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KRISLAI
Su floridiečiais 

padėkos žodis 
NaLjos kolonijos 
Meninėje dirvoje 
Gerai nuo šalčių pabėgti

— Rašo A. Bimba —

Dar apie perversmą 
Brazilijoje

Washingtonas. — Max I mieste pirmą dieną arešta- 
j Freedman rašo: “Jungtinių vo virš 500, Belo Harizonte 
i Valstijų vyriausybei nebu- 
I vn n I o va L 5 r Tz V1 rr i 11 i i CMilzi

—600. Areštavo šešis na-

Demonstracijoj už žmonių 
teises užmušė kunigą

Po daugelio, daugelio metu ’ vo slaptybė Brazilijoje suki- rius Kinijos prekybos dele
gacijos ir du kinus laik
raštininkus. Masiniai areš- 

kštauš I mėnesius JAV buvo gerai tai unijų vadų, darbininkų 
organizacijų veikėjų eina! lines teises ir prieš segre- 
visoje šalyje. Ed. Burks ra
šo: “Jau balandžio 5 dieną 
Brazilijoje buvo areštuota 
keli tūkstančiai žmonių... 
Naujoji valdžia visur puo
la komunistus”. 

Montevideo, Urugvajus. 
—Atbėgo Brazilijos prezi- 

Tad Szulc rašo: “Brazili-1 dentas Joao Goulartas, kū
jo je perversmas turi svar
bos visai Lotynų Ameri
kai... 
Jungtinės Valstijos siekė 
sujungti Lotynų Ameriką 
prieš Kubos respubliką, bet 
Brazilijos vyriausybė tam 
prieštaravo... Daba r t i n ė 
Brazilijos valdžia pilnai 
rems Jungtinių Valstijų po- 

i litiką, o tada nesipriešins ir 
kitos Lotynų Amerikos ša
lys”.

Rio de Janeiro. — Nauja 
vyriausybė tuojau pradėjo 
masinius areštus “komunis
tu”. Tik Rio de Janeiro

troškimu ir svajonių pagaliau Himas prieš prezidento Gou- 
mudu su Ilze susidarėme są-! ]art0 valdžią... Per ištisus 
]>Vas beveik porai mėnesių pa 1 
sprukti nuo Niujorko šiurl^v««o ■ . „ 
šalto oro ir paviešėti taip jau i informuotos per savo am- 
plačiai išreklamuotoje saulėto- basadorių, kuris žinojo su- 
je Floridoje. Nesigailime sa- kilimo 
vo žygių. Tai buvo labai ma- ' klausimas: 
lonios, smagios kelios savaitės, 
retai gyvenime atsitaikančios.

Šia proga noriu tarti nuošir-1 . ....
džiausią mudviejų padėkos žo- Jungtines Valstijos duos fi- 
dį tam didžiuliam būriui mie- nansinės ir ekonominės pa- 
lųjų draugų ir draugių, su ku- I galbos”. 
riais teko susitikti, paspausti 
dešinę, pasikalbėti, na, ir pa
sivaišinti. Jūsų visų toks di
delis, šiltas, nuoširdus drau- 
gilfeumas niekados neišdils iš 
mūsų atminties. Tik nežino
me, kaip ir kuomi mes jums 
galėsime už tai visa atsilygin
ti. . .

ruošimą... Dabar 
Ar x Brazilijos 

žmonės rems naują val
džią? Yra vilties, nes jai
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METAI 52-ji

Brazilijoje baisus 
militarist teroras

Clevelandasi — Balan- ' stūmė atgal ir sutrėškė ku- 
džio 7 dieną demonstracijo- jnigą. Minia skaudžiai su- lijos militaristai su kiekvie- 
je už civilines teises buvo i mušė vairuotoją ir išdaužė ; na diena daugiau i ’ 2 .. •  “ Ii- • ___ __ 1 

Rio de Janeiro. — Brazi-

užmuštas presbyterij o n ų j jam dantis, 
kunigas Bruce William 
Klunder, 26 metu amžiaus.

Komitetas kovai už civi-

rorą, sako, kad Brazilijos 
parlamentas turėtų veikti 
vieningai: nepersekioti bu
vusio prezidento Gaularto 
partijos žmonių, nes kitaip 
šalyje nebus ramumo.

Brazilija yra didžiausia

Floridoje mes turime paly
ginti dar jaunas dvi dideles 
lietuvių kolonijas — Miamį ir 
St. Petersburgą su jų plačio- 

apylinkėmis. Jau neskai
tant kasmet vis didėjančio 
skaičiaus iš šiaurinių, rytinių 
bei vidurinių valstijų laikinai 
tik žienąos mėnesius praleist1., 
abiejose apylinkėse jau turime 
šimtus pastoviai įsikūrusių ir 
apsigyvenusių lietuvių. Ir, kas 
įclomu ir svarbu, kad, kaip 
atrodo, minėtos kolonijos vis 
augs, gausės.

Mat, senatvėje kiekvenas rū
pinasi sveikatos poreikiais ir 
ifįko naujų šaltinių jiems pa
tenkinti. O aišku, kad, dau
geliui, šiltesnis oras, daugiau 
ir saulės spindulių, padeda pa
didinti dar likusių dienų skai
čių. Bent jau taip galvoja 
čia apsigyvenę lietuviai. O 
tai juk svarbiausia 
Wtis, sveika nuotaik

i — Jgraži 
J//tis, sveika nuotaika, tikėji
masis iš kaulų ir sąnarių 
skausmus išvaryti saulės spin
duliais bei tyru, šiltu oru bent 
jau žalos niekam nepadaro.

Todėl, draugai, ir ^būkite 
sveiki ir tos vilties niekados 
nepraraskite.

ris čionai turi 18,000 akrų 
ai XJWJHU. xxxncn- fai’mą. Jis sako, kad nuo 
Per daugelį metų Brazilijos prezidento vietos 

neatsisako. Goulartas sako: 
“Visi žino, kad aš nebuvau 
ir nesu komunistas, kurie 
priešingi krikščionybei. Aš 
kovoju prieš komunizmą”.

Rio de Janeiro. — Brazi- 
liijcs militaristai reikalauja 
išmesti iš parlamento visus 
“komunistus”, priimti įsta
tymą, draudžiantį demon
stracijas, , „susirinkimu^,,, ir, 
“priešvaldiškas organizacir 
jas”.

NEPRIEINA PRIE JŪRŲ, 
BET TURI LAIVŲ

Ženeva. — Šveicarija yra 
Alpių kalnuose. Ji nepriei
na prie jokių jūrų, bet ir

SENATORIUS W. MORSE
ĮSPĖJO PRIEŠ KARĄ
Washingtonas. — Sena

torius W. Morse, iš Orego
no valstijos, kritik u o j a
Jungtinių Valstijų inter- dabar turi 32 jūrinius lai

vus. Jiems prieplaukas nuo
moja kitose šalyse.

Antrojo pasaulinio karo 
metu po jos vėliava plau
kiojo apie šimtas hitleriš
kos Vokietijos laivų ir ga
beno naciams medžiagas.

venciją į Pietų Vietnamą. 
Jis reikalauja, kad JAV iš
trauktų iš ten savo milita- 
rines jėgas. Morse sako, 
kad jeigu JAV seks McNa- 
maros siūlomą politiką, tai 
tas stums pasaulį j karą.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — Pietų Viet

namo partizanai, užpuolė 
valdžios armijos stovyklą 

j tik 15 mylių nuo sostinės. 
Jie užmušė 26 karius, suė- 

daugiai/ jie mė 37, pagrobė labai daug 
rūpinasi bei sielojasi mūsų ginklų ir amunicijos, 
įstaigomis, mūsų spauda, mū-1

Džugu, kad tie mūsų drau
gai petersburgiečiai ir mia
miečiai, suskridę iš beveik vi
sų kitų šio plataus krašto i 
kampų ir kampelių, nepamirš-1 
ta savo idėjų, savo judėjimo. 
Gal dar net <

organizacijomis. Juk tai 
puikiai paliudija kad ir iš
Š'loridos plaukiančios gausios salę. 
*ukos mūsų įstaigoms. Juk Ls
St. Petersburgas ir Miamis sa
vo aukomis jau beveik pralen
kia kitas pačias veikliausias 
kolonijas.

Man labai patiko jų veikla. 
Negalima atsidžiaugti ryžtu 
saujelės draugų bei draugių, 
kurie tose kolonijose sudaro 
veikėjų kolektyvą.

Abiejose kolonijose įvesta 
mada sekmadieniais ruošti 
pietus. Tiesiog stebino mane 
tų pietų gausumas publika. Ir 
jie gausiai susirenka ne tik 
skaniai pasivalgyti už paly
ginti žemą kainą, bet, ir svar
biausia, pasikalba, padainuo
ja ir dar, vienas kitas, savo 
Anomis kojomis smarkiai ant 
glindų patrepsi. Ir tai visa 
fnna jiems į sveikatą. Tai ga
lima garantuoti.

St. Petersburge visas pa
žangusis judėjimas sukasi apie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
45 kuopą. Savo salės jie ne
turi; bet labai prieinama nuo-

ma gauna jiems labai patogią 
, Užtenka jų poreikiams.

Labai puiku ir tas, kad jie 
savo tuos sekmadieninius p e- 
tus pradeda paįvairinti pro
gramėlėmis bei dainomis. Ti
kiu, jog jie tą savo meninę 
apšvietos veiklą toliau vis drą
siau vystys. Linkiu sėkmės!

Miamio kolonija, kaip žinia, 
turi puikiai veikiančią Lietu
vių Literatūros Draugijos 75 
kuopą ir labai veiklų Socialinį 
Klubą, kuris jau spėjo nese
niai' pasistatyti gana gražią, 
jaukią salę. Be to, miamie- 
čiai, dėka saujelės draugų di
delio ryžto, jau turi chorą. 
Tai, žinoma, darbo dar tik 
pradžia, bet jų Aidas jau ga
na gražiai dainuoja. Gera 
pas juos mada pietus pradėti 
su choro dainomis bei prane
šimais ir kitais pamarginimais.

Taip pat ir jums, draugai 
miamiečiai, iš visos širdies lin- 
ku didžiausios sėkmės visose 
jūsų tikrai gražiose pastango
se. O kas gali pasakyti: gal 
dar kada nors ir vėl pasima
tysime I

Maskva. —“Pravda” pra
nešė, kad TSRS Komunistų 
partija išbraukė G. Malen- 
kovą, V. M. Molotovą ir L. 
Kaganovičių iš savo eilių. 
Kaltina, kad Malenkovas ir 
Kaganovičius Stalino gady
nėje papildė kriminalinių 
prasikaltimų.

Washingtonas. — Vėles
niu laiku pasireiškė stoka 
metalinių pinigų. Kaip ku
riose valstijose bankai po
pieriniais pinigais už dolerį 
perka tik 95 centų vertės 
metalinius pinigus.

gaciją suruošė demonstra
ciją prie naujai statomos 
mokyklos. Joje dalyvavo 
virš tūkstantis žmonių.

Siekdami sulaikyti dar
bus trys demonstrantai kri
to priešakyje buldozerio, o 
kunigas jo užpakalyje. Vai
ruotojas sulaikė buldozerį, 
bet nematydamas užpaka
lyje kunigo buldozerį pa-

ima ga-
I lią į savo rankas ir siekia

Policija areštavo tris, ku-baisiausio teroro dik- 
rie buvo atsigulę priešaky- j tatul5 Pollc,Ja \r mi ltalJ- 
je buldozerio Minia įpyku- nes ^os Puolą demokrati- 
si metė į policiją pagaliais, iorganizacijų įstaigas ir valstybe. Lotynų Ameriko- 
plytomis akm e n i mis ir ' l/venn™, namus’. Tukstan- je Ti užima 3,286,270 kvad- 
bonkomis. Keturi policiniu- iClal lr tūkstančiai žmonių ra mių mylių plotą 
kai buvo sužeisti. Riaušėse i Jau Vra «>'estl>ota- Daugelis „.
dar 20 demonstrantu buvo vii “ kadareštuota.

Kunigas B. W. Klunder 
buvo kovotojas už žmonių raudonųjų”, 
civilines teises. J" 
didelio pritarimo, o ypatin- nas baigiasi tik 1966 me- pai’lamentas išrinks 
gai tarp kolegijų studentų, tais, sausio mėnesį, o nau- nąjį nrezidentą,

' jasis prezidentas turėtų bū-; suteiks didelę ekonominę 
ti renkamas 1965 m. rudenį. , ir finansinę pagalbą.
Dabar parlamentas turi iš-' 
rinkti laikinąjį prezidentą. | 
Kandidatų yra numatoma ; 
net penki. Militaristai sta
to generolą Hūmbertą Ca- 
stelą Branco į prezidentus

, ir turi 
jau yra areštuota, naugeiis arti 80,000,000 gyventojų, 
nužudyta, nes policija sako, , šalis gamtiniai labai turtin- 
J “jie priešinosi areštui”. 1 ga, bet jos gamtiniai turtai 
Militaristai reikal a u j a į dar mažai pajudinti.

“apvalyti parlamenta nuo
Mat,

Washingtonas. — Jungti- 
buvusio niu Valstijų vyriausybė 

Jis turėjo prezidento Goularto termi- laukia, kai tik Brazilijos 
laiki- 

tai tuojau
, I, v

Indija ketina jėga atimti 
nuo Kinijos plotus

New Delhi. —- Parlamen
to posėdyje Indijos premje
ras Nehru pareiškė: “In
dija paruošė militarines jė
gas ne tik atrėmimui kinų 
puolimo, bet ir atsiėmimui 
tų teritorijų,- ’, kurias laiko 
kinai... Mes norime jas ąt- 
gauti.” , •

Nehru pareiškimas buvo 
perduotas per Indijos radi
jo tinklus. Panašų pareiški
mai jis buvo padaręs ir 1962 
metų rudenį, pirm prasidė
jo pasienio susirėmimai 
tarp indusų ir kinų. Nehru 
sakė, kad indusai atsiims ir 
Aksai Chin kalno sritį, ku-

ri užima 1,000 kvadratinių 
mylių.

Parlamente buvo klaus
ta: Ar Indija sutiktų sienų 
reikalais tartis su Kinija? 
Nehru atsakė: “Tik jeigu ii 
priimtų mūsų reikalą V i- 
nius” •’

Indijos militarinių reika
lu ministras Y. B. Chava- 
nas pareiškė, kad Indija pa
simokė iš 1962 pasienio su
sirėmimų, tai dabar jau yra 
pilnai pasirenguš išilgai vi
są sieną, įskaitant ir La- 
dakhos iškyšulį, kuris įsi
kišęs į Kinijos plotus it jos 
jau nuo seniai valdomas.

Rio de Janeiro. — Kubos 
į ambasadorius R a u 1 Roa 
Khoury, sūnus Kubos Už
sienio reikalų ministro, jau 
išvyko iš Brazilijos. Kartu

T. i . . , , išvažiavo 10 žmona, vaiku-Jie sako, jeigu parlamentas i,. . .,..v .’j1 .. itis, sekretoriai ir kiti par-]o neisrmks, tai lie išvaikys i . 114. : .eigunai.parlamentą. ;
Tarp kandidatų yra ir se-i Rio de Janeiro. — Milita- 

niau buvęs prezidentas Dr. ristu vyriausybė jau areštą- 
Kubitsęhekaš, pažangus vo daugiau,, kaip 7,000 pa- 
žmogus. Jis išstojo prieš te- žangiųjų žmonių,

Nesutikimai Piety 
Vietnamo valdžioje

Saigonas. Jungtinių 
Valstijų remiamas genero
las N. Khanh pavarė penkis 
ministerius iš vietų. Jis ne
pakenčia bent jokio pasi
priešinimo jo diktatūrai.

Phuoc Tano provincijoje
įvyko 27-ių valandų mūšis kas, 
su partizanais. . Kiek buvo publika ir kitos arabiškos

Ar pavers Iraną į 
antrą Vietnamą?

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas ir spauda 
protestuoja prieš bendrus 
Jungtinių Valstijų ir Irano 
militarinius manevrus Kas
pijos jūros srityje. Taipgi 
protestuoja Arabija, Ira-

Jungtinė Arabų Res-

TEIS BUVUSĮ MISS. 
GUBERNATORIŲ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausiasis 
Teismas 5 balsais prieš 4 
nutarė, kad buvusį Missis
sippi valstijos gubernato
rių Ross R, Barnett’ą teis
tų be “jury”, tai yra, tik 
teisėjai, už paniekinimą 
teismo. Mat, jis ignoravo į 
teismą pašaukimus.

LAIMĖJO PRIEŠ 
DEPORTACIJĄ

New Yorkas. — Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born pra
neša, kad laimėjo ilgų me
tų kovą prieš deportavimą 
unijisto Maurice Paul. 
Prieš jį buvo kelis kartus 
užvestas teismas, kuriame 

i liudijo valdžios apmokami 
1 žmonės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

partizanų, tai nežinia, nes 
jie pasitraukdami nusinešė 
užmuštus ir sužeistus. Pie- 

. tų. Vietnamo valdžia taipgi 
•nesako savo nuostolių. 
-’Jungtinės Valstijos neteko 
šešių žmonių sužeistais.

Maracaibo, Venezuela. — 
Naftolaivis “Esso Maracai
bo”, įplaukdamas į didelį 
Maracaibo ežerą, įvažiavo į 
penkių mylių ilgio tiltą. 
Jis išlaužė tilte 1,500 pėdų 
spragą. Nuo tilto į vandenį 
nukrito trys automobiliai 
ir prigėrė penki žmonės.

Jackson, Miss. — Šiemet 
Mississippi valstijoje į kon- 
gresmanus kandid a t u o s 
trys negrai: Bsoll Williams, 
James Houston ir Mrs. G. 
L. Hamer.

AREŠTAVO 
STREIKIERIUS

Stratford, Conn. — Uni
ted Automobile Workers 
unijos 1010 ir 376 lokalai iš
šaukė į streiką Avco Co. 
darbininkus, kur yra gami
nami lėktuvams 1 motorai. 
Fabrike dirba 7,500 darbi
ninkų. Dalis bando streik- 
laužiauti. Tarp streikierių 
ir streiklaužių įvyko susi
kirtimų. Policija areštavo 
25 pikietininkus. s

. . ■ * \
Camden, N. J. 3,5O0 

streikavusių darbi ninku 
prieš laivų statyklą — New 
York Shipbuilding Co.— 
grįžo į darbą. Per 30 dienų 
uniją tarsis su kompanija 
kontrakto reikalais.

Washingtonas. — Geležin
keliečiai paskelbė streiką 
prieš Illinois Central Rail
road Co. Jis grasina išsi
plėsti ir prieš kitas kompa
nijas.

šalys.
Tarybinis radijas sako, 

kad Iranas (Persija) pavir
to Pentagono įrankiu pavo
jingiems tikslams. Arabų 
spauda rašo, kad manevrai 
nukreipti prieš jų nepri
klausomybę.

Už PLĖTIMĄ TSRS IR 
JAV PREKYBOS

Detroitas. — Čionai, au 
tomobilių industrijos cent
re, lankėsi Tarybų Sąjun
gos ambasadorius Anato
lius Dobryninas. Jis sakė, 
kad TSRS ir JAV santykiai 
vystosi į gerąją pusę. Iš
reiškė pageidavimą, kad 
Jungtinės Valstijos panai
kintų užsienio prekyboje 
varžymus.

Philadelphia. — Pennsyl
vania valstijoje yra 450,000 
bedarbių.

Maskva. — Po 15 dienų 
vižitė jau išvyko Jemeno 
premjeras A. Sallalis.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sako, kad 
Brazilijoje įvyko konstitu
cinis perversmas. Su ja 
JAV nebuvo nutraukusios 
diplomatiniu ryšių, tai su
kilėlių valdžia yra legališka 
ir nereikalauja JAV pripa
žinimo.

Falls Church, Va. — Su
laukės 65 m .amžiaus mirė 
admirolas J. M. Hoskins.

Viena. — Naujuoju Aust
rijos kancleriu prisaikdin
tas dr. Josefas Klaus.

Roma.—Italijoje sustrei
kavo 20,000 prieplaukų dar
bininkų.

Gankokas. — Nežinomas 
elementas nušovė Bhutanp 
premjerą J. P. Dorjį.

Pekinas. — Laoso prem
jeras S. Phoume atvyko į 
Kiniją.

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 68 metų amžiaus mi
rė advokatas Louis F. Mc
Cabe. 1949 metais, New 
Yorke, federaliniame teis
me, jis gynė vienuolika 
Komunistų partijos vadų. 
Jam buvo primesta “teismo 
paniekinimas” ir jis atsėdė
jo 30 dienų kalėjime.

Clevelandas. —Negrai pi- 
kietavo mokyklas, protes
tuodami prieš segregaciją. 
Policija areštavo 20 negrų 
pikietininkų.

Budapeštas. — TSRS 
premjeras Chruščiovas sa
kė, kad kosmonautu skrai- 
dymas aplinkui žemę nėra 
lengvas žygis.

Chapel Hill., N. C.—Apie 
2,000 studentu diskusavo 
senatoriaus J. W. Fulbrigh- 
to kalbą už pakeitimą JAV 
užsienio politikos. 

i

Kokomo, Ind. — Kilus 
gaisrui ligoninėje sudegė 
katalikų kunigas A. Kohne.

Anchorage. — Alaskoje 
Žemės drebėjimo metu žu
vo 117 žmonių.
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Kas veją sėja, audrą piaus!
AKLI POLITIKIERIAI, akli ir tie mūsų šalies val

dovai, kurie džiaugiasi Brazilijos “revoliucija”, padary
ta žemvaldžių, fabrikantų ir armijos generolų.

Brazilijos “revoliucija” yra fašistinis perversmas, 
nukreiptas prieš liaudį, prieš visų tautą. Šis smurtas 
kaip tik paruoš kelią revoliucijai, kadangi reformoms, 
kokias siūlė prezidentas Joao Goulart, fašistinė klika 
pastojo kelią.

Tai, kas praėjusią savaitę Brazilijoj įvyko, nėra at
sitiktinis dalykas Lotynų Amerikoje. Bėgyje pastarųjų 
dvejų-trejų metų panašūs smurtiški perversmai buvo ] 
padaryti: Peru, Argentinoje, Ekvadore, ’“Gvatemaloje, 
Domininkonų Respublikoje, Hondurase. Ir nieks negali 
užtikrinti, kad rytoj ar poryt panašūs dalykai nepasi
kartos kitose Lotynų Amerikos šalyse.

Wall strytas, invesdinęs bilijonus dolerių į Lotynų 
Amerikos pramonę, į naftos šaltinius, į skardos kasyk
las, deda visas pastangas, kad jų milijonai būtų saugūs. 
Jis daro viską, kad bet kokį savo interesams pavojų pa
šalintų iš anksto. Vietos kapitalistai ir žemvaldžiai taip 
pat bijosi, dreba, matydami žmonių judėjimą reikalau
jant duonos, reikalaujant geresnių, žmoniškesnių gyve
nimo sąlygų. Ir kai tik kuri valdžia paklauso liaudies 
balso, kai tik pradeda siektis pravesti šiokias tokias re
formas, tuojau liaudies priešai suorganizuoja sąmokslus, 
“revoliucijas” ir tokias valdžias verčia šalin, įveda fašis
tinį režimą, pradeda baisų terorą, ir tuo būdu laikinai 
apsaugoja savo interesus, ir džiaugiasi, didžiuojasi, kad 
jie gina demokratiją, neleidžią Rastrui laimėti.

— o —
KUO GI PREZIDENTO Goularto valdžia nusikal

to? Ką ji padarė blogo, kad reikėtų prieš ją sudaryti fa
šistinį sąmokslą, kad ją reikėtų nuversti?

Pirmiausia: J. Goulartas nebuvo ir nėra komunis
tas; jis komunizmui priešinosi ir tebesipriešinąs net ir 
pabėgęs į Urugvajų.. Jo ir jo valdžios didžiausias nusi
dėjimas buvo tas: jis stojo už kai kurias visuomenines 
reformas, už jų pravedimą. Jis stojo už tai, kad, padirba
ma žemė, kuri priklauso'’didiesiems žemvaldžiams, būtų 
atiduota tiems, kurie ją dirbs. Tai patys didžiausi Gou
larto “griekai.”

Prezidentas Goulartas matė, jautė, žinojo, kad Bra
zilijos liaudis, verčiama baisaus skurdo, ruošiasi sukilti, 
kad ji ilgiau nebegali gyventi taip, kaip ligi šiol gyvena. 
Todėl Goulartas norėjo nors dalinai patenkinti jos reika
lavimus—aprūpinti kai kuriuos valstiečius žeme, kad jie 
galėtų nedirbamą žemę dirbti ir palengvinti savo buitį.

Už tai valdančioji klasė, remiama JAV kapitalistų, 
remiama katalikų dvasininkijos, nusitarė Goulartui ne
dovanoti. Brazilijos liaudis, reikia pasakyti, nebuvo pa
ruošta smurtui kelią pastoti. Goulartas, mūsų nuomone, 
pirmiau, negu pasisakė už kai kurias reformas, turėjo 
apvalyti armiją nuo fašistinių generolų, kad jie negalė
tu padaryti tai, ka padarė.

— 0 —
NA, IR DABAR ant Brazilijos žemės užgulė (laiki

nai) tamsi reakcijos naktis. Tūkstančiai “nužiūrėtų” 
žmonių suareštuotaJr sukišta į kalėjimus. Net ir šalies 
Kongreso pažangesni deputatai mėtomi iš Kongreso ir 
areštuojami. Generolai pasiryžo Braziliją apvalyti nuo 
komunizmo.

Kokie jie kvaili!
Tuo pačiu kartu, Washingtone reiškiamas ne nusi

minimas, o džiaugsmas, kad taip įvyko, kad fašistinis 
elementas atliko smurtišką perversmą!

Ne vienas žmogus šiandien paklaus: Ar tai Alliance 
for Progress buvo įkurtas tokiam Lotynų Amerikos 
žmonių gerbūvio kėlimui?

Klysta ponai Washingtone ir Rio de Janeire, jei jie 
mano, kad šis smurtas, kurį jie vadina “revoliucija”, su
laikys Brazilijos liaudį nuo kovos už naują rytojų. 
Smurtu ir žmonių kalinimais nieks niekur masių judėji
mo nesulaikė, nesulaikys jo ir Brazilijoje. O kas vėją sė
ja, tas audrą piauna.

Jungtinių Valstijų darbo žmonės, ypatingai organi- 
*zuoti darbininkai, turėtų visaip padėti Brazilijos liaud
žiai atgauti demokratines teises savo šalyje. Reikia rem
ti Brazilijos liaudies reikalų gynėjus visokiais būdais.

Angliškasis laikraštis “The Worker” ragina ameri
kiečius, kad jie siųstų prezidentui Johnsonui reikalavi
mus, kad jis nepripažintų smurtininkų sudarytos vald
žios Brazilijoje.

Laikraštis taip pat ragina amerikiečius, kad jie siųstų 
Ęrazilijos konsulatui Niujorke ir ambasadoriui Wash
ingtone, reikalaujant išleisti iš kalėjimų tuos tūkstan- 

/ Čius braziliečių unijistų, kurie šiandien yra įkalinti. ‘

STUDENTAI Iš 
128 ŠALIŲ

Lietuvos spaudoje skaito
me:

Tarybų Sąjunga palaiko kul
tūrinius ir mokslinius'.'kontak
tus daugiau kMip'^u 10O pa
saulio šalių; -—♦ pareiškė TSRS 
Ministrų Tarybos Valstybinio 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis komiteto pirmininkas 
S. Romanovskis spaudos kon
ferencijoje Tarybų Sąjungos 
ir užsienio žurnalistams.

Vaisingą tarptautinį bend
radarbiavimą ryškiai rodo ir 
tai, kad Tarybų Sąjungos 
aukštosiose mokyklose studi
juoja apie 24 tūkstančius jau
nuolių iš 128 valstybių. Dau
giau kaili 17 tūkstančių tary
binių mokslininkų, dėstytojų, 
gydytojų, meno veikėjų, spor
tininkų vien pernai buvo išvy
kę į užsienį, o Tarybų Sąjun
gą aplankė beveik 18 tūkstan
čių svečių iš užsienio. Dešim
tyse šalių gastroliavo dauge
lis Tarybų Sąjungos meno 
kolektyvų, tarybiniai kino fil
mai buvo sėkmingai demonst
ruojami daugiau kaip 90 vals
tybių ekranuose. Tarybų Są
jungos sportininkai dalyvavo 
beveik keturiuose šimtuose 
tarptautinių sporto varžybų,

1964 metais, pareiškė S. Ro
manovskis, kultūriniai ir moks
liniai Tarybų Sąjungos ryšiai 
bus dar labiau išplėsti.

Ir tiktai mūsų tautos gyvybin
gumo, jos pastangų išsaugoti 
liaudies meno lobius dėka mes 
išlaikėme,kai kurias kultūri
nes tradicijas.

Buvau labai patenkintas, ga
lėdamas ,.susilažinti su pui
kaus, tipiškai lietuviško bale
to “Ant marių kranto” pasta
tytojo; Vytautu Grivicku, su 
linksmu;<draugišku Kauno mu
zikinio teatro kolektyvu. Jie 
gyvens pilnakraujį kūrybinį 
gyvenimą.

Apsilankęs Kauno radijo ga
myklos profilaktoriume, dar 
kartą įsitikinau didelėmis ga
limybėmis sveikatos apsaugos, 
rūpinimosi darbo žmogumi sri
tyje. Sužavėjo senieji Trakai 
ir jaunieji Elektrėnai.

Baigdamas noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems, su kuo teko 
susitikti, kas padarė mano 
viešnagę tikrai įspūdingą ir 
nepamirštamą.

Vizito metu Maiklas O’Ri- 
! ordanas kalbėjosi su Lietuvos 
KP Centro Komiteto pirmuoju 
sekretoriumi A. Sniečkumi ir 
respublikos Aukščiausi o s i o s 
Tarybos Prezidiumo Pirminin
ku J. Paleckiu, su respubliki
nės Profsąungų tarybos pirmi
ninku P. Dobrovolskiu, Lietu
vos KP Centro Komiteto ide
ologinio skyriaus vedėjo pir
muoju pavaduotoju P. Mišu- 
čiu, partijos Vilniaus miesto 
komiteto sekretoriumi K. Mac
kevičiumi ir partijos Kauno 
miesto komiteto sekretoriumi 
K. Lengvinu, automobilių 
transporto ir plentų ministru 
V. Martinaičiu.

Kelionėje svečią iš Airijos 
lydėjo Lietuvos KP Centro Ko
miteto ideologinio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas F. Stru
milas.

AIRIJOS DARBININKŲ 
VEIKĖJAS LIETUVOJE

Tarybų Lietuvos žinių 
agentūra Elta š. m. kovo 31 
d. paskelbė tokį įdomų pra
nešimą:

Šiandien po penkių dienų 
vizito Tarybų Lietuvoje išvy
ko Airijos darbininkų partijos 
vykdomojo komiteto sekreto
rius Maiklas O’Rior danas. 
Viešnagės metu, svečias turė
jo progos susipažinti su mūsų 
respublikos ekonominiu x ir 
kultūriniu gyvenimu, apžiūrė
jo Vilnių, Kauną, Trakūs, E- 
lektrėnus, ' Jis lankęsi Kablio 
IX forte, Čiurlionio, muziejuje, 
pabuvojo Kauno muzikiniame 
teatre ir radijo gamyklos pro
filaktoriume, žiūrėjo Operos 
ir baleto teatro spektaklį “Ant 
marių kranto,” susitiko su 
Lietuvos KP Centro Komiteto 
ideologinio skyriaus Profsą
jungų tarybos darbuotojais.

Prieš išvykdamas svečias iš 
Airijos pasidalijo kelionės 
įspūdžiais -su “Eltos” kores
pondentu.

—Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkis klesti — štai koks mano 
pirmasis ir pats stipriausias 
įspūdis jūsų respublikoje, — 
pasakė M. O’Riordanas. — 
Šis klestėjimas visų pirma pa
sireiškia tuo, kad čia nieko 
nebaugina nedarbo problema. 
O kokia ši problema skaudi, 
gali suprasti tik vyresniosios 
kartos jūsų žmonės, dar atsi
meną buržuazinius laikus, ir, 
žinoma, mes, gyveną kąpita- 
lizmo sąlygomis.

Reikšmingas ekonominio ki
limo rodiklis — sparti, indust
rializuota gyvenamųjų namų 
statyba. Skirtingai nuo kapi
talistinių šalių, kurių ekono
mika pergyvena nuolatinius 
svyravimus, sociali s t i n i a m 
liaudies ūkiui būdingas nuola
tinis kilimas. ‘

Gražūs jūsų laimėj ibiai kul
tūrinėje statyboje; Tuo tarpu 

; reikia pasakyti, kad mūsų ša
lyje, kentė j tįsioje 700 metų 
svetimšalių jungą, iki šiol te
bėra neišspręstos nacionalinės 
kalbos, kultūrinės problemos.

MAKEDONIEČIŲ 
ATEITIS

Belgradas. — Jugoslavi
joje vėl prasidėjo kampa
nija prieš Bulgariją make- 
doniečių klausimu. Tai se
nas nesutikimas. Makedo

nijos teritorija yra pasida
linta tarp Graikijos, kuri 
turi didžiausią plotą, Jugo
slavijos ir Bulgarijos. Ma
kedoniečių yra keli milijo
nai žmonių ir jie siekia,ne
priklausomybės.

Buržuazinių nacionalistų, vokiečių okupacijos metais 
siautėjusių Skuodo apylinkėse, teisminis procesas.

Nuotraukoje: kaltinamųjų suole.

ĮDOMU!
Kanadiškis “Liaudies Bal

sas” rašo:
Tai, ką padarė sau Ontari- 

.jos vyriausybė su premjeru 
John Robarts priešakyje, pa
tiekdama parlamentui pataisą 
policijos aktui, nebus galima 
atitaisyti, koD* ši vyriausybė 
i egzistuos. Nei tik. kad ta pa
taisa buvo didelis užmojis ant 
žmonių teisių, bet ir paties 
premjero užsispyrimas išsau
goti tą pataišą^ buvo gana at
kaklus. Tiktai' kai pamatė, 
kad jo paties partijos žmonės 
griežtai smerkia tą pataisą, 
norinčią suteikti policijai ne
ribotas tėises, premjeras suti
ko pašalinti iš toš pataisos 
sekciją 14-tą.

Laimė, kad .visuomenė taip 
griežtai reagavo. Jei ne, tai 
būtų policijos komisija gavu
si tokį įstatymą, kuris būtų 
įgaliojęs ją pašaukti bile ką, 
versti po priesaika atsakinėti į 
klausimus, pristatyti doku
mentus, o atsisakius—-įkalinti 
8 dienoms. Jei ir tuomet su
imtasis atsisakys patiekti rei
kiamas informacijas, vėl įka
linti 8 dienoms, ir t. t. Ko
misija būtų galėjus atsisa
kyti įsileisti advokatą padėti 
suimtajam. Suimtasis, išėjęs 
iš policijos tardymo ar kalė
jimo, būtų neturėjęs teisės 
niekam apie tai pasakoti ar 
skųstis be tos komisijos leidi
mo. O jeigu būtų pasiskun
dęs, tai automatiškai ta komi
sija būtų galėjusi jį nubausti 
kalėjimo ir $2,000 pinigine, 
bausme.

Tai tiesiog pasibaisėtinas už
mojis prieš visuomenę. O at
rodė, kad premjeras Robarts 
ir visa vyriausybė nusiteikusi 
demokratiškai. Ne taip seniai 
jos iniciatyva buvo priimtas 
žmonių teisių bilius.

Keli žodžiai apie 
A. Petrikos knygą

Kiekvieną naują knygą 
imi į pankas su šviesiu ir 
pagarbiu jausmu, pergy- 
vendarhas gerą ir tyrą bū
simo susitikimo lūkestį. 
Juk tai visada nauja pa
žintis su autoriumi, su jo 
tvertu pasauliu, su jo ap
mąstymais, ieškojimais, 
sprendimais. Ir dvigubas 
esti džiaugsmas, kai susi
tinki su JAV pažangiųjų 
lietuvių kūriniais, išleistais 
Lietuvoje. Tokį džiaugsmą 
patyrėme pasirodžius Vil
niuje išleistam dr. Antano 
Petrikos ateistinės publicis
tikos rinkiniui “Apie švent
raštį, erezijas ir inkvizici
ją”

Pintiesiems Lietuvos skai
tytojų sluoksniams ši knyga 
yra pirmoji- pažintis su A. 
Petriką — įžymiu Amerikos 
lietuvių kultūros veikėju ir 
publicistu bei jo literatūri
ne veikla. Nuoširdžiai pa
rašytas J. Būtėno įvadinis 
straipsnis knygai suteikia 
A. Petrikos — žmogaus ir 
kūrėjo — gyvenimo veiklos 
ir kūrybos vaizdą.

D r. A. Petriką pažinojo
me kaip literatūros bei kul
tūros publicistą ir kritiką, 
medicinos bei gamtos moks
lų populiarizatorių. Šį kar
tą apžvelgiamoje knygoje 
sudėti straipsniai pristato 
jų autorių kaip kovingą ir 
išsimokslinusį ateistą — gy
vai suinteresuotą šviesių 
jausmų ir aštraus proto 
žmogaus auklėjimu ir ug
dymu. Vadinasi, knyga at
skleidžia vieną A. Petrikos 
kūrybinės - visuomeninės 
veiklos sritį,, bet labai reikš
mingą ir svarbią. Juk JAV 
pažangioji lietuvių literatū
ra ir publicistika turi '’dide
les antireligines - ateistines 
tradicijas, palikimą ir paty
rimą. Vieną to palikimo ir 
patyrimo dalelę ir parodo 
A. Petrikos rinkinys, dabar 
stojęs ir į Lietuvos ateistų 
apginklavimą, pasidaręs jii 
kovos priemone.

Vargu ar verta išdėstyti 
apžvelgiamos knygos turinį. 
Pats jos pavadinimas jau 
nusako į kokius taikinius 
nukreipta A. Petrikos*pub
licistika, būtent, i šventraš- 
čio, religinių erezijų ir baž
nytinės inkvizicijos demas
kavimą bei pasmerkimą. 
Šiais klausimais Lietuvoje 
jau išleista nemaža litera
tūros, bet A. Petrikos ateis 
tinę publicistika turi naujo 
jr įdomaus, ko nebūta kito
se knygose.

Visų pirma, tai toji švie
žia JAV gyvenimo medžia
ga, kuria autorius pasire
mia savo tyrinėjimuose apie 
šventraštį bei stebuklus. Ki
ta vertus, jis iškelia įdo
mias, bažnyčios inkvizicijos 
aukomis tapusias, švietėjų 
ir 'mąstytojų P. Ferero ir 
kitų figūras,

Į mūšį su religiniais 
prietarais ir dogmomis A. 
Petriką išeina ginkluotas 
kruopščiai parinktais fak
tais, dokumentais ir įrody
mais, gyvai ir sumaniai juos 
komentuodamas ir aiškin
damas. Todėl' jo ateistinė 
publicistika — tvirta ir įro
danti, o ne plika ir bendra- 
žodiška, kaip kartais būna. 
A. Petrikos ateistinei publi
cistikai kaip tik būdingi 
mokslinis tyrinėjimas, ra
mus įtikinėjimo tonas ir 
santūrus polemiškumas. Va
dinasi; tikrieji geros antire
liginės - ateistinės publicis
tikos bruožai.

Dar viena JAV įžymaus

j 2 p.-Laisvė (Liberty) Penkt., baland. (April) 10, 1964

lietuvio knyga papildė Lie
tuvos bibliotekas.

Nuoširdžiais linkėjimais 
jos autoriui—A. Petrikai— 
ir norėtųsi baigti šiuos ke
lis žodžius apie jo talentin
gą knygą. Lauksime naujų 
jo darbų su tokiu pat geru 
jausmu ir džiaugsmu, kaip 
sutikome ir šią.

Bronius Raguotis

ALDLD REIKALAI
Kaip turime rengtis 
prie suvažiavimo?

LLD nacionalinis suva
žiavimas įvyks liepos 4 d., 
1964 m., Henry Hudson Ko
tely, 353 W. 57th St., New 
Yorke. Suvažiavimo pra
džia 9 vai. ryto.

Suvažiavimo dienodarbis.
1. Atidarymas suvažiavi

mo ir išrinkimas prezidiu
mo ir kitų atitinkamų ko
misijų.

2. Skaitymas praėjusio 
suvažiavimo protokolo.

3. LLD pirmininkės K. 
Petrikienės pranešimas - ra
portas.

4. L L D Centro sekreto
riaus J. Grybo organizaci
nis raportas.

5. “Šviesos” redaktoriaus 
A. Bimbos pranešimas ra
portas.

6. Pranešimai iš kuopų 
veiklos ir jų apdiskusavi- 
mas.

7. LLD naujos konstitu
cijos pesiūlymas per LLD 
Centro komisiją K. Petrikie- 
nę ir J. Grybą.

8. Nauji sumanymai LLD 
labui.

9. Rezoliucijų skaitymas 
ir jų priėmimas.

10. Suvažiavimo uždary
mas.

Septintą valandą vakare, 
i to paties hotelio gražioje 
auditorijoje prasidės Dai
nos ir muzikos festivalis, 
kuriame dalyvaus žymiausi 
dainininkai: chorai, grupės, 
duetai ir solistai.

Prie šio suvažiavimo tu
rime smarkiai rengtis iš vi
sos USA ir Kanados. Jei 
kurios kolonijos yra per 
silpnos ir suvažiaviman de
legatų negalėtų atsiųsti, tai 
būtinai nors suvažiavimą 
turėtų pasveikinti ir duoti 
jam sumanymų dėl LLD ge
rovės, o taipgi ir finansinės 
paramos suteikti.

LLD Pirmoji apskritis, 
Chicagos apylinkės, labai 
gražius obalsius iškėlė: iki 
suvažiavimo gauti 65 nau
jus LLD narius ir suvažia- 
vima sveikins su stambia 
pinigine auka. Chicagiečiai 
iššaukė LLD Antrąją ap
skritį—New Yorko ir New 
Jersey valstijų kuopas — 
stoti į lenktynes naujų na
rių gavime ir aukomis su
važiavimo proga paremti 
LLD knygų leidimo fondą. 
LLD Antroji apskritis chi- 
cagiečių iššaukimą į lenk
tynes priėmė ir toje veik
loje smarkiai darbuosis.

Todėl ir visos kitos ap
skritys ir kuopos turėtų iki 
suvažiavimo gražiai pasi
darbuoti LLD gerovei, kad 
suvažiavime galėtum tinka
mai pasidžiaugti. Labai 
svarbu, kad kiekviena LLD 
kuopa LLD organizacijos 
reikalus diskusuotų ir suva
žiavimui sumanymus pa
teiktų.

Lauksime gražių atsiliepi
mų.

LLD Centro sekr.
Jonas Grybas

Addis Ababa. — Ethio- 
pija ir Somalis susitarė su
reguliuoti sienos reikalus.

Elizabeth, N. J.
Bus pagerbta Onos ir Igno 
Bečių 50 m. vedybų sukaktis 

ir Elenos Kudirkienės ¥- 
gimtadienis

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šešta
dienį, balandžio 11 d., LDP 
Klubo salėje, 408 Court St. 
Pradžia 6 vai. Čia bus pa
gerbti ilgamečiai veikėjai 
Elena Kudirkienė ir Ona ir 
Ignas Bečiai. Pastarieji mi
nės savo 50 m. vedybinę su
kaktį, o Elena Kudirkienė 
gimtadienį.

Bankete dalyvaus ir An
tanas Bimba iš New Yorko. 
J. ir E. Bekampiai, iš Ava
lon, N. J., pranešė, kad ir 
jie atvyks į banketą.

Mūsų gaspadinės paga
mins skanių valgių, o ban
keto gaspadoriai pavaišins 
su įvairiais gėrimais. Ban
keto tikietas $3. Lauksime 
jūsų, mieli svečiai. —

Reng. Komisija

Lewiston-Auburn, Me!
Agota M. Skirmantienė
Kovo 22 d. netikėtai mirė 

mūsų gerbiama Lietuvos 
Dukterų pašalpinės drau
gystės narė ir ilgametė šių 
miestų gyventoja Agota 
Gendrolytė - Skirmantienė, 
72 metų amžiaus.

Gimusi vasario 16 d., 1892 
m., Pakalniškėse, Lietuvoje, 
duktė Jono ir Marijonos 
Gendrolių. Amerikon ji At
vyko 1912 m. ir visą laiką 
dirbo Bates Manufacturing 
kompanijos audykloje kaip 
audėja.

Agotos šioje šalyje gyve
nimo pradžia nebuvo rožė
mis nuklota. Bet kad ir 
sunkiai dirbdama, sukūre 
sau puikų šeimos gyveninį, 
išauklėjo du sūnus, kurių 
vienas tarnauja Dėdei Ša
mui,. ;

Žymėtina ir tas, kad Ago 
ta visada palaikė draugiš
kus ryšius su mūsų pažan- 

Į giečiais ir niekada neatsi
sakė, sveikatai išgalint, su 
darbu bei auka.

Velionė nesveikavo j^t 
keletą metų ir pergyveno 
sunkias operacijas. Bet ne- 
nupuolė dvasioje ir per 
daug nesiskundė. Taipgi 
nelaukė užuojautos iš paša
liečių, nes vis dar tikėjosi, 
kad su laiku sveikata pasi
taisys. Bet pasitaisymo ne
sulaukė.

Liūdesy paliko savo gyve
nimą draugą Antaną, du 
sūnus Anthony ir Alec, vie
ną brolį Joną Gendrolį 
Portland, Me., dvi sesutes— 
Marcelę Detroite, Barborą 
Lietuvoje.

Likusiai šeimai reiškiame 
gilią užuojautą, o velionei— 
amžinos ramybės!..

Lietuvos Dukterų pašal
pinės draugystės delegacija 
palydėjo velionę paskutinėj 
kelionėj į Mt. Hope kagį- 
nes. Onutė \

Skaitytojų balsai
NEAIŠKU

J. D. Slieko apsakyme 
“Suzana ir Vytukas” (tilpo 
“L.” š. m. kovo 17 d.) ran
dasi man neaiškumu.

Tarpe kitko ten yra pa
sakyta, kad Pranas Palie
pis, bemokslis Vytuko tė
vas, už puspantukę degti
nės tapo inžinierium.

Aš žinau, kad gaut inži
nieriaus diplomą, reikia 
baigti higschoolę ir mažiau
sia keturis metus inžineri
jos mokslo universitcw? 
Taipgi aš žinau, kad iirzV 
nieriaus diplomą išduoda 
universiteto . i n ž i n e r i jos 
skyrius, o ne miesto inžinie
rių skyrius.

M. Baida, *
Miami, Fla.



Vincą Žilionį palydėjus
Dar taip neseniai, rodos, 

jfrieš kelias dienas, mes su
sitikome Kaune su Vincu 
Žilioniu ir nuoširdžiai kal
bėjomės. Nebuvo jokių už
uominų apie nesveikatą. 
Jis buvo žvalus, dėstė savo 
literatūrinius planus ir su
manymus, domėjosi apskri
tai meno ir literatūros gyve
nimu. Praėjo savaitė po 
mūsų susitikimo — ir teko 
Vincą palydėti į amžino po
ilsio vieta...

Nebėra mūsų tarpe Vin
co, nėra rašytojo, draugo, 
kuris visą gyvenimą rūpi
nosi ir sielojosi liaudies 
reikalais, kurio pagrindinis 
gyvenimo tikslas buvo tar
nauti darbo liaulžiai, rūpin
tis jos šviesesne ateitimi.

Vincas Žilionis priklausė 
tai vyresniosios inteligenti
jos kartos daliai, kuri dar 
buržuazijos valdymo laiko
tarpiu prisidėjo prie kovos, 
kuriai iš pogrindžio vado
vavo Komunistų partija. 
Jis nekentė fašistinės dik
tatūros ir ieškojo kelių, pa
dedančių kovoti prieš ją.

Daugelį metų dirbęs pra
džios mokyklos mokytojo 
darbą, V. Žilionis iš arti pa
žinojo liaudies gyvenimą. 
Ji troškino fašistinės re
akcijos tvaikas, kuris tada 
buvo apsiaubęs visą tuome
tinį Lietuvos gyvenimą.
^.Prisimenu pirmą V. Žilio- 
nio susitikimą su P. Cvir
ka, kuris sakėsi pavydįs 
jam tokios gyvenimo pa 
tirties, su dideliu dėmesiu 
klausėsi jo pasakojimų apie 
įsikerojusį buržuazijos biu- 
rokratizmą, apie kaimo 
žmonių nuotaikas.

Anuomet P. Cvirka, A. 
Venclova ir kiti antifašisti
niai rašytojai su džiaugs
mu priėmė j savo tarpą 
nauja rašytoją ir davė jam 
naudingų patarimų, kai jis 
rašė romaną iš mokytojų 
gyvenimo — “Būdviečių 
mokykla,” padėjo rasti lei
dėja. Savo romane V. Ži

lionis aštriai kritikavo bur
žuazinio švietimo sistemą, 
pasmerkė fašistinio režimo 
pataikūnus, atskleidė jųsu- 
miesčionėjimą ir karrjeriz- 
mą. Pagrindinio veikėjo 
asmenyje bandė duoti tei- 
Viamo herojaus paveikslą.

Išėjus romanui iš spau
dos, sukilo juodosios reak
cijos jėgos: fašistinė bei 
klerikalinė literatūros kri
tika apkaltino autorių nihi
lizmu, “tautiškųjų idealų” 
paniekinimu. Rašytojas bu
vo priverstas atsisveikinti 
su mokykla.

Apsigyvenęs Kaune, V. 
Žilionis įsitraukė i literatū
rini gyvenimą. Ne tiktai 
rašė naujus apsakymus, bet 
aktyviai pasireiškė kaip li
teratūros kritikas. Jo re

cenzijos, pasirašytos V. Žl
ibinto slapyvardžiu, buvo 
"populiarios skaitytojų tar

pe. Savo kritikos straips
niuose V. Žilionis demaska-
vo klerikaliniu rašytoju re- 
akcingumą, viduramž i š k ų 
prietaru brukimą skaityto
jams. V. Žilionis kartu su 
kitais rašytojais - antifašis
tais dalyvavo literatūros 
vakaruose ne tiktai Kaune, 
bet ir periferijoje.

Atėjus 1940 metams, kada 
žlugo fašistinis režimas, V. 

•' Žilionis vėl grįžo į pedago
ginį darbą — dirbo atsa
kingose pareigose Švietimo 

liaudies komisariate. Visi 
fciomet buvo labai užimti. 
Yetai tekdavo matytis. Aš 
gyvenau Kaune, o V. Žilio
nis buvo išsikėlęs į Vilnių. 
Bet vienas bendras reikalas 
vėl mus sujungė. Tarp 
daugelio aktualių uždavinių 
tuomet iškilo svarbus nau

jai, tarybinei mokyklai va
dovėlių paruošimo klausi
mas. Buvo sudarytas auto
rių kolektyvas pirmiausia 
paruošti pradžios mokyklai 
skaitinius pagal naująsias 
programas. Tą kolektyvą 
sudarė: J. Ambraška, V. 
Montvila, V. Žilionis ir šių 
eilučių autorius. Ne kartą 
teko susirinkus posėdžiau
ti. Mums trūko teorinio 
apsišvietimo, bet turėjome 
nuoširdų norą duoti mo
kyklai vadovėlius, atitin
kančius naujus, tarybinius 
jaunosios kartos auklėjimo 
uždavinius. Jau buvome 
rankraščius paruošę ir įtei
kę leidyklai, bet hitlerinis 
įsiveržimas į mūsų šalį su
trukdė planus, nutraukė 
darbą.

Susitikome su Vincu no 
trejų metu nesimatvmo Vil
niuje. Tai buvo 1944 m. 
gruodžio mėnuo. Prisime
nu, jis pasakojo apie savo 
pergyvenimus pirmomis 
hitlerinės okupacijos dieno
mis. kai buržuaziniai naci
onalistai jį, Petrą Mikutaiti 
ir kitus Tarybų valdžiai at
sidavusius Švietimo liaudies 
komisariato darb u o t o j u s 
buvo suėmė ir grasino su
šaudyti. Kalbėjome apie 
daugeli gerų draugų, kurie 
nebesulaukė Tarybų Lietu
vos išvadavimo.

Bet pažymėtina, kad hit
lerinės okupacijos pergvve- 
venimai nepalaužė V. Žilio- 
nio energijos. Po išvadavi
mo jis greit, be jokių lū
kuriavimų įsijungė į atsta
tomąjį darbą, eidamas įvai
rias pareigas. Bet labiau- i 
šiai jam rūpėjo literatūri
nis darbas. Jis parašė ap
sakymu. apybraižų iš hitle
rinės okupacijos laikotar
pio, tuose kūriniuose smerk
damas hitlerininkus ir bur
žuazinius nacionalistus.

Velionis buvo gimęs 1905 
metais, kurie būdingi isto
rijoje revoliuciniais įvy
kiais. Šiems įvykiams pa
žymėti literatūroje rašyto
jas skyrė daug laiko ir 
energijos — sukūrė didelį 
istorini romaną “Atsisa
kom nuo senojo svieto.”

Rinkdamas romanui me
džiagą, V. Žilionis studija
vo ne tik spausdinius ir ar
chyvinius šaltinius, bet lan
kėsi įvairiose vietose, kal
bėjosi su asmenimis, kurie 
aktyviai dalvvavo revoliu
ciniame judėjime arba buvo 
tų įvykių liudininkai. To
dėl jo romane gausu tik
roviškos. faktinės medžia
gos, atskiri epizodai paim
ti tiesiog iš revoliucijos da
lyviu pasakojimu. Kai ku
rie konkretūs dalyviai ta
po jo kūrinio veikėjų pro
totipais. Todėl romanas 
“Atsisakom nuo senojo 
svieto” turi didelę pažinti
nę reikšme. Čia pavaizduo
ta eilė Lietuvos revoliuci
nio judėjimo veikėju. Ne
maža vietos skirta V. Kap

Buržuazinių nacionalistų, vokiečių okupacijos metais siau
tėjusių Skuodo apylinkėse, teisminis procesas.

Nucjtraukoje: šie žmonės vokiečių okupacijos metais buvo 
pasmerkti sušaudymui. Dabar jie—buržuazinių nacionalstų 
kaltintojai.

suko asmeniui ir jo veiklai 
1905 metų revoliucijos lai
kotarpiu.

Tuo pat metodu, V. Ži
lionis rašė ir pastaraisiais 
savo gyvenimo metais nau
ją istorinį romaną, kuriame 
užsimojo pavaizduoti fašis
tinės diktatūros viešpatavi
mo Lietuvoje laikotarpį. 
Jisai vėl specialiai lankėsi 
tose vietose, kur vyksta jo 
romano veiksmas, stengda
masis kiek galima tiksliau 
meniškai atkurti praeities 
įvykius ir vaizdus.

V. Žilionis savo literatūri
niu darbu siekė papasakoti 
mūsų dienų jaunimui, o 
taip pat busimosioms kar
toms, ką pergyveno jisai ir 
jo karta. Todėl jo litera
tūrinis palikimas niekuo
met nenustos pažintinės 
reikšmės.

Netekome kuklaus, nuo
širdaus draugo. Velionis pa
sižymėjo dideliu darbštu
mu. Kokias pareigas jis 
beėjo, kokį darbą bedirbo, 
stengėsi dirbti su visa ener
gija, įsigilinimu ir sąžinių- j 
gurnu, to reikalau dainas Į 
tain pat ir iš kitų.

Dar tebeskamba ausyse 
gedulingieji maršai, tebe- 
girdėti žodžiai, pasakyti; 
prie Vinco Žilionio kapo... | 
Todėl sunku apie velionį 
kalbėti prisiminimų stiliu
mi. Velionio darbai tiek 
švietimo, tiek literatūros 
srityje yra reikšmingi, nes 
susiię su kova už progresą, 
už liaudies laisve ir laimę.

J. Būtėnas 
Vilnius.

CLEVELAND, OHIO
Pasiruošimai svarbiems 

įvykiams
Literatūros Draugijos 15- 

I os apskrities komitetas nu
tarė šaukti metinę apskri
ties konferenciją gegužės 
3 d. LDS Klubo svetainėje; 
pradžia 10 vai. ryte. Todėl 
pirm to visos LLD kuopos 
turės būtinai turėti savus 
susirinkimus, kad išrinktų 
delegatus konferencijai, o 
gal delegatus ir LLD suva
žiavimui, kuris įvyks liepos 
mėnesio pradžioje New Yor
ke.

LLD 190 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 12 d. Klubo svetai
nėje, 2-ą vai. popiet. Bai
gus susirinkimą turėsime 
visai netikėtas vaišes. Vie
nas draugas pasižadėjo 
atnešti ką tokio stipresnio, 
kitas žadėjo visus dalyvius 
aprūpinti kava ir donacais, 
na, o jeigu draugės mote
rys dar atsineš šį tą prie 
kavos, tai turėsime tikrą 
banketą. Kviečiami visi 
kuopos nariai tai įsitėmyti 
ir atsilankyti. Taipgi, kaip 
ir visuomet, kviečiami į mū
sų susirinkimus atsilankyti 
ir kitų kuopų nariai bei 
svečiai, bendrai su mumis 
praleisti visą sekmadienio 
popietę.

J. žebrys

Balanos gadynei 
prisiminti

Lietuvos istorikas Juozas 
Jurginis, dabar jau akade
mikas, istorinių mokslų 
daktaras, parašė labai įdo
mią monografiją apie “Ba
lanos gadynės” autorių, 
mokslinį agronomą — Mi
kalojų Katkų, šį- istorinį 
darbą šiemet išleido Valsty
binė grožinės literatūros 
leidykla Vilniuje.

Gerb. J. Jurginis į šį vei
kalą įdėjo gana daug dar
bo: jis išstudijavo ne tik 
išspausdintus M. Katkaus 
raštus, bet ir tuos, kurie li
gi šiol dar ilsisi jo palikta
me rankraštyne, dar nie
kur nepaskelbti. Autorius 
nuvyko ir į Katkaus gimtą
jį sodžių Ažytėnus. kuria
me jis gimė ir mirė (1852- 
1944 m.). Ten, nusiavęs 
batus ir pasiraitojęs kelnes, 
jis perbrido Ažytę ir kalne
lyje rado Ažytėnų laisva
maniu kapines, kurios, de
ja, dabar mažai į laisvama
nių kapines panašios. Au
torius sako:

“Užkopęs ant kalnelio, 
pamačiau spygliuota vie
la ir cementiniais stulpe
liais aptvertas buvusias 
laisvamaniu kapinaites ir 
nustebau: jose daug naujų 
kryžių. Pamaniau, gal ir ant
M. Katkaus kapo kryžius? Į vui 
M. Katkaus bedieviu drau-
gų kapai “papuošti” kry
žiais su religiniais užrašais 
ir be užrašų. Buvusios lais- į 
vamanių kapinės nebeatro
do bedieviškos. Kas prieš 
mirusiųjų valią pristatė [ 
krvžių, aš nesiimu spręsti, j 
Labai gerai, kad ant M. 
Katkaus kapo > kryžiaus nė
ra.' Cementinis antkapis 
vaizduoja vandens ir vėjo 
apglaistytą uolos gabalą. 
Užrašai neįžeidžia mirusio
jo. Jie primena, kad palai-1 
dotas aušrininkas, “Bala
nos gadynės” autorius. Vi
sa tai puiku. Bet juk M. 
Katkus buvo ir žymus ate
istas.”

Atrodo, kad Ažytėnų da
vatkos, kunigu skatinamos, 
stengiasi “andekoruoti” ir 
buvusių bedievių kapus, 
juos pašventinti. Grįžda
mas iš kapinių, J. Jurginis 
sutiko kolūkietę, bevaran
čią žąsis į Ažytę. K(ai jis 
pasisakė, jog grįžta aplan
kęs M. Katkaus kapą, mo
teris paklausė: “Ar nebi
jojai vaiduoklių?. . Jo ka
pas, regis, dar tebėra ne
pašventintas.”

J. Jurginis sako, jog A- 
žytėnuose tarybiniais lai
kais daug kas pasikeitė. 
Atsirado mokykla, parduo
tuvė, traktoriai ir kt. “Bet 
bijau net išsitarti — sako 
autorius — : savo pažiūro
mis žmonės dar tebėra kaip 
skruzdės po egle.” Jie vis 
dar mano, kaip tos skruz
dės po egle, kad religija 
yra amžina, kad jie ją ra

Klaipėdoje įvyko buržuazinių nacionalistų, vokiečių oku
pacijos metais siautėjusių Skuodo apylinkėse, teisminis pro
cesas. šiai gaujai vadovavo Skuodo kunigas L. Jankauskas.

Nuotraukoje: masinių žudynių kapai Skuode.

I uždarė trims mėnesiams 
(be jokio teismo) koncent
racijos stovykloje; skau-| 
džiai nubausti ji negalėjo. ■ 
Tai tas pats Čaplikas, kurį • 
už aroganciją ir žmonių Į 
kankinimą Smetona padarė 
generolu ir ministeriu!

Savo atsiminimiWse M. 
Katkus rašė: “Po caro val
džia gyvendamas 60 metų, 
kalėjime praleidau 14‘me
nesių, o po Lietuvos val
džia gyvenau tik 8 metus, 
kalėjime man skirta su vir- t 
šum trys mėnesiai.” Taigi 
proporcija labai nelygi.

Kai M. Katkų varė į kon
centracijos stovyklą (kalė
jimą) , Lietuvos po 1 i c i j o s 
nuovados pavedė jį ten 
pristatyti raitam sargui. 
Naktis pasitaikė biauri, li
jo, visur buvo vienas pur
vas. Sargui buvo įsakyta 
prisirišti Katkų, virve prie i 
balno ir vesti pėsčią. Be 
to, jo rankos buvo surakin
tos. Katkus matė, jog to
kios kelionės jis neatlaikys, 
kad jis'kelyje žus. Gal kaip 
tik to jo kankintojai ir te
norėjo. Jis atsisakė eiti, 
reikalavo pastotės, kad ji 
nuvežtų kaip žmogų. Dėl 
to išėjusiam iš kalėjimo 
Katkui policija iškėlė naują 
bylą už “policininko ne
klausymą,” kai šis jį varė 
eiti pėsčiam. Teisme Kat
kus aiškinosi, jog esąs se
nas, jau 73 metus baigęs 
žmogus, o be to dar ir ne- 
besveikas. Teisėjas juo ne
patikėjo, reikalavo prista
tyti gimimo metrikus. Dėl 
tų metrikų ir vėl Katkų 
kankino. Mat, kai jį krikš
tijo, tai kunigas, norėda
mas jį surusinti, užrašė 
Katkevičium, kuriuo jis 
niekad nesivadino. Polici
ja stengėsi jį nubausti už 
“svetimos pavardės” varto
jimą, reikalavo atiduoti na-' 
są, grasino ištremti iš jo 
gyvenamos apskrities ir 
pan. M. Katkui visa tai rei
kėjo iškentėti dėl to, kad 
jis kritikavo kunigus, ne
lankė bažnyčios, nesilenkė 
savanaudžiams, arogantiš
kiems policininkams bei po
litikams, reikalavo žmo
gaus ir piliečio teisių!

Prieš mirtį, vaikai pra
šė tėvą, kad jis, jų garbės 
dėlei, susitaikytu su baž
nyčia, atliktų išpažintį ir 
kt. Tačiau Katkus, visą gy
venimą netikėjęs, nenorėjo 
nė mirdamas kunigams nu
silenkti. Vaikams jis pa
sakė: “Dėl jūsų garbės aš 
nesutiksiu prarasti savo 
garbės” ir prašė ji palaido
ti nešventintuose laisvama
niu kapuose. Vaikai tėvo 
valią pagerbė ir palaidojo 
jį laisvai.

M. Katkus, kaip rašyto
jas, iškilo tik 1925 m., kai 
prof. V. Krėvės pastango
mis universiteto darbuose 
buvo išspausdinta jo etno
grafinis kūrinys “Balanos 
gadyne,” kuri 1931 m. iš
ėjo atskiru leidiniu, o 1949 
m. grožinės literatūros lei
dykla Vilniuje išleido ant
rąją jos laidą. Savo knv- 
goje autorius nušvietė išti
są Lietuvos primityviosios 
kultūros laikotarpi, kurį 
jam pačiam teko išgvven- 
ti: dūminė gryčia (balanos 
apšviesta), medinė žagrė, 
jungas jaučių, kuliamasis 
spragilas ir rankinis pjau
tuvas atžvmi to meto Lie
tuvos kaimo gyvenimą... 
M. Katkus visai tiksliai tai 
pavadino “balanos gadv- 
ne.” Jo knygos, etnografi
nė ir literatūrinė vertė ne^ 
ginčijama. Ši viena knyga 
autorių įamžino visiems lai
kams.

Dr. Juozas Jurginis, pa
teikdamas Mikalojaus Kat-

3 pusi.

do ir paliks. Jie vis dar 
gyvena “balanos gadynę.” 
Tai liūdna ir koktu! Lie
tuva juk tapo tarybine res
publika 1940 metais. Nuo 
tada laisvas žodis gali plis
ti nevaržomas, scholastika 
nustojo galios. O kokie 
niūrūs rezultatai, kokia dar 
tamsi kaimo liaudis! Tokia 
padėtis rodo nedovanotiną 
Lietuvos lai s v a m a n i ų ir 
švietėjų apsileidimą, nepai
symą savo paskirties. Ažy- 
tėnai įeina į Salomėjos Ne
ries kolūkį. Atrodo, jog 
kolūkio vadai savo žmonių 
švietimu nesirūpina. Gerb
ti juos už tokį apsileidimą 
negalima!

M. Katkus buvo šviesus 
žmogus, spalvinga asmen- 
bė. Ne stebėtina todėl, kad 
jis yra vadinamas lietuvių 
Tolstojum. Jo vardu reikė
tų pavadinti bent mokyklą, 
jei jau ne kolūkį !

Katkus mokėsi Dotnuvos 
mokykloje, Šiaulių gimna
zijoje ir penkis metus Mask
vos universitete. Baigęs 
mokslą, jis dirbę dvaruose. 
Tačiau, norėdamas būti ar
čiau savo žmonių, arčiau 
lietuviškos liaudies, — bū
damas 32 metų amž. grįžo 
į savo gimtąji kaima ir, te

minis, ūkininkavo.
Skamba visai neįtikėtinai, 
kad žmogus, baigęs aukštą
jį mokslą, gyventų kaime, 
dirbtu ir valgytų kartu su 
beraščiais sermėgiais! Kat
kus ponų nemėgo ir juomi 
tapti nenorėjo. Kiatkus ne
mėgo nė kunigų. Jis matė, 
kaip jie išnaudoja tikin
čiuosius, kaip jie iškreipia 
mokslą, tiesą, kaip jie skel
bia melą ir skiepija prie
tarus. Jo straipsnius “lais
vos” Lietuvos spauda, net 
ir “liberalioji,” netalpino. 
“Lietuvos ūkininko” re
daktorius, perskaitęs jo 
straipsnį, atsakė: “Rašai 
tiesą, brolau, bet spausdin
ti negalime.” Kunigai net 
savo pamokslų metu jį nie
kinio.

M. Katkus buvo kieto bū
do ir aukštos moralės žmo
gus. Jis kovojo prieš caro 
valdžią. Vienoje savo kal
boje jis viešai pavadino ca
rą dvigalviu aru ir už tai 
buvo teistas. Už platini
mą Vilniaus seimo (1905 
m.) tarimu jis buvo kalina
mas. O dr. J. Basanavi
čiui, kuris tam seimui pir
mininkavo, — nė plaukas 
nuo galvos nenukrito! Mat, 
ką reiškia protekcija aukš
tose sferose. M. Katkų po 
kalėjimus, tąsė ne tik caro 
valdžios žandarai, bet ir 
“laisvos” Lietuvos valdinin
kai. Už tai, kad jis reika
lavo grubaus elgesio polici
ninką jo.namuose nusiimti 
kepure, 1921 m. Kėdainių 
apskrities ko m e n d a n t a s 
majoras Julius Čaplikas jį

Iš Brazilijos
Naujas kapas

San Paulo. — Š. m. vasa
rio T d. Santo Andre mirė 
Antanas černauskas, 57 m. 
amžiaus, kilęs iš Šiaulių 
miesto. Palaidotas Santo 
Andre Camilopolis kapinė
se.

• Trumpa j biografija
Kaip ir daugelis mūsų tė

vynainių, A. Černauskas su 
žmona Paulina ieškodami 
darbo ii’ didesnio kąsnio 
duonos, 1929 m. palieka tė
viškę ir atvyksta į Brazili
ją. Be.t, kai]) visame kapi
talistiniame pasaulyje, taip 
ir Brazilijoje tais metais jau 
pradėjo reikštis ekonomine 
krizė.

A. Černauskas, jau iš Lietu
vos turėdamas pažangias 
idėjas, ir Brazilijoj įsijun
gia į bendrą darbininkų ju
dėjimą.

1932 .metais išmetamas iš 
darbo ir pirmą kartą Bra
zilijoj areštuo j a m a s kaip 
komunistas. Nuo' 1932 iki 
1948 m. A. Černauskas areš
tuojamas ir drėgnuose rū
siuose kalinamas po kelis 
mėnesius apie keturis kar
tus.

1947 m. gruodžio mėn. už 
dalyvavima Pirmojo Pietų 
Amerikos Lietuviu Kongrso 
suvažiavime areštu o j a m a 
A. Černausko žmona Pauli
na, o 1948 m. balandžio mč- 
nesį areštuojamas ii’ Anta
nas. šis paskutinis Antano 
Černausko kalinimas, kuris 
tęsėsi daugiau pusmečio 
nuožmiais tardymais ir gu

lėjimu ant cementiniu grin
dų, smarkiai paveikė į jo 
nestiprią sveikatą.

Antanas černauskas, kaip 
ir jo žmona, nuo 1948 m. 
gyveno po policijos priežiū- 
•rav.— jiems buvo atimti 
svetimšalių pasai “Carteira 
Modelo 19.” A. černausko 
asmeniški bruožai ir cha
rakteris buvo tylus ir drau 
giškas, vargu ar jis mokėjo 
ant ko nors supykti. Nors 
A. Černauskas dėl gyveni
mo sąlygų ir sveikatos ne
galėjo pasireikšti aktyvia
me pažangiųjų lietuvių ju
dėjime, bet kiek galėdamas 
jį remdavo.

Kadangi jis buvo apsi
skaitęs, tai ir nuo religinių 
prietarų buvo laisvas, ir be 
religinių apeigų tapo palai
dotas . Todėl Antaną Čer- 
nauską palydėti j amžiną 
poilsio vietą susirinko ne
mažai draugų ir pažįstamu.

Ilsėkis, drauge Antanai, 
mes visuomet Tave prisi
minsime! A. J.

AR GALIMA LAUKTI 
ANTROJO ‘STEBUKLO’?

Washingtonas. — Žemės 
drebėjimas Alaskoje pada
rė už šimtus milijonų do
lerių nuostolių. Bet katas
trofa galėjo būti daug kar
tų didesnė, jeigu požemio 
sandėliuose būtų suspro
gusios JAV atominės bom
bos, kurių yra Alaskoje, 
Havajų salose ir Ramiojo 
vandenyno pakraštyje.

Militaristai sako, kad tai 
tai buvo “stebuklas.” Bet 
ar galima laukti antrojo 
“stebuklo”? Ar ne ge
riau laiku sunaikinti ato
mines bombas?

Maskva. — Rytu Vokie
tijoje stato kelis keleivinius 
laivus Tarybų Sąjungai.

kaus biografinę apybraižą, 
atliko tikrai mokslinį ir ne
paprastą tyri n ė t o j o dar
bą; už tai jis vertas didelės 
pagarbos.

Laisvė (Liberty) Penkt., baland. (April) 10, 1964



Jonas Kaškaitis

Bruožai iš pažangiųjų JAV lietuvių 
veiklos 1940-1960 metais

Gyvendamas Vilniuje, mūsų gerbia
mas Jonas Kaškaitis-Kaškiaučius bęKkit- 
ko rašė atsiminimus apie tai, ką pažan
gieji JAV lietuviai visuomeniškai 'tyėikė 
tarp 1940 ir 1960 metų;* ‘Žemiau’ spausdi
name būdingesnius bruožus iš J?’Kukai
čio atsiminimų.—Redakcija.

Pažangieji Amerikos lietuviai ištisai 
ir nuolotos buvo ir tebėra savo gimto
sios šalies tikri patriotai. Karšta tėviš
kės meilė, nei ta šventoji ugnis, degė 
jų širdyse. Jis buvo ta galinga pagrin
dinė magnetiška jėga, kuri būrė juos 
krūvon ir tvėrė dainos ir teatro grupes, 
broliškas šelpimo draugijas, švietimo ir 
kultūros organizacijas. Visos šitos gru
pės ir organizacijos kvėpavo gryna tė
vynės meile, sėmė iš jos jėgų ir įkvėpi
mo ir ėjo, žygiavo pirmyn ir pirmyn pla
čios pažangos keliu, kovojo prieš visokią 
reakciją.

Dar 1936 m. tapo suorganizuotas 
Amerikos lietuvių kongresas plačiu na
cionaliniu mastu. Tai buvo lyg ir bend
ras frontas prieš reakciją, prieš fašizmą, 
prieš tamsiąsias jėgas. Kongresas veikė, 
kovojo už Lietuvos laisvę ir demokrati
ją, už politinių kalinių amnestiją, siun
tė jiems pašalpą ir paguodą. Džiū
gavo, kai Tarybų Sąjunga grąžino Lie
tuvai Vilnių, tėvynės širdį. Siuntė te
legramas ir tuometinei Lietuvos vyriau
sybei, pritardamas padarytai savitarpi
nės pagalbos bei apsigynimo sutarčiai ir 
tuo pačiu*metu ragindamas atkurti Lie
tuvai demokratišką santvarką.

Politinis barometras tolydžio Kyia. 
1940 m. birželio gražią dieną staiga iš 
dausų pabiro tokios skaidrios, linksmos 
mums žinios! Smetona pabėgo •.. “per 
beržyną į Berlyną”... Tuoj pridurmui 
ir kitos šviesios, linksmos žinios: sudary
ta nauja Lietuvos Liaudies vyriausybė! 
Justas Paleckis prezidentas! Sponta
niškai vyksta mitingai—ir toj ,ir toj, ir 
kitoj .kolonijoj... Skubiai mušam tele
gramas, džiūgaųnąm-,-sveikinam laisvąją 
Lietuvą, jos energingąjį prezidentą Jus
tą Paleckį.-.

Brukline, Niujorko valstijoj, 1940 m. 
birželio 19 d. ūžia kunkuliuoja entuzias
tiškas mitingas! Dega veidai, žiba akys, 
skamba kalbos, rezoliucijos... Lietuvos 
Draugų komitetas politiniams kaliniams 
remti siunčia telegramas naujai Lietuvos 
vyriausybei:
Justui Paleckiui, prezidentui 
Kaunas, Lietuva

Varde tūkstančių Amerikos lietuvių, rė
musių politinius kalinius, džiaugsmingai 
sveikiname Lietuvos liaudies vyriausybę, 
dėkojame už išlaisvinimą antifašistinių po
litinių kalinių. Per keturiolika metų to 
troškome, prašėme, reikalavome, bet Sme
tonos valdžia likosi kurčia, ne tik jų ne
išlaisvino, bet net ir amerikiečių norimą 
teikt pagalbą kalėjimuose kankinamiems 
broliams trukdė. Sveikiname išlaisvintus ko
votojus, Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės sargus. Sveikiname Raudonąją armi
ją, priartinusią laisvės valandą tiems kali
niams ir visai Lietuvos liaudžiai.

Lietuvos Draugų komitetas 
politiniams kaliniams remti:

• Vytautas Zablackas, pirm. 
Juozas Vaisas-Vidrinskas, 
Stefa Sasna, ižd.

- Aida Kairytė-Ormanienė 
Dr. J. J. KaškeviČius

Tai dokumentas. Ir tučtuojau susibū
ręs ant greitųjų Brukline kitas mitin
gas, Aido choro ir Liaudies teatro gru
pės vardu, siunčia įkandin kitą telegra
mą:
Prezidentui Justui Paleckiui
Kaunas, Lietuva

Varde Lietuvių meno sąjungos, sveikina
me naują Lietuvos vyriausybę 
mus žingsnius šalies ir žmonių 
gyvuoja Lietuva!

Pranas Balsys,
Vladas Kubilius, sekr. 
Adele Rainienė, ižd.

Vėl tuoj pat didžiulis sambūris Bruk
line—Lietuvių darbininkų susivienijimo 
(LDS) Centras pagamina pareiškimą dė
lei permainų Lietuvos valdžioje. Tai ak
tualus dokumentas, .plačiai paplitęs po 
lietuvių kolonijas:

Tautininku fašistinė diktatūra prašalinta 
Lietuvoj. Susidarė' nauja valdžia 

Lietuvos žmonių valdžia.
Keturiolika metų Lietuvos žmonės buvo 

•prislėgti fašistinės diktatūros. Tie Lietuvos 
žmonės, kurie drįso tarti žodį kitą prieš tą

priespaudą, kurie reikalavo Lietuvos žmo
nėms geresnio ir laisvesnio gyvenimo, buvo 
kemšami į kalėjimus ir tremiami į koncent
racijos stovyklas.

Didžiai mus nudžiugino ta žinia, kad 
nauja Lietuvos vyriausybė, su Justu Palėc- 
kiu kaip prezidentu priešaky, atvėrė kalėji
mus ir koncentracijos stovyklas ir išlaisvino 
šimtus politinių kalinių, kuriuos Smetonos 
režimas per eilę metų kankino vien dėl to, 
kad jie veikė už Lietuvos žmonių geresnį ir 
Šviesesnį gyvenimą.

Tie Amerikos lietuviai, kurie šiandien ke
lia riksmą dėl permainų Lietuvos valdžioje 
ir apgailestauja, kad Smetonos fašistinė val
džia likosi prašalinta, užsiima kenksmingu 
darbu Lietuvai ir, sąmoningai ai’ nesąmo
ningai, nori pasitarnauti Hitleriui.

Šiandien kiekvienam lietuviui jau žino
mas faktas, kad Smetonos fašistinė valdžia 
nesilaikė padarytos savitarpinio apsigynimo 
sutarties su Tarybų Sąjunga; kad Smetonos 
valdžia, priešingai tai sutarčiai, buvo pada
rius slaptą militarinį susitarimą prieš Ta
rybų Sąjungą su tokiomis pat valdžiomis 
Latvijoj ir Estijoj. Smetonos ir kitų buvu
sių aukštųjų valdininkų pabėgimas pas Hit
lerį mus įtikina, kad tautininkų valdžia ren
gė dirvą atidavimui Lietuvos Hitleriui. Hit
leris dabar grobia šalį po šalies, ir dabar 
nėra abejonės, kad jo agentai veikė ir Lie
tuvoje, kad su pagalba smetoninių fašistų 
prijungtų Lietuvą prie Vokietijos. Šiandien 
nėra jokia paslaptis, kad nuo pat pasira
šymo sutarties su Tarybų Sąjunga smetoni
niai valdininkai ir jų rėmėjai labiau ir 
labiau troško ir darbavosi, kad Lietuva pa
tektų po fašistine Vokietija, tikėdamiesi, 
kad tuo būdu jų asmeniniai interesai, jų 
susikrauti turtai bus geriau apsaugoti. Ko
kiam kitam tikslui, jei ne Hitlerio naudai, 
Smetonos režimo Valdininkai-—Povilaitis ir 
Skučas, gaudė Raudonosios armijos karei
vius Lietuvoj, kankino, kad išgautų Raudo
nosios armijos militarinius planus?

Nauja Lietuvos vyriausybė pareiškė, kad. 
ji nuoširdžiai pildys Lietuvos padarytą su
tartį su Tarybų Sąjunga. Mes galime būti 
tikri, kad toks Lietuvos naujos vyriausybės 
nusistatymas sustiprins Lietuvą.

Dauguma Amerikos lietuvių per tuos ketu
riolika mętų su didžiausiu troškimu laukė 
tos dienos, kada bus panaikinta tautininkų 
fašistinė diktatūra Lietuvoj ir atsteigtos de
mokratinės laisvės Lietuvos žmonėms. Ta 
diena atėjo. Todėl mes, Varde 9,000 Lie- 
tuvių darbininkų susivienijimo narių, 
džiaugsmingai sveikinam Lietuvos naujos 
vyriausybės pareiškimą, kad bus atsteigtos 
žmonių civilinės ir demokratinės laisvės, kad 
bus dedamos pastangos pakelti ant aukštes
nio laipsnio -jų kultūrinį stovį, pakelti jų 
ekonominę padėtį ir kurti šalyje gerove, 
džiaugsmingesnį ir laimingesnį gyvenimą.

LDS Centro valdyba:
R. Mizara, prezidentas
S. K. Mažanskas, I viceprezidentas 
A. Litvinas, II viceprezidentas
J. Siurba, sekretųrius
Dr. J. J. KaškeviČius, iždininkas 
Dr. M. D. Palevičius, dr. kvotėjas 
St. Kaunaite, iždo globėja 
J. Grubis, iždo globėjas
D. P. Lekavičius, iždo, globėjas

Šitas LDS Centro dokumentiškas pa
reiškimas skubiai perėjo per visus pa
žangiečiu laikraščius. Grupių ir orga
nizacijų vietinės kuopos šaukė savo ko
lonijose masinius mitingus, džiugiai ir 
garsiai aiškino didelį Lietuvos šuolį pir
myn.

Amerikos lietuvių literatūros draugija 
padarė dar didesnį ir smulkmeningesnį 
pranešimą, kuris nuskambėjo draugijos 
žurnale “Šviesa” ir visoj pažangiojoj 
spaudoj ne tik Šiaurės Amerikoj, bet ir 
Brazilijoj, Argentinoj, Urugvajuj.

Pareiškimas ypač aiškiai pabrėžia, 
kad Antano Smetonos valdžia buvo fa
šistinė diktatūra, Fašistai smurtu nu
vertė tais laikais išrinktą valdžią ir įkū
rė savo grupės diktatūrą 1926 m., tuo
jau nužudė Lietuvos liaudies veikėjus— 
Karolį Požėlą, Kazį Giedrį, Juozą Grei- 
fenbergerį ir Raęolą čarną. Grūdo į 
kalėjimus geriausius Lietuvos sūnus ir 
dukras. Persekiojo spaudą,, moksleivius 
ir net jaunimo pasilinksminimo sueigas. 
Išdavinėjo Lietuvą tarptautinėj politi
koj. Lenkijos ponų naudai išsižadėjo 
Vilniaus, vis slaptai tarėsi su Hitleriu, 
prakišo Klaipėdos kraštą... ALDLD 
nuolat protestavo prieš Smetonos dikta
tūrą, reikalavo išlaisvinti politinius ka
linius, siuntė jiems finansinę pagalbą. •. 
Griuvo fašistinis režimas! Mes karštai* 
sveikiname naująją Lietuvos valdžią su 
Justu Paleckiui Sveikiname darbinin
kiškąją Lietuvą!

(Bus daugiau)

Retas atsitikimas

kelio

sekr.

Gerbiama Redakcija!
Laikraštis “Grodnenskaja 

pravda” (“Gardino tiesa”) 
išspausdino Gardino vaikų 
klinikines ligoninės chirur
go Voronovo straipsnį “Tarp 
gyvybes ir mirties.”

Atsitikimas, apie kurį pa
pasakota straipsnyje, mane 
labai sujaudino. Aš didžiuo
juos tokiais žmonėmis, ku
rie savo pasiaukojimu ir 
kruopščiu darbu išplėšia 
žmones iš mirties nagų ir 
grąžina juos darbui mūsų 
mylimos Tėvynės labui.

Man atrodo, kad ir mūsų 
skaitytojams Lietuvoje bus 
įdomu sužinoti apie šį atsi- 
tjkimą. Prašau jus įdėti 
straipsnį laikraštyje.

M. Golubeva
Pabaltijo geležinkelio Vilniaus

distancijos kadrų inspektorė

Eidamas vakare namo, 
rajono vartotojų sąjungos 
bazės ekspeditorius Granat
kinas pamatė miesto pakraš
tyje motociklą su prekių 
prikrauta priekaba. Jis pri
ėjo prie bazės motociklinin
ko Mečniko ir paklausė, ką 
jis vežasi. Mečnikas smogė 
Granatkinui raktu per gal
vą. Ekspeditorius pargriu
vo...

žudikas nuvežė savo auką 
per kelis kilometrus nuo 
miesto, nuvilko į olą ir už
bėrė sniegu. 'Paskui, grįžęs 
į bazę, pakėlė triukšmą — 
girdi, apvogė. Pradėję žmo
nės aiškinti reikalą ir susi
griebė: “O kurgi Granat
kinas?” Jis dingo... Tur 
būt, jis ir bus apiplėšęs ba
zę, o pats pasislėpęs - •.

Buvo imtasi ieškoti “pa
vojingo vagies.” Praslinko 
apie tris savaites. Mečnikas 
jautėsi ramiai. Bet štai skal
dykloje dirbę darbininkai su
rado Granatkino kūną, iškvietė 
miliciją. Paaiškėjo, kad 
ekspeditorius negalėjo api
plėšti bazę. Jis pats tapo 
plėšiko auka.

—Reikia padaryti skrodi
mą,—pasakė rajono proku
roras Sadikas Chasanovas 
chirurgui Šachovui Jependi- 
jeviui.

—Dabar negalima,—atsa
kė gydytojas. >— Kūnas su
stingo. Palaukime ligi ry
tojaus.

Granatkiną paguldė į spe
cialų kambarį. Visiems išė
jus gydytojas dar kartą 
priėjo prie kūno, padengto 
balta paklode. Jokių gyvy
bės žymių: pulso nėra, šir
dis nedirba. O akys? Jos 
kažkaip nepanašios į lavo
no akis. Ir pirštų nagai re
aguoja į prisilietimą rausvu 
atspalviu...

Nejaugi?! Ne, negali bū
ti, net jeigu žmogus ne iš 
karto buvo užmuštas. Juk 
jis išgulėjo be valgio ir van
dens 23 dienas! O čia dar 
šaltis... Bet gydytojas il
gai nesvyravo.

—Greit: švirkštą, adrena
liną, kofeiną, gliukozę! Pa
šildykite fiziologinį skiedi- 

pašaukė jis savo ko-

i

ir jos daro- 
g e rovė i. Lai

pirm.

nį, 
legas — asistentus, medici
nos seseris, sanitares. '

Šie labai nustebo: ką su
manė Šachovas Jependije- 
vas, šis visų gerbiamas chi
rurgas?

-—Pašildykite vandens 
pūslėms, — įsakė Jependije - 
vas, — pamėginsime “pri
kelti^ jį iš numirusiųjų. Ar 
supratot? Mes susidūrėme 
su retu vadinamosios anabi- 
ozes atveju.

Rytą prokuroro ir tardy- 
tpjo laukė sensacija: miręs 
Granatkinas pamažu vis la
biau grįžo į gyvenimą.

—Kaipgi tai?! Juk tai 
stebuklas! —

—Bet taip 
susijaudinęs

sušuko jie. 
yra, — atsakė 
gydytojas. — 

Nepaprastai retas atvejis 
medicinoje. Bet ar žinote, 
kodėl Granatkinas liko gy
vas? Stipriai smogus per 
galvą, jis buvo kantuzytas, 
jo nervų sistema išsijungė, 
ir jį užvaldė gilus miegas. 
Kažkas panašaus į meškos 
miegą. Anabiozė — tai to
kia organizmo būklė, kai fi
ziologiniai procesai taip šu
lė t ė j a, jog absoliučiai iš
nyksta matomieji gyvybės 
požymiai. Tai dažniau at
sitinka esant žemoms tem
peratūroms .

Granatkinas buvo šiltai ap
sirengęs ir užverstas snie
gu, Tai jį apsaugojo nuo 
sušalimo. Organizmas mai
tinosi savo riebalų atsargo
mis. ..

PHILADELPHIA, PA
Pennsylvanijos pieno kon

trolės komisijos sutikimu 
balandžio 1 d. pakeliama 1 
centas už kvortą pieno.'

Naujas viešųjų mokyklų 
superintendentas bus dr. C. 
Taylor vietoje pasitrauku
sio dr. Whitters. Miesto ta
ryboje su mokyklų taryba 
nesusiprati m a i didėja. 
Miesto taryba nori patik
rinti mokyklų tarybos ve
damas knygas. Mokyklų ta
rybos pirmininkas J. Harry 
LaBrum nesutinka, 
valstijos' dalykas.

sako,

UAW lokalas 585 protes
tuoja prieš plieno dirbtuvės 
Farlise darbo paspartini
mą, kad padarytų darbą į 
devynias dienas vietoje 11, 
sumažinant darbininkų 
skaičių nuo 83 iki 27.

UAW 19-tame suvažiavi
me Atlantic City, N. J., 

J1 į Walter P. Reuther sakė, 
reikalaus algų pakėlimo 
šiais metais, pensijos pakė
limo, vakacijų padidinimo, 
bonų pakėlimo ir viršlaikių 
dirbimo sulaik y m o. kad 
gautų darbo bedarbiams.

New York shipyard Cam- 
dene Boilermakers unijos 
lokalo 801 streikas, sakoma, 
bus ilgas. 3,500 darbininkų 
metė darbą prieš darbda
vių disciplinos vartojimą.

Philadelphia yra devin
tas miestas iš 10 didmies
čių, kur daugiausiai įvyks
ta piktadarysčių. Nuo 1960 
iki 1963 metų išprievartavi
mas moterų padaugėjo.

Demokratai Harrisburgo 
Seimelyje kovojo prieš be
darbių pašalpos numušimą 
ryžtingai. Laike diskusijų 
policija buvo pašaukta, bi
jo tąsi nesusipratimų. Maty
dami respublikonų daugu
mą, balsavimo laiku demon
stratyviai apleido sesiją. 
Pralaimėję, unijos ir de
mokratai eis į teismą kon
stitucijos legalumu reika
laujant panaikinti nutari
mą. Unijos ir demokratai 
sako, rinkimuose darys vis
ką respublikonams nemas
kuoti, kad j ie nebūtų išrink
ti. Sakoma, tiems, kurie 
balsavo už bedarbių pašal
pos numušimą, valdžia duo
da policijos apsaugą.

Policijos komis i j o n i e- 
riaus Howard Leary prane
šimu sausio menesį Phila-1 
delphijoje areštuota 1062 
jaunuoliai arba 33.8 nuo
šimčiais daugiau negu 1963 
metais.

Meras Tate sako, kad 
šiais metais Philadelphiją 
aplankys daug turistų, pa-

Praėjo dar kiek laiko, ir 
Granatkinas visiškai pasi
taisė. Jį išgelbėjo žmonės 
baltais chalatais. “Prisikė
limas iš numirėlių” buvo 
laikomas paslaptyje. Bet 
štai.. •

Mečnikas sėdėjo patogia
me fotelyje priešais proku
rorą ir nenoromis atsakinė
jo į tardytojo klausimus.

—Nieko nežinau, — teigė 
nusikaltėlis. — Verčiau su
raskite dingusį Granatkiną, 
jis apie viską papasakos.

— O šitą žmogų jūs pa
žįstate? — paklausė proku
roras.

Šis grįžtelėjo ir sustingo, 
tarsi stabo ištiktas.

Gyvas Granatkinas iš tik
rųjų papasakojo apie vis- 

(Iš Vilniaus “Tiesos”) 

skleista daug lapelių su nu
rodymais žymesnių vietų 
matymui. Tate sako, vykda
mi į New Yorko pasaulinę 
parodą, sustos ir Philadel- 
phijoje, aplankys Nepri
klausomybės salę, muziejus, 
parkus ir kitas žymiąsias 
vietas. Suteikta tur i s t ų 
agentūroms reikalingos in
formacijos.

Pennsylvanijos pamatinė 
industrija — anglis ir plie
nas. United Mine Workers 
unija pasirašė dvejų metų 
sutartį su mainų savinin
kais Washingtone, pake
liant $2 į dieną. Paliečia 
150,000 darbininkų. Sutar
tis galioja su balandžio 2 d., 
dvejiems metams. Pagerin
ta atostogos su padidinta 
mokestim; dirbant šešta-
dieniais laikas ir pusė, sek- iš Portland© ir valstijos na- 
madieniais dviguba mokes
tis. Dienos mokestis —

Pirkėjams pakelta $1 
minkštos anglies toną.

uz

Tarp Harrisburgo ir Phi- 
ladelphijos valdininkų 
vyksta nesutikimai sugavi
me girtų auto vairuotojų. 
Philadelphija sako, kad su
gautas girtas vairuojant 
karą turi būt suspenduotas, 
atimamas leidimas automo
bilį vairuoti. Harrisburgas 
sako, kad teismas turi tai 
padaryti.

Vandens kompanija sako, 
pakels mokestį už vandens 
vartojimą, 10 proc.

New Jersey busų vairuo
tojų streikas po 16 dienų 
pasibaigė su pakėlimu 17 
centų valandai. Philadelphi- 
jos su Camdenu susisieki
mas įėjo į normalias vėžes.

Walter Reuther vėl iš
rinktas automobilių unijos 
suvažavime prezidentu At
lantic City, N. J., su pakelta 
alga. Priimtas tarimas, kad 
unijos pareigūnai pasi
trauktų į senatvės pensiją 
sulaukę 65 metų.

Fred Schoeną, 84 metų, 
išėjusį iš banko pasitiko 
plėšikas, pagrobė jo krepšį 
su pinigais. Senis plėšiką 
vijosi kelis blokus. Plėšikas, 
matydamas, kad nepabėgs, 
mete krepšį ir senis atgavo

Pilietis

JAV BOMBONEŠIS 
NUKRITO ANT NAMO

Tokio. — Didelis Jungti
nių Valstijų bombonešis 
nukrito ant japonų gyveni
mo namo Hara Machide. 
Nelaimėje buvo užmušta 4 
japonai ir 26 sužeisti.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., baland. (April) 10, 1964

Prisiminimas
Š. m. kovo 5 dieną įvyko 

dvejų metų sukaktis nup t 
mirties Monte v i d e j u j ev 
Urugvajaus sostinėje, tau
rios lietuvaitės Onos šaci- 
kauskienės - Tabaraites. Tą 
sukaktį josios gyvenimo 
draugas ir mūsų laikraščio 
bendradarbis dr. Pranas 
Šacikauskas prisiminė su 
giliausiu liūdesiu.

Ona šacikauskienč - 
Taba raitė

Gaila, kad šitas velionės 
prisiminimas pas mus telpa 
labai pavėluotai. O tai įvy
ko todėl, kad jis buvo a^ 
siųstas vardu redakcijos 
nario, kuris tuo tarpu buvo 
išvykęs atostogų. Labai at
siprašome draugą Š a c i- 
kauską.

Rumford, Me.
Streikas

Kovo 31 d. čionai sustrei
kavo darbininkai prieš Ox
ford Paper Co. Streikas 
prasidėjoz viename dar^o 
skyriuje, kur dirbo apieoO 
darbininkų. Mat, kompani
ja norėjo iš darbo paleisti 3 
darbininkus. Kiti juos už
stojo. Tuojau vienas po ki
tam skyriai prisidėjo, tai 
sustreikavo 2,500.

Prieš streikininkus buvo 
pašaukta ne tik policija, 

cionaliai kareiviai. Atvyko 
unijos žmogus Eldon He
bert, kuris sakė, kad strei
kas “nelegališkas”, nes kon
traktas baigiasi tik liepos 
mėnesį.

Kurie streiko priešakyje 
buvo, tai gavo po dvi savai
tes “vakacijų”, jų tarpe 
lietuvis Antanas Kaulaicz£ 
Kompanija spiriasi. Neži
nia, kaip bus su nauju kon
traktu.

Korespondentas

Lawrence, Mass. >
Methuenuose, šalia Law

rence, ant nuosavybių tak
sus pakėlė nuo 11 iki 13 
procentų.

Vėl pasikartojo mokyk
loms grasinimai, kad ten 
yra padėta bomba. Tie “špo
sai” sutrukdo mokslą ir 
eikvoja policijos laiką.

Mirė EVos Aleksonienės 
sesuo. Dar apijaunė mote
ris. Prieš keleris metus mi
rė jos vyras. Velionė paliko 
nuliūdime Aleksonienę M 
brolį. Reiškiu jiems užuoa. 
jautą. ’ t

Mirė M. Kaškavičiutė, bu
vusi vedusi su kitataučiu. 
Ji ir Aleksonienės sesuo se
niau priklausė prie Liau
dies choro, kada jis čia gy
vavo. Paliko dideliame nu
liūdime sesutę ir švogerį W. 
Petrukęvičių. Reiškiu užuo
jautą.

šeštadienį, gegužės 2 d.,' 
Maple Parke, įvyks drau
giškas Įiarengimas, kuria
me bus rodomas ir filmas iš 
Lietuvos. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Prašome įsitėmyti. A

S. Penkausltffc

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas skiria 
Alaskos pagalbai penkias
dešimt milijonų dolerių.



o

MIAMI, FLA.
Visko po biskį

^Penkeri metai atgal aš 
čionai apsigyvenau. Toji 
apylinke, kur\ aš gyvenu, 
buvo daug ^kirtingesnė. 
Vienur sklypai žemės ma
tėsi tušti. Dabar tie sklypai 
užpildyti namais^—Pavažia
vus keletą mylių vakarų 
link, matėsi neužmatomi 
tušti laukai, o dabar tos 
tuštumos jau užsipildo kai
meliais gyvenamų namų ir 
biznio centrų. Miestas ple
čiasi į visus tris kampus, 
išskiriant rytus, nes čia 
vanduo. Taip miestui au- 
augant, reikalinga naujų 
kelių, mokyklų, ligoninių, 
ir. žinoma, padidinimo skai
čiaus valdininkų. Nauji ke
liai tiesiami sparčiai, po dvi 
ir keturias linijas j vieną 
pusę. Bet mokyklos ir ligo
ninės labai lėtai statomos.

Važiuotei, matyt, daro- 
ma viskas, kas galima, kad 
nebūtu susikimšimo ir iš
vengtų nelaimių. Bet nėra 
tos dienos, kad paėmus lai
kraštį neskaitytum apie 
pustuzinį ar daugiau va
žiuotos nelaimių.

Miestui plečiantis ir au
gant gyventojais, žiūrint iš 
šalies, atrodo, kad yra 
“prosperity”. Bet ar taip 
yra? Vieną vakarą televizi- į 
joje rodė kaip apylinkėj au- 

industrija. Labai gražu 
pažiūrėti. Fabrikai didesni 
ir mažesni, su moderniško
mis mašinomis įrengti, dar
bininkai dirba. Čia vėl rodo
si, kad “prosperity” žydi. O 
ar taip yra? Kitą vakarą 
žmogus televizijoje papasa
kojo, kad mūsų provincijos 
(įjbade County) viršininkai 
turi rūpesčių, kad yra ar
mija bedarbių ir auga kri- 
minalystės. Girdi, krimina- 
lystės jau nesuvaldomos, 
nes sunku gauti jaunų tin
kamų vyrų į policją. Tai 
žmogus ir suprask tą visą 
surėdymą!

Kitą vakarą vėl televizi
jos komentatorius kalba, 
raad maistas žymiai atpigo. 
Važiuojam su žmona susi
pirkti maisto. Sustojam vie
name “super market”, paė
mę vežimuką stumimės pro 
mėsos šaldytuvus. Jautiena 

aviena, kur geresnė, kai
rios neįmanomos. Porcijos; 
kur tik beveik vienas kau
las ir taukai, kiek pigesnės, 
bet nusipirkęs turi pusę iš
mesti.

Stumiame vežimuką pro 
prezervųoto ir sauso maisto 
skyrių. Ant visų “konteine
rių” kainos pažymėtos po 
du ir daugiau centų bran
giau, negu buvo savaitė at
gal. Paimu stiklinę kavos 
(instant coffee), irgi kaina 
buvo prieš savaitę pažymė
ta 99 c., o dabar ta pati ka-

stiklinė $1.19. Tai kul
tas maisto nupiginimas? Ir 

tas žmonių mulkini
mai per radiją ir televiziją?

Turėdamas truputį ne
smagumo su gerkle, krei
piaus pas gydytoją. Jis ap
žiūrėjo ir nesurado 'nieko 
rimto. Man skundžiantis, 
kad pensininkui sunku dak
tarui ir už vaistus užsimo
kėti, jis parašė vardą vais
tų ant paprasto popierėlio. 
Sako: jei aš parašyčiau ant 
mano “priskripšion” popie- 
rėlės, tai tu dusyk tiek mo
kėtum vaistinėj, negu da
bar mokėsi. Sąžiningas dak- 

ūhiras. Bet penkinę aš jam 
vien turėjau sumokėt.

’ “Moon Over Miami”
Tą dainą įsitėmijau se

niai. dar “nertuose” gyven
damas. Ir iš tikrųjų taip 
yra. Išeik vėlai vakare kada 
giedra ir kai mėnulis pil

nas, pačioj aukštumoje, tai 
jis bus beveik tiesiog virš 
galvos. Gražus vaizdelis, 
bet neilgai gali žiūrėti, nes 
galva svaigsta ir sprandą 
skausda.

Bay Front parke su 
draugais seneliais

Kartą vaikštinėdamas 
po minėtą parką sutikau 
du pažįstamus senelius pen
sininkus. Susėdom pavėsyj 
ir kalbame apie sveikatą, 
daktarus ir vaistus. Vienas < 
pasakojo, kad jam daktaras 
patarė mažiau automobiliu- 
mi važinėti, o jei su reikalu 
prisieina kur toli važiuoti, 
tai vartoti dviratį, tai tau 
bus daug sveikiau. Antras 
sakė, aš jadi seniai “baisi- 
keliu” važinėjau, bet pasku
tinį kartą, kai buvau pas 
daktarą, tai jis patarė pės
čiam eiti, nes neturėjau kuo 
jam užsimokėti, tai turėjau 
palikti “baisikelį”, o dabar 
pėsčias vaikščioju. Satyriš
kas pasikalbėjimas, ar ne?

Migrantas

DETROIT, MICH.
Susirinkimas-prakaihos 

pavyko
Kovo 31 d. čia paskubomis 

tapo sušauktas lietuvių A- 
merikos piliečių susirinki
mas apgynimui konstituci
nių teisių ir sykiu Antano 

i Bimbos pilietybės. Kalbėjo 
' A. Bimba apie įvairių reak
cionierių pasi k ė s i n i m u s 
prieš nekaltus piliečius, 
apie makartizmo siautėji
mą, apie- Palmerio laikais 
reakcijos siautėjimą ir kiek 
daug nekaltų žmonių nu
kentėjo. Tuo pačiu sykiu 

i po karo atbėgusieji visokie 
hitleriniai žmogžudžiai, ku
rie yra išžudę tūkstančius 
nekaltų žmonių ir sykiu A- 

jmerikos kareivių belaisvių, 
čia yra maloniai priimami ir 
net duodama jiem's Ameri
kos pilietybė!

Susirinkimas buvo sušauk
tas tik per vieną dieną, kiek 
buvo galima paskelbti “Vil
nyje,” kad A. Bimba pake
liui sustos Detroite; daug 
skaitytojij tą dieną nesulau
kė “Vilnies,” tačiau susirin
ko nemažai piliečių, išklau
sė A. Bimbos prakalbą ir 
nusitarė paaukoti, kiek kas 
gali, jo pilietybei apginti.

Aukojo sekanti asmenys: 
J. ir A. DaukĮai—$20, J. Bub- 
liauskas, M. D., ir S. Drau
gė— po $10, Anthony Žilis 
—$6.

Po $5: P. J., J. Valiukas, 
J. Bagdon, Alex Peters, A. 
Benson, Z. R., V. Žabui, P. 
Daugėla, V. Kirvela; Mar
cela Aranuk $3.

Po $2: Alex Dočkus, Vin
cas ir Anna Zline, George 
Nausėda, Petras Bubnis, B. 
Varneckas, Onutė D.

Po $1: J. Aranuk, Z. 
Danta, C. Bernatovicz, A. 
Adomonis, J. Liminskas, J. 
Pavasaris, A. Brazevich, B. 
Kraptavičius, F. Mills.

Viso sudėta $125.00.
Dėkojame visiems!

Susirinkimo Komisija

Hudson, Mass.
X

Kovo 21 d. mirė J. Kliu
kas, sulaukęs apie 70 metų 
amžiaus. Turėjo valgomų 
daiktų krautuvę. Buvo ra
mus žmogus, politikoje ne
dalyvavo.

Paliko nuliūdime žmoną 
Marę ir sūnų Joną.

Sūnus sunkiai susirgo, 
tad pasidavė į ligoninę. 
Reiškiu užuojautą.

P. Vaitekūnas

Waterbury, Conn.
Kovo 23 d. mirė Michael 

Grinis, 71 metų amžiaus. 
Gyveno 259 Wilson St. Mirė 
ūmai, visai nesirgęs, dirb
damas prie savo namų ryte 
kieme.

Jis buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje. Atvyko į šią ša
lį prieš apie 50 metų. Per 
daugelį metų dirbo Metai 
Hose Division, Anacanda 
American Brass Co. Per 
paskutinius kelerius metus 
jau buvo išėjęs į pensiją.

Priklausė prie Lietuvių 
N e p r i g u Imingo Politinio 
klubo ir prie Lietuvių pilie
čių politinio klubo. Buvo 
palaidotas kovo 25 d. Kal
varijos kapinėse.

Paliko liūdesy žmoną Ur
šulę ,dukterį Nellie ir žen
tą Edward Raczynski, ku
rie gyvena Middlebury, 
Conn. Lietuvoje paliko se- < 
šerį ir du brolius, taipgi A- 
merikoje daug draugų ir 
pažįstamų.

Laidotuvių direktorus bu
vo Viktoras Stankevičius.

Michael Grinis buvo lais
vų pažiūrų žmogus ir labai 
gero būdo, su visais gražiai 
sugyveno. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas per daugelį me
tų ir visuomet lankydavo 
darbininkiškus parengimus 
ir visada remdavo pažangią 
spaudą pinigiškai pagal sa
vo išgalę.

Reiškiu gilią užuojautą jo 
žmonai, dukteriai, žentui ir 
kitiems jo artimiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje. 
O, Tu, Mikolai, ilsėkis ra
miai šios šalies žemelėje.

Draugas

Lawrence, Mass.
Uswoco Mill pastatas, ku

riame buvo mažų kompani-' 
jų.išdirbystės, bus. nugriau-' 
tas. Jo vietoj bus pastatyti 
kitokioms įstaigoms pasta-; 
tai.

Gerai žinomas šio miesto 
lietuviams B. Brenka, se
niau buvęs mėsininkas, o 
vėliau N. Andoveryje gyve
no savame žemės ir miško 
sklype, tapo išvežtas į senų
jų namus.

Šeštadienį, balandžio 18 
d., Maple Parke įvyks svar
būs susirinkimai LLD 37 
kuopos ir LDS 125 kuopos. 
Pradžia 1 vai. popiet. Visus 
narius kviečiame dalyvauti.

S. Penkauskas

Shenandoah, Pa.
Š. m. balandžio 4' d. susi

rinko draugai iš Mahanoy 
City ir S h e n a n d o a h pas 
mūsų gerus draugus K. Mo
tuzus pasikalbėti apie pa
rengimus.

Po pasikalbėjimo nutarta 
rengti pirmą pikniką bir
želio 26 d. Martishin girai
tėj, kur laikėme piknikus 
praėjusiais metais.

Nutarta pikniko pelną 
skirti mūsų spaudai parem
ti, kuri mums tarnauja taip 
ištikimai ir jau taip ilgą lai
ką.

Apie rengiamą pikniko 
vietą daugiau pranešime vė
liau. Rengia LDS ir LLD 
kuopos.

Prašome mūsų organiza
cijų kreipti dėmesį į dienas, 
kad nesurengtume kelis pa
rengimus tą pačią dieną, 
nes iš to nebūtų naudos nei 
vieniems, nei kitiems.

Kviečiame visus atvykti į 
mūsų pikniką.

Rengimo Komisija

Londonas. —Anglijos vy
riausybė nesusitaiko Jeme
no respublikos reikalais.

San Francisco, Cal. Baltimore, Md.iTii

Kovo 29, Velykų dieną, 
įvyko sėkmingas pobūvis, 
su pietumis. .svetingų R. ir 
M. Mijatų gražioje, reziden
cijoj, Los Altos, Cal. Pava
sario skaisti Pavejanti die
na paskatino. svečius skait
lingai atsilankyti į šią gro
žio vietą. Atvykęs 'iš’ did
miesčio į pilną gėlių ir žy
dinčių medelių daržą tie
siog paskęsti maloniame 
svaiguly. Prie to, mūsų ge
rosios moterys dar pagra
žino šį geros nuotaikos po
kylį su margučiais ir kito
mis vertingomis dovanomis. 
Didelis padėkos žodis už 
dovanas ir darbščioms 
draugėms už skoningai pa
ruoštus pietus'. i

Iš tikrųjų, kas būtų, jei 
neturėtume tų rūpestingų, 
darbščių draugių moterų. 
Aišku, be mažiausios abejo
nės, kad būtų tuščia ir ny
ku. Jos planuoja, jos dirba, 
jos, daugumoje, sukviečia 
publiką, jos bendrai padaro 
pobūvius sėkmingus ir pel
ningus. Štai, pav., mūsų V. 
Sutkienė prieš virš minimą 
pobūvį buvo skaudžiai susi
žeidusi koją. Reikėjo pasi
duoti gydytojo priežiūrai ir 
išlikti iš savo darbavietės. 
Tačiau rūpestis ją slėgė ne 
dėl skaudančios kojos, bet 
del sekančio pobūvio ruo
šos. Vis viena, kad ir su ap
rišta koja, šlubuodama, bet 
dirbo' jame ir rūpinosi pa
rengimo eiga.

Šeimininkai R. ir M. Mi- 
jatai daug verti gero žo
džio ir dideles padėkos. Jie 
daug triūso prideda kas 
liečia r u o š ą pobūviams. 
Dažniausiai svečiams atvy
kus jau stalai .stovi paruoš
ti ir šiaip visi kiti pobūviam 
reikalingi daiktai sutvar
kyti. Be-to, dkr. jie dažnai 
pavaišina svečius savo sodo 
skanėsiais, džiovintais vai
siais.

Mirė B. Zaioga
Kovo 19 d. mirė Benjami

nas Zaioga, 88 metų am
žiaus, gyv. Glen Allen, Cal. 
Buvo San Francisco LLD 
kp. narys. Prieš virš 30 me
tų Zalogų šeima atvyko iš 
Chicagos į Kaliforniją ir 
daugiausia gyveno apie So
noma, Cal., apie rašytojo 
Jack Londono buveinę 
“ Valley of the Moon”. Ten
ka priminti, kad mes ne
vieną kartą turėjome progą 
savo piknikus laikyti Zalo
gų šeimos puošnioje rezi
dencijoj.

Benjaminas Zaioga palai
dotas laisvai ir laidotuvės 
buvo privatinės. Liko liūde
syje velionio žmona, dvi du
kros, žentas, anūkai ir pro
anūkiai. Gili užuojauta var
de visų San Francisco ir 
apylinkės draugų visai Za
logų šeimai.

K. B. Karosienės knyga
Karosienės įdomią knygą 

“Tarptautinė Moters Die
na” skaitant tiesiog stebina 
daugelis istorinių faktų ir 
daug medžiagos. Pradėjus 
skaityti nesinori padėt ne
užbaigtą. Patartina visiems 
įsigyti kalbamą knygą ir 
perskaityti. O labiausiai 
kiekviena moteris būtinai 
turėtų stengtis ją perskai
tyti ir susipažinti, kaip 
anksčiau moterys kovojo už 
lygiateisiškumą, kokios bai
siai sunkios, ilgos kovos už 
moterims teises buvo.

Ypatingai septyniolikta
me šimtmetyje fanatikai 
puritonai' šimtus moterų 
laužuose sudegino—tas, ku
rios bandė kovoti už mote
rų teises.

Tikriausiai kiekvie nas, 
perskaitęs minimą knygą,

nemaža istorinio žinojimo 
pasisems. Moterims reikėtų 
džiaugtis, kad Karosienė 
pateikė tokią knygą, kuri 
yra labai reikalihga.

• S. F.
! ■■ 1 : > ’ t.

Boston, Mass.
Balandžio 2 d. vakare LLD 

2-os kuopos susirinkime tik 
keli veiklesnieji nariai tesi
matė. Taigi visas posėdis 
buvo daugiau lyg laisvas 
pasikalbėjimas negu tari
mai. Moterys sakė, kad šį 
sekmadienį, 1 vai., valgysi
me gardžius kalakutienos 
pietus. 

•
LDS 62-os kuopos mitin

gas, matomai, neįvyko, nes 
tik keli nariai teatėjo, ir tie 
duokles pasimokėję išėjo, 

j Girdėjau, kad nemaža da- 
! lis narių dar nė nepradėjo 
duoklių už šiuos metus mo
kėti. Nežinia ko jie lau
kia. ..

Balandžio 12 d., 11 vai.,' 
prasidės apskričių konfe
rencija: LLD, LDS, LMS ir 
Moterų sąryšio. Apie kal
bamų organizacijų suvažia
vimą telpa “Laisvėje” skel
bimai, iš kurių galima tik
riau sužinoti. Čia norisi pa
sakyti, kad ir nedalyvaujan
tieji susirinkime yra kvie
čiami atvykti su mumis pie
tauti. _  • _  •

“Laisvėje” aną dieną skai
čiau Uždavinio iš Norwoo- 
do korespondenciją, kurio
je, tarp kitko, yra kalbama 
apie Družo planuojamą vy
kimą šią vasarą į Lietuvą, 
Iš Bostono irgi jau penki 
yra besiruošią . tokion pat 
kelionėn. < Kiek man žinoma, 
daugumą nori kelionę atlik
ti lėktuvais.' Nuostabu tai, 
kad pensininkai “neturi” 
laiko laivais ir traukiniais 
už savo sunkiai uždirbtus 
pinigus pasivažinėti. Tokia 
jau dabar išvystyta bėgioji
mo mada.

Balandžio 5 d. popietėje 
ALP Klubas atlaikė mėne
sinį susirinkimą. Whist pa- 
rių komisija raportavo, kad 
šeštadienių vakarais į 318 
West Broadway susirenka 
gražus būrys lietuvių ir 
duoda klubui piniginės pa
ramos, o patys dalyviai 
linksmai vakarą praleidžia.

Nutarta surengti klubo 
narių išvažiavimą. Išvykai 
vietą surasti išrinkta komi
sija.

Po klubo susirinkimo nuė
jau į ALP Draugijos sve
tainę, kurioje buvo rengta 
karalienei su karaliumi pa
gerbti balius. Mat, Sanda
ros moterys kasmet išrenka 

'karalienę, o toji pasiskiria 
karalių. Vakarienė gera, 
publikos buvo daug, kurią 
rezervuoti stalai suskirstė į 
ponus ir mužikus; toks po
elgis daug kam nepatiko:

Dar sykį norisi visus pa
kviesti į So. Bostono pilie
čių klubą, 318 W. Broad
way, į šio sekmadienio svar
bų suvažiavimą ir pietus. 
Čia bus apkalbėti ir nutar
ti piknikų rengimai ir kiti 
visuomeniniai reikalai.

A. K—a

EASTER WEEK 
GREETINGS 

From
NORKAS FUNERAL 

CHAPEL
1400 20th St., Philą., Pa. 

PO. 9-3281

Apie praeities lapių 
medžioklę

Filmuose esame matę,, 
kaip turčiai raiti, su pulkais 
šunų, medžioja lapes. Mūsų 
a p y 1 i n k ėję tas jau geniai 
prasidėjo. 1650 metąį^ lor
das Robert Brooks atkelia
vo iš Anglijos ir jo laivas 
apsistojo Patuxent upės?pa
kraštyje,. Chesapeake Bay, 
Atlanto įlankoje.

Lordas Baltimore suteikė 
jam galią valdyti Mary lan
do provinciją. R. Brooks 
ėjo ir kitas svarbias parei
gas, kaip tai Calverto ap
skrities komandieriaus, tu
rėjo galią skirti policijos 
viršininkus ir tt.

Tais laikais Anglijoje ėjo 
religinė kova tarp protes
tantų ir katalikų. Tos re
liginės kovos persikėlė ir į 
Ameriką—tarp protestanto 
lordo Crownwell ir kataliko 
Baltimore.

Anglijos Marylando kolo
niją valdė lordas Calvert. 
Čia buvo reikalinga daugiau 
baltųjų žmonių, tai kvietė 
iš Anglijos ir siūlė suteikti 
po 2,000 akrų kiekvienam 
10 žmonių skaičiui. Jo kvie
čiamas R. Brooks ir atvyko 
su savo šeima ir 28 tarnais, 
bendrai 40 žmonių, reiškia, 
pagal siūlymą jam turėjo 
tekti 8,000 akrų.

Lordas Calvertas jam da
vė 2,000 akrų, o kitus pa
žadėjo duoti vėliau. Brooks 
tarnai tuojau ėmėsi valyti 
plotą namams statyti. 
Tarnai lordui pastatė gra
žius gyvennamius, medžia
gų atgabeno ir iš Anglijos, 
o sau namus statėsi iš ap
valių rąstų.

Brooks pirm atvykimo į 
Ameriką Londone buvo pro
testantų k u n i g a;s, mokė 
“teisybės* doros,” kad -būk 
“dievas visus lygiai myli ir 
globoja.” Bet Amerikoje 

'jo medžiojimo arkliai ir šu- 
nes jam buvo artimesni, ne
gu tarnai. Atvykęs į Ma- 
rylandą jis gavo 8,000 akrų 
žemės, įskaitant ir jo tar
nus, bet tą žemę pasilaikė 
sau—tarnai negavo nė vie
no akro. Dalį jos jie jam 
dirbo, o kitoje dalyje jis 
ruošė lapių medžiokles.

J. Balsys

Roma — Dolomitą kal
nuose pagerbimui žuvusio 
JAV prezidento J. Kene
džio vienas kalnas pava
dintas jo vardu.

Paieškojimas
Ieškau .savo pusbrolių

Tikro mano dėdės Izidoriaus Juk
nevičiaus vaikų, kurie gimė ir augo 
Čikagos mieste. Kadangi per karo 
audras susirašinėjimas nutrūko ir 
dėdės adresas dingo, manau atsiras 
tautiečių, kurie jį ir jo vaikus Či
kagoje pažinojo ir man parašys jų 
adresus, kad galėčiau su jais susi
rašinėti. Mano adresas toks:

Lithuanian SSR 
šakių rajonas 
Griškabūdžio paštas 
Rygiškiai 
Bronius Juknevičius

New Delhi. — Indijoje 
vis kartojasi riaušės tarp 
indusų ir musulmonų.

Bostono Apylinkei
Svarbus Pranešimas

Massachusetts Moterų Sąryšio suvažiavimas 
įvyks Sekmadienį, Balandžio-April 12 d., pradžia 
11 valandą priešpiet, Lietuvių Piliečių klube, 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

• (

Prašome prisiųsti delegačių kiek galint dau
giau iš visų kolonijų, kur tik gyvuoja moterų 
grupes.

5 p.--Laisvė (Liberty)— Penkt., baland. (April) 10, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

' WANTED — woman to live in. 
Help in general household duties. 
Cook and care for children.

Call BR. 9-9281
(27-29)

general Housework. No cooking. 
2 children age 5 and 9. Own room. 
Must be experienced with references. 
Live in or sleep in few nights. 
Good home in Mt. Airy. CH. 8-4961.

(29-30)

Prašymas
Neabejoju, jog kai kurie 

skaitytojai dar prisimenate 
visą eilę leidinių, kurie ka
daise išeidinėjo, bet jau se- . 
niai yra mirę. Jie yra svar
bi istorine medžiaga. Pa
vyzdžiui, po Pirmojo pa
saulinio karo tūlą laiką iš
eidinėjo atgaivinta mažoje 
(tabloidinėje) formoje “Ko
va”, o po jos —“Komunis
tas”. Gal, sakau, kuris iš 
jūsų vieną arba abudu 
tuos leidinius turite bei ži
note, kur juos būtų galima 
gauti. Iš anksto ačiū!

A. BimJ5a

GINČAS DĖL PRINCO 
PAMINKLO

Varšuva. — Buržuazinės 
Lenkijos laikais Lazenkų 
parke buvo pastatytas pa
minklas princui Juzefui Po- 
niatowskiui. Dabar lenkai 
šovinistai nori tą paminklą 
perkraustyti į žymesnę vie
tą, bet darbininkai priešin
gi. Poniatovskis vadovavo 
lenkų r ai tari j ai Napoleono 
užkariavimo karuose 1812- 
1813 metais.

73,000 KARIŲ PABĖGO 
PAS PARTIZANUS

Hanojus. — Pietų Viet
namo partizanų komanda 
paskelbė, kad 1963 metais iš 
valdžios pusės 73,000 karių 
perėjo į partizanų pusę. 
Daugumoje jie atėjo su vi
sais ginklais, kaip kurie at
sivarė ir karininkus.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2-ra kuopa rengia savo me
tinį Banketą balandžio 12 d., kaip 
1 vai., 318 W. Broadway, So. Bos
ton. Kadangi/tą dieną įvyksta kon
ferencijos LLD ir LDS apskričių ir 
Moterų Sąryšio, tai mūsų gabios 
gaspadinės pagamins skanius pietus 
visiems delegatams ir pašaliniams.

Kviečiame visus.
Rengimo komisija

(28-29)
—.............. .. ...........................................- .1 ... .....................■■■...................................

WORCESTER, Mass.
Metinis Banke tas-Pietūs

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 57 kuopa Balandžio 19 April, 
29 Endicott St. Pradžia 1 vai. po
piet. Kviečiame visą šios apylinkės 
visuomene dalyvauti šiame nepa- 

! prastame bankete, kuriame turėsi
te progą susitikti savo senus drau
gus, kurių per visą žiemą nematėte. 
Taipgi turėsime svečių iš New Yor- 
ko—LDS Centro.

Rengėjai (29-31)

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 13 d., 2:30 
popiet. Kviečiame visus narius da
lyvauti. Bus išduotas raportas iš 
apskričių komiteto posėdžio.

Jaskevičius, sekr. (29-30)

Valdyba
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Įvykis darbo beieškant
Tatai įvyko prieš 40 me

tų, Philadelphijoje, mieste, 
kuris seniau nešiojo “Bro
liškos meilės” varčia, v

Jau buvau patyręs audė
jas. Dirbtuvėje, kur dir
bau, sumažėjo darbai ir, 
tarp kitu, buvau ir aš at
leistas. Kadangi mieste bu
vo daug audyklų, tai ėjau 
darbo ieškoti.

“Nereikia... Nereikia,”— 
gavau visin’ atsakymą.

Vieną dieną, lietui lyjant, 
visvien išvykau darbo ieš
koti. Teinu į vienos dide
lės dirbtuvės raštinę ir pa
sisakiau kur dirbau, kiek 
metu, mat, audėjas turėda
vo bent trejus metus iš
dirbti, kad būtų skaitomas 
patvrusiu.

Ponas, kuris sėdėjo prie 
stalo, už mažo užtvamko, 
rodosi, cigarą berūkyda
mas, linktelėjo galva, pasiė
mė lapelį popieriaus ir 
man paduodamas tarė:

—Dabar turime nakanka- 
bai audėjų. Parašykite sa
vo vardą ir adresą, kai 
tik reikės, jums pranešime.

Nudžiugau. Buvo viltis 
gauti darbo. Lietsargį įsta
biau i tam tikslui stovin
sią dėže, kad nuo io van
duo netekėtų ant grindų.

Apie naują mokesčių (tax) 
į s t a ty mą

Naujas mokesčių įstaty
mas galų gale Kongreso 
priimtas po 18 mėnesių de
batų, buvo pavadintas “is
torine legislacijos dalimi.” 
Jis yra istorinis ne vien dėl 
to, kad suteikia galimybę 
didžiausiam mokesčiu su
mažinimui, bet kada' buvu
siam JAV-ose, bet dėl to, 
kad jis yra pagrįstas nau
ja JAV-oms ekonomine teo
rija. apimančia ekonominį 
augimą.

Kongresmanas Wilbur 
Millls, pirmasis biliaus 
sponsoring, taip išsireiškė: 
“Šio pakeitimo tikslas yra 
įgalinti balansuotą biudže
tą, padidinant darbus ir 
investavimą bei suteikiant 
kaip galint plačiausią gali
mybę privačios ekonomijos 
iniciatyvai.”

Šie žodžiai, išreikšti vier 
nu sakiniu, pasako gana 
daug. Jie sako, kad šis 
kraštas yra nusistatęs pra
plėsti ekonominę veiklą be 
infliacinio kainų kilimo ant 
nebalansuoto biudžeto. Su
mažinant aukštus mokes
čius, kurie užsiliko šiame 
krašte nuo Antrojo pasau
linio karo ir Korėjos kri
zės, žmonės turės daugiau 
pinigų išleidimui. Jų pirki
niai savo ruožtu įgalins 
daugiau darbų ir daugiau 
produkcijos.

Valdžios surinkti mokes
čiai iš šios praplėstos eko
nomijos per kelių metų 
laikotarpį duotų pakanka
mai įplaukų, kad balansuo
tų biudžetą. Tai yra, ko 
prezidentas Johnsonas ir jo 
Patarėjų Taryba tikisi ir 
tiki, kad taip įvyks.

Pasiūlymas sumažinti mo
kesčius, kuris buvo pir
miausia padarytas prezi
dento Kenedžio, buvo palai
kytas darbo pajėgų ir biz
nio bei valdžios ekonomis
tų. Kai kurie žmonės, ži
noma, vis dar randa, kad 
yra sunku tikėti, jog ba
lansuotas biudžetas, taip 
būtinas norint išvengti kai
nų kilimo, gali būti pasiek
tas mokesčius sumažinant.

Bet po ilgų ir plačių dis

Parašiau ant lapelio var
dą ir adresą, ponui padėko
jau, padaviau ir išėjau.

Lietus lijo, tai atsiminiau, 
kad raštinėje į dėžę įsta
čiau lietsargį.

—Atsiprašau, pamiršau 
lietsargį, — tariau grįžda
mas į fabriko raštinę. Po
nas ką tai sumurmėjo. Žiū
riu, kad lapelis popieriaus, 
ant kurio parašiau savo 
vardą ir adresą, įmestas į 
tą dėžę, guli dalinai į liet
sargį atsirėmęs... Supratau, 
kad mano vardą ir adresą 
paprašė parašyti tik neno
rėdamas tą patį “Nerei
kia” pasakyti, ką išgirdau 
kitur.

Bet to pono tas pasiel
gimas buvo man daug 
šiurkštesnis, negu tų, kurie 
paprastai atsakydavo, kad 
darbo "neturi. Tą dieną 
daugiau jau darbo neieško
jau — važiavau namų link 
lusiminęs.

Žinoma, čia tik vienas 
įvykis iš daugelio. Tokioje 
padėtyje ir dabar randasi 
virš nenki milijonai Jungti
nių Valstijų bedarbių, ku
rie turi rūpintis, ieškoti 
darbo, bet turi vargo, pirm 
kokį susiranda.

D. M. š.

kusijų didelė Kongreso na 
rių ir senatorių dauguma 
sutiko, kad šis naujas pri
ėjimas būtų mėginamas. 
Jis yra daugumos žmonių 
laikomas naujausia ekono
mine priemone, išdirbta per 
30 metu nugalėti depresi
joms ir laikyti J A V-jų eko
nomiją pastovia ir augan
čia.

Tuo būdu su žmonių didė- 
iančiom pajamom ir val
džios pajamos sparčiai di
dėja. Kuo turtingesni žmo
nės pasidaro, tuo daugiau 
gauna valdžia. Tas pats 
principas yra pritaikomas 
korporacijoms. Pagal se
nąjį įstatymą mažos kom
panijos mokėjo federalinei 
valdžiai 30% nuo savo pa
jamų ir didelės kompanijos 
52%. Pagal naująjį įsta
tymą mažos k o m p a n i jos 
šiais metais mokės 22%, 
o didžiosios —50%, gi se
kančiais metais—48%.

Taigi ir čia, nors mokes
čiai yra šiek tiekė suma
žinti, faktas pasilieka, kad 
korporacijoms t u r t ėj a n t 
valdžia gauna daugiau pa
jamų. ACNS

Iš laišky
A. Bimbai
Ozone Park, N. Y.
Drauge,

Čia prisiunčiu čekį ver
tės vieno šimto dolerių 
($100). Ir padalinu seka
mai: Jūsų 70-ųjų metinių 
pasveikinimui $70 ir žurna
lo “Šviesos” išleidimui $30.

Priimkite mano geriau
sius* linkėjimus jūs ir visi 
laisviečiai. Visiems geriau- 

| sios sveikatos ir ilgiausio 
amžiaus.

P. Martinkus
Wexford, Pa.

Nuoširdi padėka
Ačiū jum£, drauguti, už 

šią stambią auką ir gerus 
linkėjimus. Tuos man ski
riamus $70 pavedu “Lais
vei” kaip jūsų auką. Ypač 
užėjus vasarai mūsų spau
dai parama labai reikalin
ga.

A. Bimba

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Kambodžai gelbės

TSRS ir Kinija
Maskva. — Tarybų Są

junga sutiko pastatyti hid
roelektrinę ant K a m č a i 
upės. Tai bus galingiausia 
elektros gaminimo stotis 
visoje Kambodžoje.

Phompenhas. — Kinijos 
liaudies respublikos pirmi
ninkas Mao Tsetungas už
tikrino Kambodžą, kad jei
gu Vakarų imperialistai 
puls ją iš Pietų Vietnamo, 
tai Kinija ateis jai į pagal
ba, v

GABENA “PIETĄ” I 
PASAULINĘ PARODĄ
Roma. — Italijos laivu Į 

“Cristoforo Colombo” išga
beno į Pasaulinę Parodą, 
New Yorkan, Michaelange- 
lo skulptūrą “Pieta”, ku
rioje vaizduojama mitas, 
kaip Kristų, nuimtą nuo 
kryžiaus laiko jo motina. 
Skulptūra yra įkainuota še
šis milijonus dolerių.

WAGNERIS Už $1.50 
ALGĄ PER VALANDA
New Yorkas. — Šio mies

to majoras Robertas Wag
neris pasiuntė laišką guber- ■ 
natoriui Rockefelleriui, ra-1 
gindamas, kad jis sušauktų 
specialią New Yorko vals
tijos seimelio sesiją ir pri
imtų įstatymą, idant alga 
nebūtų mažesnė kaip $1.50 
per1 valandą.

Wagneris yra tam pa
ruošęs įstatymą. Jį remia 
AFL-CIO unijos.

ŽMONĖS REIKALAUJA 
NACIAMS MIRTIES

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. — Jau ilgas laikas, 

: kai čionai yra teisiami 21 
> hitlerininkas - budelis, ku- 
I rie Osvencimo baisioje mir- 
Į ties stovykloje nužudė de-' 
šimtis tūkstančių žmonių.

Teismabutyje susirinkusi 
minia reikalavo jiems mir
ties.

TARYBŲ SĄJUNGA 
NUPEIKĖ KNYGĄ

Maskva. —Kijeve išleido 
Trofinio Kičkos 200 pusla
pių knygą apie judaizmą, 

i kurioje kritikuojama ir pa
juokiama žydų religija ir 
papročiai.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos vadovybė ir 
spauda nupeikė knygą, nes 
joje yra antisemitizmo.

BELGŲ LIAUDIS PRIEŠ I 
DAKTARŲ STREIKĄ 
Briuselis. — Virš 12,000 

daktarų ir dentistų strei
kuoja prieš valstybės įvedi
mą socializuotos medikalės 
pagalbos. Daktarai atsisakė 
teikti sergantiems pagalbą. 
Du vaikučiai numirė. Briu
selyje tūkstančiai unijistų 
demonstravo smerk darni 
daktarus. Jie nešė plakatus 
su užrašu: “Pelnagrobiai- 
žmogžuclžiai!”

MINĖS VARŠUVOJE 
ŽYDŲ SUKILIMĄ

New Yorkas. — Hitleri
ninkų okupaci j o s metu 
Varšuvoje buvo įsteigtas 
žydams ghetto, kur žydai 
buvo kankinami. Jų kantry
bė trūko ir jie sukilo prieš 
hitlerininkų terorą. Hitle
rininkai tik su kanuolių pa
galba įveikė sukilimą. Bai
siai daug žydų buvo išžudy
ta.

New Yorko žydų organi
zacijos ruošia 21-ių metų 
sukilimo sukakties minėji
mą. Masinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, baland
žio 19 d., 1 vai. po pietų, 
Manhattan Cen t e r, 34th 
St. ir 8th Avė., Manhattan.

Tadui Kaškiaučiui-
75 metai amžiaus

Š. m. balandžio 6 d. niu- 
warkieciui Tadui Kaškiau- 
čiui sukako 75 metai am
žiaus.

Tadas—neseniai Vilniuje 
mirusiojo d-r o Jono Kaš- 
kiaučįaus brolis. Į Ameriką I 
atvyko prieš daugiau kaip 
50 metų. Jis padėjo Jonui 
pasiekti gydytojo mokslą— 
padėjo materialiai.

Tadas šiuo metu gyvena 
su savo dukra Newark, N. 
J. Prieš 30 su virš metu mi- v

Tadas Kaškiaučius
re jo žmona Adelė (Lelešiu- 
tė), ir nuo to laiko Tadas 
našliauja, pats vienas užau
gino, išmokslino dukterį Ol
ga. Šiuo metu Tadas—pen
sininkas.

Tadas Kaškiaučius yra 
“Laisvės” vajininkas, bet jo 
mėgiamiausias užsiėmimas 
JAV lietuvių kultūroje— 
dainavimas. Jis turi puikų 
tenorą ir priklauso niujor- 
kiškiam Aido chorui. Čia 
Tadas dažnai atlieka solo 
partijas; beveik kiekvieno
je operetėje, kurias stato 
Aido choras, Tadas turi 
partiją.

Šiuo metu Aido Choras 
mokosi operetę “Paulettą”, 
kurioje vaidins-dainūos ir 
mūsų Tadas Anglijos bajo
ro vaidmenį.

Tadas atrodo jaunas, vik
rus, energingas. Metų naš
ta nesulaiko jo nuo visuo
meninių kultūrinių darbų.

Geriausios sveikatos, il
giausio amžiaus Tau, mie
las Tadai!

Ns.

Mas^elh, N. Y.
I. Tamulynienė ligoninėje; 

buvo operuota
Ilgametė Maspetho gyven

toja Ieva Tamulynienė (Ie
vos Mizarienės motina) , 
šiuos žodžius rašant, yra 
Wyckoff Heights Hospitaly- 
je, Forest Hills, N. Y. Ba
landžio 7 d. jai buvo pada
ryta ant vienos akies opera
cija.

Atrodo keista, kad žmo
gus, praradęs regėjimą, — 
I. Tamulynienė jau nebema
to per apie penkerius me
tus, — turi pasiduoti opera
cijai ant akies. Bet taip yra. 
Ligonė jau apie 80 metų 
amžiaus; ji turi cukrali
gę (diabetes), kuri ir suga
dino jos regėjimą, užtemdė 
akis.

Ieva Tamulynienė gyvena 
pas savo jauniausią dukrą 
ir žentą — Marcelę ir Vla
dą Augustus, 64-06 — 56th 
St., Maspeth, N. Y. Tačiau 
jos susirgimas ir pasidavi
mas operacijai, aišku, suda
ro užtenkamai rūpesčio vi
siems; ypatingai I. Mizarie- 
nė deda visas pastangas se
najai motinai visaip patar
nauti.

Tikimasi, kad dar šį sa
vaitgalį ligonė bus jau par
verta namo. Rep.

v S

New Delhi. į — Indija ir 
Pakistanas tariasi, kaip su
laikyti religines riaušes.

Motery klubo
susirinkimas

Lietuvių Moterų klubo su
sirinkimas įvyks balandžio 
15 d., trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” name.

Visos narės būtinai daly
vaukime.-Turime daug rei
kalų. Po susirinkimo turė
sime ką nors įdomaus—su
žinosime kai sueisime.

Valdyba

A. ir M. Petrikai 
atostogauja

D-ras A. Petriką su žmo
na Margareta balandžio 8 
d. išvyko atostogų. Jų atos
togos bus tuo įdomios, ka
dangi daugiausiai laiko 
praleis jūroje. Laivu “Ho
meric” jiedu išplaukė į Ka
ribų jūrą—sustos SanJuan, 
St. Thomas ir kt. Karibų 
salose. Į Niujorką grįš ba
landžio 16 d.

Linkime jiedviem gerai 
pailsėti, smagiai paplaukio
ti ir laimingai sugrįžti!

Filmai iš Lietuvos
Balandžio 19 d., 3-čią va

landą popiet bus rodomi 
i labai įvairūs filmai iš kolū
kių gyvenimo ir darbų, iš i 
fabrikų, iš mokslo įstaigų, 
iš statybos, iš meno veiklos, 
žodžiu, matysite visą da
bartinį Lietuvos gyvenimą. Į

Vieta: White Hprse Ta-j 
vern salėje, 86-16 Jamaica 
Ave.,Woodhaven, N. Y.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti. Bilietas tik 75 c. 
Rengia Lietuvių Literatū
ros Draugijos Antroji Ap
skritis. Filmus rodys J. Gry
bas. Rep.

Tenka ruoštis
Gegužės Pirmą jai

I Kaip Niujorko miesto dar
bininkai šiemet atžymės 
Tarptautinę Darbininkų 
švente—Gegužės Pirmąją?

Labor Press Club of Great 
er New York jau užsakė 
Gegužės Pirmajai vietą — 
Union Sųuahe. O kad tin
kamiau būtų viskas paruoš
ta, tai iniciatoriai šaukia 
konferenciją, kuri i vyks 
ketvirtadienį, balandžio 16 
d., 6:30 vai. vakaro. Wood- 
stock Kotelyje, 227 W. 43rd

: St., Manhattane.
Draugijos bei kuopos ra

ginamos pasiųsti savo atsto
vus į koferenciją; ir lietu
vių kuopų valdybos gali (ir 
turėtų) ten dalyvauti, kad 
prisidėtų prie surengimo 
didžiulio mitingo gegužės 1 
d., tarp 4 ir 7 vai. vak.

LĖKTUVAS PATEKO 
Į VANDENĮ

New Yorkas. — Pan 
American World Airways 

■ kompanijos didelis lėktuvas 
“B-707” pakliuvo į Jamaica 
įlankos vandenį. Jame buvo 
149 kelėiviai ir įgulos na
riai. Iš jų 16 buvo sužeisti.

Sakoma, kad lėktuvas pa
slydo nuo nusileidimo tako, 
įvažiavo į įlanką ir pusiau 
lūžo.

KETVIRTOJI
DIDŽIOJI SAVAITĖ

* * * * i
Nesusipratimas apie įvykius ; 

gyvenime, pradeda nepaprastą I 
avantiūrą Maskvoje... ]

“DIMKA”
EKSTRA:

“ULANOVA”
jos gyvenimas ir menas.

Durys atdaros kasdien 11:45 ryte ;
CARNEGIE HALL CINEMA i

7th Ave. ir 56th St. ;
Tel. PL. 7-2131

Nepavykusi strategija Svarbus priminimas
Šią nepavykusią strategi

ją pamatysime opere tėję 
“Pauletta”, kurią Aido cho
ras suvaidins gegužės 3 d., 
Schwaben Hall Brooklyne.

Pamatysime, kaip kapi
tonas Bordo suplanuoja sa
vo dukros Paulettos vedy
bas su vienu Anglijos bajo
ru, tačiau suįra tėvo planai 
ir visa strategija, kai suži
no, kad jo dukra jau įsimy
lėjusi į jauną studentą ir 
pasiryžusi su juo apsivesti.

A. Iešmantą vaidins tėvo 
rolėje ir iš repeticijų jau

Augustinas Iešmantą
galima pasakyti, kad jis 
publikos nenuvils. Mes žino
me jį kaipo talentingą dai
nininką, o prie to prisideda 
jo gabumai ir vaidyboje.

Kaip kituose veikaluose, 
taip ir šiame, Augustas su
maniai moka išvystyti rei
kalaujamą operetėje cha
rakterį.

Pravartu įsigyti bilietus 
iš anksto papiginta kaina 
pas bile aidietį. Bilieto kai
na vaidinimo dieną prie ka
sos $1.75, o iš anksto nusi
pirkus-—tiktai $1.50.

Aido choras kviečia visus 
atsilankyti.

H. F.

PIRMĄ KARTĄ DIENOS 
LAIKU SUSIRINKIMAS

Visiems LLD 185 kp. na
riams yra svarbu susirinkti 
ir išdirbti planus ateities 
veiklai. Susirinkimas įvyks 
antradieni, balandžio 14, 2 
valandą dienos laiku, Lais
vės salėje. Kviečiame LLD 
185 kp. visus narius atsilan
kyti ir naujų narių atsives
ti.

Kuopos Valdyba

Ukrainiečių koncertas 
buvo įspūdingas

Praėjusį sekmadieni Town 
Hall, Manhattane, įvykęs 
koncertas Taraso Ševčenkos 
150 metinėms atžymėti bu
vo įspūdingas. Salė buvo 
pilna žmonių. Ukrainiečiai 
menininkai atliko visą kon
certinę programą.

Buvo ir kalbų.

New Yorkas. — Holt Co. 
išleido TSRS maršalo Vasi- 
lio Čuikovo knygą “Kovos 
prie Stalingrado”. Čuikovas 
ten komandavo TSRS jėgo
mis.

ANTRASIS PRISIMINIMAS

1964 metų balandžio 9 d. sukanka 
dveji metai kai mirė

Kazimieras Kiznis
Gimęs ir augęs Šimų kaime, Pasvalio 

rajone, Lietuvoje.
Liūdime Tavęs netekę.

Irena ir Kancy Levanai 
sesuo ir švogeris 
—Brooklyn, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., baland. (April) 10, 1964

brooklyniečiams
Šiomis dienomis teko kfcr 

bėtis su LDS pirmosios 
kuopos banketo -vakarienės 
rengimo komisija. Ji davė 
žinių, kaip eina tos vakarie
nės rengimas ir kokios pa
sekmės, kad banketas būtų 
pasekmingas ir naudingas 
svečiams.

Sužinojau, kad jau daug 
tikietų išplatinta. Nors dau
giausia tikietų įsigiję brook- 
lyniečiai, tačiau yra jų pa
sikeista ir už Niujorko mies
to ribų, pavyzdžiui, už upės, 
New Jersey pusėje. Tai sa- 
vaimi aišku, sudarys įvai
resnę ir mišresnę publiką. 
Padarys ir tai, kad dauge
liui bus noras šioje vakarie
nėje dalyvauti, nes jie susi
tiks pažįstamų iš kitur.

Jei dalykai taip vystosi 
! šios vakarienės rengime, 
> tai čia norėčiau priminti ir 
savo kuopos — LDS 1-mos 
kuopos—nariams, kad ir Jie 
neatsiliktų, kad dalyvautų 
savo kuopos metiniame ban
kete, kuris įvyks šeštadienį, 
balandžio (April) 18 dieną, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke, 

i pradžia 7:30 vai. vakare, 
t

LDS 1-mosios kuopos na
riai privalėtų dalyvauti sa- 

i vo organizacijos bankete 
todėl, kad jie yra atsakingi 

i už savos kuopos pavyzdin
gą gyvavimą ir draugišką 
priėmimą svečių savo pa- 

i rengime.
Šios vakarienės rengimo 

komisija kalba, jog ji dės 
pastangas turėti tinkamą ir 
žavėjančią meninę progra- 

Į mą svečių palinksminimui, 
jų jausmų sužadinimui pme 
skanių patiekalų. Ta žinia 

j ir man jau gerai sužadi
no dalyvauti savo kuopos 
vakarienėj.

Rengimo komisija pata- 
' ria ir ragina visus tuos sa
vo kuopos bičiulius, kurie 
dar neturi įsigiję šios vaka
rienės bilietų, kad jie pa
skambintų telefonu Valiui 
Bunkui — AX 7-1648, 
ba Lillian Kavaliauskaitei— 
MI 1-6887, ir užsisakytų pas 
juos bilietus.

O tai svarbu, nes rengė
jams pagelbėtų prirengti 
pilnai užtenkamo gero mais
to vaišėms. Patariu w- 
siems, kurie dar neturi šio 
banketo bilietų, kad įsigy-

PRIEš POLICIJOS 
BRUTALIŠKUMĄ

I

New Yorkas. — Jau nuo 
seniai darbininkiškos negrų 
ir puertorikiečių organiza
cijos skundžiasi policijos 
brutališkumu.

Miesto tarybos narys T. 
S. Weiss pareiškė, kad įne
šė tar y b o j e pasiūlyma, 
idant būtų sudarytas konfi- 
tetas iš civilių žmonių, kiS- 
ris peržiūrėtų skundus. Jis 
sakė, kad nebūtų skundų, 
jeigu nebūtų policijos bru- 
tališkumo.




