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KRISLAI Karo reikia vengti, 
sako Johnsonas

Washingtonas. —Kovo 24 mui garbingų susitarimų 
d. prezidentas Johnsonas 
kalbėjo AFL-CIO legislaty- 
vėje konferencijoje. John-

Mano meldimas yra tam,

JAV senatoriai reikalauja 
trauktis iš Piety Vietnamo
Washingtonas. — JAV i mą, tai visa eilė senatorių

Gynybos sekretorius Me-1 reikalauja, kad Jungtinės
kad prezidentas galėtų taip Namara ir generolai lanke-1 Valstijos baigtų intervene!-

JAV Aukse. Teismas 
palaikė Kubos pusęLDS ruošiasi Seimui 

Aido choro pasiruošimai 
Monarchija tinka muziejui 
Automatijos revoliucija 
Gimdymo kontrole Indijoje

— J. Gašlūnas —

LDS smarkiai ruošiasi 16—
ajam Seimui, kuris įvyks š. m. sonas kietai kritikavo tuos,

2 ir 3 dienomis New kurie siūlo tuojau siųsti 
Jungtinių Valstijų marinin- 

1 kus arba kareivius ten, kur 
tik pasaulyje įvyksta nera
mumai. Jis, tarp kitko, sa
kė: “Pasaulis griežtai pasi
keitė... Prie atominių gink
lų karas nešth baisiausi su
naikinimą, nuo 50,000,000 
iki šimto milijonų mūsų 
žmonių žuvimą... Niuklinė- 
je gadynėje nesusiprtimus 
reikia kitaip išrišti, negu 
tuojau išakyti armijo m s 
marguoti ir naikinti... Lai 
būna mūsų viltys pasieki-

liepos 
Kprke.

Kovo 22 d. įvykęs LDS Cent
re šios apylinkės kuopų atsto
vų susirikimas, apsvarstęs Sei
mui pasiruošimą, sudarė pla
čią šeiminę komisiją. Šeimi
nio banketo bilietai jau pla
tinami.

Centro Valdybos ir Seimo j 
delegatų rinkimai įvyks ba
landžio ir gegužės mėnesiais. 
Centras ragina kuopų valdy
bas sušaukti skaitlingus susi
rinkimus, kai bus rinkimai.

LDS organas “Tiesa” už ko
vos mėnesį suteikia plačiu in
formacijų visais svarbiaisiais 
LDS reikalais.

Vienas svarbiausiųjų—LDS 
vajus, kuris,tęsis iki birželio 
1 d. Pasirodo, kad dar ne
didelis veikėju būrelis yra va
jaus darban įsitraukęs, bet tie, 
kurie darbuojasi, turi geru re
zultatų. Jau gauta virš šimto 
naujų narių.
• Balandžio ir gegužės mė

nesiai turėtų būti vaisingiausi 
naujais nariais.,

Kovo 22 d. .popietė buvo 
kultūringai pravesta. “Lais
vės” salėje Aido choras, kaip 
ir visada dainoje, puikiai pa
sirodė. Taipgi ir Lietuvos fil
mai gražiai išėjo.

Aidiečiai šiuo metu sunkiai 
dirba, kad galėtų geriausiai 
□psiruošti operetei “Pauleta,” 
wuri bus perstatyta gegužės 3 
dieną.

Kitas prieš jų akis stovi di
džiulis darbas — nacionalinis 
dainų festivalis, įvyksta n t i s 
New Yorke liepos 4 d.

Kaip matome. Aido choras 
įsivertęs didžiuliais darbais. 
Ts atlieka kilnų visuomeninį 
darbą: puoselėja liaudišką 
kultūrą. Jis vertas didžiulės 
mūsų paramos.

Naujas Vietnan 
partizanų žygis

Saigonas. — Vietnamo 
partizanai sumušė valdžios 
jėgas ir užėmė Mieu Ongo 
įsitvirtinimą Kien Phongo 
provincijoje.

- Valdžia neteko apie 100 
karininkų ir karių užmuš
tais, sužeistais ir į nelaisvę 
suimtais, taipgi daug gink
lų ir amunicijos. Numato-, 
ma, kad partizanų puoli
mas ir buvo išskaitliavi- 
mais — pačiupti ginklų ir 
amunicijos sandelį.

Quango Duco provincijoj 
buvo užmuštas JAV ' leite
nantas, kuris užėjo ant mi
nos.

Neseniai “Naujienose” tilpo 
tendencinė žinia, šlovinanti ' 
mirusįjį Graikijos monarchą. :

Daug pasako pati antraštė: - 
“Graikų karalius Povilas pir
masis užsitarnavo savo tautos | 
pagarbą,” nes jis “sustiprino j 
monarchiją, kurios žmonės ne- į i 
benorėjo.”

Kaip gi jis 
nauti “tautos 
karp metu jis

galėjo užsitar- 
pagarbą,” kai 

vadovavo hitle
rininkų jaunimo organizacijai, 
jpipgi kai apsivedė su hitleri
ninke princese Frederika? Jo 

^iešpatavimo metu siautė te- 
’roras — tūkstančiai ir tūks
tančiai antifašistų kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklo
se buvo suvaryti, daug jų žu
vo.

Monarchijos jau atgyveno 
savo gadynę. Joms vieta—mu- 

. ziejuje.

veikti, kad kiekvienas mūsų si Pietų Vietname ir užgy- 
berniukas užaugtų mylėda- rė militaristų generolo 
mas žmoniją, gyventų, vie- i Khanho planą “nugalėji- 
toj kare mirtų... Dabartinė--Į mui partizanų”, 
je niuklinėje gadynėje, gy-1 
vendami tarp šimto kitų 
tautų, mes turime 
pagalbos rank ą, 
mirties kardo”.

Mes galime tik pasveikin
ti prezidentą, kuris taip. 
tvirtai pasisakė už taikingą Vietnamo valdžias, tris bili- sitraukti.” Jis pareiškė pil- 
tarptautinių r e i k a 1 ų iš
sprendimą, taikingą sugy
venimą, tik mums nesmagu, 
kad dar didesnė pusė JAV 
valstybinių įplaukų vis iš
leidžiama ąpsigiinklavimui.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Aukščiausia
sis Teismas aštuoniais bal
sais prieš vieną pasisakė už 
tai, kad Jungtinių Valstijų

te-
Senatorius Wayne Morse, 

demokratas iš Oregono vai- teismai- neturi teisių kištis*
Pietrytų į kitų šalių vidaus reikalus, 

[kada jos savo teritorijoje 
praveda užsienio nuosavy-

stijos pareiškė: 
A.zija nereikalinga Jungti
nių Valstijų apsigynimui.

ištiesti 
vietoje

Pagal tą pianą Khanhas 
mobilizuos visus, kas tik 
gali ginklą vartoti, nors jau Gal ji reikalinga kaip ku- bių nacionalizaciją, 
turi 400,000 vyrų armijoje rioms mūsų talkininkėms, f"X » ,y - vv *****, J V ~----- ? : A

ir žandarų pulkuose. Jung- bet ne mums. Mes neturėjo- I paremtas 1897 m. 
tinęs Valstijos, kurios jau me įsikelti į karą, mes ten State Doctrine”
išleido remdamos Pietų neturime būti—turime pa-

Auto darbininkai už 
—ųiaują kontraktą

Atlantic City, N. J. —Au
tomobilistų unijos suvažia
vime. kalbėjo United Auto
mobile Workers unijos pre
zidentas Walteris Reuthe- 
ris.. Jis sakė, kad su liepos 
1 diena automobilistai rei-' 
kalaus iš General Motii’s, 
Fordo ir Chryslerio kompa
nijų naujo kontrakto.

Auto gamintojai reika
laus pakėlimo algų, geres
nių darbo sąlygų, didesnių 
senatvės pensijų, kad senes
nio amžiaus darbininkai ga
lėtų išeiti į pensininkus, o 
daugiau darbų būtų jaunes
nio amžiaus žmonėms.

IŠ VISO PASAULIO
New-Delhi. — Indiją pur

to religinės riaušės, kurios 
siaučia tarp budistų ir mo- 
sulmonų. Labiausiai jos iš
siplėtė Orissa, ’ Rourkela ir 
W. Bengalio provincijose.

Šios provincijos yra ap
gyventos mosulmonų ir bu
distų. Vien Rourkeroje vie
na diena riaušėse žuvo 160 
žmonių ir apie 110 buvo su-

Havana. —Kubos indust
rijos ministras E. Che Gue: 
vara sako, kad JAV ekono
minė blokada prieš Kubą 
susmuko.

Washingtonas. — Krau
jas pasileido viduriuose ge
nerolo D. MacArthuro. Wal
ter Reed armijos ligoninėje 

Associated Press korespon-1 buvo padaryta jam operaci- 
dentas Jules Loh plačiai ir su-' 
sirūpinusiai rašo apie automa
tijos revoliuciją.

Jis stato didžiulį klausimą: 
“Automation Revolution: Salv
ation qr Suicide?” Kitaip sa
kant: automatijos revoliucija 
neša mums išganymą ar sau- 
ižudystę ? i
^Kapitalistinės spaudos rašei- 
viji, žinoma, sunku tą klausi
niu teisingai atsakyti, todėl 
jam geriausiai spekuliuoti — 
viėnaip ar kitaip įkalbėti ir 
nieko gero nepasakyti.

Bet mums šis klausimas la
bai aiškiai atsakomas: kapi-

(Tąsa 6-me pusi.)

ja.

Rangūnas. — Burma na
cionalizavo daug krautuvių, 
kepyklų, fabrikų ir sandė
lių.

Paryžius. — Prancūzija 
nuleido į vandenį atominį 
submariną “Gymnotę”, ku
ris yra 3,000 tonų įtalpos.

Briuselis. — Didžioji ku
nigaikštienė Charlotte keti
na pasitraukti nuo sosto ir

jonus doleriu, dar daugiau ną sutikimą su senatorių 
duos ginklų ir amunicijos. į Greuningu.

Karas prieš partizanus Senatorius Ernest Grue- 
bus vedamas visu žiauru- j ningas, iš Alaskos tarp kit- 
niu, nes “kįto kelio laimėji- ko pareiškė: “Pietų Vietna
mu! nėra”. .lan dabar varto-; me jau be reikalo žuvo virš 
jo chemikalu ginklą, bet at-1200 amerikiečių... Laikas 
eityje dar daugiau vartos • baigti tą neprotingą gyvy- 
chemikalus iš lėktuvų ir bių ųetekimą. Ten karas nė- 
patranku. kurie viską pade- ra mūsų karas, į kurį mes 
ga ir naikina. Amerikiečiai neturėjome įsitraukti. Lai- 
korespondentai Peter Ar-1 kas pasitraukti pirm dau- 
nett ir Horst Faas matė giau ten žus amerikiečių... 
chemikalų veikimą, kuriais Mes jau netekome bilijonu 

dolerių be reikąlo remdami 
savanaudišką dinastiją, ir 
korupcinius, ištvirkt! sius 
įpėdinius... Aš manau, . kad 
vėl aukojimas amerikiečių 
gyvybių būtų tragedija. Iy 
netoli jau ta diena, kada 
tas amerikiečių gyvybių 
eikvojimas bus priskaitytas 
prie kriminalystės”.

buvo padarytas puolimas 
prieš Kamboįžios kaimelį. 
Viskas supleąkėjo, o žmo
nės^ žuvo naišiaušiose/ kan
čiose.

Kada McNamdra, Penta
gono generolai ir D. Ruskas 
ruošia karo plėtimą Pietų 
Vietname, net kalbi apie jo 
perkėlimą į šiaurės Vietna-

KU KLUX KLANO 
NAUJI PLANAI

Atlanta, Ga. — United 
Klans of America, skaitlin- 
giaus i a Kukluksklaniečių 
organizacija, išleido pareiš
kimą, kad imsis naujo vei
kimo, idant nesusimaišytų 
su negrų rase.

Klaniečiai sako, kad jie 
turės atskiras savo mokyk-

jį atiduoti savo sūnui Jea- ^as> bažnyčias, sueigų na- 
'■ ■ metu mus ir kitokias patalpas,

kurios nepaeis po JAV vy
riausybės galia.

nui. Ji jau yra 68-ių 
amžiaus, o sūnus—43.

Liuksemburgas yra tarp 
Belgijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos. Šioji šalelė užima 
tik 1,000 mylių plotą ir turi 
360,000 gyventoju^

New Yorkas. — Baigtas 
statyti General Electric Co. 
dangoriežis, 50-ties aukštų 
pastatas. Jis yra 570 Lex
ington Ave., prie 51st St., 
Manhattane.

Bostonas. — čionai pa
gerbimui žuvusio preziden
to Kenedžio bus įkurta bib
lioteka. Jos reikalams sie
kiama sukelti $5,000,000.

Pekinas. — 1963 m. Kini
joje buvo suimta apie 18,- 
000,000 tonų grūdų, bet rei
kės jų pirkti užsienyje.

ženeva. —Indijos delega
cija parėniė Tarybų Sąjun
gos poziciją sunaikinimui 
niuklinių ginklų.

-----  New Yorkas. — Automo-
Pakistanas’bilių nelaimėje buvo užmuš- 

paskyrė savo ambasadorių ta trijų savaičių mergaitė 
į Kubą.

Karačis.

—Dūrinė Connughton.

ANGLIAKASIAMS 
PAKELS ALGAS“ •

Washingtonas. — United 
Mine Workers unija ir 
minkštosios anglies kompa
nijos pasirašė naują kon
traktą. Per dvejis metus 
angliakasiams bus pakelta 
po dolerį dieną alga. Dabar 
pamatinė jų alga yra $24.25 
per dieną.

NUBAUDĖ KUNIGĄ Už 
MOTĘRS VILIOJIMĄ
Chicaga. — Federalinis 

teisėjas Julius J. Hoffma- 
nas nuteisė, kad katalikų 
kunigas Ronaldas B. Runk
le sumokėtų Mr. McArdle 
$14,628 už viliojimą jo žmo
nos.

Kada jie gyveno High
land Parke, o kunigas ten 
buvo katalikų bažnyčioje už 
pagalbininką, tai jis buvo 
priežastimi McArdle šei
mos pakrikimo.

Londonas. Vasario mė
nesį nupuolė Anglijos užsie
nio prekyba.

NUŠOVĖ NEGRĘ, 11 
VAIKŲ MOTINĄ

Jacksonville, Fla. — Ko
vo 23 dieną čionai įvyko ne- 
g r ų demonstracija prieš 
segregaciją. Baltieji šovi
nistai puolė demonstrantus. 
Keli desėtkai negrų buvo 
sužeisti, o iš pravažiuojan
čio automobiliaus pasigirdo 
šūvis ir vietoje, krito John
nie Mae Chapelle, 11-kos 
vaikų negrė motina. Polici
ja areštavo virš 200 negrų 
demonstrantų.

ba apskundė amerikinę fir
mą, kuri savinasi $175,000 
Kubos pinigų.

&s JAV Aukščiausiojo 
TeisMo sprendimas suduo
da smūgį visoms Jungtinių 
Valstijų firmoms, kurios, 
kerštaudamos Kubai už su- 

y’ i nacionalizuotas amerikiečių 
, nuosavybes, teismo keliu, 

Š1S eisTo^ Pasis^ymas, bando pasisavinti Junetjng. 
-------- ~ Act of Valstijoje Kubos idglius 

dokumen- j Rartu jig yfa h. p).ieš JAy 
užsienio politiką.

Bet, nors Aukšč. Teismas

tu. kuris sako:
‘Vienos šalies teismas 

neturi jurisdikcijos spręsti 
kitos šalies valdžios pasiel- i taip pasisakė, vienok dabar 
gimo, kuris atliekamas jos ! Kubai nebus gražinami pi- 
teritorijoje”. . nigai, nes Jungtinių Valsti-

Aukščiausiajame Teisme' jų vyriausybė yra užšald- 
reikalas atsidūrė, kada Ku- • žius visus Kubos įdėlius.

“Tai pasikėsinimas 
ant J. Tautu”,-TSRS

Jungtinės Valstijos ir kai į 
kurios kitos Vakarų Vals
tybės grasina atimti Tary
bų. Sąjungai baisa Jungti
nių Tautų asamblėjoje, jei
gu jį nesumokės skolų, ku
rios buvo Jungt. Tautų pa-1 
darytos Kongoje ir Arti-' 
muose Rytuose. (

TSRS delegacija, išleido 
pareiškimą, kad jeigu tatai 
bus daroma, tai bus pasikė
sinimas ant Jungtinių Tau
tų organizacijos gyvybės, 
nes tos skolos, nelegališkai 
buvo padarytos. Tas skolas 
atsisako mokėti apie 50 
valstybių, kurios įeina į 
Jungt. Tautas.

Prezidentas įspėjo 
auto kompanijas

Atlantic City, N. J. — 
Prezidentas Johnson as 
kalbėjo į 12,000 automobi
lių unijos delegatų ir sve
čiu. Jis įspėjo kompanijas, 
kad šiemet jos turėtų pasi
rašyti su unija kontraktą.

Kaip žinia, unija reika- 
| lauš algų pakėlimo. Auto
mobilių gaminimo fabri
kantai gali ta padaryti.. 
Vien General Motors' Co. 
1963 metų tik ketvirtame 
kvartale, taksus atmokėjus, 
turėjo $506,195,000 pelno. 
Panašiai pelnė ir kitos 
kompanijos. Reiškia, . jos 
gali pakelti darbininkams

k

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
io. — Japonas jau- \ Capetown, — ČiorTokio.

nuolis N. Shiotani, 19 metų 
amžiaus, peiliu skaudžiai 
sužeidė Jungtinių Valstijų 
ambasadorių E. O. Reis- 
haueri.

Jis sako, kad JAV ir Ja
ponijos vyriausybės nesirū
pina biednaisiais. Sakoma, 

j kad kiek anksčiau jis bandė 
“ [padegti JAV ambasados rū-

IŠTEISINO TRIS
JAUNUOLIUS

Bloomington, Indiana.
Teisėjas Nat U. Hill išteisi- mus# Japonijos vyriausybė 
no R. Levittą, James Bin- j bando jį perstatyti kaip ne-1
hamą ir T. Morganą, kurie 
yra nariais The Young So
cialist Alliance. Jie buvo 
pavaryti iš Indiana univer
siteto ir kaltinami “priklau
syme prie organizacijos, 
siekiančios nuversti v a 1- 
džią”.

STUDENTŲ VEIKLA 
Už TAIKĄ

Hempstead, N. Y. —Den
ton Green ir kitų aukštes
nio mokslo mokyklų stu
dentai suplanavo Velykų 

| dieną demonstruoti už tai
ką. Jie demonstruos šiame 
miestelyje ir New Yorke.

— I--------  - i t _ j - - ■ ------*•

Jakarta. — Indonezijoje 
yra stoka maisto — pirks 
ryžių užsienyje.

Havana. — Kuba pradės 
gaminti priešlėktuvines ap
sigynimo raketas.

— Čionai at
plaukė TSRS “Vladivostok” 
laivas, 18,000 tonų įtalpos, 
medžiotojas banginių. Vie
nas iš karininkų .puolė i 
vandenį ir bandė nuplaukti 
prie japonų laivo. Tarybi
niai jūrininkai puolė į van
denį, jį sugavo ir grąžino 
ant laivo. Kapitonas sako, 
kad karininkas serga.

RiaušėsNew Delhi.
tarn budistų ir musolmonų 
plečiasi. Indijos premjeras 

Irvington, N. J. — Po 16 Nehru kreipėsi į Pakistano 
dienų baigėsi darbininkų I pbezidehtą Ayuba Khaną, 
laimėjimu busų vairuotojų kad jie abudu veiktų riau-

sveiką protiniai.

streikas prieš Public Ser 
vice Co.

šių baigimui, bet Pakistano 
prezidentas nieko neatsakė.

Farmingdale, N. Y.—Re- 
bublic Aviation Corp, 
atleido .iš darbo beveik 
darbininku.

vėl
400

Tel Avivas. — Izraelis 
lėktuvais siunčia žydams 
macų į TSRS.

Luanda, Angola. — Virš 
50,000 portugalų kareivių ir 
apie 500 lakūnų slopina An
goloje žmonių sukilimą.

Hollywoodas. — sulaukęs 
59 metų amžiaus mirė ar
tistas Peter Lorre.

Paryžius. — Iš Lotynų
Amerikos jau grįžo De

Washingtonas. —Genero
lui D. MacArthurui jau da
vė apie 20 pančių kraujo, jo 
gyvybė yra pavojuje.

Karačis. — Į Pakistaną 
atskrido R. Niksonas, kuris 
važinėja po Aziją.

Atėnai. — Graikijos ka
ralius Konstantinas susirū
pino Kipro reikalais.

Santiago. — Čilėje kairė- 
ja žmonės.
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Dėmesio JAV Senatui!
ŠIUO METU JAV Senatas turi pasiėmęs svarsty

mui bilių, oficialiai vadinamą H. R. 7152. Tai pilietinių 
teisių (Civil Rights) bilius, apie 55 puslapių rašto. Tai 
bilius-sumanymas, garantuojąs negrams pilietines teises 
ne tik balsuoti, dalyvauti rinkimuose, be£ ir laisvę gyven
ti, kur jie nori, teisę į darbą, teisę į mokslą. Kitais žo
džiais, šis bilius-sumanymas, kurį dabar Senatas svarsto, 
pripažįsta JAV negrams tokias pat teises, kokias turi 
kiekvienas baltas žmogus, ypatingai baltaveidis JAV pi
lietis.

Šis bilius buvo priimtas—290 balsų prieš 130—že
mesniajame JAV Kongreso bute, House, of Representa
tives.

Žemesniajame bute jis buvo be ilgų debatų priimtas 
taip, kaip jį kadaise buvo pasiūlęs prezidentas Kenedis. 
Dabar kyla klausimas, ką darys Senatas?

Gal būt kai kas pasakys: Senate yra Demokratų 
partijos narių daugiau nei respublikonų, tai lengvai bus 
galima ir šį sumanymą padaryti įstatymu.

Deja, taip nėra.
Tiesa, demokratai turi didžiulę daugumą senatorių, 

bet kas iš to, kad daug jų, iš pietinių valstijų, kovojo 
prieš Kenedį, o dabar kovoja prieš prezidentą Johnsoną 
aršiau negu dešinieji respublikonai. Diksikratiški sena
toriai visomis keturiomis kovojo prieš šį bilių, prieš šį 
sumanymą. Jie atvirai sako: jei negrams bus suteiktos 
pilnos pilietinės teisės, tai Amerikai būsianti didžiausia 
nelaimė; todėl jie visomis keturiomis kovoja ir kovosią 
prieš Civil Rights įstatymo priėmimą!

Senate, atsiminkime, yra tokia padėtis, kad bet ku
ris senatorius gali atsistojęs į tribūną kalbėti taip ilgai, 
kiek jis nori. Bereikalingas kalbėjimas skaitomas • fili- 
busterinimu. Atsistoja senatorius, sakysime, tarti žodį 
tam tikru klausimu, ir jis k^lba ir kalba betkokiu klau
simu, koks jam ant liežuvio užkrinta, ir tu jam nieko ne
padarysi! Sulaikyti jį nuo kalbėjimo be nubalsavimo ne
galima. Toks jau yra potvarkis pačiafne Senate. Buvo at
sitikimų, kad filibusterinkai kalbėdavo po 24 valandas 
vienu atsistojimu. Ir dabar pietinių valstijų senatoriai 

>jau organizuojasi tam* tikslui.:
Tik du trečdaliai senatorių, dalyvaujančių posėdyje, 

tegali nubalsuoti, kad ilgiau iškeltu klausimu debatuoti 
nevalia, kad debatai turi būti baigti. Bet sudaryti du 
trečdalius tokių senatorių ne taip jau lengva. Demokra
tų partijos lyderiai Senate negali dviejų trečdalių suda
ryti be respublikoniškų senatorių talkos.

Yra spėjimų, jog ilgainiui tai bus galima sudaryti, 
jog filibusterininkams kelias bus užkirstas, ir pilietinių 
teisių negrams suteikimas federaliniu įstatymu bus pra
vestas. Bet tai tik spėjimai. Manoma, kad šiam biliui, 
šiam sumanymui Senate teks išbūti ne vieną mėnesį.

Didžiausia baimė daugelį žmonių turi apėmusi ta: ar 
Senatas “nepataisys” to biliaus taip, kad jis pasiliktų be
verčiu ? O tai gali padaryti!

— 0 —
KAI KURIE SENATORIAI (pav., niujorkiškis 

.Keating) skelbia, kad pastaruoju metu jie gauna la
bai daug laiškų ir telegramų, reikalaujančių, kad Civil 
Rights bilius nebūtų Senate priimtas. Tų laiškų ateina 

. ypatingai daug iš pietinių valstijų. Sakoma, jog Missis
sippi valstijos seimelis paskyręs didžiules pinigų krūvas 
propagandai prieš šį bilių.

Laikraščiuose telpa daug agitacijos, už kurią rasis
tai brangiai apųioka, prieš negrams pilietinių teisių su
teikimą. Šaukiami masiniai mitingai, kur visokie birčis- 
tai, visokie rasistai kalba, įtikinėja, ragina klausytojus, 
kad jie reikalautų savų senatorių biliaus nepriimti.

Akiregy viso to: ką turi daryti tie, kurie stoja už 
pilietinių teisių suteikimą negrams? r

Aišku: liekasi vienintelis kelias: masinė kova, masi
nis reikalavimas, kad šis bilius būtų priimtas!

Tasai reikalavimas, toji kova gali būti pravesta vi- 
.sokiais būdais ir priemonėmis: laiškais, telegramomis se
natoriams, pasisakymais per spaudą, masiniuose mitin
guose.

Negrai žada paremti savo reikalavimus kovomis 
miestuose—kovomis už lygias pilietines teises. Baltieji 
turi jiems padėti. Visos šalies žmonių, trokštančių, kad 
negras turėtų lygią teisę su baltu žmogum, budėjimas 
turi būti padidintas. Juo didesnio dėmesio į tai, kas vyk
sta JAV Kongrese!

Prezidentas Johnsonas sako, kad jis dės visas pastan
gas, kad šis bilius būtų priimtas Kongreso neapkarpytas.

JAV žmonės turi padėti prezidentui šią kovą laimė- 
0 ti, nes tai kova už laisvę, už demokratiją visam mūsų 
^kraštui.
'.F1---------- ------

DIDVYRIŠKA ODESA
'Odesa.
miestas
Stalingrado, Leningrado ir 
Sevastopolio turi didvVriš- 

-.ko miesto vardą iš kovos

— Šis tarybinis 
greta Maskvos

NAUJI RAŠTAI

Pirmosios
Štai stovi prieš mano akis 

keturios nedidelės knygelės 
— tai pirmosios jaunų Lie
tuvos rašytojų knygos; 
Valstybinė Grožinės litera
tūros leidykla jas i įleido 
1963 metais.

Turime'suprasti, kad visų 
keturių leidinių autoriai — , 
jauni amžiumi, bet jau vi
suomenei buvo žinomi, nes 
jų kūryba per kurį laiką 
tilpo spaudoje—laikraščiuo
se bei žurnaluose.

Noriu mūsų skėaitytojus 
supažindinti su jaunaisiais 
autoriais, 1963 m. išleidu
siais į pasaulį savo pirma
gimius.
. “MĖLYNOS PUŠYS,” ei
lėraščių rinkinys. Autorius 
Vaidotas Spudas. Jis gimė 
193 5 m. Kaune, mokytojo 
šeimoje. Mokėsi Pasvalio, 
Biržų vidurnėse mokyklose. 
1957 m. baigė Vilniaus Vals
tybinio pedagoginio institu
to lietuvių kalbos ir litera
tūros fakultetą. Mokytoja
vo Medeikių, o nuo 1958 m. 
Linkuvos vidurinėse mo
kyklose. 1961 m. V. Spudas 
mirė. Jo pirmasis eilėraš
tis buvo išspausdintas rajo
ninėje spaudoje 1950 m.

“PRIE SK AM B A N č IŲ 
PLYTŲ,” eilėraščių rinki
nys. Autorius — Algiman
tas Bučys. Jis gimė 1939 
m. Kaune, tarnautojų šei
moje. Mokėsi Vilniaus II 
S Nėries vidurinėje mokyk
loje. 1962 m. baigė Vilniaus 
Valstybinio Kapsuko v. uni
versiteto istorijos-filologijos 
fakultetą. Šiuo metu mo
kytojauja Bartkūškio aš
tuonmetėje ' mokykloje. Pir
mieji eilėraščiai periodinė
je spaudoje buvo išspaus- 
‘dinti 1'962‘m.' • 1 * >'

“ŽYDI BIČIŲ DUONA,” 
apsakymai. Autorius —' 
Juozas Aputis. Jis gimė 
1936 m. Raseinių rajone, 
Balčių kaime, kumečių šei
moje. Mokėsi Viduklės vi
durinėje mokykloje. 1960 
m. baigė Vilniaus Valsty
binio universiteto istorijos- 
filologijos fakultetą. Šiuo 
metu dirba “Literatūros ir 
meno” redakcijoje. Pirma
sis Apučio apsakymas spau
doje pasirodė 1960 metais.

“KRITIKOS ŠTRICHAI,” 
straipsnių apie literatūrą 
rinkinys. Autorė — Aušra 
Sluckaite. Ji gimė 1936 m. 
Kaune, tarnautojų šeimoje. 
Mokėsi Kauno vidurinėje 
mokykloje. 1959 m. baigė 
Vilniaus Valstybinio uni
versiteto istorijos - filologių 
gijos fakultetą. Šiuo metu 
dirba Valstybinėje Grožinės 
literatūros leidykloje redak
tore. Pirmieji jos straips
niai periodinėje spaudoje 
pasirodė 1960 m. »

Kaip matome, Aušra Sluc- 
kaitė siekiasi būti literatū
ros kritike.

Biografinius autorių duo
menis paduodu taip, kaip 
juos išspausdino knygų re
dakcija.

Gaila, kad mirė V. Spu
das, turėjęs talentą būti po
etu.

Na, o visiems trims gy
viems jauniesiems auto
riams, išleidusiems po pir- 

I mąją savo kūrybos knygą,> 
linkiu sėkmės! Noro, ryž
to, žinau, jie turi užtenka
mai.

Ant “didvyrio” kapo
Kunigai ir smetonininkai 

lieja graudžias ašaras mi
rus “vaduotojų” vadui A. 
Trimakui. Jie, jį garbina 
kaip “didvyrį, dirbusį Lie
tuvos naudai.” Tačiau Lie
tuvos žmonės apie Trimaką 
turi visai kitokią nuomonę: 
jie laiko jį aferistu, lietuvių 
apgaudinėtoju. A. Dagilis 
savo knygoje “Dviveidžiai,” 
pusi. 45 ir 46 rašo:

“1924 m. gegužės 12 d. 
Rokiškyje buvo sušauktas 
vietos ūkininkų sąjungos 
smulkaus kredito banko 
steigiamasis susirinkimas. 
Rokiškio bažnyčios dekanas 
kun. Ignas Labanauskas, 
šaukiamojo susirinkimo ini
ciatorius, kviesdamas vals
tiečius tapti banko nariais, 
žadėjo jiems paramą ir pi
nigais, ir sėklomis, ir pa
dargais, o blogiausiu atveju 
nors nuo anststolio apginti. 
Susižavėjo valstiečiai kuni
go ir jo bendrininkų žo
džiais, : 
nius centus, pasirašė vekse
lius ir stojo į banko na
rius ... >

Bėgo laikas. Banko tary
boje šalia kun. I. Labanaus
ko atsirado gana įtartinų 
asmenybių: Pranas Mačiu' 
lis, Antanas Trimakas, Jo
nas Rimša, Antanas Taupys 
ir dar7 keli. Ėmė sklisti U 
gandai, jog po kuAigo va

Mielas Drauge Rojau!
Taigi pas mus apsireiškė 

dar vienas jūsiškis ameri
kietis rašytojas. Prieš ma
ne guli ant stalo ką tik iš
leista gerbiamo Antano 
Petrikos knyga “Apie švent
raštį, erezijas ir inkvizici
ją.” Ji išleista gražiai įriš
ta, su autoriaus portretu, 
Knygos tiražas — 7,000 eg
zempliorių. Knygos pradžio
je patalpihta J. Butėno pa
rašyta biografinė apžvalga 
apie A. Petriką, jo publicis
tinę bei visuomeninę veiklą.

Toji knyga bus naudingu 
įnašu į mūsų mokslinę-ate- 
istinę literatūrą ir patar
naus tolimesniam religinių 
prietarų nuvainikavimui.

Prašau prie progos per
duoti gerb. A. Petrukui pa
dėka ir labas dienas.

Pas mus jau laikas pra
sidėti pavasariui, bet kol kas 
laikosi gana stipri žiema su 
nemažais šalčiais. Meteoro
logai pranašauja ankstyvą

sukrapštė paskuti- j pavasarį, kokio. trokšta ir
mūsų žemdirbiai.

Būkite pasveikinti!
Su pagarba,

Justas
Vilnius

dovaujamo bankelio prie- « 
danga dedasi nesvarus cla- T • f • t

lykai— spekuliacija, sukčia
vimas, apgaulės. Tačiau vai 
džia tokiomis kalbomis ne
sidomėjo, o patys bankelio 
nariai buvo bejėgiai ką nors 
padaryti... Bankelio vado
vai tuo laiku rūpinosi, kaip 
pasiglemžti kuo daugiau 
pinigų sau. Vėliau teisme 
paaiškėjo, kad... ‘kunigas 
dekanas Ignas Labanaus
kas, būdamas Rokiškio ūki
ninkų sąjungos smulkaus 
kredito banko tarybos pir
mininku, Pranas Mačiulis 
valdybos pirmininku ir An
tanas Trimakas direktoriu
mi, susitarę ir bendrai veik
dami, 1928 m. gegužės 6 d... 
banko visuomeniniame susi
rinkime, naudodamiesi ban
ko narių neišmanymu ir ne
supratimu, ragino banko 
narius palaikymui banko 
pasirašyti ir išduoti ban
kui vadinamus draugiškus 
vekselius, sakydami, kad 
banko padėtis nėra bloga...

Taip 180 bankeli/^narių 
tą dieną pasirašė vekselius 
144,000 litų sumai, visiškai 
nenujausdami, kad tuo pa
čiu kartu daugelis jų pasi
rašė pareiškimus priimti 
juos į elgetų eiles’.”

Dabar matome, kad tasai 
liaupsinamas “didvyris,” su 
savo bendrais, Lietuvoje 
buvo įsivėlęs į labai nešva
rų biznį, nuo kurio nuken
tėjo gana daug neapdairių 
lietuvių, kurie juo pasitikė
jo. T. M.

R; Mizara

BALTIMORE, MD

MIAMI, FLA.
Čia skelbiame aukojusių 

vardus Antano Bimbos tei
sių gynimui. Aukos buvo 
surinktos LLD 75 kuopos

aplinkybėse, suirusiose šei
mose, arba atsilikusiose. 
Kalėjimų žiaurus režim^ 
ne pataiso kalinius, bet dar 
daugiau juos sugadina. Kad 
ir per klaidą nuteistas kalė- 
jiman žmogus, ten esamų 
sąlygų jis gadinamas, nes į 
jį žiūri kaip į prasikaltėlį, 
nusidėjėlį, kriminalistą, gi 
ir valdiškos įstaigos pripa
žįsta, kad labai didelis nuo
šimtis į kalėjimus visai ne
kaltų žmonių patenka.

Darbininkų klasei reikė
tų domėtis kaliniais, kurių 
9l9 nuošimčius sudaro darbo 
žmonės^ arba darbininkų 
jaunimasNReikėtų reikalau
ti vyriausybės, kad page
rintų I 
dėtų pastangas 
taisyti, perauklėti, grąžinti 
gerais žmonėmis į. visuome
nę, kad kalėjimas nebūtų 
kalinio pražūtis.

Dabar patekęs į kalėjimą 
žmogus tuojau netenką 
žmogaus veido, nes į jį žiff- 
ri su panieka. Buvo atsiti
kimų, kad nekaltas žmogus 
išsėdi bent šešis mėnesius 
kalėjime, kol jo nekaltybė 
išaiškėja, o jis jau vis tiek 
kitų akyse pasilieka “krimi
nalistu”. Tai ir nedyvai, kad 
dažnai, kada kalinys atbu
vęs skirtą laiką kalėjime, 
kai tik išeina, tuojau papil
do prasikaltimą.

John Balsys

kalinių sąlygas, lead 
jastangas kalinius pa-

prieš hitlerininkus.
Karo metu hitlerininkai 

labai sunaikino Odesą. Da
bar miestas atsisteigęs, tu
ri 700,000 gyventojų, jų tar
pe 120,000 žydų tautos žmo
nių, v

Roma. ..— Po Alpių kal
nais atidarytas 4 mylių ii 
gio tunelis tarp Italijos ir 
Šveicarijos. Jis susisiekimą 
sutrumpins 140 mylių tarp

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 75 kuopa aukojo $100.

Lietuvių Socialis klubas— 
$30.

Po $20 J. Smalenskas ir 
J. Barišauskass.

. Po $10? Paulina Urbonas, 
Petras Skeberdis, Halina, 
A. M. Valilioniai, Antanas 
Zavis, J. ir J. Viginiąi ir 
J. ir M ,Koch. x r

Po $5: J .ir S. Šukaičiai, 
Helen Mikštas, J. ir E. Slie
kai, Marcall Stankus, C. ir 
A. Aimantai, L. ir A. Ma-z, 
A. Makarevičienė, Ad. Kaz
lauskas, S. ir N. Kanapė, J. 
ir E. Kanceriai, V. Bovinas, 
J. Birštonas, K. ir N. Tamo
šiūnai, O. čerriavičienė, A. 
Rainienė, M. Kalvaitienė, J. 
Swort, S. ir J. Jurevičiai, 
Anna Zeidat, J. A., Walter 
Sack, M. Krupp ir Bertha 
White. '

A. Paukštienė $3.
Po $2: J. Balčiūnas, B. 

White, Lovelietis, A. Bube-

Johns ir Anna Tamchuk.
Po $1: A. Skeberdienė, E. 

Millerienė, H. Žekonienė, P. 
Bečienė, K. Kriauč i ū n a s, 
P. Milienė ir M. C.

Viso $379.00.
Širdingai ačiū už aukas 

visiems.
Jeigu kokia klaida būtų 

padaryta — praleistas ku
rio vardas ar ne taip užra
šytas, malonėkite padaryti 
pastabą, ir bus atitaisyta.

Dar kartą ačiū už nuo
širdumą.

E. K. Sliekienė

*

Kauno rajonas. Pogines tarybinio ūkio Užumaškio skyriuje 
sėjami žiemkenčiai.

/

2 p.-Laisve (Liberty)-— Penktu kovo (March) 27, 1964

Baltimorės ir Marylando 
valstijos kaliniai

Žmogaus gyvenimas ir 
užsilaikymas priguli ne tik 
nuo jo paties ,bet ir nuo tos 
visuomenės, kurioje jis gy
vena. Ką visuomenė gero 
sutvėrė žmogui, tai jis už 
tai jai turi būti dėkingas, 
bet ką ta visuomenė davė, 
kas kenkia žmogui, tai prieš 
tas sąlygas žmogus privalo 
kovoti.

Šalies vyriausybė yra 
aukščiausias visuomeninis 
organas. Darbininkai turi 
reikalauti, kad valdžia už
tikrintų visiems darbus ir 
žmonišką gyvenimą. Darbi
ninkai organizuotai turėtų 
reikalaut, kad valdžia dykai 
suteiktų medikalę pagal
bą visiems darbininkams, 
kad dor-: auklėtų, mokytų 
darbininkų jaunimą, kad iš 
jo nebūtų kriminalistų.

Jau ne kartą visuomeniš
kų tyrinėtojų buvo įrodyta, 
kad ekonominės sąlygos, 
neteisingas auklėjimas ir 
mokymas gimdo krimina- 
lystę, o tas labiausiai liečia 
negrus, kurie gyvena supu
vusiose lūšnose, bet ir už 
jas turi dar brangiau mo
kėti,, negu balti žmonės, 
gyvendami geresniuose na
muose. Negrai net ir prie 
sunkesnių darbų yra ma
žiau apmokami, kaip baltie
ji darbininkai, juos pir
miausiai paleidžia iš darbo, i * 
o paskiausiai į darbą sam-1 
do.

Pagal paties J. Edgar 
Hooverio, FBI viršininko, 
pranešimą, tai per 1963 me
tų devynis mėnesius krimi-I 
nalystės padaugėjo nuo 8 
iki 15 nuošimčių. Baltimo
rės mieste per tuos 9 mė
nesius buvo papildyta 12,-. 
147 kriminalystės.

1960 metų rekordai ro
do, kad Marylando valstijo
je buvo 24 kalėjimai, neį
skaitant policijos nuovadų, 
kurių kaliniai dar neįtrau
kiami į kriminalistų sąra
šus, valstijos kalėjimuose 
buvo 941 baltas kalinys ir 
1,155 negrai, viso 2,096.

Baltinio rėje negrų gy
ventojų yra apie 300,000, o 
Marylando valstijoje apie 
500,000, reiškia, apie vie
nas šeštadalis valstijos gy
ventojų, kurių yra virš trys 
milijonai. Betgi negrų kali
nių buvo daug daugiau, ne
gu baltųjų, o tai ir yra re
zultatai skurdaus gyveni
mo.

Rasinės neap y k a n t o s 
žmogus pasakys, kad negrų 
kalinių daugiau, nes jie yra 
“blogi”, “nekultūriški”, bet 
tai bus neteisingas pareiš
kimas.

Viešųjų mokyklų virši
ninkai raportavo, kad per 
30 metų valdžiai balto mo
kinio mokymas atsiėjo po 
$25, gi negro vaiko nuo $6 
iki $8, nes negrų vaikai bu
vo ir tebėra prastesnėse, 
blogiau įrengtose mokyklo
se mokomi, negu baltųjų 
vaikai. Negrų mokytojų al
gos yra mažesnės, negu bal
tųjų. Vargo, skurdaus gy- 
venimb sąlygos. dideliam 
negrų vaikų skaičiui neda
vė progų lankytis į mokyk
las, o dabar mažiau progų 
siekti aukštesnio mokslo.

Kas gi yra kaliniai? Aš 
trumpai rašysiu, kad neuž
imtų daug vietos, ir ne vien 
pasiremdamas knygų fak
tais, bet ir savo patyri
mais, kaip buvęs kalinys 
caristų pavergtoje Lietuvo
je ir čia Amerikoje.

Kalinių 90 nuošimčių yra 
jaunimo amžiaus žmonės, o 
kalėjimas, tai tų jaunų 
žmonių kapai. Dauguma 
kalinių yra augę blogose

Rochester, N. Y.
Kovo 14-tą mes minėjom 

Tarptautinę moters dieną. 
Turėjome vakarienę, o po 
jos buvo rodomi slenkantie
ji paveikslai iš Maskvoje 
įvykusios moterų konferen
cijos už taiką. Paveiksi^ 
rddė delegatė Dorothy Stei- 
oort. Buvo parodyta Mas
kvos miestas, įdomios salos, 
kitokios įstaigos, parkai, 
vaikų darželiai, sportinin
kų veikimas, dainos, šokiai. 
Steioort aiškino apie veik
lumą tarybinių žmonių ir 
jų draugiškumą, kurie pa
geidauja taikingo sugyvėli
mo su visomis kitomis šali
mis. Paveikslai buvo spal
voti, patiko susirinkusiems. 
Svečių ir viešnių turėjome 
gražų būrelį.

Mūsų klubietės, kaip bi
telės, gražiai ir nuoširdžiai 
dirbo. Maistą’aukojo, 0. 
Malinauskienė, E. Čereškie- 
nė, V. B.ullienė, L. Be., 
K. Žemaitienė, J. Kantenie- 
nė ir D. Valtienė. Pinigais 
aukojo: O. Gricienė, D. 
Naujalienė, J. Kantenienė, 
E. Shopes, Jankienė, M. 
Vinnik, A. Usevičienė, H. 
Velikienė, O. Zegi, O. Vili- 
maitienė, A. Duobienė ir W. 
ir R. Černiauskai.

ėjos buvo: A. Usevi- 
enė, K. Žemaitienė, V. 
ullienė ir L. Bekešienė. 

Prie stalų patarnavo -jį. 
Velikienė, O. Zegi ir 4- 
Kontenienė. Stalus sutaisė 
R. Barauskas ir G. Daukas.- 
Maistą ir virėjas suvežė K. 
Žemaitienė. Visiems auku- 
jusiems, dirbusiems ir da
lyvavusiems tariame širdin
gai ačiū.

nė. Turėjo operaciją... Ji 
dabar jau yra namie. Anta
nina Duobienė, rašant, dar 
yra ligoninėje. Turėjo ope
raciją. Abidvi draugės yra 
Moterų klubo narės.

Žiūrauskienė, Antano 
žmona, turėjo šoką. Labai 
gaila kad jaunai tenka sirg
ti. Linkiu visoms sergfip-

vėl su mumis būti.
Jeigu kurių dirbusių var

dą praleidau, tai prašau 
man pranešti ir klaida bus 
atitaisyta. L. Bekešiene



"Tiek daug įsigijau bičiuliifF^-
4 džiaugiasi Bota Lee Kaune

Žemiau spausdiname mū
sų bendradarbės žurnalis
tės Marijos Macijauskienės 
aprašymą apie amerikietės 
lietuvaitės filmų žvaigždės 
Rūtos Lee-Kilimonytės vizi
tą Kaune. Viešnia buvo ten 
kovo 18,y!9 ir 20 dienomis.

Redakcija
•

Mama lankstydavo atsi- 
vėžtines, dar kraitines raš
tuotas, drobes ir dūsaudavo. 
Dūsaudavo, prisimin d a m a 
jaunystę, sunkią, vargais 
pintą, skurdu dabintą, dū
saudavo, prisimindama už 
jū^rų marių paliktą lūšnelių 
Lietuvą, bet tokią artimą, 
dainingą, ir ašaros nejučio
mis per skruostus nuriedė
davo. Tada mažoji Rūtelė 
nebeiškęsdavo:

—Mama, mamyte, ko tu 
verki? Aš tave labai labai 
myliu.

Jaunoji Kilimonienė sū
paudavo ant rankų mažylę 
ir imdavo pasakoti apie Ii-j 
narūtę ir merginų dainas,' 
apie Dzūkijos ežerų akis, j 
apie miškus, žiemą vasarą ' 
amžiną pasaką sekančius... i 
O mergaitės vaizduotė jau 
kurdavo pasakiškas situaci
jas, ryškias spalvas... Lie-1 
tuva? Kaip ji atrodo? Ka- 
(te, mes ten nuvažiuosime? ‘ 
—Rūta dažnai įkyriai klau- j 
sinėdavo mamą. Kada?..| 
Gal būt. šis “kada” ir ska
tino Kilimonis, Kanadoje 
gyvenančių siuvėjų šeima, 
nuo pat vaikystės skiepyti 
vienturtei meile dainai, lie
tuvių liaudies dainai, moky
ti skambios, turtingos jų 
gimtosios kalbos. Rūta Ki- 
limonytė gimė Kanadoje. 
Reikia tik stebėtis, kad.žmo
gaus, niekad nebuvusio tė
vų žemėje, kalba iki šiol iš-1 
laikė tarmę, jos dainingu
mą.

Mažoii Rūta dar vaikys
tėje stebino tėvus ir pažįs
tamus nepaprastai gera at
mintimi, plastiniais jude
siais, gera klausa ir balse
liu. Mergaitei patekus į 
vaikų darželį, vedėja apsi
džiaugė tokiu stebuklu : 

. kiekvienoje saviveiklinėje 
pramogėlėje Rūtai tekdavo 
pagrindiniai vaidmenys. Vė
liau, tėvams persikėlus gy 
venti į Kaliforniją, į Holi
vudą, Rūta dažnai vaidinda- 
vo, šokdavo, dainuodavo 
kiekviename mokyklos pasi
rodyme. 1948-aisiais, dar 
nebaigus vidurinės mokyk
los, Rūta buvo pakviesta 
filmuotis filme “Septynios 

-nuotakos septyniems bro
liams,” kur ji atliko vienos 
iš nuotakų vaidmenį. Tai 
buvo pirmasis mergaitės de
biutas kino mene, atvėręs jai 
plačiai duris į Holivudo ki • 
x\o ir televizijos studijas.I 

T Nuo to laiko Rūta Kilimo
nis JLee, arba tiesiog Holi
vudo artistė Rūta Lee, su
kūrė daugiau kaip 500 vaid
menų televizijos studijų 
statomiems filmams ir 8 
vaidmenis kino filmams.
Savo tėvų gimtojoje žemėje

Šiomis dienomis Rūta Lee 
kartu .su tėveliais Juozu ir 
Marija Kilimoniais lankosi 
Tarybų Lietuvoje, džiau
giasi nauju gimtinės peiza
žu, darbo žmonių laimėji- 

• mais. Jai susipažinus su> 
jįkai kuriomis mūsų miesto ■ 
žymesnėmis vietomis, krei
pėmės į brangią viešnią — 
Rūtą Lee ,prašydami pasi
dalyti įspūdžiais.

—Aišiku, pirmiausia mes 
su tėveliais aplankėme kli- 

> nikose besigydančią senelę, 
—pradėjo pasakoti R. Lee. 

—Jūs nežinote, kokia ji lai
minga, kaip ja rūpinamasi, 
kaip ji čia prižiūrima! Mus 
lydėjo, pasakojo apie gydy
mą ,darbą ligoninėje keli 
gydytojai. Jie buvo tokie 
paprasti ir nuoširdūs, jog 
man atrodė, kad aš seniai 
su 'jais pažįstama. Mano 
tėvukas — aistringas me
džiotojas. Pasirodo, ta pa
čia liga “serga” ir ligoninės 
vyr. gydytojas Petras Ja- 
šinskas, todėl jiedviem tik
rai netrūko kalbos.

—Girdėjau, kad Jūs lan
kėtės mūsų dailės muzieju
je. . •

—Taip, — sako gyvai mū 
sų gyvenimu besid o m i n t i 
Rūta Lee. — Tai nuostabus 
muziejus. Aš kaip gyva ne
su mačiusi panašių į pa
prastos moters Daugvilie- 
nės kūrinius. Tiek sielos, 
tokia šiurpi praeities trage 
dija atskleidžiama, jog šal
tis nueina per nugarą, be
žiūrint. Stebina mane ir tos 
gabios moters nepaprastas 
kruopštumas, darbštumas. 
Įdomūs, iki šiol neregėtai 
muzika dvelkiantieji Čiur 
lionio darbai. Bevaikštant 
muziejaus salėmis, man kilo 
mintis: ar negalima būtų, 
dviems šalims—Tarybų Są
jungai ir Jungtinėms Ame
rikos Valstijoms — kultūri
nių ryšių dėka surengti, pa
vyzdžiui, pas mus, Kalifor
nijoje, Čiurlionio ir Daugvi • 
lienės darbų parodas?! Aš 
nenoriu viena domėtis to
kiomis proto ir talento su
kurtomis gėrybėmis, reikia, 
kad juos pamatytų Ameri
koje, ^Holivude...

Taikomosios -dailės paro
da!.. O, žinot; tas r-aštuo - 
tas mamos austas drobes 
iki šiol išsaugojom. Jas įrė
minau ir nukabinau viena 
kambario sieną. Yano ma' 
ma buvo labai gera audė
ja-..

Bandžiau ir aš lipdyti iš 
molio puodukus. Nelabai ly 
gūs išeidavo... Laisvalai
kiu mėgstu tapyti. Dažniau
siai tuos darbus, norėdama 
padaryti džiaugsmą, dova
noju draugams...

Kiek naujų draugų!..
Žinot, kiek aš čia naujų 

gerų draugų įsigijau?! Te
atruose, klinikinėje ligoni
nėje, vaikų darželyje Nr. 
16. Gerų draugų..-— Ir 
minutėlei Rūta Lee, užval
dyta staigiai blykstelėjusios 
minties, nutyla.—Iki šiol ne
galiu suprasti, kodėl žmo
nės vienas kitam daro blo
ga, vieni kitus naikina-., 
aš kalbu apie vokiečių oku 
pacijos dienas Lietuvoje-.. 
Mes buvome IX forte. Tie
sa, apie tas ir kitas baisy

bes, apie hitlerininkų žiau
rumus jau anksčiau žino- 
jaJi. Tai yra, ruošdamasi 
vaidinti filme “Eichmano 
operacija,” aš peržiūrėjau 
dešimtis dokumentinių fil
mų, kurie pasakojo apie vo
kiškąją okupaciją Europo
je... Iki šiol negaliu su
prasti, kai]) galima žudyti 
žmones. •. Mums pasakojo, 
kad iš IX forto keli kaliniai 
pabėgo. Reikia tik stebėtis, 
kaip jie išliko gyvi, merdė
dami tokiose sąlygose. Tur 
būt, juos stiprino viltis...

—Dovanokit, o kiek die
nų jūs žadate paviešėti Ta
rybų Lietuvoje?

—Nuvažiuosime i Dau
gus, tėvų gimtinę, paskui į 
Vilnių. Labai noriu Mask
vą pamatyti. Vieną kartą 
ir taip trumpai atvažiavus 
būtina pamatyti ją, Mask
vą. Kovo 23-ąją turiu jau 
būti Paryžiuje, ten susitik
siu su kino aktoriais, po to 
Viena...

—Mūsų skaitytojui būtų 
įdomu šį tą sužinoti apie 
jūsų kūrybinį darbą.

— Mano mėgstamiausias 
žanras — muzikine kome
dija- ..— ėmė pasakoti Rū 
ta Lee. — Tik gaila, kad 
šiuo metu panašių veikalų 
pas mus beveik nestato. He • 
livųde veikia daug televizi
jos [studijų ,o jose dirba ga- 
būsi įvairaus žanro režisie
riai'] Vienam atrodau dra
matinė, kitam—tinkanti tik 
komiškas ar lyrinio pobū
džio roles vaidinti. Ir taip 
stengiuos nė nuo vieno pa
siūlymo neatsisakyti: ' įdo
mu kurti skirtingus tipus, 
perteikti skirtingus tempe
ramentus, o taip pat dirbti 
pas įvairius režisierius, ku
rių požiūriai į statomus vei
kalus labai skirtingi. Tai 
didelė aktorinė mokykla.

Kaip mes gyvename ? Ato 
stogų aš niekad neturiu ir 
jų neimu. Štai ir dabar 
man trys filmai, kuriuose 
turėjau dalyvauti, dings
ta. . • Tai trys, apie ku
riuos žinojau išvažiuoda
ma... Tiesa, už dalyvavi
mą filmuose man gerai at
lygina. Bet juk dalis pini
gu eina senatvei... Pas 
mus aktoriai ir sportinin
kai gauna dideles sumas, 
tačiau jie labai trumpa i 
švyti scenoje, ekrane arba 
stadione. Tai apsprendžia 
amžius, nelemti metai, kon
kurencija. Senatvėje šios 
dvi profesijos negauna jo
kios pensijos. Todėl mes 
priversti kaskart atidėti šį 
tą ir juodai dienai. Bepigu 
pas jus—ateitis užtikrinta.

Besikalbant Rūta Lee pa
kvietė aplankyti LTSR nu- 
sielniusio kolektyvo Poli

Kauno istorinis muziejus. Iš šio bokšto sklinda varpu 
muzika, kurią atlieka kompozitorius V. Kuprevičius 

su sūnumi, Vilniaus konservatorijos studentu.

technikos instituto dainų ir 
šokių liaudies ans a m b 1 i o 
“Nemunas” repeticiją.

—Kanklės, tikros kank
lės!—nušvito, pravėrusi sa
lės duris, didelės gražios ru
dos viešnios akys: — Ir 
tautiniai rūbai. — Bet čia 
jos žodžius nustelbė karštos 
studentiškos ansambli e č i ų 
katutės. Rūtai Lee įteikia
mos azalijos šakutės ir juos
ta, sveikina instituto rekto
rius profesorius K. Bar
šauskas'.

Kad šoko, tai šoko!..
Suskamba žaidimo “Suk, 

suk ratelį” melodijos gar
sai, viešnia akimis ryte ry
ja kiekvieną programos nu
merį: Budriūno “Pasveiki
nimas,” choreografinis vaiz
delis “Gyvybe”...

Pakyla ansambliečių vieš
nia. Ašaros, nuoširdumo ir 
meilės lietuvių liaudies me
nui ašaros užgniaužia kva
pą.

—Ne jus man dėkavoki- 
te už apsilankymą, bet aš 
jums turiu dėkavoti už šo
kius, dainą. Jūs mane nu
stebinot savo nuoširdumu. 
Aš laiminga, galėdama lan
kytis Tarybų Lietuvoje. Vi
są gyvenimą atsiminsiu šį 
vakayą. Atvažiuokit gastro
lių pas mus, jeigu važinė
jai po kitas šalis!.. Taip 
gražiai jūs šokat. O dai
nas aš prisimenu, girdėjau 

I anksčiau — mama dainuo
davo, ir šokių melodijos pa
žįstamos. ..

Jaunimas neleidžia vieš
niai ir atsipūsti, kviečia ją į 
sceną kartu nusifotografuo
ti. Keičiasi adresais, prašo 
autografų.■■

Bet čia LTSR nusipelniu
sio artisto Ričardo Tarnu - 
čio balsas nustelbia bend
ra triukšmą: v c

—Kviečiame į šokius! Ar
moniką! .v

Šokiai! Ne, šitos progos 
viešnia nepraleis. Klumpa
kojis! Koks • pasisekimas: 
Rūtai Lee kiekvieną kartą 
naujas jaunikaitis!.. Dar 
ilgai negęsta salėje šviesa, 
ir vėlyvas praeivis stabteli 
išgirdęs lietuvių liaudies 
dainą ar trankaus šokio mu
ziką.

Atsisveikinusi su ansamb
liečiais, viešnia apžiūrėjo 
instituto klubą.

Vakar ji drauge su tė
vukais lankėsi jų gimtuose 
Dauguose ir Varėnoje. O 
vakare Rūta Lee žiūrėjo 
Muzikiniame teatre spek
taklį “Sevastopolio valsas.”

Šiandien Kilimonių šeima 
atsięveikino su naujaisiais 
draugais ir jau spėjusiu 
tapti artimu Kaunu.

M. Macijauskienė
(Iš “Kauno Tiesos”)

Lawrence, Mass.
Apie “Laisvę”

“Laisvės” vajaus metu 
man gelbėjo mano žmona ir 
S. Penkatuskas. Visiems se
niems skaitytojams atnauji 
nome. Gayau į Lietuvą 14 
naujų skaitytojų, o dabar 
dar vieną, tai viso bus 15. 
Daugelis iš Lietuvos gauna 
laiškų, džiaugiasi gaudami 
“Laisvę”, tai jiems didelė 
dovana.

Žinoma, neturint auto
mobilio, sunku vajuje dar
buotis, nes kaip kada tenka 
net už kelių mylių nuva
žiuoti. Pasitikiu, kad atei
tyje teiks draugai daugiau 
talkos.

yV. Kralikauskas

Roma. — Susiorganizavo 
nauja partija, kuri vadina
si Socialistų proletarų vie
nybės partija. Ji jau turi 
131,100 narių.

Scranton, Pa.
šian ir ten pasidairius

Mūsų gubernatorius Scran- 
tonas be galo pasitenkinęs, 
kad jojo užsispyrimas tapo 
pravestas didžiumos respub 
likonu seimelio atstovu, kad 
nukapoti atleistiems iš dar
bo pensijas: nemokėti jiems 
antrą dalį. Ponas guberna
torius sako, kad tuomi bus 

' sutaupinta $35 milijonai do- 
į lerių, tik nepasako kam ir 
kas dėlei to nukentės. Taip
jau jis posteringuoja, jog 
tuomi atsiras daugiau dar
bu ir bus sumažinta nedir
bančių armija. Bet kaip? 
Jo pasakos, žinoma, niekas 
daugiau, kaip tik politinis 
veidmaniavimas.

Vostik seimelis pravedė 
tąjį gubernatoriaus sugal- 
vojimą, kaip visi įmoninin- 
kai sušuko ir katutėms ėmė < 
ploti, kad ponas Scrantonas 
bus tinkamiausias kandida
tas^ prezidento vietai. O 
vienas respublikonų valsti- 
jinis šulas pareiškė, kad jis 
pilniausiai rėmė Goldwate- 
rį, o dabar jau remsiąs 
Scrantoną. O tas, žinoma, 
kuo aiškiausiai parodo, iš 
kokio molio sulipdyta res
publikonų partija ir josios 
vadai ir kiek iš tokių gali 
tikėtis darbo liaudis. Nors, 
žinoma, ir pas demokratus 
yra gana kraštutinių reak
cionierių, nenorinčiu skai
tytis su darbo liaudimi.

Kaip toli ir ilgai gali eiti 
mūsų šalis tokiuo keliu, ko- 
kiuo eina dabar? Gal nė 
jokioj kitoj šalyj tiek viso
kių piktadarysčių neįvyks
ta, kaip pas mus. Retai ku
rią dieną nepamatysi laik
raščiuose, kad nebūtų va
gystės, apiplėšimai, žmogžu
dystės ir ant kelių avarijos, 
kur daugiausia jaunuoliai 
nusisuka sprandus, arba dėl 
jų kvailiojimų kiti nuken
čia. Štai kovo 19 d. Hazle- 
tono miestelio 9 metų mer
gaitė išėjo ryte į mokyklą 
ir dingo. Žmogus nugabe
nęs pelenus į anglių iškastą 
griovį, rado mergaitės la
voną. Kada ištyrė, tai su
rado, kad mergaitė buvo 
pasmaugta, sudraskyta, iš- 
gvoltavota.

Argi tai reikia baisesnio 
dalyko ? Mergaitės vardas, 
Marisė Chiverelli.

Dar ši baisi žinia nenuti
lo, o jau kita iš Elmira, N. 
Y., arti mūsų valstijos, pa
sigirdo, kad ten atrado 12 
-metų mergaitės lavoną, Ma
ry T. Simson, irgi nužudy
tos, tik ne apdraskytos. Ir 
taip per laikrašičus ir radi
ją tik ir skamba žinios. Ir 
kur to visko priežastis? 
Aišku, supuvime kapitalis
tinės tvarkos. Ką mes gir
dim per radiją, ką matom 
televizijoj ir skaitome laik
raščiuose? Garbinimas mo
raliai supuvusių aktų, gar
sinimų ir garbinimų visokių 
supuvusių meilės “didvy
rių.”

Štai geras pavyzdys. Į vi
duriniąja mokyklą nuėjo 
vaikogalis pasirėdęs kaip 
“lošikas beatle.” Mokyklos 
vedėjas - principai pamatęs 
išvarė vaikogalį namo per
sirengti. Vaiko tėvas sušu
ko nesavu balsu: kaip tai 
mokyklos vedėjas gali var
žyti jo vaikui laisvę! Ir 
taip viskas ir slysta į patį 
dugną. Automatizacija di
dina nedirbančių eiles; jau
nuoliai išėję iš mokykų, ne
galėdami susirasti darbų, 
užsiima piktadarystėmis, o 
ypatingai prisižiūrėję tele
vizijoj visokių lošimų gar
sinimui biznių. I. V.

PHILADELPHIA, PA.
National Association of; 

Advancement of Colored 
People sako, tyrinės moky
tojų diskriminaciją. ' Sako 
turi įrodymų, kad daugely
je mokyklų diskriminacija 
palaikoma.

•
Laura Bayard, 82 metų 

moteris, areštuota už nele
galų svaigalų pardavinėji
mą' ir leidimą kortomis loš
ti iš pinigų. Teisėjas K. 
Ress ją padėjo valdžios 
priežiūron, iki sulauks šim
to metų. / Mrs. Bayard, iš
klausius nuosprendį, pasa
kė, kad ji nenori gyventi iki 
šimto metų, būdama niekam 
netinkama.

New Jersey busų streikas 
palietė ir Philadelphiją. Iš 
Camden o į Philadelphiją 
kiekvieną dieną pervažiuo
ja virš 50,000. Sulaikius 
Camdeno busus, automobi
liais susisiekimas padidėjo, 
Benjamin Franklin ir Walt 
Whitman tiltais pasunkėjo.

Pranešimu iš Washingto- 
no, Philadelphijos Navai 
Shipyardas paleis 600 dar
bininkų ne vėliau liepos mė
nesio ir, sakoma, nėra už
tikrinimo, kad nebus paleis
ta daugiau.

i — •_
Westinghouse Electric Co. 

sako, atleis darbininkus, bet 
nepasako kiek. Teisinasi ne
padaranti pelno.

Negrai pikietuoja presbi
terionų bažnyčios kleboną, 
kuris bažnytinėje svetainė
je leidžia laikyti vąikų pa
mokas palaikymui segrega
cijos, neperkeliant vaikų į 
baltųjų mokyklas.

Kovo pradžioje dirbantie
ji gavo taksų numušimą. 
Reporterių klausinėjami ar 
praleis gautus pinigus nu- 
mušant taksus pirkdami 
įvairius dalykus, padidini
mui gerlaikio, didžiuma at
sakė, kad taupys juodai die
nai, nes neturi’ užtikrinimo, 
kad nebus paleisti iš darbo.

League of Master Barbers 
nutarė pakelti už plaukų 
nukirpimą nuo $1,75 iki 
$2 ar $2.25.) Galutinas nuo
sprendis bus balandžio mė
nesį. 

•
Kovo mėnesio pradžioje 

Convention Centre per visą 
savaitę vyko gėlių paroda. 
Sakoma, įvairių gėlių buvo 
išstatyta milijono dolerių 
vertės ir skirta $75,000 pri
zais už vertingas gėles. Gė
lininkų s u vyk o iš visos 
valstijos ir New Jersey.

Pavasarį tirpstantis snie
gas ir lietus Susquehanna 
upę perpildė. 10 tūkstap^ 
čių gyventojų turėjo apleis
ti namus. Visi Rendvo mies
telio gyventojai pasitraukė 
į Centrinę Pennsylvanijos 
dalį.

•
Kovo 10 d. didelis vėjas 

su lietumi South Jersey Mt. 
Holly apylinkėje pridarė 
daug nuostolių: medžiai iš
versti ,namai nukentėjo, 7' 
žmonės sužeisti.

Harrisburge senatas 27 
balsais prieš 20 ir seimelis 
106 prieš 14 balsų (dalis de
mokratų protestuodami ap
leido susirinkimą) numušė 
antrą dalį bedarbių pašal
pos. Du demokratai prisi
dėjo prie respublikonų. 
Demokratai sako/ respubli
konai numušdami pašalpą 
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sutaupys dirbtuvių savinin
kams 55 milijonus dolerių, 
nuskriaudžiant 250,000 be
darbių.
■’Unijos suruošė didelę pro
testo demonstraciją prie 
kapitoliaus Harrisburge ir 
pasitiko gub. Scrantoną su 
pikietu, kuomet jisai kalbe- 
jo---philadelhijoje, 3,280 de
mokratų komiteto narių ėjo 
namas nuo namo surinkda
mi 118,000 balsų. Respubli
konai, turėdami didžiumą 
abiejuose butuose, to nepai
sė. AFL-CIO sako, eis į 
teismus, kad pa n a i k i n t ų 
respublikonų priimtą įsta
tymą. Spauda ir televizija 
buvųsu Scrantonu. Respub
likonių šūkis, kad numušus 
bedarbiams pašalpą atsikels 
daugiau dirbtuvių į valsti
ją. Kova nepasibaigė, nors 
Scrantonas bilių pasirašė.

Pilietis

New Haven, Conn.
A. C. Gilbert Toy kom

panija su pabaiga 1963 ir 
pradžia 1964 metų daug 
darbininkų atleido iš darbo.

Dabar ima atgal į darbą 
tuos, kurie sutinka 15 cen
tų per valandą pigiau dirb
ti, o kurie nesutinka, tai 
tiems nėra darbo. Kompa
nija neįsileido į fabriką uni
jos, tai dabar tai ko dar
bininkai susilaukė.

Winchester Arms Co. pa
skelbė, kad jeigu negaus 
užsakymų iš valdžios gink
lams, tai paleis iš darbo 300 
darbininkų. Jau dabar daug 
darbininkų yra paleistų iš 
darbo, o čia naujas pavo
jus kitiems .

• .nilgai policija veikė, kol 
sugavo titfs vagis: A. Roc- 

kco, 30 meKų amžiaus, R. Mo- 
sell, 24 mbUi, ir T. Reed, 
24 metų amžiaus. Jie užsi
iminėjo atimdinėjimais nuo 
moterų piniginių . Po areš
to pas juos policija surado 
daug piniginių su daugeliu, 
žiedų ir kitokių moteriškų 
reikmenų.v

LLD 16 kuopa gavo nuo 
Penktos apskrities raštinin
ko J. J. Mockaičio kvietimą 
prisiųsti delegatus į apskri
ties konferenciją, kuri ivyks 
bal^fidžio 26 dieną, Water- 
buryje. Mūsų kuopa visa
dos) dalyvauja, tai ir šiemet 
dalyvaus. Girdėjau, kad 
konferencijoje Jonas Gry
bas, iš New Yorko, paro
dys filmų iš Lietuvos .

J. Kunca

Cleveland, Ohio.
Parengimai

LLD 22 kuopa rengia po- 
velykį, kuris įvyks šeštadie
nį, balandžio 4 d., v a k a re, 
LDS klubo patalpoje, 9305 
St. Clair Ave. Bus gera va
karienė, bus ir “margučių. 
Šokiams turėsime muziką. 
Malonėkite atnešti kuopai 
dovanėlių.

Durys bus atdaros nuo 
5 vai. popiet, o vakarienė 
prasidės 6 valandą vakare. 
^Rengėjai kviečia skaitlingai 
apsilankyti.

1 Meno choro koncertas 
įvyks šeštadienį, balandžio 
26 d., Malenko svetainėje, 
911 Moud St. Kartu bus ir 
vakarienė. •

•
Moterų tarptautinės die

nos minėjimas buvo pasek
mingas ir skaitlingas.

' A. S.



Tarasas Ševčenka

KATERINA
Vasilijui AndreJevlėiui Žukovskį ui 1838 m. 

balandžio 22 d. atminti*)

(Pabaiga)
Ji pravirko ir nuėjo, 
Bravoruos6) sustojo 
Ir sūneliui ji meduolį 
Pirkus dovanojo... 
Ilgai, ilgai nelaiminga 
Ėjo, klausinėjo;
Kartais su 'sūnum nakvoti
Patvory turėjo.

Žiūrėkit, kam skirtos juodosios 
akelės—

Po svetima tvora verkti ir raudot. 
Mokytis gyventi reikia jums, mergelės.
Taip, kad nereikėtų kareivio ieškot, 
Kad jums nereikėtų kaip Katrei klajoti, 
Klausinėt, kam žmonės

( mėgsta piktai loti
Ir nenori leisti į trobų nakvoti.

Kam gi veltui klausinėti?
Argi žmonės žino?
Ką jau viešpats nubaudžia, 
Tą ir jie kankina...
Žmonės linksta tartum karklai, 
Kur tik vėjas pučia.
Saulė šviečia, bet nešildo 
Močios ii’ vaikučio.
Ir saulę uždengtų žmonės,
Jei jėgų turėtų,
Kad ji ašarų džiovinti
Vargšei negalėtų. y
Bet už ką gi, dieve brangus, 
Tokia nemalonė? - 
Ką gi blogo ji padarė, 
Ko nori tie žmoftės?
Kad raudotų. •. Kad 1/entėtų...

- Neverk, Katerina, 
Ašarų žmonėms nerodyk,— 
Kęski, jei kankina.
O kad nenuvystų veidas
Ir kakta baltoji, 
Nusiprausk prieš aušrą girioj 
Ašarom, brangioji.
Nusiprausk,—jie nesityčios, 
Kad tau sielą gelia, 
Ir, kol ašaros tau byra,— 
Atsigaus širdelė.

Štai kokia nelaimė,— 
matote, mergaitės,—

Pažaidęs, Katrusę paliko tasai.
Nelaimė nežiūri, su kuo reikia žaisti, 
Žmonėms gi, nors mato, negaila visai. 
“Tegu, sako, žūsta našlaitė varginga, 
Jeigu nemokėjo savęs ji tausot!” 
Žiūrėkit, mergaitės,

ka'd jums, nelaimingos, 
Taip pat nereikėtų kareivio ieškot! »

Kurgi Katrė eina?
Patvory jinai nakvojo, 
Prieš aušrą pakirdo.
Ji skubėjo Maskvos žemėn,

~ ~Bet žiema užvirto.
Laukuose vėtra švilpia, kaukia, — 
Žengia Katerina, 
Naginės, jai kojas dengia.
Kūną—palaidinė.
Eina, žiūri Katerina— 
Kažin kas šmėžiuoja. -. 
Tai, matyt, kareiviai joja. •. 
Vargšė vos alsuoja.
Ji bėgte prie jų nubėgo.
Sustojo ant tako:
“Gal Ivaną mano matėt?” 
“Nepažįstam,” sako.
Ir, žinoma, jie, kareiviai, 
Sau linksmai juokauna: 
“Na, merga! Na ir mūsiškiai! 
Ko jie neapgauna!” 
Pažiūrėjo Katerina: 
“Visi žmonės esam.
Neraudok, sūneli mano,— 
Ką reikės, iškęsim.
Su tavim toliau keliausim—
Gal aš jį sutiksiu, v 
Aš tave jam atiduosiu, 
Pati mirti liksiu.”

Žiemos pūgos staugia, švilpia, 
Tuščiais laukais skrieja.

x Stovi Katrė vidur lauko— 
Ašaras vien lieja.
Jau nurimo sniego vėtra, 
Viskas jau nutyko.
Dar raudotų Katerina .—
Ašarų nebliko.
Pažvelgė jinai į sūnų: 
Ašaromis prąustas, 
Žiūri jis, lyg ankstų rytą 
Gėlės žiedas rausvas.
Šyptelėjo Katerina,

. Graudžiai šyptelėjo:
Lyg gyvatė jai po širdžia 
Kažkas suspurdėjo.
Apsižvalgė Katerina—

6) Brovsrai — Kaimas netoli Kijevo, prie kelio 
j Maskvą.

Tik giria juoduoja, 
Pagiry viena trobelė 
Priešais ją dūluoja. 
“Einam, sūnau. Matai, temsta. 
Jei leis, čia nakvosim,
O jei ne, kieme kur nors.mes ... 
Nakvynės ieškosim.
Abudu mudu pernakvosim 
Šalty prie trobikės.
Kur tu, vargše, viens nakvosi, 
Be manęs palikęs?
Su šunim, sūnau, draugauki,— 
Kartais jie įkanda, 
Bet nuplėšti šlovę žmogui 
Niekad jie nebando.
Iš tavęs jie nesityčios, 
Neims tavęs keikti... 
Vai, aš vargšė nelaiminga! 
Kūr man eit, ką veikti?”.

Turi savo dalią net ir šuo pasauly, 
Kartais ir našlaitį meiliai pasitiks; 
Gal jį muš ir lojos piktai ir užgauliai, 
Bet jo motinėlę ramybėj paliks. 
Motiną Ivasiaus šmeižia, sparto koja, 
Sūnui jos neleidę nuo žemės pakilt. 
Ant ko visi šunes kieme piktai loja? 
Kas nuogam neleidžia troboje sušilt? 
Kas elgetą veda? Rastinukas juodas... 
Galva tamsiaplaukė—viena jo paguoda, 
Bet net tuo neleidžia žmonės pasigirt.

IV
•

Pakalnėje ir ant kalnelio, 
Nelyginant žili seneliai, 
Šimtmečiai stūkso ąžuolai. 
Tarp gluosnių užtvankos galai 
Ir tvenkinys netoli kelio, 
Ir eketė—toliau šilai.
Sužibus saulė greitai dingo, 
Pakilo žemėje blausi 
Pūga, ir sniego debesy 
Tik girios sugaudė aplinkui.

Pūga kaukia, staugia, švilpia 
Girioj ir ant lauko, 
Tartum jūra, baltas laukas 
Sniego vėtroj plauko. > 
Eigulys iš trobos ėjo 
Girios pažiūrėti, 
Bet kur tau! Nors durk į akį— 
Nieko neregėti!
“Na, ir pūga! Na, ir vėtra!
Mat velniai tą girią!
Bet kas čia? Kas tai'per žmonės 
Čion per sniegą irias?
Velnias juos čionai nešioja!.. 
O gal reik žygiuoti?
Ničiporai, pažiūrėki— 
Kareiviai snieguoti!” 
“Čia kareiviai? Kur kareiviai? 
Katerina klausė:
“Kur kareiviai? Kur vargšeliai?” 
“Gi čionai tikriausiai!”
Ir nubėgo Katerina, 
Atgal nežiūrėjo. ‘ 
Matyt, Maskva iš tikrųjų 
Jai galvoj lindėjo.
Lig aušros kareivį šaukė, 
Lig aušros be miego.
Per kemsynus, per kelmynus 
Vos gyva ji bėgo.
Ašaras ranka nušluostė
Ir basa sustojo,
O, kareiviai tartum vienas 
Visi artyn jojo.
“Oi, tu varge, varge mano! 
Vėl pradėjo skųstis.
Žiūri—prieky vyresnysis 
Ivanas brangusis.
“Vai,, brangusis, mylimasis, 
Kur tu pasidėjai?”
Griebia žirgą ji už žąslų, 
Tas, nepažiūrėjęs, 
Pentinais suspaudė žirgą. 
“Ko skubi, kur joji?
Argi savo Kateriuos 
Pažint nevalioji?
Pažiūrėki, bernužėli, — 
Aš gi Katerina! " 
Kam gi balno kilpą koja 
Nuplėšti mėgina?” 
O tasai tik žirgą varo, 
Nieko neatboja.
“Pagailėk manęs, brangusis, 
Aš—neašaroju!
Pažiūrėk, tavęs aš laukiau, 
Gyvenau aš tau gi!
Dievaži, juk aš Katriusė!” 
“Kvaile, pasitrauki!..
Vykite jūs šią beprotę!” 
“Dieve gailestingas!
Bet prisiekei tu mylėti 
Mane nelaimingą!” ' 
“Varykit ją! Ko sustojot?” 
“Ką? Mane varyti?
Ųž ką? Už ką, mylimasis, 
Nori taip daryti—
Veji Katrę, kur po vyšnių " . 
Vaikščiojo sodelį, 
Katrę, kur padovanojo 
Tau mažą sūnelį?
Mano brangus, mano mielas!.. 
Nestumk, patikėki...

4 " •

Tavo samdinė aš būsiu •.. 
Kitą tu mylėki.-.
Mylėk visas.. • Aš užmiršiu, 
Kad tave mylėjau, 
Kad dėl tavęs ir nuometą 
Užsisįaust turėjau.
Nuometuota!.. Kokia gėda! 
Geriau žūt šią dieną.
Palik mane, tik sūnelio 
Nepaliki vieno.
Nepaliksi?.. Nepamesi 
Manęs našlaitėlės?
Aš tau tuoj atnešiu sūnų.” 
Ir, duris atkėlus, 
Ji į trobą. Neša sūnų, 
Vargšą užkankintą,— 
Apsiverkęs, beveik nuogas,— 
Ašaros tik krinta.
“Štai jis, štai jis, pasidžiauki! 
Kurgi tas? Pradingo?
Tikras tėvas atsisakė 
Sūnaus nelaimingo! 
Dieve!.. O vaikeli mielas! 
i£ur mes kelio klausim? 
Kareivėliai! Balandėliai! 
Su jumis keliausim.
Nepalikit jo. Neleiskit 
Žūt jam. Nesijuokit!. 
Jūs nuneškit vyresniajam— 
Sūnų atiduokit.
Jeigu sūnų jis paliko— 
Ir man jo nereikia. 
Tegu tėvas savo dalią 
Sielvarte prakeikia! 
Nuodėmėj gimdyti sūnų 
Motinai reikėjo.
“Auk visų žmonių patyčioms!”— 
Ant kelio padėjo.
“Paieškoki savo tėvo, 
Man ieškot užtenka!” 
Bėga girion ji, palikus 
Kūdikėlį menką.
Verkia, šąla jis ant kelio, 
O tie jau nujojo.
Gal ir geriau—žmonės radę 
Priglaudė, užstojo.

Bėga Katrė basa girioj, 
Bėga ji ir šaukia. 
Tai Ivaną savo keikia, 
Tai verkia, tai laukia. 
Ir pribėgo girios kraštą,—: 
Tvenkinys juoduoja, 
Ir ties ekete tamsiąja y 
Ji staiga sustoja. 
“Priimk, dieve, sielą mano, 
Kūną nelaimingą!” 
Ir į eketę įšokus, 
Po ledu pradingo.

Juodakasė Katerina 
Rado, ko ieškojo. 
Vėjas papūtė, ir sniegas 
Pėdsakus užklojo.

Tai ne vėjas, ne šiaurusis 
Ąžuolyne ūžia, 
Tai ne sielvartas, ne vargas,

Amerikos vartotojas gaus 
daugiau protekcijos

Anksčiau buvo sakoma: 
“Tegu pirkėjas apsižiūri!” 
Šiandien šie žodžiai skamba 
pasenusiai, kaip ir mulas su 
vežimu. Prezidentas John- 
sonas neseniai pasakė, kad 
ši laikysena tuvi būti pa
keista sekančiav doktrina: 
“Tegu pardavėjas duoda 
pilną gėrybių nusakymą.” 
Tur ėdamas omenyje tai, 
prezidentas Johnsonas pa
darė' siūlymus pagerinti ir 
praplatinti legislaciją, kad 
padėtų vartotojams.

Vartotojas, žinoma, yra 
kiekvienas. Vartotojai kar
tu perka beveik du trečda
lius visų gėrybių, ekonomi
jos pagamintų. Tačiau jų, 
kaip vartotojų, įtaka nėra 
jaučiama valdžios legislatū- 
roje. Kaip darbininkas,-biz
nierius, ūkininkas, advoka
tas, gydytojas ar b,et kokios 
kitos profesijos pilietis jis 
yra gerai atstovaujamas, 
tačiau jo,' kaip vartotojo, 
balsas nėra garsus nei aiš
kus.

Todėl per daugelį metų 
federalinė valdžia suteikė 
per valstybines ir vietines 
įstaigas būdus apsaugoti 
vartotoją prieš apgaudinė
jimus ir neteisybes. Jau 
1830 m. Federalinė Standar
tų įstaiga buvo įkurta tei
singų svorių ir matų nusta

tymui . Taip pat per dauge
lį metų į maistą, vaistus ir 
kosmetinius dalykus buvo 
kreipiamas specialus dė
mesys, kadangi jų grynu
mas yra taip svarbus svei
katai.

>

Panašiai Federalinė Pirk- 
liavimo Komisija (Federal 
Trade Commission) įkurta 
1914 m., apsaugo vartotoją 
uždrausdama melagingus 
skelbimus, priversdama 

j tikslius medžiagų rūšių, 
’ drabužių ir kitų gėrybių pa
vadinimus. Ši komisija taip 
pat draudžia monopolį ir 
užtikrina kompeticija, kuri 
savo keliu duoda žemesnes 
kainas ir geresnę gėrybių 
rūšį, perkamų vartotojų. 
Dar kitos federalinės agen
tūros prižiūri elektros, tele
fono, gazo, geležinkelio bei 
oro kelių ir kitų priemonių 
kainas.

Prezidentas dabar Kon
grese prašo didesnio autpri- 
teto praplatinti “skydą,” 
kuris dabar dengia vartoto
jus, naujos akcijos, naujų 
produktų ir naujų būtiny
bių.

Jo siūlymai susidaro iš 
trijų pagrindinių kategori
jų. Pirma: daugiau galios 
federalinei valdžiai maisto 
produktų ir vaistų mėgini
mui ir atrankai, įskaitant ir

Kad miršta motuše.
Ne našlaičiai tie vaikeliai, ° Waterbury, Conn.
Kur verkia iš tyko, — 
Jiems paliko geras vardas, 
Kapas jiems paliko.
Nors išjuoktų pikti žmonės 
Vargšą našlaitėlį,
Paraudos jisai ant kapo— 
Bus lengviau jam vėlei. 
Kurgi eiti tam pasauly, 
Kurio tėvas atsisakė, 
Motina paliko?
Kas gi lieka rastinukui? 
Nors numirk iš gėdos! 
Tiktai dulkės viešo kelio, 
Tik vargai ir bėdos...
Kam tas juodbruvas veidelis? 
Kad visi pažintų?
Ar ne geriau, jei šie bruožai 
Visai nusitrintų?

V
Ėjo Kijevan kobzarius, 

Sėdo pailsėti.
Ant pečių jo vedliui krepšių 
Daug sukabinėta.
Vaikas, saulėje sušilęs, 
Snaudžia sau ant smėlio, 
O kobzarius gieda apie 
Jėzų kūdikėlį7).
Kas praeis—varioką meta 
Ar duoda meduolį.
Vieni—dainiui, o merginos 
Sušelpia jaunuolį.
Nuogas, silpnas, kojos basos... 
Juod^kasės žiūri:
“Turi puikų močios veidą, 
Tik dalios neturi!”

Šešiais žirgais užkinkyta 
Karieta važiavo, 
O karietoj buvo ponas 
Su žmonele savo.
Ir štai karieta ties šitais 
yargdieniais sustojo, 
Ir kažkas ranka pro langą 
Ivasiui pamojo.
Meta pinigus Ivasiui
Ponia iš kapšiuko. ?
Žvelgia ponas—nuo Ivasiaus 
Tuojau nusisuko, 
Antakius iškart pažino 
Ir akis pažino, 
Tiktai savojo sūnelio 
Paimt nemėgino.
“Kuo vardu?” ponia paklausė.
“Ivasius.” — “Vargšelis!” 
Arkliai nunešė karietą, 
Padulkėjo kelias.
Kėlės pamažu, suskaitę 
Jie laiminkį savo, 
Pasimeldė prieš saulutę 
Ir tolyn žingsniavo.
Peterburgas, 1838 m.

Išvertė Antanas Venclova

Nors “Laisvėje” jau bu
vo rasota apie LLD 28 kuo
pos susirinkimą, bet 
reikia'papildyti. Kartu buvo 
minėjimas Tarp ta utinės 
Moters dienos, kovo 8-os.

Nuo užkandžių gauta 
$30. Po $2 aukojo J. M. 
Svinkūnai, J. L. Žemaičiai, 
K. Danisevičius, o Petraus
kų šeima $3.

Po $1 aukojo: J. Čepukai- 
tis, J. J. Ynamaitis, V. Kara
lius, O. Bartkus, V. Rugi
nis, J. Vaitonis, V. Jakubo
nis, P. Bokas, J. Žiūraitis, 
A. Taurinskienė, J. Čepu- 
kaitis, J. Ulozas, Klem Yen- 
keliunienė, V. Krašnickas, 
I. A4)ložienė, M. J. Water- 
burietis, K. KrasnickasyJ. 
Maiga, J. Laurynaitis, 1 L. 
Butkevičienė, gi M. Paigis 
50 c. ir smulkiais surinkta 
50 c. Tai apsigynimo fondui 
surinkta $62, dadėjus dar 
$10 feuo pąrengimo, bend
rai susidarė $72.

Tenka>pasakyti kelis žo
džius apie gerą rėmėją J. 
Pakutką, “Laisvės” skaity
toją ir įstojusį j LLD. Kada 
tik mes turim didesnius pa
rengimus jis visuomet atsi
lanko ir aukoja. Neseniai 
aukojo $5 į apsigynimo fon
dą, taipgi ir Moters dieną 
aukojo $5. Jam didelis ačiū.

Sekmadienį, balandžio 26 
d., bus parodyti filmai iš ta
rybinės Lietuvos. Filmus 
rodys Jonas Grybas. Prašo
me dieną įsitėmyti.

Klem. Yenkeliuniene

7) Jėzus kūdikėlis — dvasinė giesmė.

Jrervy persodinimas
Amerikiečių chirurg^s- 

ortopedas dr. M ar morals 
tvirtina, kad jam pavydo 
surasti būdą nervams per
sodinti. ■ Kad nervai prigy
tų naujojoje vietoje, chi- 

' : rurgas juos apšvitinazelekt- 
Jjxmais. Matyti, švitinimas 

keičia persodinamų nervų 
ląstelių savybes: svetimas 
organizmas nereaguoja į 
jas, kaip į svetimą elemen
tą, ir negamina prieš jjp 
antimedžiagų. Tiesa, perso
dinti nervai n e p r i g y j a 
naujojoje vietoje pilna to 
žodžio prasme. Jie yra lyg 
savotiškas apvalkalas, ku
rio viduje atsistato savi li
gonio nervai.

Jeigu šis metodas pasi
tvirtintų, būtų galima per
sodinti nervus, paimtus 4š 
numirusiųjų, sukurti tie
siog konservuotų nervų 
sandėlius, panašiai kaip 
kraujo.

insektų naikinimą. Antra: 
didesnio autoriteto reikala
vime teisingo pakavimo. 
Supakavimas, prezidentas 
sako, yra faktinai “tylusis 
pardavėjas,” bet kaip toks 
“jis turi būti teisingas ir 
padedantis.” Produkto ko
kybė ant paketo turi būti 
tiksliai atžymėta paprastu, 
tiesiu ir lengvai matomu bū
du. Neteisingi nurodymai 
turėtų būti uždrausti.

NENUKRYPDAMI 
NĖ PER LAIPSNĮ

Panašiai, vis didesniam 
žmonių skaičiui skolinantis 
pinigus namų, automobilių 
ir kitų prietaisų pirkimui, 
valdžiai reikia galios reika
lauti, kad visi skolintojai 
aiškiai nurodytų skolinin
kui tikslią skolos kainą, 
įskaitant ir tikslų palūkanų 
dydį ant paskolintų pinigų. 
Be to, kadangi beveik 17 
milijonų amerikiečių dabar 
turi savo akcijas korporaci
jose esančios taisyklės pil
nos informacijos suteikimui 
turėtų būti taikomos ma
žoms ir didelėms korporaci
joms.

Prezidento Komitetas Var
totojų Reikalams (Commit
tee on Consumer Affairs) 
taip pat peržiūrės galimy
bes standarizuoti su suge
dusių dalykų pataisymus, 
kad būtų išvengta per dide
lių kainų už tokius patar
navimus ir blogos rūšies

zuota, vartotojai vis dau
giau darosi priklausomais 
nuo ekspertų, kad savo me
chaniškus įtaisymus galėtų 
palaikyti pilnoj vartojimo 
galioj.

Ar Kongresas per šią se
siją priims visus įstatymus 
ar ne, Prezidento siūlymai 
turės būti išklausyti. Bėfc 
kuriuo atveju žmonės visiHr 
sveikina valdžios atsižvelgi
mą įdidėjantį vartotojo ap- 

darbo. Kadangi visuomenė Į,saugos reikalingumą. • 
darosi vis daugiau mechani ACNS
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Vienas amerikiečių moks
lininkas padarė įdomų eks
perimentą su pingvinais. 
Paėmęs keletą paukščių iš 
li^do, esančio Antakrtidos 
pakrantėje, jis nuvežė jums 
į žemyno gilumą ir ten’pd*> 
leido. Pengvinai tučtuojau 
pasuko kranto link. Jų ke
lias buvo absoliučiai tiesi 
linija. Manoma, kad ping
vinai orie n t u o j a s i pagal 
saulę ir savo šešėlius.



A. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

I New Britain, Conn.
įf. Malinauskienė .. $80.00 
Geras draugas Pranas 10.00 
A. Bakevich ............... 3.00

Po $2: Gera Draugė, C. 
Remeitienė, J. Ambrose.

Po $1: A. Mažeikienė, J. 
Ščebeda.
Bavonne, N. J.
F. J. Milvid ........... $10.00
J. Kirmela ............... 10.00
S. Radušis ................. 5.00
A. M. bukaičiai....... .  3.00
Kenosha, Wis.

Po $5: Michael Vepraus- 
kas, Povilas Sprindis, Geor
ge Žilius, Gus Weneckas, 
Antanas ir Mary Borden, 
Frank Dementis, John ir 
A^Vina Stritch, Alex ir Stel
la Lisneik, Joe Baubonis, 
Paulina Moteczus (Chica
go, Ill.), Juozas Užusenis 
(Madison, Wis.), Draugas 
Bill (Cudahy, Wis.). 
Waterbury, Conn.
*Po $10: LLD 28 kp., P. 

Bokas, V. Yakubonis.
Po $5: V. Pakutka, Klem 

Yenkelunas, B. Marcinonis, 
Bimbos draugas, M. G. Wa- 
terburietis, K. Karolius.

Po. $3: A. Kudula, V. 
Daunis, C. Danisevičius.

Po $1: J. Žuraitis, V. Dvi- 
linskas, V. Ruginis. 
Haverhill, Mass.
A. P. Dambrauskas . $10.00

Po $5: M. A. Kazlauskai, 
Walter ir Antonette Rač
kauskai, A. Navickas, Po
pierinis. R. Šileikienė $3.

Po $1: B. Gumauskas, B. 
Mizara, J. Stančikas. 
Worcester, Mass.
P. Jelskiai ............. $10.00

Po $5: J. Laurušaitis, J.
M. Petkūnai, H. Žilinskie- 
rį|, Draugas, F. Kazeliunas, 
F Petkunas J. Jaskevičius,

Po $2: B. Cook, H. O 
Glebai (Gardner, Mass.). <

Po $1: H. Krajauskas,'1- 
Kasulis, Bacevičius, Dauge-į 
la, Sabaliauskienė, Deksnis, 
Senkus, Green, Žitkus. 
Eddystone, Pa.
LLD 6-ta apskritis . $25.00

A. Lipčius...............5.00
M S. Stasiukaitisy Philadel

phia, Pa. ... • • 5.00
A. J. Pranaitis, S^mden,

N. J.............................5.00
J. Pyvarun, Baltimore,

Md., ........................ 5.00
K. Kaptainis, Brooklyn,
# N. Y.......................... 5.00
Prof. Theador, Hartford, 

Conn.   ..............   3.00
Alex Velička, L. Island 2.00 
Detroit, Mich.
LLD 52 kp. _____  $20.00
Zigmas Ramanauskas 10.00 
St. Rusaitis ............... 2.00
Brooklyn. N. Y.
Antanas Litvaitis .. $10.00 
A. Bičiulis ............... 10.00
J. A.............................. 5.00
E. ir M. Liepai......... 5.00

Nuo Miami lietuvių $371 
gauta per Margaret Valilio- 
nienę. Aukojusiųjų vardai 
tilps korespondencijoj iš 
iMiami, Fla.
^Pittsburgh, Pa.
E. Rakita .. ...............$10.00

Po $5: O. ir J. Miliauskai, 
J. Mažeika, J. K. Mažukna.

Po $3i J. Briedis, J. Pipi
ras, J. Purtikas.

Po $2: M. Intfbras, ir U. 
Paich, J. Kuodis.

Po $1: J. Mauragienė, G. 
Lekavich, S. Manskienė.

Širdingai ačiū už aukas 
ir pasidarbavusiems. Pra
šau money orders ar Če
kius išrašyti: B. Kershulis 
vardu ir siųsti A. Bimbos 
nil. ginti Komitetui, 102-02 
^Liberty Ave., Ozone Park.

Y., 11417.
Sekr. J. Grybas

Budapeštas. — Apie vi
durį balandžio į Vengriją 
atvyks Chruščiovas.

Prof. B. F. Kubilius

Mano maršrutas ir 
padėkos žodžiai

Nacionalis Komitetas Ko
vai Prieš Fašizmą įgaliojo 
mane lankyti didmiesčius. 
Su laiku kiti miestai bus 
lankomi, kuriuose mūsų ko
miteto nariu dar nėra.

Šio maršruto tikslas buvo 
susisiekti su JAV įtakingais 
piliečiais. Toji misija buvo 
atlikta. Jos paseka trumpu 
laiku visiems paaiškės, vie
ningu ir organizuotu darbu 
prieš žmogžudžius fašistus, 
kurie gyvena tarp dorų A- 
merikos piliečių. Tarp tų 
karo kriminalistų yra ir lie
tuvių nemažas skaičius, nes 
jie be jokios priežasties žu
dė vaikus, senus žmones, 
moteris ir beginklius Lietu
vos piliečius. Organizuota 
veikla prieš juos turės pa
veikti JAV valdžios orga
nus ir ištrems tuos niekšus 
iš šios šalies. Tikiu, kad 
mūsų šalies moralė sąžinė 
veiks prieš tuos karo kri
minalistus.

Be paslaugos nuo seniai 
mano pažįstamų draugų ir 
draugių aš jokiu būdu bū
čiau neatlikęs šios svarbios 
misijos. Jų nuoširdus pa
tarnavimas man laike 
maršruto sutaupė daug lai
ko ir sveikatos, kurios aš 
neturiu per daug.

Bostonas, Mass.
Atvykau į Logano aero

dromą Bostone, mane pasi
tiko Gasparas Kvietkus ir 
jo maloni žmona. Jie su
teikė man nakvynę ir valgį 
per kelias dienas. Nuo daug 
metų jie yra mano pažįsta
mi ir uolūs draugai, nes ma
no žmona ir aš gyvenome 
daug metų jų name. Labai 
jiems ačiuoju. \

Būnant Bostone telefonu 
susiskambinau su įtakingais 
Massachusetts valstijos ly
deriais ir pagaliau turėjau 
konferenciją su jais. Kiek
vienas įdavė garbės žodį,, 
kad jie organizuosis depor
tavimui karo kriminalistų. 
Vakare turėjau susitikimą 
su Massachusettso lietuvių 
veikėjais. Jie užgyrė mūsų 
darbą, kad tie žmogžudžiai 
būtų pašalinti iš šios šalies. 
Esu 
kurie 
mą.

dėkingas lietuviams, 
atsilankę į susirinki-

Niujorkas
Būnant Niujorke Jonas 

Grybas — nuo daug metų 
mano pažįstamas ir bičiulis 
—ir J. Gasiūnas—mano ge
rai pažįstamaš nuo senų lai
kų draugas, padėjo man 
gausiai, suteikdami man 
nakvynę ir reikalingus pa
tarnavimus a u t o m o b iliu, 
kur tik reikalas vertė mane 
būti. Pagaliau P. Venta ir 
jo simpatiška žmonelė pa
kvietė mane į savo butą ii* 
vaišino skaniais pietumis. 
Iš širdies tariu jiems ačiū.

Būtų nepilnas pranešimas, 
nepaminint, kad “Laisvės” 
salėj skaičiau paskaitą te
moj: “Kodėl žmogus tam
pa kriminalistu?” Išvada 
išėjo iš tos paskaitos — “so
cialinės sąlygos padarė jį 
k r i m i n a 1 istu.” Kviečiau 
klausytojus naikinti tas so
cialines sąlygas, ir kartu 
tuos, kurie palaiko ,jas.

Tikrai Niujorko lietuviai 
mane priėmė draugiškai, 
ypatingai R. Mizara ir Prf 
Buknys. Iš širdies gilumos 
dėkoju jiems!

Pittsburgh, Pa.
Čia mane pasitinka mano 

seni veikėjai T. K. Mažuk
na, J. Mažeika ir J., Miliaus
kas viešbutyje. Pasikalbė
jome visais reikalais ir gc- 

roj nuotaikoj išsiskirstėme. 
Ant rytojaus apie penktą 
popiet susiskambinome- te
lefonu su Miliausku. Jis ir 
žmona kviečia mane atvyk
ti pas juos šeštą valandą 
v a k a r i e niauti į McKees 
Rocks. Atvykęs į jų kuk
liai atremontuotą namą ra
dau juos ir V. K. Remeiką— 
sūnų Miliauskienės — geroj 
nuotaikoj. Tikrai vakariene 
ir vaišės man patiko. Re- 
meikienės-Miliauskienės sū
nus yra inteligentas visa
pusiškai, plačiai apsišvietęs 
pasauliniais reikalais. Gi 
Miliauskas yra mano gerai 
pažįstamas nuo daug metų, 
kuomet mudu veikėme SLA. 
Įtakingi Pittsburgh o pilie ■ 
čiai prižadėjo man, kad jie 
sutvers priešfašistinį komi
tetą.

Cleveland, Ohio
Palikęs Pittsburghą, tą 

surūkusį ir nusenusi mies
tą, skendintį slėnyse ir ko
piantį į uoluotus, stačius 
kalnus, atvykau į Clevejan- 
dą. Nespėjau įžengti į sto
tį, J. Bagdonas pasitinka 
mane ir sveikina. Tikėkite 
man, nesitikėjau, kad jis 
pasitiks mane. Iš tikro man 
buvo malonu jį pažinti.

Baigiant susipažinimo for
malumą, Bagdonas kviečia 
mane vykti jo automobiliu 
pas jį-į namus. Tuo pačiu 
laiku jis sako: “Jūs bū
site mano name mūsų sve
čiu.” Tariu jam ačiū.

Už valandos laiko buvau 
jo name. Ir jis mane supa
žindino su jo žmona, sūnu
mi ir dukra. Jie visi man įų ir rinkis, kas tau 
buvo draugiški ir prielan- traukia. 7 
kūs. Nieko man netrūko randi pardavėją, kuris 
bunant_jų namuose. Valgiai i purį sukalba angliškai ir 
buvo rūpestingai pagaminti į tinkamai tave užkalbina., 
ir skanūs. Miegamasis kam- Reikia sakyti, kad jie yra 

nuolankūs ir gerai nusima
no apie savo , p r e k e s, bet 
mums jų kainos yra labai 

' nesuprantamos, nes ameri • 
lefonuoti savo įtakingiems koniškas doleris ^yya 12V2 
draugams, kurie turi plačią ^hlesnis u ž j ų 
politinę pažintį su Clevelan ■ 
do ir valstijos pareigūnais. 
Po visų pasikalbėjimų tele- 
fonuojant jiems, rezultatas 
buvo, kad mes tupėjome 
konferenciją, liečiančią ka
ro kriminalistus, kurie gy
vena tarp mūs. Jie priža
dėjo veikti už kriminalistų 
išdeportavimą iš JAV.

Baigdamas turiu tarti 
ačiū J. B a g d o n u i, kuris 
man padėjo susisiekti su 
įtakingais Cleveland© pilie
čiais. Be jo paslaugos aš 
būčiau bejėgis į trumpą lai
ką visus reikalingus asme
nis matyti. Nors tą dieną 
biauriai lijo, tačiau darbas 
buvo atliktas tinkamai. Ir 
vakare turėjau pasikalbėji
mą su lietuviais, kurie ma
ne gražiai priėmė. Daug 
ačiū tariu Bagdonui ir jo 
žmonai už suteiktą man 
malonę ir visiems Clevelan- 
do draugams, kurie suteikė 
man nuoširdų draugiškumą.

Maršrutas tęsėsi nuo š.
m. vasario 24 d. iki kovo • nuo"125’ikT 165pes77’Mano

barys buvo puikus.
Tą vakarą mes palydėjo

me įspūdingomis kalbomis. 
Rytojaus rytą pradėjau te-

Klaidos Atitaisymas y™ veršiuko odeles (taigi,
| patys geriausi, gražiausi),

’T * ' - H • 1 ' 1 — • ZU /-» « i • w“Laisvės” numeryje, kovo .sumokėjo $6 
20-tą, mano žiežirbose pa 
daryta klaida. Turėjo būti: 
Vilniuje sausio 9 ir 10 cl. 
įvyko Lietuvos Komunistų 
suvažiavimas, o ne Kompo
zitorių. Taipgi nubraukta 
ir mano pirmo vardo inicia
las “I,” o tik palikta Vie
nužis.

I. Vienužis

Keturi parubežiniai 
Meksikos miestai
IV

Mekskos parubežiniai mies
tai Mexicali, San Luis, No
gales ir Matamores, kuriuo
se mes lankėmės, yra blogu 
pavyzdžiu; jie taip apleisti, 
taip atsilikę nuo JAV mies
tų, kad net stebėtis reikia! 
Gatvės negrįstos, nėra ša
ligatvių, namai sustatyti 
kaip kam pakliuvo, be vie
nodumo, be tvarkos. Per
dėm rėžia akį neturtas.

Žmonės, ypatingai vyrai, 
stovinėja, vaikštinėja, kaip 
ir ko liūdi, tačiau visi at
rodo galinti dirbti fizinį 
darbą. Atrodo pavalgę, ne- 
išbadėję, aprėdalas nors pa
prastas, bet viduti n i š k a i 
švarus. Tiek daug rankų, 
tiek daug darbo jėgos, juk 
galėtų šaliai padaryti pra
bangą. Perbuclavoti šiuos 
visus savo laiką atgyvenu
sius pastatus, padaryti juos 
patraukliais. Bet, deja, to 
nedaroma.

Vietomis matosi, kad gat
vės buvusios asfaltuotos, 
bet dabar jos paskendusios 
smėlyje ir šiukšlėse. Ma
tosi ir vienas kitas auto
mobilis, bet tokiomis gatvė- 
mis juk greitas važiavimas 
neįmanomas, taigi, važiuo
jame lėtai. Vėjas pakelia 
dulkes ir kada ratai truputį 
smėlį sujudina, tada neša jį 
į šaligatvius, į namus, duris, 
langus, kurie jau ir taip 
mažai skiriasi nuo smėlio

Vienas iš sunkiausių tu
ristui, jei negali surasti, 
kuris galėtų kalbėti angliš
kai. Jei nori ką pirkti, tai 
dar gali matyti šen ten lan
guose prekes, taigi eik į vi- 

i aki 
Daug kartų su- 

į pesą. 
Už amerikonišką dolerį tu 
gauni 12'/2 jų pinigais, o 
pesas jiems, kaip mums do
leris Amerikoje, o jų pesas, 
lyginant su amerikoniško 
dolerio verte, tik 8 centai 
amerikoniškais. P a v., už 
20 amerikonškų dolerių gau
ni 250 meksikoniškų pesų. 
Bematant gali palikti dide- 
Jiu turčium ir bematant 
gali padaryti didelę klaidą. 
Taigi, vis reikia sustoti, pa
galvoti, apsiskaičiuęti; jei 
ant prekės yra kaina pažy
mėta meksikoniškais, tai 
jau tu privalai žinoti, kur 
tu stovi skaitant ameriko
niškais, arba priešingai.

i Nors ir čia pat prie ru- 
bežiaus, kaip sakoma, ne
reikia įsivaizduoti, kad visa 
Meksika taip atrodo, o vis
gi yra vidutiniškai švarios 
krautuvės, kuriose randasi 
prekės su dideliu pasirinki
mu; kainos, palyginus su 
meksikoniška valiuta, yra 

j gana aukštos: pora vyriškų 
. arba moteriškų batelių —

žmoną pirko gražaus pada
rymo batelius, jie tariamai

amerikoniš
kais, o jų pinigais 75 pe
sus. Pirko vieną kitą mo
terišką rankinuką (pocket
book), sumokėjo po 5, iki 
$6 amerikoniškais.

Na, o meksikoniška ge
ra brande Tequila. Jų kal
ba štai kaip šis gėrimas aG 
rekomendu o t a s : Tequilla 
Lauza, Envasado dc oregon. 

Ši degtinė yra padaryta iš 
tam tikrų kaktusų (cactus). 
Pas mus tokios degtinės nė
ra, nedirbama. Sakoma, 
daugelis amerikonų greit 
nusigeria Meksikoje, nes 
nežino Tequilos veikmės; ji 
iš karto skani ir minkštutė 
gerti, bet vėliau parverčia 
ant šono. Aš pirkau tos 
degtinės ir parsivežiau į 
Jungtines Valstijas. Į Ari
zona valstiją leidžia įsivež
ti vieną galioną—4 kvortas 
arba 5 fiftes vienam kelei
viui. - Jei važiuosi dviese, 
tai jau gali vežtis dukart 
tiek, nemokant muito. O 
Texas valstijoje grįžtant iš 
Meksikos ir nešantis ar ve
žantis degtinės jau reikia 
mokėti muitą, nustatytą su- 
lyg degtinės originalia ver
te; taigi mokėjom įvairiaip 
—nuo 40c iki 45c buteliui.

Dar yra ir sękamas pa
tvarkymas. Jei tu parube- 
žio valstijos gyventojas, tai 
tave registruoja einant per 
rubežių, ir nešantis degti
nės tau neleistina daugiau 
kaip viena kvortinė per mė
nesį. Mat, čia reikia apsau
goti ir savo biznį. Tačiau 
mums, esant iš tolimesnės 
valstijos (Michigan), buvo 
leistina kiekvieną kartą 
vykstant per rubežių (ne
registruotai) parsigabenti 
po galioną, ir tt. Ką su tiek 
degtinės žmogus veiktum?

Daug kartų lankėmės 
Matamoros mieste, kuris 
tik perėjus tiltą skersai

BINGHAMTON, N. Y
Liūdnas prisiminimas ’
Rodos, dar taip neseniai | 

mūsų tarpe buvo ir su mu- 
piis energingai veikė drau
gė Onutė Mikolajūnienė. O 
pažvelgus į mirusiųjų sąra
šą randame, kad jau suka
ko 11 metų kai; negalestin- 
ga mirtis užgesino jos gy
vybės žiburėlį. Ta liūdna ir 
skaudi nelaimė įvyko 1953 
metų balandžio 3 d.

1912 metais Onutė Miko
lajūnienė (po tėvais Kutai- 
tė) atvyko, į gražiai išgar
sėjusią “aukso šalį”—Jung
tines Amerikos Valstijos, 
pačiame jaunystės gyveni
mo gražume. Ji atvyko pas 
jau čia gyvenusius draugus 
bei pažįstamus ir visados 
čia gyveno.

1916 metais velionė Onu
tė su Povilu Mikolajūnų ci
viliniu būdu sukūrė porinį ( 
gyvenimą. Išauklėjo šeimą: 
sūnų Alfonsą ir dvi dukte
ris Anną ir Lilijaną. Ji nuo 
pat jaunų dienų buvo sąmo
ninga lietuvaitė ir blaivai 
žiūrėjo į šviesesnį žmonių 
gyvenimą.

Žymėtina, kada 1916 me
tų rugsėjo 6 d. kūrėsi Lie
tuvių IVjoterų Progresyvio 
Susivienijimo 23-čia kuopa, 
ir velionė Onutė buvo kū
rėjų tarpe. Nuo čia ji ir 
pradėjo žygiuoti šviesą ro
dančių keliu. Ji pamilo jį ir 
nesigailėjo sunkaus darbo 
ir ryžtingos energijos pa
žangiųjų veiklai, su kuria 
velionė buvo drūčiai susiri
šusi. Velionė keliais atve
jais ėjo LMPS 23 kuopos 
organizatorės ir iždininkės 
pareigas. Taipgi dalyvavo 
keliose LMPS 4 rajono kon
ferencijose delegate. Pri
klausė prie vietinės pašaipū
nės draugijos ir ėjo iždinin
kės pareigas per ęilę metų.

1963 metų liepos 2 d. tu
rėjome moterų susirinkimą, 
kur buvo suorganiz uotas 
ALDLD 20 kuopos Moterų 
Skyrius. Velionė Onutė dar 
su didesne energija stojo į 

upę Rio Grande. Mūsų pu
sėj čia pat rubeži u o j a s i 
Texa^miestas Brownsville. 
Nors Brownsville labai at
silikęs miestas, bet Mata
moros dar blogesnis. Gal 
jis yra ir senesnis už 
Brownsvillę, todėl ir jo iš
vaizda nepavydėtina. Lūš
nos ir lūšnos, dulkėtos ir 
purvinos. Prisipažinsiu, ne
buvome pačiame miesto 
centre, nes automobiliu ne
norėjome ten važiuoti, nes 
reikia automobilį apdrausti, 
kadangi Amerikos apdrau- 
da ten neatsako. Apdraudos 
kaina — už vieną .savaitę 
$12.50, už mėnesį $32. Tai
gi mes kiekvieną kartą va
žiavome busu. Įdomu, va
žiuojant iš Brownsvilles į 
Matamorą per Rio Grande 
upę tiltu mokama 13c už 
pasažierių, o grįžtant iš 
Matamoros tuo pat tiltu 
—tik 7c.

Perėjimas labai lengvas. 
Įvažiuojant į Meksiką nie
kas nieko neklausia, gi grįž
tant paklausiama, kiek lai 
ko išbuvai Meksikoje, ką 
parsigabeni (turi būti ne 
daugiau $100 vertės) ir ar 
tu esi Amerikos pilietis. 
Viską atsakius teisingai, ar
ba gražiai pamelavus, bet 
tik savęs neinkriminavus, 
leidžia atgal be trukdymų, 
net ir pilietinių popierių bū
tinai nereikalauja parodyti.

Matamoros mieste Jmes 
buvome, kada ten buvo di
delė tautinė šventė — pami
nėta Meksikos nepriklauso
mybės diena. Didžiulėje 
aikštėje — minios žmonių.

Dzūkelis

jį ir sutiko eiti iždininkės 
pareigas. Truputį vėliau 
įrašė ir savo jaunas dukry
tes Onytę ir Lillianutę į 
Moterų Skyrių. Velionė O- 
nutė dalyvavo delegate pir
mame Amerikos Lietuvių 
Moterų Progresyvių Susi- 
vienijmo seime, įvykusiame 
1939 metų rugsėjo 7, 8 ir 
9 dienomis, Brooklyne. O 
kur įvairių pramogų, pobū
vių suruošimas, sukėlimas 
finansinės paramos svar
biems tikslams, susirišu- 
siems su pažangiąja veikla! 
Velionė Onutė niekados ne
atsisakė dirbti. Ji dirbo 
energingai ir širdingai. Ir 
nė joks darbas velionei ne
buvo persunku.

Deja, gyvenimas ėjo 
savo keliu, n e š d am a s 
žmonijai džiaugsmus ir 
skausmus. Ir velionė Onutė 
tapo paliesta didelės nelai
mės: sunkiai susirgo jos 
dukrytė Lillianutė, kuri gy
dėsi Broome apskrities ligo
ninėje per keletą metų. Tas 
daug paveikė ir velionės 
sveikatą.

Sušlubavus velionės svei
katai, kad ji ir labai neno
rėjo, o tačiau buvo privers
ta 1947 metais pasitraukti 
iš LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus iždininkės parei
gų. O nuo 1949 metų visiš
kai nebegalėjo dalyvauti

Velionė Onutė Amerikoje 
išgyveno 41 metus. O per 
trisdešimt septynerius me
tus savo sunkaus gyvenimo 
dalį skyrė širdingai ir ner- 
gingai veiklai už d&rbo 
žmonių šviesesnę ateitį.

Šiandien, minint tą liūd
ną įvykį, prisimename jos 
kilnią veiklą, ir žinome, kad 
jos liūdi ne tik jos vyras 
Povilas, sūnus Alfonsas ir 
jo šeima, duktė Onytė Ba
ka ir jos šeima, bet liūdime 
ir ‘ mes,' pažangietės, nete
kusios nenuilstančios dar
buotojos visuomenės labui.

Velionė Onutė ilsisi gra-

5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt, kovo (March) 27, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Full charge, 
own rooho. Motherless children, 
ages 19, 10, 12. Suburban Home. 
Salary open. Call MA. 3-0918. 1 

(25-26)

HOUSEKEEPER
Complete charge. Live in. For 2 
adults. Own room. Good salary. 
Steady position. CH. 7-1711.

(25-27)

WANTED—White woman to live 
in. Help in general household du
ties. Cook and care for children. 
Call BR. 9-0231.

’ (25-27)

WOMAN. Experienced and de
pendable. To live in. Cook and 
housework. Excellent salary. Nice 
quarters. References. OL. 9-1889.

(25-26)

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 3-8800. 
Ext. 350 or appt. Miss B. Lippe, 
Dir. 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)

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)

J MACHINISTS
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 & MUI Sts.

Norristownj Pa.
(24-25)

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

Apply—
WILLOW RIDGE FARM 
North Willow Grove, Pa.

(25-26)

Elizabeth, N. J.
BANKETAS

L.D.pAklųbas rengia ban
ketą,kuris įvyks šeštadienį, 
balandžio 11 dieną, 408 
Court St. Pradžia 6 vai. va
kare.

Bankete bus pagerbta 
klubo veikėjai Elena Kudir
kienė ir lįnas Bečys. Daly
vaus ir Antanas Bimba, ku
ris pasakys dienos svar
biais klausimais kalbą. Sve-^ 
čių bus iš plačios apylinkės?

Gaspadinės p a g a m i n s 
skanių valgių.. Nepraleiski
te progos. Kurie rengiatės 
dalyvauti, tai praneškite ne 
vėliau balandžio 5 dienos, 
kad žinotume, kiek gaminti 
maisto. Praneškite laišku 
408 Court St., arba telefo
nu: EL. 59714.

Kviečia Komisija

žiose Vestal Hills Memorial 
Parko kapinėse, šešiais mė
nesiais vėliau mirė sunkiai 
ir ilgai sirgusi velionės duk
rytė Lillianutė. Ji taipgi 
palaidota tose pačiose kapi
nėse šalia mamytės.

Tebūnie jos atminimas 
gyVas mūsų širdyse. Gai
la^ kad be laiko ji išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo.

Onyte Wellus
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Šeštadienį įvyks 
demonstracijos

Prieš Velykas, šeštadie
nį, kovo 28 dieną, 1 vaLpo 
pietų, Union Square, presi
des demonstracijos už tai
ką. Jas ruošia: laikraštis 
Catholic Worker, Commit
tee for Nonviolent Action, 
New York Council for, a 
Sane Nuclear Policy, įvai
rios studentų organizacijos, 
Women Strike for Peace ir 
kitos organizacijos.

Studentai susiburs i gru
pes eilėje miesto daliuj ir 
priemiesčiuose, į Unipn Sq. 
daugelis pribus jau organi
zuotai.

Bus reikalaujama, kad 
Jungtinės Valstijos iš
trauktu savo militarines jė
gas iš Pietų Vietnamo, kad 
militarizmui skirtus pini
gus atiduotų kovai prieš 
vargą ir skurdą.

Demonstracijų organiza
toriai kviečia visus atsilan- 
kvti, prisidėti prie kovos 
už taiką. •

Union Sq. yra virš 14th 
St. stoties (BMT linijų), 
Manhattane. Mitingams pa
prastai skirta aikštės ga
las prie 16th St. ir Broad
way.

KRISLAI
. Tąsa iš 1-mo pusi, 

talistinėje santvarkoje auto- 
matija didina nedarbą, sparti
na ekonominę krizę, didina 
milijonams žmonių vargą ir 
skurdą. s

Socialistinėje santvarkoje 
automatija lengvina darbą, 
neša visuomenei palaimą.

Indija siekiasi pravesti pla
čią “šeimų planingumo pro
gramą,” kokios ji nėra savo 
istorijoje turėjusi.

Tai gimdymo kontrolės pro
grama, kurios . įgyvendinimui 
atidaryta virš 9,000 klinikų, 
turinčių pakankamai gimdy
mo kontrolei įrengimų; taipgi 
atidaryta 138 klinikos, kurio
se veltui atliekamos aborci- 
jos ir sterilizacijos (nevaisin
gais padaryti).

O pas mus, Jungtinėse Valsti
jose, šimtus metų atsilikę įsta
tymai tokį darbą, kokį prave
da Indija, skaito kriminaliz- 
mu ir prasikaltusius sunkiai 
baudžia.

Religinis fanatizmas — di
džiausias gimdymo kontrolei 
priešas. /

žinote,v kad 1963 metais 
Fordo automobilių korporaci
ja padarė pelno (taksus atmo
kėjus) $480,700,000. Tai nau
jas pelno rekordas.

Nepaisant to, Henry Fordas, 
bijodamas automobilių darbi
ninkų reikalavimo pakelti al
gas, pradėjo verkšlenti, kad 
jo korporacija daro per mažą 
pelną.

Automobilių korpora c i j o s 
bendrai (taksus atmokėjus) 
1963 metais padarė virš dvie
jų bilijonų dolerių, pelno. Tai 
irgi rekordinis pelnas.

Automobilių darbininkų uni
ja reikalauja, kad tų didžiu
lių pelnų dalis eitų darbinin
kams. Teisingas reikalavimas.

Tarybų Sąjunga už 
nevaržomą prekybą

Ženeva. — Kovo 23 dieną 
čionai atsidarė tarptautinė 
konferencija prekybos ir 
ekonominio besivy s t y m o 
reikalais. Į konferenciją at
vyko 113 šalių delegatai, 
kurios įeina į Jungtines 
Tautas ir trys delegacijos 
tų šalių, kurios dar nėra 
Jungt. Tautose. Yra atvykę 
delegatai' Kini j os, V okieti- 
jos Demokratinės Respubli
kos (Rytų Vokietijos) ir 
Vakarų Vokietijos, kurių 
priėmimo klausimas bus ap
svarstytas.

JConferencijai pasveikini
mą prisiuntė Nikita Chruš
čiovas, TSRS premjeras.

Iš mažo debesio 
didelis lietus

Juokdariai dažnai sako, 
prisirengi prie lietaus, tai 
tau saulutė net skūrą nude
gina; prisirengi prie saulė
tos dienos, tai tave lietus 
prigirdo. Prie to galima 
prilyginti LLD 185 kuopos 
koncertą, kuris įvyko kovo 
22 d. “Laisvės” svetainėj. 
Sakė kiti ir aš pats maniau, 
kad iš to koncerto ne kas 
bus dėl tam tikrų priežas
čių. Jausmai taip diktavo. 
O kai susirinkome į svetai
nę — kokia nuostaba! — gi 
žmonių pilna pilnutėlė sve
tainė. Ot, ir suklydome ki
taip manydami.

I

Programa buvo sudėta 
net iš penkių dalių—Brook- 
lyno Aido choras, to paties 
choro moterų kvartetas, 
Victor Becker, Nastė Buk- 
nienė ir Jonas Grybas.

Choras sudainavo net per 
du išėjimu. Ir per tuos du 
išėjimus choras davė susi
rinkusiems ko pasiklausyti 
ir kuo pasigėrėti, ir malo
naus pasitenkinimo. Tik 
gaila, kad čia negaliu pažy
mėti, katra jų daina buvo" 
atlikta įspūdingiau ir dau
giau žavėjančiai todėl, kad 
ąpausdintos programos ne
buvo. O iš atminties yra 
gan vargu daug ką sužymė
ti tokiame gausiame dainų 
turiny.

Negalima praleisti nepa
žymėjus ir šio fakto, kad 
viena choro dainininkė 
Nelė Ventienė — nuostabiai 
gražiai sudainavo tas cho
ro dainų dalis, kur reikėjo 
kam nors solo dainuoti. Jai 
dainavimas išėjo taip gra
žiai if muzikališkai, kad bu 
vo malonu jos klausyti. 
Chore puikiai pasirodė dai
nininkas Iešmantą kaip so
listas.

Kvartetas atrodė šį sykį 
kaip ir pavargęs, palyginus 
su jo pasirodymu ^praeity. 
Tačiau skųstis neteko, apart 
mažų išimčių, jos vis tiek 
gražiai čiulbėjo.

Nastė Buknienė labai 
jausmingai recitavo eiles 
pagarbai Jono Kaškaičio.

Viktoras buvo taip jau 
gausus melodingume dainų, 
kad jis gal užėmė net pusę 
koncertinio laiko. Bet klau
sytojai, atrodė, taip pasiten
kinę jo dainavimu, kad jie 
bandė jį versti dar daugiau 
dainuoti. Tikrai galima sa
kyti: “He is a profilic and 
charming entertainer.”

Programą atidarė kuopos 
pirmininkas V. Venckūnas.

Programai pirmininkavo 
ir dainininkams vadovavo 
Mildred Stensler.

Jonas Grybas irgi turėjo Į 
turtingą pasirodymą fil
mais iš meno veiklos Lie
tuvoj. Matėme ten gražiai 
vaidinant ir skoningai dai
nuojant solistus, taipgi ir

Jis sako, kad Vakarų impe
rialistai trukdo tarptautinę 
prekybą, nes jie įvedė viso
kius varžymus, taip pat jie 
trukdo buvusių kolonijų 
ekonominį pakilimą, jų in
dustrijos bešiplė t i m ą ir 
ekonominės nepriklausomy
bės siekimą.

Kalbėjo ir U Thantas, 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius. Jis taip pat 
nurodė, kad yra valstybės, 
kurios trukdo prekybą ir 
naujų valstybių ekonomines 
pastangas. Jis sakė, kad 
prie tarptautinės prekybos 
turi būti naujas priėjimas. 

didžiausius masinius cho
rus.

Man labai patiko Lietuvos 
choristų dainininkų apsi
rengimai. Tokie jie atrodė 
"Spalvingi ir lipšnūs. Bet 
prie to matėsi ir tas, kad 
ten kieno nors artistiški ga
bumai veikė sugrupavime, 
sueiliavime spalvų, kurios 
vis persigrupavo veiksmo 
laiku į fantastiškus išve
džiojimus, spalvų sugrupa
vimus. Buvo malonu jaus
mams žiūrint.

Bet čia konstruktyvė kri
tika garso technikoje yra 
vietoje. Pagal šių dienų ga
limybes garso perdavime 
mechanišku būdu, garsai 
ir tokiuose mažuose filmuo
se turi būti per d uodą m i 
daug geriau, aiškiau, natū- 
rališkiau.

Kiek tai liečia Joną Gry
bą, aš nemanau, kad jis ga
lėtų ką tame dalyke page
rinti. Aš manau, kad tų 
kalbamų negerumų pradžia 
ir vieta yra garsų rekorda- 
vime. Ten tuos negerumus 
reikia suieškoti ir pataisyti.

j A. Gilman

Negardžiai atsirūgsta
Lietuvos teismo nuteistas 

kun. Jankauskas - J a n k u s 
bando vaidinti “kankinį” ir 
nori iš to pasidaryti sau ka
pitalo. Jis “droviai” savo 
viršininkams primena: “Ne
turiu pretenzijų, kad mane 
kaip kankinį keltų į mon
sinjorus.” Reiškia — susi
praskite, neužmirškite ma
no “kančių,” paaukštinkite 
mane!

Gal dar prelatas Balkūnas 
susilauks sau konkurento?

Dėl teismo sprendimo, ma
tyt Jankus gavo “visų galų 
suirimą,” nervų ligą, vadi
namą persekiojimo manija. 
Jis bijo net Balfui adresuo
tus siuntinius paliesti,, jeigu 
iš anksto siuntėjas apie tai 
jam laišku nepraneša. Jis 
skelbia-:4 “Kitokius siunti
nius jis yra patartas palikti 
atitinkamiem speciali s t a m 
patikrinti.” Matote, kas su 
juo dedasi? Veikiausia jis 
ir po lova prieš eidamas 
gulti žiūri, ar kas nėra ten 
pasislėpęs! Atrodo, kad juo
dos praeities jo sąžinei ra
mybės neduoda, ją kankina.

Savo kaltę patvirtina pats 
Jankus pranciškonų organe 
sakydamas: “Mano vysku
pas V. Borisevičius man 
kalbėjo, kad jeigu mes abu 
liksime Lietuvoje (1944 m.), 
tai aš būsiu pirmas sušau
dytas.” Reiškia, kad Jan
kus buvo Borisevičiaus de
šinioji ranka, o Borisevi
čius teisme pats prisipažino, 
kad šelpė, slėpė, ginklavo, 
skatino ir visaip padėjo Lie
tuvoje siautėjusiems bandi
tams, kad Jankus pildė vi
sus jo nurodymus. Borise
vičius buvo teismo nubaus
tas 1946 m. Jankus prisi
pažįsta, kad jis nusipelnė 
tokios lygiai bausmės, kaip 
ir jo vyskupas-'..

Dabar Jankus vaidina 
“nekaltą avinėlį” sakyda
mas, būk jį “komunistai per
sekioja” už tai, kad jis pla
tina kokią tai maldaknygę 
ar už tikėjimą. Jis nori nu
kreipti savo kaltę į kitą pu
sę; nori, kaip tas vilkas, su
mėtyti pėdas ir žmones su
klaidinti. Bet ar jam tai pa
daryti pavyks?

Parapijonas

Maskva. — Tarybų Są
junga ruošia didelę ekspe
diciją į Šiaurinį Žemės aši
galį. Jau virš tuzinas dide
lių lėktuvų ir malūnsparnių 
paruošta. Kai tik oro sąly
gos leis, išvyks mokslininkų
ekspedicija, kuriai vado- gerti.
vaus profesorius Aleksejus 'draugės: O. černevičienė, 
Trešnikovas. |M. Kalvaitienė, E. Sungai-

Iš Motery klubo 
veiklos i

Š. m. kovo 18 d. vakarą 
“Laisvės” salėje NewYorko 

‘pažangių Lietuvių -moterų 
klubas turėjo susirinkimą. 
Dalyvavo nemažas skaičius 
draugių.

Klubo pi r m i n i n k ė Ieva 
M i z a r i e n ė atidarė susi 
rinkimą. Vakaro vedėja iš
rinkta Ona Cibulskienė, ku
ri susirinkimą pravedė nuo
sekliai, gyvai.

Kl^bo sekretorė Sofija 
Petkus perskaitė praėjusio 
susirinkimo tarimus. Užra
šyta tvarkingai. Susirinki
mas užgyrė.

Finansų sekretorė Suza- 
na Kazokytė pranešė, kad 
klubo narės visos pasimokė- 
ję narių mokesčius, kad klu 
bo ižde yra apie du šimtai 
doleriu.

Klubo iždininke U. Bag
donienė sutiko su finansų 
sekretorės raportu.

Toliau sekė klubo pirmi
ninkės I. Mizarienės rapor
tas. Sake: Turiu jums 
pranešti, kad Moterų dienos 
paminėjimo parengimas bu
vo visapusiškai sėkmingas. 
Apmokėjus išlaidas, mūsų 
klubui atnešė $26 pajamų.

Taip pat pranešė, kad $23 
doleriai, surinkti per I. Le- 
vanienę “Vilnies” bazatui, 
jau pasiųsti į Chicagą.

Atsikreipta į Moterų klu
bą, kad išlinkių atstovę į. 
Komitetą svetur g i m i a m s 
ginti. Klubą sutiko atsto
vauti Suzana Kazokytė.

Vėliau sekė raportas iš 
LLD 2-osios apskrities kon
ferencijos, įvykusios kovo 
15 d. “Laisvės” salėje. Mo
terų klubą atstovavo trys 
■draugės. Ona Cibulskienė 
patiekė brandų-'raportą; sa
kė, kad konferencijoje bu
vo plačiai apdi sku su o t a 

i L L D suvažiavimas, kuris, 
kaip žinomą, įvyks š. m. 
liepos mėnesio pradžioje 
New Yorke, i Konferencijo
je užgintas lenktyniavimas 
su chicagiečiais naujų narių 
įrašyme.

Po raporto L Mizarienė 
kreipėsi į drauges, kad ku
rios dar nėra LLD narės 
būtų gražu, kad čia pat pa
darytų pradžią, kad būtų ne. 
tik klubiętės, bet ir LLD 
narės.

Tarimų sekretorei S. Pet
kus atsisakius iš pareigų, 
jos vieton išrinkta Bronė 
Keršulienė. Klubiętės lin
kėjo jai sėkmės darbe.

Susirinkimui einant prie 
pabaigos, I. Mizarienė pa
kvietė B. Keršulienę pa
skaityti iš laikraščio “Vil
nies” rašinį, kaip Lietuvoje 
buvo paminėta Kovo 8-oji. 
Tai gražus aprašymas ir ge
ras mums pavyzdys. Būtų 
gražu, kad dažnai mūsų su
sirinkimuose būtų paskaito
ma kas nors šių dienų klau
simais. Tai paįvairintų mū
sų susirinkimus ir įsigytum 
daugiau klasinio supratimo.

Susirinkime dalyvavo iš
Floridos sugrįžusios drau
gės M. Kalvaitienė ir O. 
černevičienė. Jos atrodo 
gražiai, saule nudegusios, 
pailsėjusios, Draugės par
vežė dovanų mūsų klubui— 
naują narę Margaretą Va- 
lilionienę. Draugė įteikė 10 
dolerių paramos mūsų klu
bui. Už tai ji pasilieka am
žina klubo narė. Taipgi $1 
aukų klubui įteikė, draugė 
Valmusienė.

Klubiętės taria jums šir
dingą ačiū!

Susirinkimui pasibaigus, 
turėjome vaišes. Draugės 
paruošė įvairių skanėsių 
užkąsti, vyno ir kavutės iš-

Vaišes davė šios lienė, E. Kasmočienė. Klu-

Labai gražus filmas
Carnegie Hall Cinema 

teatre dabar rodoma labai 
gražus Tarybų Sąjungoje 
gamintas filmas—“Dimka.”

Dimka, tai penkių metų 
v a i k a s - herojus, kuris dėl 
neišaiškintos priežasties au
ga be tėvo. Tą padėtį jis la
bai skaudžiai, pergy vena. 
Vaikų darželyje, kuriame 
darban eidama jį palieka 
jauna jo motina, ypatingai 
jam neramu. Kai kiti vai
kai didžiuojasi savo tėvu — 
Dimka suvis jo neturi. Tik 
kodėl yra taip, jis negali su
prasti. Jis klausia motiną, 
kuri negali jam tos dilemos 
išaiškinti. Jo nuraminimui, 
ji sako — pirkusi jį krau
tuvėj e-magazine . Ta mintis 
jį sudomina ir vėl jis klau
sia:. tai kodėl nenupirkai 
jam'ir tėvo? Atsakymas— 
neištekau pinigų.

Vieną naktį Dimka sap
nuoja, jog magazino lange 
jis mato stovintį jauną gra
žiai apsirengusį vyrą, kuris 
dar ir šypsosi; tai turėtų 
būti gero būdo vaikinas, ku
ris jį nemuš. Jis menikinu 
susižavi ir ryžtasi jį nusi
pirkti. Sekamą dieną jis 
bando tai įvykdinti. Tačiau 
krautuvėje pardavėjos tik 
pasijuokia iš jo naivumo, o 
be to — jis ir pinigų netu
ri pakankamai. Tačiau lan
ge 'išstatytą eilutę, kuria 
buvo apsivilkęs menikinas, 
nusiperka jaunas vaikinas 
ir Dimka įsivaizduoja, kad 
šis tikrai bus jo tėvas ir su 
juo , susipažįsta. Vaikinas 
supranta jaunuolį kaip mies
te paklydusį, jį pavažinėja, 
pavaišina, nuperka jam gy
vą voveraitę ir parveda na
mo, kur jo laukia susirūpi
nusi motina: mamyte, aš 
parsivedžiau tėvą ir jį pri
stato' motinai. .Motina jau
čiasi labai nejaukiai, bet 
vaikiną pavaišina arbata su 
uogiene ir juodu susipažįs
ta.

Dimka taip didžiuojasi sa
vo surastu “tėvu,” kad jis 
garsiai tai paskelbtą visiems 
savol pažįstamiems ir būti
nai ryžtasi sekamą dieną 
nusivesti jį į vaikų darže
lį, parodyti kitiems vai
kams, jog ir jis turi tėvą, 
ne tik jie.

Dimka yra nepaprastai 
talentingas berniukas. Ir 
kaip puikiai jis savo vaid
menį atlieka! Žmonės ne
gali atsistebėti vaiko gabu
mu. Jis kiekvieną sužavi iki 
ašarų.

Priedui dar parodoma ru
sų baletistės Uljanovos gy
venimo epizodai. Ji šoka 
Prokofjevo Romeo ir Dpiu- 
lijetė, Čaikovskio Juodoji 
gulbė, Gulbių ežeras ir ki
tuose baleto išstojimuose. 
UI jano va baleto mene netu
ri sau lygios!

Cinema teatras yra prie 7 
Avenue, netoli 56 gatvės, 
Carnegič salės pogrindyje. 
Tai visai, naujas, modernus 
ir gana puošnus kino teat
ras. A. P.

Apie tarybinį filmą 
i" “Dimka”

Tarybinis filmas > “Dim
ka” turi didžiulį pasiseki
mą; labai daug publikos no
rį filmą pamatyti. Tuo bū
du “Dimka”, pradedant su 
kovo 27 d., bus demonstruo
jamas ir rytmečiais, 10 v. 
ryto. Taip bus kasdien, iš
skiriant sekmadienius. Ryt
mečiais įėjimas $1.25. Vie
ta: Carnegie Hall Cinema, 
7th Ave. ir 56th St., New 
York City.

bietės taria joms ačiū!
V. B - -nė

Kaip LDS ruošiasi 
16-ajam Seimui

Kovo 22 d. LDS New 
Yorko kuopų atstovai turė
jo LDS Centro raštinėje 
pasitarimą, kaip geriau pa
siruošti 16-ajam Seimui, 
kuris įvyks liepos 2 ir 3 die
nomis New Yorke. Susirin
kimui pirmininkavo LDS 3 
apskr. komiteto pirm. A. 
Skairius,

LDS prez. J. Gasiūnas ir 
sekr. J. Siurba apibūdino
visą Seimui pasiruošimo ei
gą ir patarė išrinkti tam 
darbui šeiminę komisiją. Po 
diskusijų komisija sudaryta 
iš 1, 13, 46 ir 50 kuopų at
stovų.

Komisija įsipareigojo rū
pintis delegatų priėmimu, 
šeiminio banketo bilietų pla 
tinimu, meniškos progra
mos sudarymu ir suradimu 
nakvynių tiems delegatams, 
kurie to pageidautų, ar ne
turėtų ištekliaus viešbutyje 
pasiimti kambarius.

Susirinkime buvo prisi
minta, kaip svarbu jau da
bar šeiminio banketo bilie
tus pardavinėti. Bilieto kai
na—$5. Tai visai nebran
gūs atsižvelgiant į tai, kad 
viešbutyje bus duodami ge
riausi valgiai ir gėrimai. 
Viešbučiui, žinoma, teks 
mokėti po $7.50 už kiekvie
ną bankete dalyvį.. Bet ka- 

! dangi LDS Centro Valdyba 
nutarė iš iždo pamokėti no 
$2.50, tai dalyviams teks 
mokėti už $7.50 bilietą tik 
$5.00.

Šeiminė komisija nusita
rė sekama susirinkimą tu
rėti ketvirtadieni, bal. 2, 
LDS Centro raštinėje.

Rep.

. New Yorkas. — Kovo 23 
dieną vėl mokiniai sumušė 
penkis mokytojus ir moky
tojas.

LĖKTUVŲ GREITIS į
New Yorkas. — Aviacija 

daro nesvietišką progresą. 
Pirmojo pasaulinio karo 
pradžios metu karo lėktų- ■ 
vai skraidė tik po 70 mylių 
■per valandą. Antrojo pa
saulinio karo išvakarėse ke- 
turmotor.iniai karo lėktuvai 
darė po 200 mylių per va
landą. Dabar sprūsminiai 
keleiviniai skraido virš 600 
mylių per valandą, o grei
tieji mūšio lėktuvai — jau 
po 1,500 mylių per valandą.

: Duota 4 žvaigždes— <
; Visi kritikai sveikina! :
[ * * * * i
! Nesusipratimas apie įvykius ;
; gyvenime, pradeda nepaprastą !
! avantiūrą Maskvoje... Į

j “DIMKA” |
!' EKSTRA: '
i • “ULANOVA” :
; jos gyvenimas ir menas. !
! Durys atdaros kasdien 11:45 ryte ;
; CARNEGIE HALL CINEMA <
! 7th Ave. ir 56th St. ;
; Tel. PL. 7-2131 ;

ARLINGTON, N. J. K

Pranas Shimkus
Mirė Kovo 30, 1959.

Prisimename penkerių metų jo mirties sukaktį. 
Liūdime jo visa šeima.

—Felicia, žmona
Eugene ir Edward
sūnūs ir jų šeimos

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 27, 1964

1 NEGRAS MALCOLM 
VIS KURSTO

New Yorkas. —Kraštuti
nio nusistatymo negras. 
Malcolm X, kuris net^įš“ 
muši imu veikimo pasitrau
kė, laikė susirinkimą, ku
riame dalyvavo apie 1,000 
žmonių.

Jis grasino, kad organi
zuos Black Nationalist neg
rų partiją. Malcolm prana
šauja tarp negrų ii* baltų
jų riaušes.

Lisabonas. —Diktatorius
Salazaras areštavo 
politinių priešų. 7

daug

Pnompenhas. — Pakriko 
Kambodžos ir P. Vietnamo 
pasitarimai.

UNIVERSALŪS KLIMAI
Maskvos chemikai sukū

rė naujų universalių ir 
greit veikiančių klijų tech
nologija. Jie^ pavadi n t i 
NITChl-62”. SUis klijais 
galima suklijuoti įvairias 
medžiagas — / gumą, o*ą, 
tekstilę. Jie puikiai sujun
gia vieną su kita skirtingas 
medžiagas. Klijavimo pro
cesas trunka tik truputį 
daugiau kaip minutę.

Naujieji klijai bus taiko
mi įvairioje liaudies ūkio 
sritysČK^

PRANEŠIMAI
SO.* BOSTON, MASS.

ALDLD 7-os apskrities, LDS ap
skrities ir Moterų sąryšio komite
tų posėdis įvyks balandžio 12, l<Val. 
ryto, 318 Broadway. ^<vieęiame virš- 
minėtų komitetų narius dalyvauti. 
Turime daug reikalų apkalbėti, ypač 
spaudos ir apskričių piknikus. At
siras ir kitų bėgančių klausimų.

Jaskevičius, 7 apskr. sekr.
/ ’ (24-25)

J BROCKTON, MASS. ' 
' Mūsų kuopų susirinkimai y

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, bajg^n- 
džio (April) 2, 7 vai. vakare. Na
riai prašomi dalyvauti.

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

HARTFORD, CONN.
Žaismių vakaras su užkandžiais. 

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukf<rų 
draugija, įvyks sekmadienį, Baran - 
džio-April 5 d., 157 Hungerford St.

Žaismės prasidės 2:30 popiet, o 
vakarienė bus 6-ą vai. vakare. Au
ka $2.00. Kviečiame visus atsilan
kyti. Rengėjai. (25-26)

ELIZABETH, N. j.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks 

Balandžio-April) 5 d. Vieta 
Court St. Pradžia 2 vai. popiet:

Firmas bus LDP klubo susirinki
mas.

Po jo seks LLD 54 kuopos susi- 
rinkimao.

Trečias—LDS 33 kuopos susirin
kimas.

Visi šių organizacijų nariai kvie
čiami būtinai dalyvauti.

Valdyba (25-26)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 1 d., 7:30 vai. vak., 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai prašomi ateiti į susirinkimą. 
Kurių duoklės neužmokėtos, malonė
kite ateiti ir ižsimokėti. Nesusi- 
spenduokit. P. Babarskas, sekr.

(25-26)

• OZONE PARK, N. Y.
Die tuvių Kooperatinės Spaudos 

Bendrovės Direktorių Tarybos sN- 
sirinkimTlJK įvyks pirmadienį, ko\fo 
30 d., “LaisVės’' salėje.

Direktoriai prašomi susirinkti ne 
vėliau 7:30 vakaro.

Sekretorius (24-25)




