti. Žada 
apsigyventi Wate r būrio . 
priemiestyje — Prospect, 
Conn. Jo brolis turi ūkį, tai 
wiecia ji. Balandžio ar ge

gužės mėnesi teks atsisvei
kinti New Yorką, draugus,

Labai gaila jo netekti. Jei 
kitokios išeities nėra, lieka 
palinkėti jam laimės naujo- 

i je vietoje ir geros sveika
tos. Mes nepamiršime jo ir 
kartu praleistų dienų kul
tūrinėje veikloje ir visuo
meniniuose suėjimuose.

Pijus Petrauskas gyv e- 
na 236 E. 13th St., Apt. 22,

neis . JlddlUC V JLYdLl” TA • V i _. . v a-r . . \. VX7fTT r Dniepro šokėjai soks. Ben-\• ne. Baigsis lis XVIII ohm- , D J A. J . nrai ni'no’i'amn hnc irlnrm '
pinėse žaidynėse tekančios 
saulės šalyje—Japonijoje.

(ELTA)
Kandidatai į Tokiją

TSRS olimpinės rinktinės 
vasaros žaidynėms Tokijuje 
kandidatais patvirtintas 31 
Tarybų Lietuvos sportinin
kas. Jų tarpe — 12 irkluo
tojų, 10 lengva a tlečių, 4 
boksininkai, 3 fechtuotojai;

sunkumų kilnotoja. Olimpi- 
I nių rinktinių kandidatų tar
pe—Vilniaus “Žalgirio” vy
rų keturvietė ir aštuonvie- 
tė, TSRS Tautų spartakia
dos sunkumų kilnojimo čem
pionas A. Račkauskas, dvi
ratininkas T. Zlotnikovas, 
lengvaatlečiai A. Stančiūtė, 
B. Kalėdienė, K. OrentaS, 
A. Aleksiejūnas, A. Vaup- 

' šas, J. Ivanauskas, A. Var - 
nauskas, V. Jaras, A. Bal- 
tušnikas, V. Žurnia, boksi
ninkai R. Tamulis, D, Poz
niakas, J. Muraška, K. Mo
zūroms, fechtuotojai J. Pet
rauskaitė, E. Rusteika, R. 
Šidiškis.

Sverdlovske pasibaigusia
me Tarybų Sąjungos vyrų 
greitojo čiužimo čempiona
te TSRS absoliutaus čiuoži
mo čempiono vardą iškovo
jo minskietis Eduradas Ma
tusevičius. Antrojo vietoje 
—V. Kosičkinas, trečioje — 
M. Chabibulinas. Europos 
ir olimpinis čempionas estas 
A. Antsonas liko penktas.

Tarybų Lietuvos kaimo 
sportininkų žiemos žaidy
nės įvyko Ignalinoje. Di
džioji žaidynių taurė už 
pergalę bendroje įskaitoje 
atiteko Ignalinos rajono at
stovams. Antroje vietoje li
ko vilkaviškiečiai, trečioje— 
raseiniečiai.

drai, programa bus įdomi,

Rengėjai prašo ir Niujor
ko lietuvius dalyvauti šia
me garbingame jubiliejinia
me koncerte. Atsiminkite: 

■ jis bus sekmadienį, balan
džio 5 d.

Prasidės lygiai 2 vai. po
piet. Ns.

TEISIA HITLERINIUS 
BUDELIUS

Bbna. —Frankfurte, Va
karų Vokietijoje, teisia du 
budeliškus hitlerin inkus 
pulkininkus, H e r m a n n ą 
Krūme jį ir Otto Hunschę. 
Abu karo metu buvo Hitle
rio gvardijoje* Krūme ji vei
kė Vengrijoje, kur buvo nu
žudyta 400,000 žmonių, o 
Hunschė Lenkijoje, kur jo 
vadovystėje buvo nužudyta 
3,197 žydai, lenkai ir TSRS 
kariai, patekę į nacių ne-

SKANDINAVAI PRIEŠ 
ATOMINES BOMBAS
Stokholmas. — Čion a i 

įvyko Danijos, Norvegijos, 
Švedijos ir Suomijos konfe
rencija, kurioje buvo svars
tomas suomių prezidento 
Kekkoneno pasiūlytas pla
nas, kad Skandinavija būtų 
laisva nuo atominių bombų. 
Konferencijoje dalyvavo 
120 suomių, jų tarpe 6 par
lamento nariai.

ESTONIJOJE BUS 
NAUJI BANDYMAI

Maskva. — Tarybų Esto- 
nijoje, vienoje iš TSRS 
15-kos Sąjunginių respubli
kų bus pravesti nauji ban
dymai elektros jėgos varto
jime ir žemės ūkyje.

Estijoje yra 560 kolūkių, 
kuriuose gyvena 100,000 
žemdirbių šeimų.

DEL BOMBONEŠIŲ 
NAIKINIMO

Ženeva. — ; JAV delega j 
tas pasiūlė,* kad per metus ! 
laiko Tarybų Sąjunga su
naikintų 480 “TU-16” bom
bonešių, o per tą laiką tiek 
pat JAV sunaikins “B-47” 
bombonešių.

Kaip žinia, Tarybų Są
junga jau pirmiau siūlė su
naikinti visus ir visokių rū
šių bombonešius. Dabar 
JAV siūlo sunaikinti savo 
jau pasenusius bombone
šius; nežinia ar tokios rū
šies yra ir siūlomi TSRS 
bombonešiai. 1

SAKO, KAD YRA GYVAS 
NACIS M. BORMANAS
Sao Paulo, Brazilija. —j 

Mato’ Grosso provincijoje 
žmogus pasiskelbė, kad /j is; 
yra brolis hitlerininko bu- į 
delio Marino Bormano.

Jis sako, kad jo brolis' 
Marinas Bormanas gyvena; 
Brazilijoje po kitu vardu.' 
Buvo manyta, kad M. Bor
manas galą gavo metu Ta
rybų armijos Berlyno paė
mimo. M. Bormanai buvo 
Hitlerio pavaduotojas.

Artistė Lee-Kilmonytė 
praneša iš Kauno

Holywoodo artistė Rūta 
Lee-Kilmonytė iš Kauno te- 
lefonavo Associated Press 
(amerikiečių spaudos agen
tūrai), kad jai ir jos tčvaflis 
gerai pavyko kelionė į Lie
tuvą.

Dauguose jie aplankė ser- galėjo pralįsti pro 20 centi- 
gančią 84 metų senutę. Rū- metrų pločio anga. Anks
ta Lee praneša, kad senutės tesni šios “sporto šakos” re- 
sveikata kiek sutvirtėjo, kordininkai buvo Mančeste- 
Buvo manyta, kad ji turi rio universiteto studentai, 
vėžį, bet po pilno ištyrimo 
pasirodė, kad ji vėžio ligos 
neturi, tik kraujo cirkulia
cija susilpnėjusi.

Rūta Lee mano grįžti na
mo į Los Angeles. Calif., 
apie balandžio pradžią.

as

1 TAI IRGI REKORDAS
Vieno Anglijos technikos 

mokslų koledžio Derbyje 
studentai pasiekė naują 
“rekordą.” Per 14 minu
čių jiems pavyko sudaužyti 
kūjais pianiną į tokio ra
džio gabalus, kurie lengvai

New Yorkas.—The Lock
heed Aircraft Corp., kuri 
gamina daug karo lėktuvų, i 
1963 metais turėjo $43,254<-> 
000 pelno, tai apie šešis mi-1 
lijonus dolerių daug i a u, 
kaip 1962 metais.

Anks-

Jiems prireikė net 32 minu
čių paversti rojalį laužo 
krūva.

Štai kokių rekordų siekia 
pūvančio kapitalistinio pa
saulio mokslo ir valstybės 
“vyrai.”

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. ¥r

Lietuvių Kooperatinės Spaudas 
Bendrovės Direktorių Tarybos sT- 
sirinkimas įvyks pirmadienį, kovo 
30 d., “Laisvės” salėje.

Direktoriai prašomi susirinkti ne 
vėliau 7:30 vakaro.

Sekretorius C 24-25)

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

JAV NESITRAUKS Iš 
OKINAWA SALOS

Washingtonas. —Po Ant
rojo pasaulinio karo JAV 
karo laivynas okupavo Ja
ponijos Okinawos salą ir 
gretimai jos dar 72 mažytes 
salaites iš Ryukyus salyno.j

JAV karo laivynas ir or- 
laivynas įrengė ten galin
gas bazes “JAV? apsigyni- 

; mui”, nors salos yra virš 
6,006 mylių nuo Kaliforni
jos ir tik 360 mylių nuo Ki
nijos.

Męgadisius. — Somalio ir 
Ethiopijos atstovai susitiko 
sienos sureguliavimui.

Maskva. —Atvyko Jeme
no prezidentas Abdulas-al- 
Salalas.

Vienas 'Angly-Lietuviy Kalbu
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami \ 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviu-Angly 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 Avė., . Ozone Park, N. Y., 11417

6 p.—-Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 24, 1964




