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KRISLAI
Tegu žodžius lydi darbai!
Blaivūs balsai
KisJule be ragų
Būta pilnakraujo menševiko 
Kuo pasirodysime?
Svečiuose pas aidiečius 
Iš kur teroras?

— Rašo A. Bimba —

Kinijos komunistu vadai 
g*&ziai, draugiškai pasvei
kino Tarybų Sąjungos prem
jerą Chruščiovą su jo 70-ju 
gimtadieniu.

Deja, tie gražūs sveikini
mo žodžiai nesusiklijuoja su 
tais piktais išpuoliais, kuriais i 
jau seniai tie patys kiniečiu 
vadai bombarduoja tą patį 
Chruščiovą.

Ar galima tikėtis, kad nuo 
dabar jie pakeis savo nusi
statymą — perdėm klaidingą 
ir baisiai žalingą nusistaty
mą? Jei jie taip pasielgtų, 
netenka abejoti, jog Chruš- 
čij^vas būtų pirmutinis juos 
pasveikinti.

Trys didieji sutiko mažinti Iš Jft V Komun IS ft y 
atominių bombų medžiagas partijos pareiškimo
New Yorkas.—Balandžio jero A. Douglaso Home dėl 

20 dieną prezidentas John
sonas, kalbėdamas Waldorf 
-Astoria viešbutyje, pareiš-

jei u n., uuiiįįicibu iiuiiie ciei i x^v-w x 

mažinimo tų medžiagų ga- džio 19 dieną 
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mybos.
“The Wor

ker” išspausdino Jungtinių 
Chruščiovas sakė, kad Valstijų Komunistu parti-

partijos pareiškimo
New Yorkas. — Balan-; JAV Komunistų partija

' pasisako prieš Kinijos ko--be Tarybų Sąjungos vy-

kė, kad Jungtinės Valsti- šie susitarimai dar daugiau i jos pareiškimį taikos ir ko-

TSRS reikalauja sulaikyti 
provokacijas Azijoje

Maskva. — TASS paskel-

Turime ir kitą pavyzdį, 
kaip darbai nieko bendro ne
turi su žodžiais. Mūsų pre
zidentas Johnsonas nepraleis I 
progos nepasigyręs savo mei
le ir atsidavimu demokratijai.

Bet štai Brazilijoje fašisti
nę?! generolai nuverčia demo
kratinę valdžią su prezidentu 
Goulart priešakyje, ir tas pats 
mūsų prezidentas nė neparau- 
dęs iš gėdos siunčia jiems 
nuoširdžiausius sveikini mus, 
pripažįsta jų smurtu; sudary
tą valdžią ir pažada jai viso
kią pagalbą. Ar ne šlykštu?!

Tuo nepateisinamu poelgiu 
labai pasipiktino net dviejų 
iiPiversitetų profesoriai (Bran
dais ir Harvardo) ir savo pro
testą paskelbė N. Y. “Timese” 
bal. 19 d. Tai blaivus, iškal
bingas balsas labai žymių 
amerikiečių.

Ir galvoju aš: Kaip jau
čiasi prezidentas, taip savo de- 
i^okratiškumą supėckojęs ‘vi
sos žmonijos akyse?

Šiomis dienomis sugrįžo 
Nixonas. Jis trankėsi pietry
tinėje Azijoje. Jis siūlo tuo
jau Pietinio Vietnamo karą 
praplėsti į kitus kraštus.

Gerai, kad Nixonas nesėdi 
prezidento soste. Gerai, kad 
jis neturi ragų. Ir viskas ro
do, kad Amerikos žmonės 
niekados jam tų ragų nesu
teiks, niekados jie jo savo pre
zidentu neišrinks.

Iš “Naujienų” sužinome, 
kad šiomis dienomis miręs d r. 
Pranas Ancevičius, buvęs pil- 
Vfįkraujis menševikas, labai 
įtikimas ir geras naujieniečių 
^bičiulis.

Atsimenate praėjusį karą? 
Kur gi neatsiminsite. Kai Chi- 
cagoje naujieniečiai su Grigai
čiu priešakyje šaukė “trys va
lio Hitlerio legijonamsl,” tai 
Pranas Ancevičius, sėdėdamas 
Berlyne, kaipo “N.” korespon
dentas, tose pačiose “Naujie
nose” džiaugėsi, kad Hitleris 
kuria “naują lietuvį.”

Ancevičiaus nelaimė, kaipo 
pilnakraujo menševiko ir “N.” 
korespondento, buvo tame, 
k&d į pragarą nugarmėjo Hit
leris su tuo susikurtu “naujuo
ju lietuvioku.” Iki pat mirties 
jis nedovanojo didžiajai Tary
bų Sąjungai, kad ji ten Hit- 

pasiuntė. O Grigaitis ir

Laoso valdžią. Jis pareiš
kė, kad Laoso liaudiečiai 
atsikreipė į TSRS ir Angli
ją, kad jos, būdamos sargy
boje, veiktų dešiniųjų mili
taristų suvaldymui.

riausybės pareiškimą, ku
riame ji smerkia užsienio 
kurstymus ir dešiniųjų pro
vokacijas Laose. TSRS nu
rodo, kad militaristų pasi
kėsinimas ant princo Phou- 
mos' valdžios, tai pasimoji
mas ant keturiolikos vals
tybių 1962 metų nutarimų. 
TSRS reikalauja, kad 1962 
metų sutarties valstybės 
veiktų suvaldymui dešinių
jų elementų ir tų, kurie jų 
užnugaryje stovi.

Tuo pat kartu Tarybų 
Sąjunga nurodo, kad Jung
tinių Valstijų militaristų ir 
politinių vadų plėtimas ka
ro Pietų Vietname priešta
rauja siekimams švelninti 
tarptautinius santykius.

Tokio. — Laoso Liaudies 
armijos (Pathet Lao) va
das princas Souphanouvon-

munistų vadų elgesį, kurie 
per kitų šalių Komunistų ir 
Darbininkų partijų vadų 
galvas apeliuoja į narius, 
siekdami gauti jų pritari
mo. Toks elgęsis įneša į 
marksistų eiles nesusiprati
mu, c

JAV Komunistų partija 
pasisako už tai, kad arti
miausioje ateityje būtų su
šauktas viso pasaulio Ko
munistų ir Darbininkų par
tijų suvažiavimas ištaisy
mui klaidų ir sutvirtinimui 
marksistinio - leninisti n i o 
veikimo solidaringumo.

tarptaut i n i u s.l munistų tarptautinio soli
darumo reikalais.

Konunistų partija

sušvelnins 1
santykius, bet prie to ne
reikia apsistoti. Tarybų Są
junga jau per daugelį metų kad dabartiniu metu, kada 

Maskva. — Tarybų Są- stoja už pilną nusiginklavi- žmonijai grūmoja baisus 
Chruš- mą ir tęs toliau tą politiką, atominio karo pavojus, par-

jau susitarė mažinti gami
nimą uraniumo ir plutoniu- 
'mo medžiagų atominių 
bombų gaminimui.

sako,

Washingtonas. — JAV 
militaristai iš Pentagono 
sako, kad jau dabar JAV 
turi daug medžiagų atomi
nių ginklų gaminimui, kad 
JAV po Maskvos susitari- j'ir ekonominę laisvę, bet tuo 
mo padarė virš dvidešimt • pat Įtartu mato reikalą pa- 
požeminių atominių bombų i sisakyti ir konunistų tarp- 
bandymų. tautinės vienybės reika-

tija pirmoje vietoje kovoja 
•už taikos išlaikymą, už dar
bo žmonėms pagerinimą 
ekonominių , ir kultūrinių 
reikalų, už žmonių politinę

tautines vienybės reika
lais. į

Karakas. —Nors Venezu-

jungos premjeras 
čiovas išleido pareiškimą 
atominių ginklų ir tarptau
tinių santykių reikalais. Jis 
atžymėjo faktus, kad po to, 
kai Anglija, Tarybų Sąjun
ga ir Jungtinės Valstijos 
sutiko nebandyti atominių 
bombų atmosferoje, erdvė
je ir povandenyje, taipgi ne
šaudyti jomis į kosmosą, tai 
tarptautiniai santykiai su-1
švelnėjo. |elos valdžiai patinka mili-

Jis pranešė, kad dabar į taristų perversmas Brazi- 
TSRS ir JAV susitarė ma-Gijoje, bet sekdama seną 
žinti gaminimą medžiagų ’ tradiciją, nes neužgiria 
atominiams ginklams, perversmų, suspendavo di- 
Taipgi pranešk, kad gavo plomatinius ryšius su Bra- 
sutikimą ir Anglijos prem- • zilija.

I v '

medžiagų ’ tradiciją, 
ginklams, perversmų, suspendavo di-

Įvyks Nėgių Tarybos 
metinis suvažiavimas 

t

New Yorkas. — Negrų
American Labor

Saigonas. — JAV milita- 
riniai specialistai sako, kad 
Pietų Vietnamo valdžia per 
vieną savaitę, nuo balan
džio 12 dienos, neteko virš 
1,000 karininku ir kariu, 
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taipgi 1 JAV karininkas 
buvo užmuštas ir 25 kariai 
sužeisti.

Vietnamo valdžia neteko 
virš 200 užmuštais. 660 su
žeistai ir 140 patekusiais į t 
nelaisvę, arba pabėgusiais 
pas partizanus. Sako, kad 
'partizanai per tą patį laiką 
neteko 710 žmonių. Aršiau
si mūšiai ėjo Mekongo upės 
srityje.

svar s t ė du

Komunistų pasportų reikalą 
svarsto JAV Aukse. Teismas i

Galima pikietuoti 
ir krautuves

Washingtonas. — Jung- 
Council tinių Valstijų Aukščiausia-

šaukia savo metinį suvažia- sis Teismas 
vimą CleveĮande, kuris prą- skundus prieš pikietavimą

gas sako, kad Jungtinių KaraČis. — Pakistanas ir 
V aisti jų pataikūnai pasikė-1 Čekoslovakija pasirašė 
sino nuversti neutrališką ' naują prekybos sutartį.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausiąja- 
me Teisme atsidūrė paspor- 
tų reikalas. Valstybės de
partamentas, pasir e m d a- 
mas 1950 m. Kongreso pri- 
i m t u “Internal Security 
Akt u”, atšaukė p a s- 
portus JAV Komun i s t ų 
partijos pirmininkei Eliza
beth Gurley Flynn ir Dr. 
Herbert Aptheker, “Politi
cal Affairs” žurnalo redak
toriui.

Valdžios advokatas Ab
ram Chaves, gindamas Val
stybės departamentą, sakė, 
kad “pasaulinis komunistų

veikimas sudaro pavojų šiai 
šaliai, o komunistų keliavi
mai padrąsintų šnipinėjimą 
ir sutvirtintų komunistinį 
veikimą”, v

Prieš Valstybės departa
mentą Komunistų partijos 
advokatas John J. Abt ar
gumentavo, kad toks elge
sys prieštarauja JAV Kan- 
stitucijos Penktajam patai
symui, kad- tai prievartinis 
žmogaus uždarymas šalyje, 
kad tai atėmimas jo laisvių 
išvažiuoti į kitas šalis, kam 
neturi Valstybės departa
mentas teisės.

Kitas partijos advokatas 
Joseph Fore r sakė, kad kol 
amerikietis nėra prasikal
tęs—teismo nenuteistas, tai 
niekas neturi teisės atimti 
jam laisvę išvažiuoti, neigi 
jį bausti už skaitymą kny
gų, arba priklausyrhą orga-

sidės gegužės 29 dieną ir' 
tęsis tris dienas, ■ • '

' A.. Phįlip Randolph, AFL 
-CIO viceprezidentas, sako, 
kad suvažiavime g r e t a 
bendros kovos už negrų ra
sės reikalus, bus daug laiko 
pašvęsta planams kovai pa
šalinimui vargo ir skurdo 
mūsų šalyje, nuo kurio dau
giausiai kenčįa negrų rasė.

krautuvių. Vienas buvo 
prieš' tymsterių unijos lo
kalų 760, Yakima, Wash. 
Krautuvių savininkai rė
mėsi Taft-Hartley įstatymu 
prieš pikietavimą, reikalau
dami jį sulaikyti, nes jis 
kenkia jų bizniui.

Teismas patvarkė, kad 
ramus pikietavimas yra ga
limas ir prie krautuvių.

Civilinių teisių reikalai 
ir Pasauline paroda

PIETŲ KORĖJOJE 
ĮVYKO RIAUŠĖS

Seulas. — Proga ketverių 
metu sukakties nuo nuver- 

c*

timo diktatoriaus R h e e

Kuomi pasirodysime savo 
didžiosios organizacijos suva
žiavime, kuris jau nebe už 
kalnų ?

Suvažiavimas, kaip žinote, 
įvyks Niujorke liepos 4 d.

Rūpinkimės ir galvokime.
Aš manau, kad gražiausias _ _ _
pasirodymas būtų, jeigu galė- • nizacijai, nes tai jo asmens 
tume suvažiavime pasigirti, ' 
jog į draugiją įrašėme kele
tą šimtų naujų narių.

Puikiai pavyko pagerbtuvės 
draugų Bečių Elizabethe. šim
tu procentų praėjusį šeštadienį 
pavyko LDS pirmosios kuopos 
banketas “Laisvės” salėje.

O ką sakote apie ateinantį 
mūsų šauniojo Aido choro su 
Mildred priešakyje parengi
mą? Aidiečiai suvaidins gra
žią operetę. Prie perstatymo 
ruošiasi labai rūpestingai.

Nesuvilkime jų. Darykime

reikalas.
Teisėjas Tom C. Clark 

klausė valdiško advokato: 
Kodėl tas įstatymas už
draudžia keliavimą visiems 
komunistams, argi jie visi 
lygūs (t.y., “lygiai pavojin
gi”) ?

Laikraščiui einant įspau
dą dar JAV Aukščiausiasis 
Teismas nebuvo padar ę s 
sprendimo.

Kol’kas iš mūsų juodosios 
šfcndien ją už tai tebeplūsta °4°s amerikiečių pusės dar 
ir, kaip viskas rodo, jai taip- j nebuvo nudėtas nė vienas bai
gi nebedovanos iki paskutinio 
akių užmerkimo.

Kreipiuosi į Lietuvių Lite
ratūros Draugijos narius, kuo
pas ir veikėjus.

taip, kad ant rytojaus po ge
gužės 3 d. galėtume sakyti: ’PRASIDEDA DIENOS 
“Tai buvo vienas iš didžiausių ŠVIESOS TAUPYMAS, 
ir gražiausių parengimų!” j_ :±_ į Balandžio 26 d., sekmadie

ni, prasideda Dienos švie
sos taupymas — “Daylight

saving time”. Tose valstijo
se, kur jis vartojamas, tai 
iš šeštadienio, balandžio 25 
d., į sekmadienį, reikia laik
rodį pavaryti vieną valan
dą pirmyn.

ltas žmogus šioje kovoje už jų 
civilines teises, o tuo tarpu jų, 
negrų, jau krito daug, kritė 
net ir jų vaikų.

Vadinasi, teroras pareina iš 
baltųjų šovinistų.

KUBOJE NUTEISĖ 
JAV BIZNIERIŲ

Havana. — Kubos teis
mas nuteisė JAV biznierių 
F. C. Elnmicką 30 metų ka
lėjimo už šnipavimą JAV! apie 10,000 studentų de- 
Užsienio Žvalgybos Agen
tūrai. Kartu buvo teisiami 
ir 6 kubiečiai, jo sėbrai, ku
rie po tiek pat gavo kalėji
mo.

F. C. Emmickas, pirm 
įvyko Kuboje revoliucija, 
ten turėjo biznį. Po revoliu
cijos buvo išvykęs į JAV, 
bet vėliau grįžo kitokio 
“biznio” reikalais.

monstravo prieš dabartinę 
valdžią. Studentai protes
tavo, kad ši valdžia irgi ei
na reakcijos keliu. Virš 
2,000 policininkų puolė de
monstrantus. Įvyko riau
šės. Apie 200 studentų buvo 
suareštuota.

TSRS SUNAIKINO 
ANTISEMITINĘ KNYGĄ

Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija” praneša, kad 
Tarybų Sąjungoje buvo su
rinkta iš parduotuvių Tro
finio Kičkos antisemitinio 
turinio knyga ir sunaikin- 

ginklais ginkluotų laivų su- ta. Per spaustuvės neapsi- 
sidarė atskirą karo laivyną, žiūrėjimą ji buvo išleista 
Į jį įeina lėktuvnešiai “Eh- Kijeve.
terprise”, “Long Beach” ir 
“Bainbridge”. Lėktuvnešis 
“Enterprise” yra 85,000 
tonų įtalpos. Jo pastatymui 
ir įrengimui išleido $474,- 
000,000.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
ATOMINIS LAIVYNAS

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų admirolai pa
skelbė, kad iš atominiais

Washingtonasi—Veikiant 
prezidentui Johnsonui, pa
vyko sutaikinti geležinkelie
čių unijas su kompanijomis 
ir pasirašyti penkerių metų 
kontraktą. Tas įvyko tik 
viena para pirm paskelbimo 
streiko.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidento De Gaulle grei
tai sveikata gerėja.

LENGVAI BAUDŽIA 
NACIUS BUDELIUS

Bona. — Vakarų Vokieti
jos teismas nuteisė keturis 
buvusius Hitlerio gvardijos 
karininkus tik p pėnkeris 
metus kalėjimo. Franz Ma
gill kaltinamas, kad Pinske, 
Baltarusijoje, dalyvavo nu
žudyme 5,200 žmonių; Kurt 
Wagner dalyvavo nužudy
me 1,700 žmonių, o W. 
Dunsch ir Zech Menndwich 
mažiau “pasižymėjo”. .

Tokio. — Atvyko Graiki
jos premjeras Pompidau.

New Yorkas. — Trečia
dienį, balandžio 22 dieną, 
New Yorke, atsidarė 1964- 
1965 metų Pasaulinė paro
da. Ta proga negrų rasės 
arganizacijos, ypatingai 
CORE, suplanavo atkreipti 
masių dėmesį ir paveikti, 
k a d greičiau Kongresas 
priimtų civiliniu laisvių bi- 
lių. Vienas iš CORE žygių, 
tai užblikodavimas auto
mobilių vieškelių, kurie ve
da į Pasaulinę parodą.

Kelios dienos pirm paro
dos atsidarymo CORE pa
skelbė, kad gavo sutikimą 
nuo 3,000 automobilių savi
ninkų, kurie tą dieną ant 
vieškelių “pritrūks gazo” ir 
sustos.

New Yorko miesto ir pa
rodos viršininkai tarėsi su 
CORE vadais, bet iki pas
kutinei dienai nebuvo susi
tarta. Parodos viršininkai 
pareikalavo draudimo. Tei
sėjas Joseph M. Conroy da
vė uždraudimą (“indžionk-

Jie sakė, kad Pasaulinės 
parodos srityje bus suruoš
ta visa eilė demonstracijų, 
kad ši kova yra ne tik neg
rų rasės, bet visų 
kad pasimojimas 
negrų rasės kovą 
atidarymo dieną, 
stangos sulaikyti
kova už civilines laisves, u

žmonių, 
sulaikyti 
parodos 
tai pa
žinomu v

Pirm parodos atidarymo 
per kelias dienas lijo ir ati
darymo dienoje lijo protar
piais. Vienok į parodą su
sirinko virš 90,000 žmonių.

Prezidentas Johnsonas pa
sakė trumpą kalbą, išreikš
damas viltį, kad kada New 
Yorke bus sekamoji paroda, 
tai jau bus išnykę skirtu
mai tarp skirtingos odos 
žmonių. Taipgi jis sakė, 
kad pasaulis artėja prie tai
kingo sugyvenimo. Parodos- 
atidaryme dalyvavo buvęs 
JAV prezidentas Trumanas, 
New Yorko gubernatorius 
N. Rockefelleris ir kiti vals-

šiną”) prieš kelių užbloka- tijos pareigūnai.
davima,_ bet CORE vadai Demonstracijos už civili 
pareiškė, kad draudimo jie neg laisves vyko per visą 

dieną pačioje parodoje ir 
lauko pusėje. Jose dalyvavo 
daugiausia jaunimas. Jos 
gal buvo mažesnės, kaip or
ganizatoriai tikėjosi, nes lie
tus pakenkė. Nuo pat ryto 
iki vakaro policija areštavo 
demonstrantus, kurių buvo 
suimta virš 300. Tarpe areš
tuotų yra CORE direkto
rius James Farmer, kuris 
vadovavo demonstra c i j a i, 
taipgi keli kiti vadai iš 
NAACP.

Kas dėl autombilių susto
jimo ant vieškelių, tai jų 
buvo mažai. Gal demonstra-

Demonstracijos už civili

nepildys.
New Yorko policijos vir

šininkas M. Murphy sakė, 
kad “tvarkos palaikymui 
jis pastato 2,000 unifor
muotų ir 1,000 civiliniais 
drabužiais policininkų, kad 
bus imtasi priemonių “ap
valyti kelius”. Jis spėliojo, 
kad ta dieną bus areštuota 
apie 500.

CORE vadai sakė, kad 
vieškelių užblokadavi m a s 
prasidės 7 vai. ryto ir tęsis 
iki 5 vai. vakaro. Jie atsi
šaukė į visus žmones, ku
riem tik yra brangios civili
nės laisvės, kurie stoja už cijos organizatoriai pasku- 
visų rasių ir žmonių lygy- tinėse valandose pakeitė sa-
bę, kad remtų šią kovą. vo taktiką.
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Foreign, countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Šekspyras
ŠIUO METU VISAS kultūriškasis pasaulis iškil

mingai mini Šekspyro 400 gimimo metines.
William Shakespeare (dar rašomas ir kitaip: Shak- 

spere bei Shakspeare) gimė 1564 m. balandžio 23 d., nors 
dėl pačios datos yra ir abejojimų. Jis gimė Stratford-on- 
Avon miestelyje, Anglijoje. Jo tėvai buvo neturtingi, ir 
jaunas Šekspyras grūmėsi su gyvenimo sunkumais, kiek 
tik beįmanydamas. »

Šekspyras pats buvo ir aktorius ir rašytojas. Anų 
laikų išmokslinti rašytojai bei didžiūnai į jauną genijų 
žiūrėjo su panieka. Šekspyras mirė 1616 m. balandžio 23 I 
d. ten pat, kur ir gimė.

Čia ne vieta rašyti anglų genijaus biografijai; pa
žymime tik tai, kas svarbiausia—jo nuopelnus žmoni
jai, jo darbus, jo kūrybą, kuri šį vyrą padaro pasauliui 
nemirštamą.

Šekspyras parašė poemų ir daugybę scenos veikalų 
—tragedijų ir komedijų. Jo veikalai pasižymi nepapras
ta gilia psichologija, žmogaus sielos pažinimu. Gal būt 
nėra kito tokio dramaturgo pasaulyje, kuris būtų taip 
parodęs žmogaus gerąsias puses ir silpnybes, jo didvy
riškumą ir niekšiškumą!

Dėl to jo veikalai šiandien taip pat gyvi ir svarbūs, 
kaip buvo seniau, net svarbesni. Jo “Hamletas”, “Kara
lius Lyras”, “Makbetas”, “Romejus ir Džiuljeta”, “Vene
cijos pirklys” ir daugelis kitų tebėra šiandien nuolat 
statomi scenoje visame plačiajame pasaulyje. Jo veika
lai tebėra studijuojami mokyklose, vidurinėse ir aukšto-' 
siose.

Iš viso Šekspyro veikalai yra išversti į apie 75 pa
saulio kalbas. Juos skaito arba mato scenoje daug milijo
nu žmonių kas kiekvieneri metai!

— 0 —
LIETUVOS ŽMONĖS savo prigimtąja kalba taip 

pat gali skaityti ir gėrėtis Šekspyro kūryba.' Bet jie to 
susilaukė tik tarybiniais metais. Jau keturi didelil tomai1 
rinktinių Šekspyro raštų yra išleista, lietuvių kalba 
greitu laiku išeis ir penktasis tomas. Lietuvos teatruose 
vaidinamos Šekspyro tragedijos ir komedijos^ Šiemet 
greitu laiku išeis apie šį rašytoją lietuvių kalba knyga 
—“gyvasis Šekspyras”—autorius D. Judelevičius.

Tarybų Sąjungoje Šekspyras labai aukštai vertina
mas. Šiemet visose tarybinėse respublikose bus suruošta 
nemažiau 100 spektaklių, skiriamų Šekspyro garbei.

Jungtinėse Valstijose taip pat šiemet visur bus pla
čiai atžymimas šis jubiliejus. Bet ryškiausiai ši sukaktis 
bus atžymėta pačioje Anglijoje.

Prie progos mes išspausdinsime “Laisvėje” vieną ki
tą gilesnį straipsnį apie Šekspyrą.

PROF. KOLUPAILA 
IR P. ANCEVIČIUS

Pranešama, kad š. m. ba
landžio 9 d. mirė buVjęs 
Kauno universiteto profeso
rius Steonas KolupallH, su
laukęs 71 metų amžiaus.' 
Buvo palaidotaš-7balandžio 
11 d. Čikagoje.

Prof. S. Kolupaila buvo 
dipuk&s ir prieš kurį laiką 
galvojo grįžti atgal į Ta
rybų Lietuvą. Jis plačiai 
reiškėsi spaudoje su straips
niais. Mokėjo gražiai ra
šyti.

Na, o balandžio 16 d. Oak- 
vilio miestelyje, Kanadoje, 
mirė Pranas Ancevičius, su
laukęs 6d metų amžiaus.

Šis tai jau buvo kitokios 
rūšies elementas. Kadaise 
pabėgęs iš Lietuvos į Len
kiją, jis buvo plečkaitinin- 
kas, o kai Hitlerio armijos 
(1941 m.) įsiveržė į Lietuvą 
ir skerdė žmones tūkstan
čiais, tai Ancevičius tapo 
Gebelso agentu - propagan
distu; siuntinėjo Čikagos 
menševikų laikraščiui iš 
Kauno telegramas, garbi
nančias Hitlerį. Tai buvo 
šlykštus sutvėrimas!

Karo metu pabėgo pas 
Hitlerį, o kai šis galą gavo, 
kai karas baigėsi, jis atvy
ko į Kanadą ir čia veikė 
kaip socialdemokratas, ben
dradarbiavo lietuviškų men
ševikų spaudoje.

Prezidento Johnsono žodžiai
PASIKALBĖJIME SU mūsų spaudos redaktoriais, 

kurie buvo suvykę Washingtonan, prezidentas Johnso- 
nas jiems priminė, jog reikią daryti visa, kad juo grei
čiau Kongresas priimtų Civilinių teisių bilių.

“Dabar jau ne be tas klausimas, ar šis bilius bus 
priimtas, bet klausimas tas; kada jis bus priimtas.”

Kad bilių reikia priimti, kad reikia būtinai pripa
žinti negrams lygias su baltaisiais teises, neturi būti jo
kių abejonių. Sakė prezidentas:

“Arba mes turime vieni kitus mylėti, arba mirti.”.
Tai gan gerai suformuluotas pasisakymas.
Prezidentas taip pat ragino spaudos redaktorius 

kovoti prieš skurdą, kuris vis labiau plečiasi tarp ameri
kiečių.

Kiekvienas galvojantis žmogus, esame tikri, pilnai 
sutiks su prezidento Johnsono šiais pasisakymais.

KARDINOLAS APIE 
VISUOMENĖS GEDIMĄ

“Liaudies Balsas” rašo:
Nei viename, šiaurės Ame

rikos mieste tur būt nėra tiek 
daug bažnyčių, kaip Montrę- 
ale. .‘ Kur pažvelgsi, vi^ baž-i 
nyčihJ 'patiatysi. Išrodo, kad, 
Montrealas turėtų būti tikrai’ 
dorosią vyžely.gę! įdip nėra.

Aną' dieną .de'-Ms t kitas, q 
kardinolas Leger pareiškė, 
kad “mūsų draugija yra. supu
vus,” Kalbėdamas biznierių 
asociacijos susirinkime, jis pa
sakė : i ,

“Kuomet jūs girdite sekma
dienio naktį televiziją rodant, 
kad homoseksualybė pasidarė 
sociologine f e n o m; e na, kad 
Montreale yra 50,000 homo-, 
seksualų, tai, aš sakau jums, 
kad Jūs visi vieną dieną bū
site subankrutavę; aš sakau 
jums, kad mūsų visuomenė su
puvus.”

Jis pastebėjo, kad Montrea- 
lo jaunimas praėjusiais metais 
papildė 7,046 kriminalystes. 
Tame skaičiuje buvo 1,542 
api plėšimai.

Tokie tai dalykai dedasi 
bažnyčių parke . Atrodo, kad 
religija neužkerta kelio iš
tvirkimui, kriminal y s t ė m s . 
Prostitucija, girtuoklystė.,, plė
šimai, vagystės plinta tiek pat 
ir Montreale, jei no smarkiau, 
kaip kitur.

Sunaikinta!
ANDAI MES RAŠĖME, mes kritikavome vieną 

knygą, išleistą Tarybų Ukrainoje, dėl to, kad joje yra an
ti-semitinių pasisakymų. Knyga pavadinta “Judaizmas 
be pagražinimų”. Knygoje vyriausiai kritikuojama žydų 
religija, bet, per autoriaus ir, matyt, leidyklos neapdai- 

. rūmą, buvo įdėta j on kai kurių karikatūrų, nukreiptų 
prieš visus žydus! Mes sakėme, jog tai bloga knyga. Ją 
kritikavo daugelis visuomenininkų, gyvenančių užsie
niuose. ' x

Kai sužinojo apie tos knygos turinį, ją pasmerkė ir 
N. Chruščiovas, taipgi pat pasmerkė ir TSRS KP Ideolo
ginė komisija.

Dabar pranešama, kad šią knygą leidykla sunaikino.
Tačiau, tie elementai, kurie. gyvena užsienyje ir 

skelbiasi, kad jie prieš anti-semitizmą, sakoma, tą kny
gą atsispausdino; vadinasi, jie gal būt ją čia kur pla
tins. Mat, visa tai pasitarnauja šaltojo karo kavalierių 
politikai!

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., baland. (April) 24, 1964

GANYTOJAS 
SU SVASTIKA

Žurnale “New Times,” ku
ris išeidinėja Maskvoje ke
liomis kalbomis (rusų kal
ba “Novoje Vrerpia”) skai
tome tokį baisų dalyką:

Švento Kazimiero koledžas 
Vatikane ruošia katalikų dva
sininkus Lietuvai. Tai, šio ko- 
ledžio vicere k tori ų/s Zeno
nas Ignatavičius 1963 metų 
lapkričio mėnesį buvo pakel
tas kamergeriu.

Italijos žurnalas “Vie nuo- 
ve” 1964 motų kovo 12 d. nu
meryje rašo, kad Ignatavičius 
— karinis nusikaltėlis, vienas 
iš “veikėjų,” kurie darbavo
si hitlerininkų 12-ajame ap
saugos batalione, siautėjusia- 
me antrojo pasaulinio karo 
metaiš Lietuvoje ir Baltarusi
joje. 1962 metų spalnT mė
nesį Vilniuje, Lietuvos TSR 
sostinėje, buvo teisiami šio 
hitlerininkų bataliono bude
liai. Teismo procese buvo nu
statyta, kad nuo jų rankų žu< 
vo daug geriausių lietuvių tau
tos sūnų, jų tarpe poetas Vy-i 
tautas Montvila, žymus visuo
menės veikėjas Pranas Ziber
tas ir kiti.

Sadistai baudėjai kai kurio
mis dienomis sušaudydavo po 
10 tūkstančių Jpięnių; jie žvė
riškai kankino patriotus, šėt 
dėjusius senosios Kauno tvir
tovės VII- ir IX fortuose. Dau
gelis- kalinią; pbųvo sudeginti 
gyvifl,[tKai batalioną pasiuntė 
į Baltarusiją, visojo kelią taip 
pat nuklojo' 4aVonai. Minske 
buvo sušaudyta 9 tūkstančiai 
karo belaisvių ir 2 tūkstančiai 
civilinių asmenų. Slucke nu
žudyta apie 5 tūkstančius tai
kių gyventojų, jų tarpe daug 
moterų ir vaikų.

Zenonas Ignatavičius buvo 
aktyvus šių nusikaltimų daly
vis. Būdamas hitlerininkų pa
tikėtinis, jis 1941 metais sa
vo paties noru tapo 12-ojo ap
saugos bataliono kapelionu. 
Kaip paliudijo buvę bataliono 
kareiviai, jų kapelionas nie
kad nesiskyrė su pistoletu. Bet 
susidorojimams su tarybiniais 
žmonėmis Ignatavičius naudo
jo ir kitokį ginklą. Liudyto
jai parodė, kad, važinėdamas 
po kaimus, jis susitikdavo su • 
kunigais, kurie klausydavo ti
kinčiųjų išpažintį, o po to kai
muose tuojau atsirasdavo bau
dėjai,--turėję tikslių instruk
cijų apie tai, ką jie privalo 
pakarti “už ryšius su partiza
nais.”

Sakydamas pamokslus bude
liams, Ignatavičius laimino 
juos naujiems nusikaltimams. 
Jis rašinėjo šia tema ir straips-: 
nius. Vienas jų buvo išspaus
dintas hitlerininkų žurnaliūkš
tyje “Rytų savanoris.”

Skųsdamasis, kad lietuvių 
tauta priešiškai nusistačiusi 
esesininkų atžvilgiu, kapelio
nas ragino juos kreiptis į gy
ventojus su “argumentais, pa
remtais krauju.” Ignatavičiaus 
pavaldiniai klusniai vykdė sa
vo dvasinio mokytojo ragini
mus. Buvęs 12-ojo batali
ono kareivis Kolka pasakoja: 
“Korė žmones vokiečiai, ko- 
rėme ir; mes-.. Privažiuodavo 
prie kartuvių; < sunkvežimis su 

.kal|ini^is,. kiekvienam iš jų už
berdavo ant kaklo kilpą ir 
sunkvežimis ilūvažiuodavo ša-, 
liti. . > Shickec buvo sušaudy
tą'<5 ‘tūkstančiai žmonių. Taip, 
aš; irgj šaudžiau (žmones.. Šau
džiau ų,; prie.,Minsko. Tai bu
vo daroma labai paprastai.- 
M e s' atgabendavome grupę 
žmonių prie bendro grovio ir 
sušaudydavomę , juos. Po to 
atveždavo kįtyistir sušaudyda- 
vome juos ant pirmiau nužu
dytųjų lavonų.”

12-ojo žmogžudžių ir bude
lių bataliono vadas buvo An
tanas Impulevičius, pabėgęs į 
Jungtines Valstijas, kur jam 
maloniai suteikta Amerikos pi
lietybė. O “idėjinis” šių bu
delių įkvėpėjas Zenonas Igna
tavičius priglobtas Vatikane. 
Ir ne tik priglobtas, bet ir iš
aukštintas.

BUVO ĮSIVERŽĘ Į 
ŠIAURĖS VIETNAMĄ

Hanojus. —• Šiaurės Viet
namas užprotestavo prieš 
Laoso vyriausybę, nes iš 
Laoso ginkluoti būriai įsi
veržė į Vietnamą ir sudegi
no vieną kaimą.

ZARASŲ EŽERĖLIAI
Zarasų ežerėliai; ‘ 
Kur Marytė Užaugo, 
Zarasų ežerėliai 
Atminimą jos saugo.

Kai prakalbinau šiandien 
žaliaskarę pušaitę, 
Man ji ošė legendas
Apie šaunią mergaitę. . .

...Metai vėtrom praskriejo, 
Lietūs žemę pagirdė...
Mums jinai patikėjo 
Komjaunuolišką širdį.

Mums paliko kaip draugą 
Tą pušelę ant kranto, 
Mums paliko ji saugot 
Savo priesaiką šventą.

. . .(Zarasų ežerėliuos
Skalbia drobes saulytė,
Zarasų ežerėliuos, 
Kur kovojo Marytė.

Medžio lapą jau skina 
šalto rudenio pirštai. ... 
Kas mylėjo Tėvynę,
Tas jau niekad nemiršta!

-• St. Žlibinąs
("Liettuvos pionierius”)

Lietuvoje
Rusų knygų spausdinimo 

jubiliejus, sutampąs su 400- 
osiomis pirmojo “Apaštalo” 
knygos išleidimo metinėmis, 
yra įžymus įvykis ne tik ru
sų tautai, bet ir visoms mū
sų šalies tautoms.

Ši dideli šventė ryškiai 
parodo šimtmetinius lietu
vių ir rusų tautų kultūrų 
ryšius. Lietuvai ir jos sos
tinei Vilniui tenka viena iš 
pirmųjų vietų to meto kny
gų spausdinimo centrų tar
pe. Pažymėtina, jog knygų 
spausdinimas čia buvo su
sijęs su pirmųjų Maskvos 
Spaustuvininkų Ivano Fio
dorovo ir Piotro Mstislavco 
vardais. Palikę Maskvą dėl 
bažnytininkų ir reakcininkų 
persekiojimų, jie atvyko į 
Lietuvą. Iki to laiko čia 
dirbo įžymus baltarusių 
švietėjas Georgijus-Pranciš
kus Skorina, kuris suorga
nizavo Vilniuje pirmąją 
spaustuvę. (Ji buvo ir pir
moji šalyje.)

1575-1576 m. m. Vilniaus 
pirklių Mamoničių name Fi
odorovo bendražygis Mstis- 
lavcas iš naujo įrengė spaus
tuvę, ir tuoj po Skorinos 
pradėtas knygų spausdini
mas Lietuvoje nebuvo nu
trūkęs.

Beveik vienu metu su 
Mstislavco-Mamoničių rusų 
spaustuve atsirado lietuviš
ka Radvilos spaustuvė, po 
to įsisteigė Danieliaus Len- 
čiękio, Jano Karcano, Jokū
bo Morkūno, Melchijoro 

Kaip Meksika man atrodo
Važinėjant su taxi po visą 

Monterrey miestą, ' negali 
nesigėrėti aukštais kalnais, 
kurie supa mieštą iš trijų 
pusių. Pats miestas nesto
vi žemumoj, jis yra 4,200 
pėdų aukščiau marių pavir
šiaus, bet kalnai, kurie jį 
“daboja”, yra dar iki 6,000 
pėdų aukštesni. Kalnas Se- 
arra Nevada gana aukštas, 
bet kitoje miesto pusėje iš
didžiai stovi dar kiek aukš
tesnis kalnas, Camel Back 
(kupranugario nugara) va
dinamas, pati šio kalno vir
šūnė pamėgdžioja kupranu
garį kuris braido arabiškus 
smėlynus.

Išviso, žiūrint į visą ap
linką, Monterrey yra visais 
atžvilgiais panašus į Yu- 
caipą, CaL, USA, o tik tiek 
skirtingas, kad yra kiek 
daugiau apgyventas, dau
giau namų, daugiau žmo
nių.

O gal Yucaipa yra dar ir 
gražesnis ■< miestas, todėl, 
kad jis atrodo kaip didelė 
rezidencija, visas paskendęs 
soduose, gėlėse, žalėsiuose, 
gi Monterrey, nors ir turi 
gražius kalnus kaip Yucai
pa, bet pats miestas jau tik 
miestas, yra daug aikštelių 
ir jose gelių, bet gatvės 
perpildytos judėjimu, tran
sportu. O dar ir tame blo
ga, kad šios gatvės grįstos 
pritaikant lengvai trans- 
portacijai: šių dienų sunk
vežimiai, jų sunkumas ir
greitis pasitarnavo į blogą
ją pusę: sutrynė jų netvir
tą dugną, nes tų laikų as
faltas nebuvo klotas plieno 
gijomis, tai užėjus sunkve
žimiams keliai sulūžo, susi- 
trynė, atrodo blogai, o va- 
žiuotei dar blogiau.

Dėl didesnio supažindini
mo su Meksika, norėčiau 
paminėti, kiek Meksika yra 
didele šalis. Ji turi 758,259 
ketvirtaines mylias, 37,233,- 
000 gyventojų. Taigi ji 
yra plotu didesnė už tokias 

Petkevičiaus spaustuvės. 
Protarpiais Vilniuje veikė 
po 6-7 spaustuves. Tai buvo 
gana retas reiškinys XVI 
šimtmetyje. Greta religinio 
pobūdžio literatūros buvo 
leidžiama gana daug tam 
metui vadovėlių, mokslinių 
ir politinių knygų. Jos bu
vo spausdinamos lietuvių, 
rusų, lenkų, lotynų, vokie
čių, latvių ir netgi graikų 
kalbomis.

Vilniaus spaustuvininkai, 
kaip ir pirmieji Maskvos 
spaustuvininkai savo ruož
tu populiarino ir savo lai
mėjimus. Vilniuje išspaus
dintos knygos buvo siunčia
mos į Maskvą ir Baltarusi
ją, į Lenkiją ir Ukrainą, 
pasiekdavo Moldaviją. Kai 
kurios iš jų ten.būdavo lei
džiamos pakartotinai. Pa
vyzdžiui, 1619 metais Vil
niaus brolijos Vievyje iš
spausdinta Moletijaus Smot- 
rickio “Gramatika” vėliau 
du kartus buvo pakartoti
nai leidžiama Maskvoje. Iš 
šios knygos išmoko rašto 
didysis rusų mokslininkas 
Lomonosovas.

Įdomu ir tai, jog po Fio
dorovo mirties (jis mirė 
Lvove) Kuzma Mamoničius 
pergabeno į Vilnių pirmojo 
Maskvos spaustuvininko 
įrengimus. Fiodoro - Mstis
lavco šriftai, ornamentai ir 
kiti pagražinimai ilgą laiką 
Lietuvoje buvo sudėtine 
spausdinamų knygų puoš
menų dalimi. E.
Vilnius

šalis, kaip Lenkija arba ry
tinė ai4 vakarine Vokietija 
atskirai. Turi didelius re
sursus, • požeminius sluoks
nius įvairių metalų, pri- 
skaitant aliejaus šaltinius. 
Turi ir derlingus laukus: 
sodina ir rinkai ruošia daug 
įvairių daržovių. Žemumo
se prie Gulf of Mexico ir 
prie Pacific okeano auga ir 
sirpsta tropiški vaisiai ir 
daržoves, gi tarp kalnų 
aukštumose plotai derlin
gos žemės nuo 5,000 iki 
8,000 pėdų aukščiau marių 
paviršiaus; klimatas ten 
šaltesnis, tai duoda progą 
naudotis kitokiomis kultū
romis; taip, kad per aps
kritus metus Meksikoje kur 
nors kas nors auga.

Meksikos eksportas: med
vilnė, kava, nendrės cuk
rus, taipgi šaldyta ir švie
žia mėsa. O vis tik Meksi
kos importas visada yra di
desnis už eksportą ir tas 
daug sunkina padaryti pesą 
vertesniu, kalbant monetos 
kalba.

Noroms nenoroms prašo
si palyginimas Meksikos su 
Europos daug mažesnėmis 
valstybėmis. Čekoslovakija 
turi 49,381 ketvirtainių my
lių ir tik 13,856,000 gyven
tojų, bet šios socialistinės 
respublikos produkcija ir 
eksportas toks didelis, kad 
retai kuri net ir didesnė 
kapitalistinė valstybė gali 
pasilyginti. Net ir tokia 
maža valstybė, kaip Suomi
ja turėdama 130,165 ketvir
tainių mylių ir vos 4,505,- 
000 gyventojų, eksportuoja 
produktų už 3,374,000 mar
kių, importuoja už 3,690,000 
markių. Gal skirtumas yra 
tame, kad Suomija nėra po 
JAV kapitalo kontrole, ji 
laisvai veda prekybą ir su 
socialistinėmis valstybėmis.

Dėjus vienaip ir antraip, 
rodosi, kad Meksika agre- 
sy vė-d a r b i n g a valstybė. 
Tiesa, čia didelius darbus,

kaip kelių tiesimą, vado
vauja valstybe. Tai, rodosi, 
būtų labai sveikas sumany
mas neatiduoti kontrakto? 
riams, kurie iš to darosiydi- 
delius pelnus, o dar kartais, 
papirkdami valdininkus ky
šiais, nuskriaudžia valsty
bę patiekdami netinkamas 
medžiagas; kelias tik nese
niai tiestas, bet jis jau lūž
ta. JAV yra daug kelių ir 
daug tokių darbų, kurie at
likti blogai tik todėl, kad 
valininką galima papirkti.

Aš tėmijau, kaip Meksiko
je eina kelių tiesimas ir 
taisymas. Mašinerija tam 
darbui, rodosi, tinkama, bet 
darbininkai vietoj judinti 
tas mašinas ir su jomis dar
buotis, tai tik prie jų stovi. 
Jei matysi 6 vyrus, kurie, 
rodosi, kartu privalo dar
buotis, tai darbuojasi ^vie
nas, o 5 stovi. Jei matysi 
12 vyrų, kurie privalo kar
tu darbuotis, tai darbuosis 
du ar trys, o likusieji neju
da. Važiavom keliu nuo 
Matamoros, virš 200 m^ių 
į Moptėrrey, ir tame kelyje 
buvo 11 pertraukų — kelio 
taisymas (Detour—Devia
tion). Busas kiekvieną kar
tą turi maltis per duobes, 
šalikelių. Kiek tas sutrukdo 
kelionę, jau nėra ir klausi
mo, bet kiek tas atsiliepia 
ant keleivių nuotaikos ir 
buso, juk ir busą reikia 
pirkti naują arba atremon
tuoti, kada jis sudužta, o 
tokiame kelyje jis nega/^, il
gai laikyti.

Gal kas nors sakytų, kad 
šis rašė j as neturi simpati
jos dėl vargšo darbininko, 
nes sunkus darbas į sveika
tą gi neina, todėl reikia 
dirbti išlėto, kad nenuvarg- 
tum. Kaip palengva? Kad 
ir palengva, bet jau tik ^be
stovėti ir visiškai nedirbti.

Aš, su mažomis išimti
mis;1‘visą gyvenimą nuo pat 
jaunystės buvau darbinin
kas; ūkio, industrijos, raš
tinės. Dar turėjau mažą 
verslą ant savęs ir esu gi
liai įsitikinęs, kad be darbo 
nėra nieko. Kas nenori įdė
ti širdį į tą darbą, kurį 
atlieka, jis neatlieka damą.

Aš esu šalininkas, kad 
kiekvienas gyvas žmogus 
susirastų sau pareigas, ku
rias jis gali pagal savo ga
bumus atlikti. Kad kiek
vienas būtų ant tiek rūpes
tingas ir permatytų žalą ne 
atlikęs darbą, kaip pridera 
ir laiku.

Aš esu priešas priespau
dai ir per nemierą dideliam 
išnaudojimui, koks nūdien 
yra kapitalistinėje valstybė
je JAV. Bet čia parodo 
darbštumas ir našumas, 
kad kiekvienas sušilęs sku
ba kuo daugiau, kuo grei
čiau padaryti. Tokio supra
timo, tokios psichologijos 
darbininkas bus naudingas 
ir našus, ii’ tada, kada jis 
dirbs ne savanaudžiui, 
visuomenei, liaudžiai, ar ’jįis 
ties naują kelią, eis parai, 
gas raštinėje, vers vagą 
dirvožemyje?

, Dzūkelis

GRĮŽKIT, 
ČIULBUONĖLIAI

Tirpsta kietas ledo tiltas 
Ir sniegutis patvory. . 
Jau pietų vėjelis šiltas 
Dirba, pluša pagiry.

Savo krašto pasiilgę, 
Grįžta paukščiai į namus. 
Aš tikiu, kad neužilgo 
Vyturys pasveikins

Grįžkit, paukščiai Čiulbuondi- 
Grįžk, pavasari, ir tu— 
Jau nurimo šiaurės vėjai, 
Būsim vėl visi kartu!

Algis Ratkevičius c

VII klasės mokinys
Varėnos rajonas
Rudnios vidurinė mokykla



Laiškas redakcijai
Gerbiamoji redakcija!

Atkreipiau dėmesį į nese
niai jūsų laik r a š t y j e iš
spausdintą “Krisluose” ži
nutę apie buvusio profeso
riaus Viktoro Biržiškos 
mirtį. Sakau “buvusio”, 
nes, kaip matyti, jis ne tik 
kaip mokslininkas, bet ir 
kaip matematikas savo pro
fesijoje nedirbo. Skaudu, 
bet, deja, dėsningas kapita
listiniame pasauly reiški
nys. “Laisvė” rašo, kad jis 
labai skurdo, susirgo dėl 
maisto stokos... Gaila.

Bet ne tik gailesys pa
traukė mane parašyti jums 
šitą laišką. Nors ir gyvena- 
mdf'nuo jūsų “už jūrių-ma- 
rių”, bet puikiausiai įsivaiz
duojame dėdės Šamo* hu
manizmą visais jo apgau
lingais atspalviais. Supran
tame, kad antros eilės žmo
gui (t. y. imigrantui), kad 
ir/talentingam matematikui 
didžiulio matematikos mok
slu, kibernetikos klėstė- 
jimo amžiuje teko karves 
melžti ir buržuazinių po
niučių klubo išvietes valyti. 
Tai yra liūdna tiesa, kuri 
dar kartą parodo, kaip 
svarbu yra žmogui suvokti 
gyvenimo tiesas, nes dėl 
atitrūkimo nuo epochos kai 
kas nesugebėjo savo laiku 
suprasti elementarių gyve
nimo tiesu ir padarė gyve
nime klaidas, kurios jį pri
verčia kankintis visa gyve
nimą. Viktoro Biržiškos is
torija man priminė dauge
lio, jų tarpe Kadaise talen
tingų žmonių, pabėgusių iš 
savo gimtosios žemės, gy
venimo istorijas.
fc\š ne tik rašytojas, bet 

ir gydytojas, seku nuolat 
mokslinius medicinos žur
nalus. Specialiai f. išmokau 
anglų kalbą, kad galėčiau 
skaityti amerikinius medi
cinos mokslo žurnalus, nes 
juose užtinku nemažai nau
dingų, nauju mokslo kūry
bos minčių, faktų, tyrimo ir 
gydymo metodų. Bet, deja, 
ŽJnomų Amerikos moksli
ninkų tarpe nei karto nesu
tikau kokio nors „ buvusio 
Lietuvos profesoriaus pa
vardės. O gi anais prieška
riniais laikais Kauno uni
versitete dirbo nemažas bū
rys mokslininkų. Buvo ta
lentingų, kūrybingų žmo
nių. Bhivo įžymių rašytojų, 
poetu... bet keista, kad di
džioji dauguma šitų kūry
biškų žmonių, kurie patikė
ję lietuviškųjų “veiksnių” 
pažadais pabėgo iš savo 
gimtosios žemės, tikėda
miesi, kad jų kūrybinė po
tencija, jų sugebėji m a s 
duoti žmonėms bus įvertin
tas. žiauriai suklydo.

Svetimoje padangėje ne
daug kas, ^beveik niekas 
^sugebėjo išreikšti savęs 
darbais. Kaip čia neprisi- 
ftninti kitą mokslininką,’ 
kaunietį profesorių Zigmą 
Januškevičių. Prieš mane 
ant stalo atsiųstos respubli
kinės kardiologų konferen
cijos, vykusios Kaune, te
zės. Konferencijoje padary
ta 70 moksliniu pranešimų, 
^kuriuos visus iki vieno ne
atsisakytų išspausdinti, kad 
ir stambiausias JAV lei
džiamas kardiologinis žur
nalas “American Heart 
Journal”.

Tokia aukšta yra šitų 
mokslinių darbų kokybė, 
ji Į Kauną, į šitą konferen- 
crją buvo, suvažiavę moksli
ninkų ne tik iš Vilniaus, 
Šiaulių, Panevėžio, bet iš 
Rygos, Tartu, Jerevanės, 
Leningrado, Maskvos ir kt. 
miestų.

Aš nesiruošiu čia apra
šyti konferencijos eigą, bet

aš tik noriu pabrėžti di
džiulį Kauno medicinos in
stituto, kaip mokslinio cen
tro autoritetą. Ar šitiems 
ponams, kurie savo laiku 
taip lengva širdimi išsiža
dėjo tokių vertybių, kaip 
duoti, kaip kūryba, Tėvy
nė, negelia širdies iš skaus
mo, kad kūrybinė svajonė, 
išnešiota giliai širdyje—pa
virto kūnu, klesti, auga. 
Tuo tarpu jie priversti ve
getuoti, jiems neleista daly
vauti šioje grandiozinėje

I kūryboje.
Didžioji laimė duoti, tai 

yra vienas ryškiausiųjų 
šiuolaikinio žmogaus bruo
žų. Viena iš priemonių iš
reikšti save darbais. Kaip 
šia proga neprisiminti pro
fesoriaus Z. Januškevičiaus 
vizito į JAV prieš keletą 
metu. Jam, kaip įžymiam 
tarybiniam mokslinink u i, 
buvo patikėta vienam at
stovauti visai Tarybų Są-
jungai kardiologu konfe-1 ^aiP pasielgti, būdamas kur 

ten susitiko ' ^as blaivesnio proto uz po-rencijoje. Jis 
vieną “buvusį profesorių” 
iš Kauno, kuris jį neblogai 
prisjminė. “Jūs visada bu
vote gabus žmog irs, 
linkęs į mokslinį darbą...

pasakyti, kad J. Kaškaitis, 
neturėjęs nuosavos maši
nos, buvo kur kas turtin
gesnis savo dvasia negu di
pukai, kurie yra mėgėjai 
siuntinėti savo nuotraukas, 
kuriose jie kažkodėl būti
nai nusitraukia prie nuosa
vos mašinos. Kaškaitis bu
vo laimingas — duoti žmo
nėms, — jam rūpėjo duoti, I ras> ^0 metų, gyvena New- 
o ne imti, noras pilniau iš- i towne.
reikšti save, kaip žmogus, •
savo darbais prisidėti prie' Internal Revenue. Service 
dar gražesnės Lietuvos kū- j P^me 1,650 dar b i ninku 
rimo, gyventi ne savimi, o 
visa Lietuva.

Ir dar vienu klausimu 
man, norisi pasisakyti.

Man ne taip seniai jūsų 
laikraštyje teko perskaity
ti žinutę apie “veiksnio” 
pono Trimako mėginimą 
kažkada su Tysliavas pa
galba prikalbinti mūsų įžy
mųjį poetą Ekl. Mieželaitį 
palikti Amerikoje. Neži
nau, ar velionis Tysliava iš
pildė pono Trimako prašy
mą, gal jis ir neišdrįso ši-

ną “veiksnį”.
Pagaliau ar tai svarbu? 

Bet savaime peršasi man 
mintis, kad ir nuotraukos 
su nuosavais kotedžiais ar 

; mašinomis, 
skurstantiems

Na, suprantu, kad jūs da- sy nuosavomis 
bar mokslininkas, profeso- siuntinėliai “c. 
rius. Na, bet jokiu būdu ne- Lietuvoje” broliams ir. šito- 
galiu suprasti, kaip čia kie mėginimai patikėti tuo., 
vienam patikėjo atstovauti' kad galima esą sugundyti 

tarybinį žmogų pasilikti
Garbė mūsų tarybiniam ! amerikiniame rojuje -yra 

mokslininkui. Profesori u s j psichologiniai . klystkeli a i, 
Z. Januškevičius nepasime-1 turintieji vieningą klaidm- 
tė, drožė jam visą teisybę, i pi’ac<Q- _ ,
—Aš, — sako Z. Januškevi- Ar tai nėra _ atitinkama 
čius, — vienas atstovauju kompensatorine . pi otavimo 
visai Tarybų Sąjungai, bet reakcija mėginimas^ tuo 
jums niekada nepatikės at- Paciu t paguosti save, uzma- 
stovauti Jungtinėms Valsti- r?.n V s avv. spaudančią 
joms!..

Biržiška ir Januškevi
čius... Koks kontrastas! O 
kiek tokių , biržiškų! Mart 
nemažai teko domėtis V. 
Krėvės gyvenimu, jo kūry
ba. Kaip žinia, aš esu pa
rašęs didesnę studiją apie. 
V. Krėvės gyvenimą ir kū
rybą 1909-1921 metų laiko
tarpyje. Neatsitiktinai. Tai 
vienas mano mylimiausiųjų 
rašytojų. Aš nė nemanau 
palyginti jo likimo su V. 
Biržiškos likimu. Aš jo as
meniškai nepažinojau, tuo 
labiau nesu jo matęs užsie
nyje. Bet negaliu atsikraty
ti nuo savaime mane už
plūstančių minčių.

Ar šitoks talentingas 
žmogus, kurio kūriniai bu
vo taip artimai susiję su 
liaudimi, su savo gimtąja 
žeme, kuris iš jos sėmėsi 
gaivių sulčių savo kūrybai, 
galėjo būti laimingas ana
pus vandenyno? Gal jis ir 
neblogai gyveno materia
liai, gal ir nevalė išviečių, 
kaip Biržiška. Bet gerai iš
studijavęs jo kūrybą, paga
vęs jo kūrybinio genijaus 
dvasią, niekada nepatikė
siu. kad toks žmogus galė
jo būti laimingas JAV-jose, 
kad jo neslėgė dvasios pa
ralyžius. kad jo siela nebu
vo suskilusi į dvi dalis.

Man ne taip seniai vienas 
pažįstamas parodė fotonuo
trauką, atsiusta iš JAV, 
kurioje jo dėdė dipukas nu
sitraukęs šalia savo auto
mobilio. “Žiūrėk, žmogelis 
automobilį nusipirkęs,—gy
rėsi man jo giminaitis, — 
apsukrus vyras.” Kaip čia 
neprisiminus R. Mizarą, jo 
straipsnį apie velionį rašy
toją daktarą J. Kaškaitį, 
kuris 50 metų gydytojavęs 
JAV neuždirbo mašinai. 
Taigi, visokių yra ameri
kiečių.

Man teko draugauti su J. 
Kaškaičiu, dažnai matytis, 
kalbėtis, ginčytis. Aš galiu 
ranką prie širdies pridėjęs

visai Tarybų Sąjungai?”

kompensatorine protavimo

pačiu paguosti save, užma-

žaizdą, sušvelninti savo Ii-

PHILADELPHIA, PA
Chesteryje išmatų šiukš

lyne rasta negyva devynių 
mėnesių, apei’gytė. Policija 
surado motiną Shara Jane 
Show su šešiais vaikais ne
apšildomame mame. Vaikai 
alkani, apiplyšę’ Sako, vy-

Springs, N. Y. Ten stato
mas 5,200 sėdynių teatras. 
Tai bus pirmas orkestras, 
kuris užtikrins darbą mu
zikantams per apskritus 
metus.

1 Philadelphijoje, kad sutvar- 
I kius penkių valstijų 13-os 
! milijonų dolerių taksus.

gos, dvasios kančių, iška
muotą širdį? Per daug 
skaudu yra atsisukti į gy
venimą, blaiviai vertinti jo 
vertybes, nes tąsyk neabe
jotinai pasigesi tokios neį
kainuojamas vertybės ne
buvimo, kaip Tėvynė. O su 
šia vertybe neatsiejamai 
susijusios kitos, nemažiau 
brangios vertybės — kūry
bos džiaugsmas, taigi, 
džiaugsmas dirbti savo 
liaudžiai, talentas būti nau
dingu savo broliams.

Ak, ar pasisekė savo “vi
suomeniška” ar “filantro
piška” veikla užgožty savy
je šitą niekada nerimstantį 
skausmą, Tėvynės ilgesį ? 
Ne. Niekados. Šitiems 
žmonėms pritrūko jėgų, 
dvasios lygsvaros drąsiai, 
savęs neapgaudinėjant, pra
plėsti mąstymo rėmus ir 
pervertinti savo vertybes.

Perdėm skaudu pamaty
ti savo kūne žiojėjančią, jo
kiais vaistais neužgydomą 
žaizdą, perdėm aštrus y|ja 
skausmas, kurio neužmarin
si teigiamomis emocijomis 
(gal šiuokart morfijus ar 
alkoholis tokiems palūžu
sios dvasios ligoniams su
teiktų šiokį tokį laikiną pa
lengvėjimą),dėl to kur kas 
lengviau galvoti (arba bent 
vaidinti), kad tu esi laimin
gas ir • savo “skurstančius 
brolius” Lietuvoje darai 
laimingus, sušelpdamas sa
vo siuntinėliais arba gyven
ti. savo iliuzijų pilyse ir ti
kėti, kad tau visi ,anapus 
vandenyno pavydi?.

Leiskite paklausti, ko 
jums pavydime? Jūsų vi
dinio dvasios skausmo, su
skilusios į dvi dalis dvasios? 
Šimtų ir tūkstančių kūrybi
nių žmonių tragedijos?

Niekad, gerbiamieji po
nai, jūs neužgydysite savo 
Žiojėjančios žaizdos. Nie
kad ji nesustos kraujavusi. 
Tokia yra žmogiška pri
gimtis, žinoma, jeigu tavy-

Masotown, Pa., R o be n a 
kasykloje 400 darbininkų 
sulaikė darbą. UWM unijos 
lokalas 6321 sako, kad dar
bininkai nepasitenkinę ne
seniai padaryta sutartimi 
Washingtone.

Trečiu kartu U. S. Court 
of Appeals palaike Nation
al Relations Board nuo • 
sprendį, kad keturiems tūks • 
tančiams prieplaukų darbi
ninkų Philadelphijoš kom
panija sumokėtų pusantro 
m i ] i j o n o dolerių už pa- 
paskelbtą lokautą 1959 me
tais, kuris tęsėsi 16 dienų.

Welfare komisijonierius 
Randolph E. Wise sako : 
Philadelphia 1963 'metais 
išleido 7 milijonus dolerių 
apleistų vaikų sušelpimui. 
Iš valstijos gavo tik $598,- 
000. Meras Tate sako, kad 
Philadelphija išleidžia bied- 
nųjų sušelpimui daugiau 
negu valstija.

LLD 10-os kuopos susi
rinkimas balandžio 10 d. ne- 

Chesteryje vyksta į buvo skaitlingas. Tačiau iš- 
*; j kelti klausimai buvo gyvai 

diskusuojami. Išrinktos ko
misijos vasariniams paren
gimams.'Paaukota $50 “Vil
niai” sukėlimui 15 tūkstan
čių dolerių.

Per porą paskutinių sa
vaičių b
masinės demo n s t r a c i j o s 
už panaikinimą mokyklo
se segregaci jos. Daug 
yra areštuota, kalėjimai pil
ni senimo ir jaunimo; sa
koma, demonstracijos nesi
baigs, kol nebus panaikin
ta segregacija. Nedidelis 
miestelis, bet didelės de
monstracijos.

Pennsylvanijos valstijos 
sekretorius William P. 
Young sako, kad kovo mė
nesį bedarbių skaičius su
mažėjo 27,000 . Dabar vals
tijoje esą 324,000 bedarbių.

Westinghouse darbininkų 
14-os dienų streikas pasi
baigė. Didžiuma narių priė
mė kompanijos siūlomas są
lygas . UERW lokalas 107 
riš nesusipratimus derybų 
keliu.

Meras Tate kaltina Trans- 
portacijos kompaniją nešva
riu Užlaikymu požeminių ir 
viršutinių traukinių. Tate 
įsakė, kad City Solicitor da
rytų žingsnius, sulaikyti 
ko mp a n i j oš dalininkams 
nuošimčių išmokėjimą.

Kompanija 1963 metais 
turėjo pelno $851,801.

Kompanija sakosi kovo
sianti prieš Tate užmojį.

Scran tonas spaudos kon
ferencijai, pasakė, kad jis 
nesąs kandidatas respubli
konų partijos prezidento 
vietai, bet jei būtų “draf- 
tuotas,” neatsisakytų.

Pilietis

Cleveland, Ohio
Svarbus LDS 55 kuopos 

susirinkimas

I

Mrs. Margaret A. Shar- 
rett, 79 metų, areštuota 
Doylestowne už nelegalias 
moterims operacijas. Padė
ta po $1,500 užstato.

Philadelphiečiai “Laisvės” 
s k a i t y t o j ai, kurie nepri
klausote prie Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos 10 kuopos, esate pra
šomi prisidėti. Kai bus di
desnis kuopoje narių skai
čius, padidės veikimas. Tad 
padidinkime kuopą narių 
skaičiumi!

Valstijos pranešimu, su
rinkta taksų nuo cigarečių 
16 milijonų dolerių mažiau. 
Daktarų patarimas, kad rū
kymas sveikatai kenksmin
gas, duoda neblogas pasek
mes.

Babtistų dvasiškių Phila- 
delphijos ir apylinkės kon
ferencija protestuoja prieš 
NAACP pikietą pamaldų 
laiku. Negrai užgyrė Cecil 
Moore, kuris sako, kad baž
nyčios, kurios palaiko seg
regaciją, būtų pikietuoja- 
mos laike pamaldų.

Philadęlphįjos orkestras 
su 1966 metais vasaros lai
ku persikels į Saratoga

je liko žmogiškų bruožų ir 
jausmų.

Visa tai rodo, kaip svar
bu nesuklysti teisingai ver
tinant žmogaus vertybes, 
savo atsakomybę prieš laiką 
ir prieš 
epochos

save, girdėti savo 
balsą.

J. Skliutauskas
Vilnius

Scranton, Pa.
Vienatinis darbuoto jas 

šioje apylinkėje dėl pažan
gios spaudos yra Ignas Kle- 
vinskas. Nors nebūdamas 
tvirtos sveikatos, bet jis ap
lanko visus “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų*?,,,, at
naujina prenumeratas ir 
parenka aukų išlaikymui 
mūsų spaudos ir dėl ; -kitų 
gerų tikslų. Be to, jis rūpi
nasi ir LLD reikalais, iš
rinkdamas iš narių mokes
čius.

Kiek laiko atgal Ignas 
buvo pasidavęs ligoninėn 
ištyrimui padėties. Išbuvęs 
keletą dienų ligoninėj, su
grįžo namo, bet jo sveikata 
netarnauja kaip reikia. Gal * 
dabar, pavasariui atėjus, Į 
pasijaus geriau.

Jau virš pusantrų metų 
kai serga “Laisvės” skaity
tojas Antanas Kundrackas. 
Vis dar tikėjosi sugrįžti į 
savo barberšapę ir darbuo
tis, bet paralyžius yra 
smarkiai pažeidęs jo svei
katą. Randasi savo brolio

bar randasi namie, savo se
sers priežiūroj, ir jo svei
kata tvirtėja.

Per daug metų serga A. 
Galinauskas. Nors ligos 
sunkiai sužalotas, bet su 
pagalba artimųjų išgali šen 
ten išeiti. Jo žmona mirė 
1960 m. liepos menesį.

Per ilgą laiką čia gyve
nusi A. Medelienė, apie me
tai laiko kai išvyko į Balti
more, Md. Kiek laiko atgal 
jai buvo padaryta sunki 
operacija. Dabar gauta ži
nia, kad ji gražiai sveiksta. 
Daug jos pažįstamų linki 
jai greit pagyti.

Balandžio 14 d. mirė Ona 
Lukinevičienė. Jos vyras 

; Stasys, miręs prieš 8 metus, 
i buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir LLD narys, ir buvo lais
vai palaidotas. Užuojauta 
sūnui, dukroms ir arti
miems.

Vincas Naujalis, per dau
gelį metu “Laisvės” skaity
tojas ir LLD narys, yra at
sidūręs labai blogoje pa
dėtyje. Per daugelį metų 
kankina jį taip vadinama 
“mainų astma”. Prie to pri
sidėjo kitokie sunegalavi
mai. Skundžiasi, kad jau 
negali skaityti.

Ilgą laiką išbuvęs ligoni
nėje Vladas Čerkauskas da-

liai.

t

Jau gali būti visiem LDS į 
nariams žinoma, kad liepos 
2-rą ir 3-čią dienomis įvyks 
LDS Seimas New Yorke. 
Todėl sekančiame 55 kuo
pos susirinkime bus apkal
bami visi susivienijimo Sei
mo reikalai; bus pravesti 
Centro komiteto balsavi
mai, o taipgi bus renkami 
ir delegatai į būsiantį Sei
mą. Šie visi reikalai turėtų 
rūpėti visiem LDS nariams. 
Todėl, aišku, jie visi ir tu
rėtų matyti reikalą daly
vauti sekančiame kuopos 
susirinkime, kuris įvyks ge
gužės 6-ta dieną Klubo sa
lėje. Pradžia 7 vai vakare.

Gegužės 3-čią dieną yra 
šaukiama LLD 15-tos ap
skrities metinė konferenci
ja. Todėl buvo reikalas vi
soms kuopoms turėti susi
rinkimus, kad išrinktų de
le g a t u s konferencijai, o 
taipgi ir delegatus į LLD 
Suvažiavimą, kuris įvyks 
liepos 4-tą, dieną New Yor
ke. LLD 190 kuopos toks su
sirinkimas įvyko balandžio 
12 dieną. Ištiesų, tai buvo 
gražus ir skaitlingas susi
rinkimas. Tapo išrinkta 18 
delegatų į apskr. konferen
ciją ir vienas į LLD suva
žiavimą, J. Žebrys. Taipgi 
nutarta suteikti mandatus 
visiems LDS delegatams, 
kurie 190 kuopos nariai 
bus išrinkti į Seimą. Be to, 
suaukota drg. A. Bimbos 
pilietybei apginti $25. Tiki
mės vėliau ant prisiųstų 
blankų parinksime ir dau
giau.

J. žebrys

Damaskas. — Sirijos vy
riausybė nuslopino milita- 
ristų sukilimą Hama mies
te.

Nugirdęs

AUTOMOBILIS
Pirmąjį automobilį išra

do prancūzas Nicholas Cug- 
notl769 metais. Jis buvo tik 
su trimis ratais—garinis. 
1789 metais amerikietis Oli
ver Evans patobulino, jo 
automobilis buvo su ketu
riais ratais, garinis, ir svė
rė 21 toną. 1880 metais bu
vę padaryta dar du pageri
nimai. 1892 ar 1893 metais 
broliai Frank ir Charles 
Duryea, amerikiečiai, paga
mino pirmąjį automobilį su 
gazolino motoru.

Laisvės reikalai
Gražiai parėmė laikraštį “Laisvę” sekanti priete- 
Prašomef pasiskaityti:
P. J. Martin, Wexford, Pa.....................  $70.00
Tadas Kaškiaučius, E. Orange, N. J..................50.00
M. Valilionienė, Miami, Fla. (vajaus dovana) 50.00 
P. X., Benld, Ill. ..................
Vincas Rudaitis, ChicagoplIll
Philadelphijoš vajininkai (per P. Walantienę) 
Antanas Morkis, Toronto, Canada.............. .
A. Verkutis, So. Windham, Conn.....................
Lawrence, Mass., vajininkai

(per V. Kralikauską) ...............................
Olga Pranskus (atminčiai mirusio vyi;o Jurgid),

10.00

.. 31.00

. 25.00
12.00
11.00
11.00

•10.00

.. 10.00

.. 10.00

.. 10.00

.. 10.00

... 9.00

Gardner, Mass.............................
Petras Paserskis (atminčiai mirusios 

žmonos Ones). Baltimore, Md. ..
J. Ragauskas, St. Petersburg, Fla. ..
K. Pempė, Richvale, Canacįa ..
O. ir S. Titaniai, Woodhaven, N.
Miamio laisvietis ......................
P. Vaitekūnas (atminčiai velionio Napoleono

Vaitekūno); Hudson. Mass.........................
Juozas ir Josefina Augučiai, Hampton, N. J... 
Mrs. J. A. Yonick, Hoquiam, Wash...................
Mr. ir Mrs. J. Masalsky, New Castle, Ind........
Paul Johns, Miami, Fla.........................
Barbara Gegžnas. Philadelphia, Pa. .. 
John V. Palskis, Scottsville, N. Y. ... 
Joseph Norkus, Salem, Ohio .............
Julius Neumann, Milwaukee. Wis. ... 
Valys Bunkus, Jamaica, N. Y..............
R. Čuberkienė, San Antonio, Texas ...
S. Družas, Norwood, Mass...................
Mary Vilkauskienė, Nashua, N. IL ..
Nuo Detroito draugų ....................
A. Zigmantienė, Detroit, Mich.............
Vincas Degutis, Albany, N. Y.............
A. Naumavičia, Cleveland, Ohio.......
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa 
Uncle John. Carnegie, Pa.......... .........
Anton Gitaitis,,Middletown, Del..........
Ona Dobiniene. Brooklyn, N. Y............
Pasaulio pilietis .................................
Fr. Jasiunas, Stockton, N. J................
B. M., Brockton, Mass........................
Po $1: P. J. Anderson, Webster, N. Y.; Joseph Mil

ler, Rochester, N. Y.; A. Lapash, Far Rockaway, N. Y.; 
B. Rauba, Cleveland, Ohio; M. Jurevičienė. Brooklyn, N. 
Y.; F. Netsel, Gardner, Mass.; Jenas Veličką, Los An
geles, Calif.; F. Puleikis, Lakeside, Mich.; V. Zabul, De
troit, Mich.; V. J. Pšalgauskas, Fitchburg, Mass.; 
Anna Bistrais, Great Neck, New York; J. D. 
Sliekas, Miami, Fla.; J. Liminskas, A.. Zline, Detroit, 
Mich.; St. Yanuškis, Miami, Fla.; G. Kardauskas, Lin
den, N. J.; J. Kamarauskas, Girardville. Pa.; J. Strimel, 
Clifton, N. J.; B. F. Kubilius, Chicago, Ill.; J. Andruške- 
vičius, Brooklyn, N. Y.; B. Kirstukas, Sun City, Ariz.; 
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla.

— o —
Dėkojame viršminėtiems geriesiems bičiuliams už 

jų gausias dovanas. — “Laisvės” Administracija

6.25 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

.. 6.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00

3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Pšalgauskas, Fitchburg, Mass.;

3 pusi* Laisve (Liberty) Penkt, baland. (April) 24, 1964
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Jonas Kaškaitis

Bruožai iš pažangiųjų JAV lietuvių 
veiklos 1940-1960 metais

' r

A. Jakševičius

Iš Vilniaus miesto Darbininkų 
deputatų tarybos praeities

(Pabaiga)
JAV 6 milijonai bedarbių 1949 m. birž. 

mėn. JAV sugrūdo 5 bilijonus dot į Čan 
Kai-ši skylę ir grūda milijonus į Pietų 
Korėjos urvą. Neamerikinįs'komitetas 
išėdė pažangų atominį mokslininką 
Franką F. Openheimerį. Raudonbaubiai, 
ragangaudžiai suardė gyvenimą dauge
liui žymių darbuotojų. Tai Amerika, 
“laisva šalis” (free country)... Tie patys 
įdūkę neamerikinio veikimo tyrinėtojai 
reikalauja ištikimybės net Kalifornijos 
universitete!..

O teisėjas Heroldas Medina jau nutei
sė 10 komunistų į kalėjimą 5-3 metams, 
nuteisė ir penkis komunistų advokatus 
6,mėn. kalėjimo. Ir ką gi? Tuojau išti
si tūkstančiai entuziastų maršuoja į Va
šingtoną, rėkia: paleiskit komunistus! 
Pasaulio komunistai iš visur siunčia te
legramas į JAV: išlaisvint JAV komu
nistus !

Tvankią prarūgusią JAV atmosferą 
bent kiek pasaldė mūsiškė LMS su savo 
suvažiavimu į Klivlendą 1949 m. lapkr. 
26-27 d. Tarėsi, kaip gali padėt taikai 
daina, operetė, teatras, deklamacijos.

Konferencija ateivių teisėms ginti 
vyksta Čikagoje 1950 m. kovo mėn. Da
lyvavo ir Antanas Bimba. Chuliganai 
dipukai jį sukruvino, apdaužė, kai jis 
kalbėjo Klivelande. Neamerikinio tyri
nėjimo tūzas Džo Makartis tampo, klau
sinėja mokytojus, valdiškus tarnautojus, 
įstaigų pareigūnus. Šimtai jų neteko 
savo vietų... Kovai su fašistiniais “kry
žiokais” sudarytas fondas. Pusšimtme- 
tinė konferencija Čikagoj 1950 m. geg. 
29-31 d. taikai išlaikyti, — plati visų 
Am. tautybių delegacija. Milijonai pa
rašų’po taikos peticija!

Vėl didžioji Amerikos gėda: eina, pi
lietinis karas Korėjoj, tai Trumenas ve
da “policinį veiksmą” — karą Pietų Ko
rėjos prie Šiaurės Korėją...

9-tas LDS (ir ALDLD) Seimas Bruk
line 1950 m. liepos 1-5 d. Protestai prieš 
ateivių persekiojimus ir deportavimus. 
Milijonai parašų prieš karą ir atombom- 
bas. Ir vis dėlto eina ragangaudiški irv 
policiniai biliai... McCarreno bilius jau 
tapo įstatu 1950 m. lapkričio mėn.

Prieš šitokį įdūkusį despotizmą daro
mi masiniai žygiai: Čikagoj suvažiavo 
milžiniškas Taikos kongresas (1951). 
gimtai delegatų iš visų kampų kėlė bal
są už taiką. Viso kongreso negi suareš
tuos, bet išvaikyt gali. Ir išvaiko ne vie
ną sambūrį, mitingą, suareštuoja daly
vių kiek įstengia pagauti. Chuliganiz
mas siautėja šen ir ten: užpuolė “Vilnį”, 
sumušė redaktorių Leoną Prūseiką. Iš
daužė langus kito “Vilnies” redaktoriaus 
— Leono Joniko bute, kam jis apnakvy- 
dino negrą delegatą į Taikos kongresą 
(1951 rudeniop). Topradž suareštavo 
11 kom. veikėjų, sugrūdo kalėjimam 
Taipgi sugrūdo kalėjiman Civilinių tei
sių kongreso delegatus be teismo! Sua
reštavo dargi 12 komunistų, padėjo po 
nepasiekiama kaucija (po 100, po 15 ir 
po 50 tūkstančių dol. užstatų)!

Kiek mes, pažangiečiai, besidarbavom, 
su kalbomis, prakalbomis, prelekcijomis, 
referatais, su raštais! Už žymesnį išsi
šokimą šmakšt tave ir patupdė kalėji
man... Taikos, taikos trokšta reikalauja 
milijonai — ir JAV ir kitur po visą pa
saulį. Taip, Pasaulinis taikos kongresas 
vyksta Vienoj. O tuo tarpu patamsių 
galybė varo savą: JAV įsigalėjo Maka- 
ren-Volterio įstatymas prieš ateivius. 
Deportuoti juos, jei bent kiek pyptelėjo 
laisvės balsu. Būk tai už išdavimą ato
minių sekretų laukia elektrinės mirties 
mokslininkas Julius ir Etelė Rozenber
gai. Kelia protestus viso pasaulio kam- ■ 
pai. Ištisas dvi savaites dieną naktį tir
šti būriai pikietuoja Vašingtone Baltąjį 
namą — Rozenbergam gelbėti... Neiš
gelbėjo niekas. Kietaširdiškai prez. Ei- 
zenhaueris atmetė net ir Aukščiausiojo 
teismo rekomendavimą keisti, mirtį am
žinu kalėjimu: abu Rozenbergai elektros 
kėdėj sukepinti 1953 m. birželio mėn... 
Militaristai pasiuto pleškinti atombom- 
bas Nevados dykumoj: kas savaitę 
spragdino bent po vieną termobranduoli
nę bombą, viena už kitą smarkesnę. Ra
dioaktyviosios dulkės be perstojo kren
ta ant visos žemės kampelių: krenta ir 
nuolat spinduliuoja naikina viską išti
siems dešimtmečiams. Užgęsta tik po 
80-90 metų pavirtę į šviną...

Rankų nenuleidom, veikėm ir kitaip. 
Skardėjo mūsų liaudies teatrai, pjesės, 
operetės, prelekcijos, dailės parodos, kal
bos, vakarienės. Čikagoj' vyko 10-tas 
LDS seimas ir kartu LMS festivalis — 
1954 m. liepos mėn. Iš kitos pusės ge
neralinis prokuroras Herbertas Braune- 
lis surado ir pasmerkė dar 27 grupes, 
kaipo perversmingas (subversyve) ir 
smarkiai ėmė ginkluoti Vak. Vokietiją. 
Vyko JAV azartiški kariniai manevrai 
su' vandenilėmis bombomis: garsinta, 
kad užmušta 10 milijonų...

Kaip ir atkirtis: vyko Pasaulinė tai
kos konferencija Helsinki 1955 im, birž. 
mėn. O linčininkai dūksta: gaudo' kan
kina, karia negrus... Montgomery (Ala- 
bamos valstijoj) šimtais areštuojami ne
grai už sėdėjimą autobusuose kartu su 
baltaisiais, už autobusų boikotavimą. 
Mortonas Sobelis nuteistas 30 metų ka
lėjimo, kartu su Rozenbergais. Tai sten
giamės jį išlaisvint, bet JAV neleidžia 
Meksikos advokatui Dr. Liuji Pontonui 
jo ginti, tai ir vargsta Sobelis Sankventi
no kalėjime, netoli nuo Sanfrancisko.

Kongresinis neamerikinės veiklos ko
mitetas šaukia L. Prūseiką ir V. Andru
lį, Nelę DeSchaaf, J. Pauliuką,. Alice 
Jonikienę. Kaltina maištinga veikla, ža
da deportuos... Visi sunerimę sekėm 
laikraščius, kaip vyksta byla, perklausi- 
nėjimai. 
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Pranas Ulevičius parašė “Pietų Amer. 
lietuviai” knygą.

Mūsiškiai pažangiečiai reaguoja sa
viškai. Dauguma jų pagyvenę, pensi
ninkai, bet bando krutėti kiek tik kur 
galima. Reakcijai ir pesimizmui nepa
siduoda. Jų pažangioji spauda “Lais
vė”, “Vilnis”, ^Liaudies balsas” padeda 
orientuotis gyvenimo painiavoj, ameri
kinėse džiuglėse, nurodo vienintelį visos 
žmonijos pažangos kelią. Tai mūsų bro
liai, amerikiniai lietuviai pažangiečiai 
vis tebesiekia to pačio idealo, įgudę, už
grūdinti kovose, sunkių patyrimų išmuš- 
truoti. Jų širdis vis tebešildo gimtosios 
šalies ugnelė. Jie mato T. Lietuvos nuo
lat didėjantį progresą. Jie palaiko ry
šius su saviškiais, su draugais Lietuvoje. 
Ir iš viso jie tebėra geri savo tėvynės pa
triotai. Bet jie dešimtmečiais prigiję 
prie amerikinės žemės, tai ir laikosi te
nai, gyvena ir kovoja tenai prieš nežabo
tą reakciją, gina Tarybų Lietuvą nuo1 
visokių fašistinių melų ir biauriojimų, 
kovoja prieš bet kokį reakcijos patvar
kymą.

Mūsų amerikiniai pažangiečiai jau 
daug kas svečiavosi, važinėjo Lietuvoj, 
patys matė ir girdėjo savo brolių būklę 
ir ryžtingą darbą dėl geresnio ryto
jaus. Lietuvos ir kitų tarybinių šalių 
gerėjantis gyvenimas teikia ir jiems vil
čių ir nurodymų, kad panašiai galima 
padaryti ir JAV ir kiti{r.

Naujas socialistinis pasaulis žygiuoja 
kūrybiniais keliais į komunizmą. Tokie 
patys žygiai ir darbai nuves ir mūsų 
amerikinius brolius į šviesesnį rytojų. 
Visas jų gyvenimas Amerikoj buvo kova 
už žmoniškas teises, už šviesesnį gyveni
mą ten pat Amerikoj, Lietuvoj ir bet ku
rioj pasaulio šaly.

Taika ir kūrybinis darbas, sambūvis 
be jokių karų, be baimės atombombų ir 
radio aktyvių jų visiško sunaikinimo, gy
venimas su vilčia šviesios ateities, žen
giant į socializmą ir komunizmą.

Vilnius. 1963 m. rugsėjo 9 d.

1965 metų Respublikinės jubiliejines 
Dainų šventės emblema.

Dabar, kai aš, sulaukęs 
senyvo amžiaus, einu bran
gaus, seno ir kartu jauno 
Vilniaus gatvėmis, žiūriu, 
kaip jis kasdien vis^ gražė
ja, jaunėja, pasipuošia pui
kiomis naujomis pramonės 
įmonėmis, naujais gyvena
mųjų namų kvartalais, par
kais, sodais, širdis prisipil
do džiaugsmo, ir aš di
džiuojasi tuo, kad visa 
tai pasiekta mano Tėvynės 
darbo žmonių Walia ir pa
stangomis brolijoje ir vie
ningoj es didžiosios' Tarybų 
Sąjungos tautų šeimoje. 
Atmintyje atgyja tolimos 
praeities paveikslai, neuž
mirštami 1918 metai, kai 
išgarsėję savo revoliucinė
mis tradicijomis Vilniaus 
proletarai, didžiosios Leni
no tiesos įkvėpti, kovojo už 
Tarybų valdžią Lietuvoje ir 
rinko savo pirmąją Miesto 
darbininkų deputatų tary
bą.

Tai buvo sunkūs laikai 
Lietuvos darbo žmonėms! 
Visa Lietuva tuombt vai
tojo, trypiama Vokietijos 
kaizerio kaustytais batais. 
Vietos buržuazija, įbaugin
ta Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos griaus
mų, ieškojo prieg 1 o b s č i o 
durtuvų paunksmėje ir po 
viengalvio kaizeriško ere
lio sparnu. Kalėjimai, gra
sinimai, melas, apgaulė, pa
pirkinėjimai, išdavystė, šo
vinistiniai nuodai — viskas 
buvo nukreipta prieš prole
tariatą, pajutusį savo jėgą. 
Tamsos apaštalai — kuni
gai,. popai, rabinai, nesiten
kindami įprastiniais masių 
mulkinimo metodais, ieško
jo naujų būdų paveikti la
biausiai atsilikusius žmones. 
Šioms juodosioms jėgoms 
tarnavo socialoportunistai, 
kurie taip pat bijojo prole
tarinės revoliucijos kaip 
velnias kryžiaus.

Jauna, ką tik gimusi Lie
tuvos ir Baltarusijos Ko
munistų partija telkė, mo
bilizavo darbininkus ir dar
bo valstiečius ginkluotai, 
kovai prieš amžinus engė
jus. “Šalin okupantus!,” 
“Šalin buržuazijos ir dvari
ninkų valdžią!,” “Visa val
džia Darbininkų ir vals
tiečių deputatų taryboms!,” 
“Ginkluokitės ryž t i n g a m 
senojo pasaulio šturmui!”•— 
tokie buvo ^tuomet mūsų 
partijos šūkiaųKurie užval
dė plačiųjų Lietuvos darbo 
žmonių masių protus ir šir
dis.

1918 metų lapkričio 10 
dieną Vilnių pasiekė džiugi 
žinia: griuvo Vilhelmo II 
sostas, Vokietijoje prasidė
jo revoliucija. Sunku dabar 
perteikti žodžiais tą didžiu
lį revoliucinį dvasios paki
limą, tą entuziazmą, kuris 
apėmė plačiąsias iškankin-' 
tos, išbadėjusios liaudies 
mases.

Negaliu neprisiminti vie
no būdingo epizodo. Tai 
Įvyko tą patį vakarą; lap
kričio 10 dieną. Vilniuje iš 
Lietuvos ir Baltarusijos KP 
CK narių tuomet buvau tik 
aš vienas: Pranas Eiduke
vičius, R. Pileris, J. Licke- 
vičius ir K. Kernovičius bu
vo išvykę į Minską ir Mask
vą, kiti gyveno kituose Lie
tuvos rajonuose. Nebepri
simenu, kieno iniciatyva 
buvo sušauktas mitingas 
darbininkų klube V a r n.ų 
(dabar Komunarų) gatvėje. 
Susirinko tiek daug žmo
nių, kad jie netilpo didelė
je salėje, koridoriuose ir

■ . ■ \ 

) ant laiptų; daug žmoiiių 
stovėjo gatvėje.

Bijodamas, kad oportu
nistai - susitaikėliai nepaim
tų mitingo į savo rankas, 
aš pirmasis įlipau į tribū
ną, pasveikinau susirinku
sius džiaugsmingo įvykio 
proga ir pradėjau pasakoti 
apie Didžiosios Spalio re
voliucijos reikšmę (tuomet, 
kaip, beje, ir dabar, aš ne
buvau labai geras orato
rius). Tuo metu iš “galior- 
kos” pasipylė pagiežingos 
replikos bolševikų, Lenino 
adresu. Nutraukęs savo pa
sakojimą, pasakiau: “Šitie 
štai ir yra tie ponai, kurie 
Rusijoje, įsiteikdami savo 
šeimininkams - buržujams, 
stengiasi įsmeigti peilį į 
darbininkų klasės nugarą!”

“Šalin išdavikus! Neš- 
dinkitės iš čia!”—nuaidėjo 
griausmingi balsai salėje 
buržuazijos liokajų adresu.

Po manęs kalbėjo dar du 
Vilniaus darbininkai, kurių 
vienas gerai mokėjo lenkų 
kalbą.. Po jų nė vienas so- 
socialsusitaikėlis nesi r y ž o 
pasikelti į tribūną. Mitin
go pabaigoje susirinkusieji 
giedojo “Internacionalą,” 
dainavo “Varšuvietę,” “Čer- 
vony štandar.”

Tomis dienomis daugelis 
neprityrusių žmonių tikėjo
si greitai išsivaduosią iš 
kančių. Komunistams iški
lo uždavinys — išsklaidyti 
šias iliuzijas, išaiškinti pla
čiosioms masėms, kad kova 
dar nepasibaigė^ kad ji tik 
prasideda. Okupantai, ve
jami iš Lietuvos, pasistengs 
perduoti valdžią buržuazi
jai, kuri tučtuojau užsikars 
ant darbininkų liaudies 
sprando. “Mūsų šūkiai lie
ka tie patys,” — sakėme 
mes. Komunistų partija 

I netrukus pradėjo raginti 
I stiprinti kovą, kurti vietose 
Darbininkų ir valstiečių 
deputatų komitetus, orga
nizuoti ginkluotus būrius, 
išvaikyti dvarininkų, buo
žių ir kunigų komitetus 
ten, kur jie jau sudaryti, 
ir imti valdžią į savo ran
kas.

Kova tik prasideda
Tuo laikotarpiu sąlygos 

revoliuciniam darbui dirbti 
šiek tiek palengvėjo: oku- j 
pantai, revoliucinių darbo 
žmonių masių spaudžiami, 
buvo priversti daryti kai 
kurias nuolaidas. Vilniuje 
atsirado vadinamasis “Sol-1 
datenrat” (“Kareivių tary
ba”), kurioje, tiesą sakant, 
nebuvo nė vieno kareivio. 
Tai buvo fikcija. Ten įsi
galėjo kaizeriniai karinin
kai, kariniai valdininkai, 
feldfebeliai ir kitokia pana
ši į juos publika.

Koks tai buvo “revoliu
cinis” organas, rodo kad ir 
šie faktai. 11918 m. vasarą 
Mažeikiuose vokiečių žan
darams pavyko suimti mū
sų draugę Aleksandrą Dra- 
bavičiūtę, kuri buvo at
siųsta R K P ( b ) Lietuvių 
sekcijų Centro Biuro. Tai 
toji pati Ona, kuri dar 1918 
m. balandžio mėn. nelega
liai, per Minską atvyko į 
Vilnių ir buvo pirmoji 
kregždė, parnešusi Vil
niaus darbininkams, tikrąją 
tiesą apie Spalio ręvoliuci- 
ją. Daug mėnesių ji kanki
nosi Mažeikių okupacinia
me kalėjime, kuris garsėjo 
savo baisiomis sąlygomis. 
Minėtasis “Solda t e n r a t ” 
nė negalvojo apie jos iš
laisvinimą. Mūsų delegaci
ja pareikalavo išleisti į 
laisve Drabavičiūtę, ir 

“Kareivių taryba” buvo 
prievarta pažadėti mums. 
Kaip gi mes pasipiktinome, 
kai, eidami kartą gatve (R. 
Pileris ir aš), pamatėme, 
kad du žandarai veda mū
sų Oną į Lukiškių kalėji
mą. Jos išvaizda mus su
krėtė.

Kai darbininkai sužinojo 
apie tai, buvo išskirta solidi 
darbininkų delegacija, kuri, 
atėjusi į “Soldatenrato” po
sėdį, darbininkiškai pareiš
kė: “Jeigu šiandien pat 
neišleisite į laisvę draugės 
Drabavičiūtės, rytoj bus vi
suotinis streikas!” Tai pa
veikė. Beveik tokia pat is
torija buvo ir su Pranu Ei
dukevičiumi.

Vis dažniau mums tekda
vo griežtai kalbėtis su šiais 
“soldatenratais” ir dėl kon
fiskavimo marksistinės li
teratūros, kurios pradėjo
me gauti vis daugiau. Tik 
ryžtingas darbininkų pro
testas išgelbėdavo šią bran
gią literatūrą.

(Bus daugiau)

Haverhill, Mass.
Kovo 4 d. mirė Stephen 

Gudaitis, 54 metų, 20 Lo
well Ave. Dirbo prie arklių 
Racing Tracks, Coral Ga
bles, Fla. Paliko motiną 
Karaimą. Palaidotas 9 d. 
Hilldale kapinėse.

Kovo 16 d. mirė Mykolas 
Alkūnas, 79 m., 179 Wash
ington St. Palaidotas St. 
Patrick’s kapinėse. P r i- 
klausė prie L.P.G. Klubo.

Kovo 16 d. atsibuvo teis
mas Richard J. Acas, 36 
metų amžiaus. Buvo kalti
namas užlaikymu ir skleidi
mu nešvarių paveikslų. Tei
sėjas Arthur A. Thomas at
rado Acas kaltu ir priteisė 
pasimokėt $1,000 bausmės.

Balandžio 3 d. policijos 
viršininkas A. Ross prane
šė, kad pereitą mėnesį poli
cija sugrąžino žmonėms pa
vogtus ir pamestus daiktus, 
viso už $22,307 vertės.

Balandžio 10 d. Mrs. Ma
ry Maksvėtiene, 67 Lexing
ton Ave., Bradford, Mass., 
išdirbus Alien Shoe dirbtu
vėje 14 metų, išeina ant 
pensijos. Jos draugės dar
bininkės surengė jai išleis
tuves Diburo valgykloje.

Balandžio 10 d. mirė 
Mrs. Eva Venciuvienė, 69 
metų, 48 Florence Ave. Pa
liko savo vyrą Mykolą, duk
terį Mrs. G. McKenna, bro
lį ir dvi seseris Lietuvoje. 
Palaidota 13 d. St. Patrick’s 
kapinėse.

Miestas pastatė naują 
mokyklą (high school), tai 
sena pasiliko tuščia ir mies
tas nežinojo, ką su ta mo
kykla daryti. Mokykla buvo 
pastatyta 1908 metais.

Balandžio 9 d. Amesbu
ry, Mass., 10 mylių nuo Ha
verhill, sudegė mokykla. 
Tai dabar 700 Amesbury 
mokinių mokysis Haverhill 
High School. Pradės balan
džio 21 d.

Sutikau A. Kazlauską. 
Jis sakė, kad balandžio 26 
d. važiuos Montellon i Tau
tiško Namo parengimą ant 
Main St. Jau turi pilną ma
šiną. Mat, Ęazlauskai kada 
kur važiuoja, tai vis pripil
do pilną mašiną žmonių.

Ligi pasimatymo 26 d.!
Darbininkė

4 pusi; Laisve (Liberty) Penkt., baland. (April) 24, 1964

MIAMI, FLA. '
Balandžio 15 d. atsibuvo 

LLDL 75 kuopos susirinki*; 
mas. Į jį atsilankė nemanai 
narių ir padaryta gerų ta-
rimų. Nutarė paaukot $100 
pasveikinti “Vilnies” suva
žiavimą, kuris atsibus ge
gužės 3 d. Yra prisiųstos ir 
blankos rinkimui aukų dėl 
“Vilnies” vajaus. Visi pasi
žadėjo dirbti dėl vajaus, gal 
pavyks pralenkti St. Pe- 
tersburgo draugus su auko
mis, nes susirinkime labai 
entuziastiškai pažadėjo su
kelt didelę sumą, o ypatin
gai buvę chicagiečiai—Kan- 
ceriai, Kanapiai ir Benikai- 
čiai. Abelnai visi ir visos 
žiūri nuoširdžiai į naudingą 
darbą, taipgi Valilioniąyla- 
bai rūpestingai. dirba.

Kanapiai turi daugiau at
sakomybės, nes Kanapė yra 
kuopos pirmininkas, t a i 
daugiausia tenka jam pasi
rūpinti. Bendrai visa LLD 
75 kuopos valdyba gerakir 
nuoširdžiai dirba.

Juozas Paukštaitis, fi
nansų raštininkas, rūpinasi 
ir literatūros platini m u, 
nors turi gana daug ir ki
tokių darbų, iždininkė E. 
Kancerienė la b a i sugabi 
draugė visame kame. J. Šu- 
kaitis, užrašų raštininkas, 
ne tik protokolus parašo, 
bet ir į spaudą rašinėja, nes 
senas organizacijų darbuo
tojas.

Nutarta surengti pikniką 
ir visą pelną skirti ‘‘Vil
nies” naudai.

Pabaigus susirinkimą bu
vo atžymėta liūdna sukak
tis, kadangi sukako 7 metai 
kai mirė Jonas Naudžius. 
Dabartiniu laiku Jono Nau
džiaus našlė E. Naudžienė 
čionai leidžia atostogas, rhi 
draugai Valilioniai ir Bo
vinas, pasitarę su kuopos 
valdyba, tarė, kad reikia po 

I susirinkimo atžym ė t i tą 
liūdną sukaktį. Taip ir pa
darė. V. Bovinas paruošė 
labai gražią ir tinkamais 
trumpais bruožais poemą iš 
jo gyvenimo ir darbų, A. 
Skeberdienė paskaitė p^ą 
S. Jasilionio parašytų eim- 
čių. Šių žodžių rašytoja 
taipgi trumpai perbėgo Jo
no praeitį, kiek žinoma. J. 
Naudžius buvo pirmas mū
sų mylimos “Laisvės” ad
ministratorius. Tuo lailu 
buvo pati pažangaus laik
raščio steigimo pradžia, tai 
kiekvienam gali būt aišku, 
kaip buvo sunku. Kurie tai 
pergyveno, verti prisiminti 
ir pagerbti.

Balandžio 2d. sukako irgi 
7 metai kai mirė V. Paukš
tys, buvęs “Laisvės” pir
mas redaktorius, o J. Nau
džių s — administratorius. 
Abudu “Laisvės” veteranai. 
Yra verta prisimint žmo
nes, kurie gyvi būdami atli
ko gerus darbus dėl visuo
menės gerovės. Jie palięjįa 
gražią atmintį pažangioje 
visuomenėje. Amžinos at
minties abiem — Jonui ir 
Vincui! Kiek yra žinoma, 
J. Naudžius iš “Laisvės” 
persikėlė gyventi į New 
Yorko užmiestį dėl ekono
minių aplinkybių ir blogos 
sveikatos.

Noriu pabaigoje padėkoti 
gaspadinėms už primosimą 
vakarienės.. Jomis buvo M. 
Valilionienė,. Kancerienė, J. 
Jurevičienė. Nors visos 
draugės nuoširdžiai, dirba, 
bet iš Fort Lauderdale dau
giausia dėl LLD dirba.

E. K. &

Washingtonas. — J NW 
Valstybės departament a s 
įspėjo Kubą, kad nešaudytų 
į “U-2” lėktuvus, kurie 
skraido virš Kubos.



A. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

y Yucaipa, Calif.
A. ir D. Shultsai .. $20.00 
J. ir M. Demenčiai 10.00 
Sena pažįstama ... 10.00 
LLD 78 kuopa . •.. „5.00 
John Žekas ••.... 5.00 
Geo. Šidlauskas ... 5.00 
Po $2: K. Peslis, J. ir M. 

Alvinai, C. ir A. Ziksai, J. 
ir A. Russai.

Po $1: Yucaipietis, John 
Marks, Julia Paulauskienė, 
M. ir A. Pūkiai, Ig. ir A. 
Levanai, ir M. Palukaitienė.

New Kensington, Pa.
A. Sherio palikimas $10.00 
New Kehsington kp. 5.00 

Jįj. Bijavičius
■ Arnold, Pa. •......... 5.00
“Laisvės” skaitytojas 5.00 
J. ir K. Thomas • •.. 5.00 
Uncle John,

Carnegie, Pa. ....' 5.00 
Apolionijačesnikienė 1.00 

^J. Sperskis ............. 1.00
Plymoth, Pa.

LDS 60 kp............ $15.00
LLD 97 kp................ $5.00

Shenandoah, Pa.
J. Matukas ........... $5.00
P. V.............. ..... 5.00

Hartford, Conn.
Mrs. B. Perkins,

Wapping, Conn. $3.00 
Mrs. A. Dagilienė .. 2.00 
W. Klimas •........... 2.00

Sabaliauskienė, 
Newington, Conn. 2.00
Montreal, Canada

Beniukas ............... $5.00
J. ir J.............. .  5.00
Menininkas ............. 3.00
Verdunietis ....... 2.00

Springfield, III.
Mr. & Mrs. J. Eschek $5.00 
A. ir Ę. Sterbis .... 2.00 j 
Joseph Kersh......... 2.00
Andrew Gudas . -. • $2.00 
Po $1: John Luobikis, S. 

Senkus, Geo. Starkevich, V. 
Zarzoruk, Matilda Klichna, 
Magd. Meškinis, Jos. Tes- 
čukis, Pete Klem, Joe Mitts
kis, Charles Selkin, Ig. Mar- 
fcelionis, Anna Luobikis ir 
M. Waitkunas.

P. X., Benld, Ill. .. $25.00
Binghamton, N. Y.

J. ir A. Žemaičiai $12.00
H. Žukienė........... 10.00

t LLD 20 kp. ....... 5.00
J. ir K. Vaičekauskai 5.00 
F. ir V. Miller .... 5.00
U. Šimoliūnienė ... 5.00
P. ir K. Juozapaičiai 5.00 
N. Nastė ..................3.00
Paul Mikolajūnas .. 3.00 
A. ir J. Navalinskai 2.50
A. Žemaitienė •..........2.50
M. Simonaitis ..__  2.50
I. ir H. Vėžiai .... 2.00
E. Čekanauskienė •. 2.00 
Zuzana Panevėžietė 2.00 
S. Bergeris.............2.00
V. Kapičiauskienė .. 1.00
K. Staniulis ...... 1.00

K J. Kaminskas......... 1.00
Mainionienė....... 1.00

Daugiau aukų:
A. B. Salietis,

Rich. Hill, N. y. $25.00 
V. ir O. Čepuliai,

Brooklyn, N. Y. .. 5.00 
Iz. ir Veronika

Pranaičiai,
Flushing, N. Y. 5.00

Walter, Yuskevich, 
Stamford, Conn. 10.00

Tadas Kaškiaučius,
E. Orange, N. J. 15.00
Cambridge, Mass.

Moterų klubas ... $50.00
Širdingai ačiū' už aukas 

Ar pasidarbavusiems. Pra
šau čekius ar money orde
rius išrašyti B. Kershulis 
vardu ir siųsti: A. Bimbos 
pilietybei ginti komitetas, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. 11417.

Sekr. Jonas Grybas

j¥UCAIPOS NAUJIENOS
Trumpai apie John Radę
Jau buvo trumpai rašyta 

apie velionį John Radę. Bet 
čia norėčiau plačiau parašy
ti apie jo gyvenimo praeitį,' 
nes pirmesni aprašymai bu
vo tik apie jo mirtį ir lai
dotuves.

Velionis John Radę buvo 
gimęs ir augęs Austrijoje, 
tirštai jugoslavų ir slavų 
apgyventoje kolonijoje. Ve
lionis buvo jugoslavų tau
tybės, neturtingų tėvų. Jau
nas būdamas turėjo eiti už
darbiauti ir pelnyti sau pra
gyvenimų. Jis mokėjo ke
letą kalbų.

Dar jaunas būdamas susi
rado darbą ant prekinių lai
vų,'kurie gabeno visokias 
prekes po platų pasaulį, į 
didmiesčius. Ten velionis 
išdirbo 10 metų.

1928 metais jis persisky
rė su savo darbu ir atvyko 
į Jungtines Valstijas, Oak
land© miestą. Jam pavyko 
gauti darbą Southern Pa
cific geležinkelių kompani
joje prie taisymo vagonų. 
Jam tas darbas tiko, ir jis 
ten išdirbo 26 metus, iki ta
po sužeistas 1953 m. Jam 
ten skaudžiai sužeidė galvą, 
dėl to neteko darbo ir jau 
nebuvo kitokio amato darbi
ninkas. Nors kompanija 
mokėjo jam kaip paliegėliui 
pašalpą ir davė ligoninės 
patarnavimą, bet jo gyveni
mas buvo liūdnas.

Velionis jaunystės dienose 
mėgo dalyvauti tautiniuose 
ir tarptautiniuose susirinki
muose, buvo nariu LLD 
kuopos. Jam buvo proga 
susipažinti su Maryte Sa
vickaite (tuo laiku ji buvo 
našlė Sobalienė) ir apsives
ti ,taip sakant, pradėjo šei
myninį gyvenimą. Kadangi 
Marijona turėjo dar jauną 
sūnelį Albertą, tad Jonas 
buvo jam patėvis. Bet patė
vis buvo taip geras, kad 
puikiai jį išaugino ir iš
mokslino, ir santaikoje iš
gyveno per 30 metų, apie 20 
metų Oaklande ir kitur, o 
apie 10 metų jau Yucaipoje. 
Velionis mažai mokėjo lie
tuvių kalbos, bet jis visada 
lankydavo lietuvių sueiga^ 
susirinkimus. Jaunesnis bū
damas veikė, pagal išgalę, 
unijose ir kitose organiza
cijose. Bet vėlesniu laiku, 
kada jam buvo pakirsta 
sveikata ir dažnai tekdavo 
važiuoti į ligoninę ieškant 
daktarų pagalbos, veikti ne
pajėgė. Dėl nesveikatos, 
Jonas su Maryte persikėlė 
gyventi į Yucaipą. Bet mi
rė nuvykęs į San Francisco 
geležinkeliečių ligoninę svei
katos patikrinti. Užbaigė 
gyvenimo dienas š. m. sau-’ 
šio 29 d. Palaidotas Oak- i 
landė, Kalifornijoje.

Paliko liūdesy savo žmo
ną Marijoną ir posūnį Al
bertą, labai daug giminių įr 
draugų po plačią apylinkę? 
Jonas turėjo brolį Juozą 
Jugoslavijoje ir artimą gi
minaitę Australijoje. Jo 
brolis buvo atvykęs į Ame
riką prieš eilę metų. Jis 
pradėjo stipriai organizuoti 
valgyklų kepėjus ir patar
nautojus, tad reakcionieriai, 
sužinoję, kad jis dar nepilie- 
tis, sudarė jam spąstus, ir 
neteisngais liudijimais tapo 
nuteistas ir išdeportuotas į 
Jugoslaviją. Tuo laiku. At
eivių gynimo komitetas bu
vo dar silpnas, o gal bu
vo per vėlai pranešta jam, 
tad nesudarė stipraus pasi
priešinimo ir nepavyko su
laikyti nuo deportacijos.

Nors gaila netekus gero 
draugo ir kaimyno, bet jo 
sveikata jau buvo labai pa
šlijusi ir labai vargino savo

žmoną Marytę. Ji daug 
naktų yra praleidusi be 
miego, budėdama prie ligo
nio; ji jam patarnavo, kiek 
tik galėjo.

Mes ilgai atsiminsime Ta
ve, Jonai.

Praleista-nepažymčta
Rašydamas apie LLD kuo

pos susirinkimą, nejučiomis 
praleidau neparašęs, kad 
kuopos susirinkimas įvyko 
pas draugus Demenčius 
Redlands ir kad po susirin
kimo Marytė Dementienė 
paruošė dalyviams puikią 
vakakrienę. Tad didelis ačiū 
draugams Demenčiams už 
vietą susirinkimui ir vaišes. 
Draugai Demenčiai visados 
dosnūs aukomis ir moka 
puikiai svečius pavaišinti.

Pastabos vietoje
Tūli mūsų LLD kuopos 

nariai mums stato klausi
mą, kodėl juos “ignoruoja
me,” nededame vardų už 
aukas. Jie nori matyti, kas 
aukojo. Aš, siųsdamas au
kas į įstaigą,, nusiunčiu sy
kiu ir aukotojų vardus. Kad 
jos nebūna laikraštyje įtal
pintos, tai jau ne mano 
kaltė. Todėl aš čia pakar
tosiu, kurių buvo aukota.

Vincas ir Nina Sedgewick, 
Riverside, $5.00;

J. Žekas iš^Yucaipos,-$5.
Geo. Šidlauskas, iš Yu- 

caipos, $5.
Juozas ir Marė Denjen- 

čiai, Redlands, $2.
Po $1: Mikas.ir Anna Pū

kiai, Marta Palukaitienė, 
Elizabeth P. Chipley, Tu- 
junga, Juozas ir Rožytė Sa
viškai (Pomona), Jonas ir 
Margareta Alvinai.

Viso auku nuo pavieniu 
$22.

Aukas surinko M. Alvi- 
nienė.

Aukos Moterų klubo 
delegacijai

M. K. Jagminas .. $25.00 
Yucaipietis ......... 2.00 
J. Palukaitis ...... 2.00 
J. ir M. Alvinai .... 2.00 
Taikos mylėtoja .. . 2.00 
Geo. Šidlauskas .... 1.00 
M. Palukaitienė .... 1.00 
LLD 78 kp., Yucaipa 10.00 

x Viso nuo kuopos ir pavie
nių $45.00.

•

Per Yucaipos kuopos ir 
pavienių pasidarbavimą su
kelta aukų A. Bimbos pilie
tybei apginti $69.00. Tikiuo
si, kad Komiteto sekreto
rius paskelbs spaudoje visų 
vardus ir aukas. Todėl čia 
jų neskelbiu.

Apie ligonius
Mūsų kaimynas Juozas 

Ginius ilgai kovojo su skaus
mais dėl kraujo nubėgimo. 
Dabar palaipsniui eina stip
ryn.

Nina Sedge wick - Segevi- 
čienė, Riverside j, palaips
niui stiprėja. Ji jau seniai 

ankinasi nelemta liga. Gai
la geros draugės.

Senutė Julia Žilinskienė 
irgi palaipsniui sveiksta.

Mūsų linksmas pavasaris 
ligonius sustiprins.

> Alvinas

SAKO: IMPERIALISTAI 
PRALAIMĖS

Havana. — Kuboje pla
čiai buvo paminėta trejų 
metų pergalė ant invazijos, 
kuri buvo paruošta žinioje 
Jungtinių Valstijų valdžios.

Kubos premjeras Kastro 
sakė, kad JAV imperialis
tai pralaimėjo 1961 metais, 
jie'pralaimėtų, jeigu tą vėl 
pakartotų. Jis sakė, nors la
bai sunku, bet Lotynų A- 
merikos žmonės išsilaisvins 
iš po JAV politinio ir eko
nominio pavergimo.

Stoughton, Mass. Worcester, Mass.
Balandžio 19 d. mudu su 

Petrukaičiu aplankėme Oną 
Norkienę.,>rLigonę radome 
geroje nuotaikoje, linksma, 
gali vaikštinėti, net jaunes
nė.* Ji taria ačiū visiems ir 
visoms už lankymą.

J. Petrukaitiš ir A. Venc- 
kevich jau yra nemažai su
rinkę aukų A. B. teismo ve
dimui.

Petrukaičiai paau k o j o 
“Vilnies” reikalams $5, irz 
pridavė pinigus už vieną 
“Laisvės” atnaujintą pre
numeratą.

x Čionai yra LLD 62 kuo
pa. Narių turi apie 8. Susi- 
rinki/nų nelaiko ir nariai 
nesirūpina duoklių pasimo
kė j imu, tai sekretorius J. 
Petrukaitiš iš jų jas išren
ka. Tai negerai. Reikėtų vi
siems rūpintis apšvietos or
ganizacija, tai tada pagy
vėtų veikimas, čia yra ke
lios narės, kurios seniau 
veikdavo.

George Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Liūdnas įvykis 

draugų Kazlauskų šeimoje
Visokie skaudūs įvykiai 

paliečia daugiausia žmones 
—kartais tik atskirą šeimą, 
o kartais ir platesnę visuo
menę.

Draugai Kazlauskai nėra 
kokie jaunuoliai, neigi nau
jokai mūsų mieste. Juozas 
Kazlauskas nuo senų laikų 
darbuojasi lietuviškame pa
žangiame judėjime. Nere
tai rašinėja pa ž a n g i a j a i 
spaudai ir jau keletas me
tų .užima raštininko darbą 
ALDLD 10 kuopoje. Jų 
šeimą ištiko nelaukta, bet 
skaudi nelaimė. Mirė jų 
dukrelė Wanda, dagyvenusi 
vos 42 metelius.

Paprastai sakoma: augi
name vaikus, kad senus tė
velius prižiūrėtų ir palaido
tų. Bet kiek daug skausmų/ 
kuomet senukams tenka 
laidoti suaugusius savo vai
kučius..;

Wandą Kazlauskaitė gi
mė ir augo šioje šalyje. Tė
velių rūpesčiu mokėjo gra
žiai kalbėti lietuviškai, taip
gi rašė lietuviškai. Pasimo
kė, įsigijo siuvimo specialy
bę. Bet vedybos jai visai 
nevyko. Dukart buvo ište
kėjusi ir abu vyrai labai ne
tiko šeimyniškam gyveni
mui. Pagaliau pora metų 
gyveno vienutė.

Staigi jos mirtis sukrėtė 
jau pagyvenusius tėvelius 
Juozą ir Leonorą, sesutę 
Gigą ir josios vyrą, taipgi 
sūnų Donaldą, kuris gyvena 
net Kalifornijoje, ir daugelį 
tėvelių draugų ir pažįsta
mų.

Laidotuvėmis rūpinosi di-s 
rektorius C. , J. Ramanaus
kas, kuris puikiai atliko sa
vo pareigas.

Wanda Kazlauskaitė mirė 
balandžio 13 d., o palaido
ta balandžio 16 laisvose 
Oakland kapinėse, kuriose 
ilsisi daug laisvų lietuvių.

Linkime draugams Kaz
lauskams daug ištvermės 
pernešti šį skaudų įvykį.

Neseniai taipgi staiga mi
rė ALDLD 10 kuopos narys 
drg. Alex Bartašius. Laido
tuvėmis rūpinosi K. Norkus. 
Liūdesy liko žmona Ona 
Bartašienė. Jis buvo apie 
70 metų; rodosi, dar.galėjo 
pagyventi.

Gaila draugų ir pasiliku
siųjų.

R. M.
Prašome draugus Kazlaus

kus priimti mūsų nuošir
džiausią užuojautą šioje 
liūdnoje valandoje.—Redak- 

' rija*

Sekmadienį, balandžio 19

Baltimore, Md.
Nuoširdi padėka

d., vietinė LDS kuopa turė
jo surengusi pietus 29 En
dicott St. salėje. Svečių 
turėjo pilnus abiem pusėm 
du ilgus per visą salę stalus.

Pietus baigus, J. Jaskevi- 
čiui pirmininkaujant, jaunų 
tėvų Smithų — tai populia
riosios Helenos Janulytės 
šeimos — vaikučiai patie-
kė muzikinę programėlę: 
sūnukas pagrojo akordionu, 
o dukrytė paskambino porą 
piano solų ir vieną abi su 
mamyte duetu. Puiki muzi- 
kališka šeimynėlė!

* Po to LDS Centro sekre
torius Jonas Siurba per 
prožektorių parodė daugy
bę slankiojamų paveikslų 
iš Lietuvos. Priedu parodė 
vaizdų iš Maskvos, Londo
no, Paryžiaus ir Kopenha
gos, kur jam teko būti 1961 
metais.

Viskas praėjo gražiai ir 
įdomiai. V.

New Haven, Conn.
Rūkymas yra pavojingas. 

H. Nelson, 70 metų am
žiaus, atsigulė rūkydamas. 
Įvyko gaisras. Jis sudegė, o 
keli kiti pateko į ligoninę.

Darbai eina blogai, kele
tas dirbtuvių atleidžia dar
bininkų iš darbo kelioms 
savaitėms laiko. Gi kada 
šaukia atgal, tai jau sutin
ka mokėti tik mažesnę al
gą: nori—dirbk, nenori, tai 
nebeturi darbo.

Juzė Žolynienė per visą 
žiemą sirgo sloga. Dabar 
džiaugiasi sulaukusi pava
sario, tikisi pilnai pasveik
ti. ,

> Evai Rudmon operacija 
ant akies gerai pavyko. 
Draugė džiaugiasi, kad 
-sveikata gerėja.

Sekmadienį, balandžio 26 
d., turėsime gerą progą su
sitikti su draugais ir drau
gėmis, nes 103 Green St., 
Waterburyje, dalyvaus 
LDS prezidentas Jonas Ga
šlūnas, o Jonas Grybas pa 
rodys’ filmų iš Lietuvos.

J. Kunca

WESTWOOD, MASS.

LIŪDNA SUKAKTIS

Kazimieras Žukauskas
Mirė balandžio 23, 1963

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugą nuo manęs ir tėvą nuo duk
relės. Jau vieneri metai kai mes jo liūdime. La
bai mums jo gaila, jis buvo geras vyras ir tėvas.

—Petronė Žukauskienė, žmona
Helen, dukra
Willie Bond, žentas
Rodney, anūkas

NEW HAVEN, CONN.

Mirus

Evai Kuncienei
Reiškiame gilią užuojautą jos gyvenimo drau

gui Juozui, dukrelėms, anūkams, žentams ir ki
tiems jų draugams ir artimiesiems.

Eva Rudmanienė Margaret Valinchus
Irena Didjun ' J. Patkus
Josephine Žolynas J. ir S. Aleksai
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Kovo 1-mą buvau nuvež
ta į ligoninę, kur padaryta 
sunki operacija ant vidurių. 
Teko išbūti ligoninėj šešias 
savaites.

Šiuomi noriu pareikšti 
nuoširdžią padėką . visiems 
draugams, kurie mane lan
kė asmeniškai, užvisas “get 
-well” korteles ir už dova
nas.

Dabar esu namie, bet labai 
silpna, vienok turiu viltį, 
kad susidrūtysiu po biskį.

Ačiū visiems,
Antanina Medelienė

Philadelphia, Pa.
Nuoširdi padėka visiems 

dalyviams laidotuvėse mū
sų mylimos dukros Leono
ros Vandos Fletcher, kurios 
gyvybė užgeso jaunystėje, 
13 d. balandžio. Palaidota 
16 bal. Oakland kapinyne. 
Dėkojam už gėlių puokštes, 
atvirutes ir už stiprybę tei
kiančią asmenišką * užuo
jautą. Ačiū drg. R. Merkiui 
už gražią prakalbėlę, pasa
kytą prie kapo.

Pasilikę liūdesyje:
Tėvas J. Kazlauskas, 
motina Leonora,' sesuo 
Olga Ufier su dviemis 
sūnulėliais ir vyru.

Pittsburgh, Pa.
Metinis LDS 8-tos apskri

ties suvažiavimas, Pittsbur- 
gho ir apylinkės ribose, 
įvyks gegužės 17 d. Prasi
dės 2 vai. dieną ir tęsis iki 
bus užbaigti visi apskrities 
reikalai.

Suvažiavimas įvyks LDS 
37 kuopos name, 110 State 
St., Wilmerding, Pa. Po su
važiavimo wilmerdingieciai 
suruoš gardžius užkandžius, 
(vakarienę)..

LDS kuopoms, kurios prie 
apskrities priklauso, pakvie
timai išsiuntinėti. Kuri kuo
pa pakvietimo negautų, tai 
šis per spaudą kvietimas lai 
bus oficialus. Kuopos atsto
vai ar kuopos valdyba tegu 
dalyvauja suvažiavime.

Turėsime aptarti daug 
reikalų ir kaip pagelbėti 
kuopoms pasiųsti delegatus

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEWORK

General and cooking. Live in.
Present German girl 

leaving country.
LA. 5-4668

(32-33)

COOKING and downstairs work. 
Knowledge of German or Scandina
vian cooking. Permanent job. Live 
in. To go to Cape Cod end of May 
until late Fall. Other help kept. 
References required. CH. 7-4867.

(32-34)

HELP WANTED MALE

BODY SHOP FOREMAN.

12-man shop, salary plus bonus.
Call Chester Lincoln-Mercury.
TR. 6-2501 for appointment.
Mr. Murphy or Mr. Fisher.

(30-33)

OPERATOR

For Cranes, Back Hoes, Draglines.

Call 1-609-—Be. 5-2120 
N. W. New Jersey

(31-33)

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

(32-34)

AUTO BODY MECHANIC
Experienced. Good working con

ditions. Paid vacation and all bene
fits.

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

(32-34)

į ateinantį LDS seimą.-
Minėtą vietą pasiekti iš 

Pittsbuhgho reikia imti 
Armor 87-tą strytkarį ir va
žiuoti ligi galui linijos, ten 
išlipti ir eiti kokią 10 minu-' 
čių, arba imti iš Pittsburgh© 
Traford busą, kuris priveža 
daug arčiau prie svetainės, 
tyęt geriausia tai važiuoti 
automašinomis.

Apskr. fin. sekr.
J. Miliauskas

Brockton, Mass.
Marijona Gutausk i e n ė 

jau grįžo iš ligoninės. Da
bar gydosi namie. Su svei
kata nesigiria, ims laiko, 
kol pilnai pasveiks. Ligoni
nėje jai nepatiko, nes ligo
niams leidžia rūkyti.

Marijona dėkoja visiems 
draugams ir draugėms už 
jos lankymą ligoninėje, do
vanas ir simpatiją, linkėji
mus pasveikti.

“Laisvės” skait y t o j a s 
Pranas Rudaitis ilgai bu
vo ligoninėje, o dabar yra 
Sil-Dalia Nursing Home, 
227 W. Elm St. Jo sveikata 
stovi vienodai. Dėkoja tiem, 
kas jį atlanko.

George Shimaitis

AR JAV JAU KEIS 
POLITIKĄ?

Washing tonas. — Seniau 
JAV pareigūnai sakydavo: 
“Tik nacionalinė Kinija 
(Čiang Kai-šeko grupė) at
stovauja Kinija i”. Bet 
dabar Formozoje besilan
kydamas JAV Valstybės 
sekretorius Ruskas nors 
pasižadėjo remti Čiango re
žimą, bet savo pareiškime 
jau nesakė, kad tik jo reži
mas atstovauja Kiniją. Ma
tomai, tai paruošimas 
“dviejų Kinijų” politikos.

Briuselis. — Po 18 dienų 
Belgijos daktarai ir dantis
tai baigė streiką.

PRANEŠIMAS
"WILKES-BARRE, PA.

Plymouth'© Lietuvių Laisvų Kapi
nių Bendrovė laikys metini susirin
kimą Balandžio-April 26 d., 2 vai. 
popiet, Tautiškos Parapijos svetai
nėje, 206 Parrish St., Wilkes-Barre.

Kviečiame visus narius atsilanky
ti. (31-33)



Iš Motery klubo veiklos
Š. m. balandžio 15 d. va

karą “Laisvės” salėje pa
žangių Lietuvių moterų 
klubas turėjo susirinkimą. 
Jis buvo skaitlingas — be
veik visos narės dalyvavo. 
Pas drauges matėsi gera 
nuotaika, pavasariška. Jos 
plačiai apdiskusayo klubo 
veikla.

Klubo pirmjninkė Ieva 
Mizarienė atidarė susirinki
mą. Vakaro vedėja išrink
ta Ona Kazlauskienė, kuri 
susirinkimą pravedė gerai.

Klubo sekretorė B r o n ė 
Keršulienė perskaitė praė
jusio susirinkimo tarimus: 
visi užrašyti, ir susirinki
mas juos užgyrė.

Finansų sekretorės S. 
Kazokytės ir iždininkės U. 
Bagdonienės patiekti rapor
tai sutvarkyti rūpestingai; 
susirinkimas juos taip pat 
užgyrė.

Pirmininkė T. Mizarienė 
pranešė, kad narė draugė 
Naktinienė įrašė į klubą ir 
savo dukrelę Adelę.

Labai gražu iš draugių 
pusės, kad į kiekvieną su
sirinkimą atvyksta su nau
jomis narėmis .

Ir štai dar vienas gražus 
mūsų draugių žingsnis — 
keturios mūsų klubietės įsi
rašė į LLD: Frances Ma- 
žilienė, Adelė Rainienė, Ci
ną Gilmanienė ir Su z an a 
Kazokytė.

Mes kviečiame kuo dau
giausia draugių atvykti į 
mūsų susirinkimus ir įsi
rašyti į mūsų kultūrines 
organizacijas. Mūsų susi
rinkimai būna įdomūs, pra
leidžiame vakarą kultūrin
gai.

lęva Mizarienė skaitė laiš
ką iš Chicagos nuo-laikraš
čio “Vilnies.” Kaip jau ži
noma, “Vilnies” suvažiavi
mas įvyks š. m. gegužės 3 
d. Mūsų klubas sveikina su- 
važiavima su dešimčia dole
riu.

Mizarienė pranešė mums 
apgailėtiną žinią, kad Suza- 
na Kazokytė, klubo finansų 
sekretorė, kuri per eilę me
tų rūpestingai tvarkė klubo 
turtą, išvyksta iš New Yor- 
ko ribų — ruošiasi apsigy
venti Frackvillyje, Pa., pas 
savo sesutę. Klubietės gaili
si geros, veiklios draugės, 
nors ji ir pasilieka klubo 
nare. Tikimės, kad ji mūsų 
nepamirš ir nors retkarčiais 
mus aplankys. Ji pas mus 
(New Yorke) bus iki š. m. 
liepos mėnesio.

Draugė Kazokytė yra 
aukštai prasilavinusi mene, 
ypač dainoje. Yra daug kar
tų dainavusi mūsų moterų 
parengimuose, taipgi laik
raščio “Laisvės” koncertuo
se, ir kur tik ji būdavo kvie
čiama, niekuomet neatsisa
kydavo mus palinksminti 
savo maloniu balsu. ,

Klubietės jos pagerbimui 
ruošia jai išleistuves, kurios 
įvyks gegužės 23 d., 6 vai. 
vakare, “Laisvės” salėje. J 

LAWRENCE, MASS.
LLD ir LDS vietinės kuopos rengia draugišką su

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

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

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

S. Penkauskas (33-34)
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šias išleistuves kviečiame 
visus — moteris ir vyrus, 
kadangi Suzana visiems ge
rai pažįstama.

Klubo valdyba kartu su 
šeimininkėmis ruošiasi sve
čius skaniai pavaišinti.

Šiame susirinkime dalyva
vo buvusi mūsų klubo ilga
metė pirmininkė Katrina 
Petrikienė.

Buvo malonu su drauge 
pasimatyti. Nors ji gyvena 
kiek toliau nuo New Yor'ko, 
tačiau į mūsų susirinkimus 
retkarčiais atvyksta, nesėdi 
rankas susidėjus, bet daly
vauja visuomeninėje veik
loje. Linkiu draugei geros 
sveikatos ir sėkmės!

Susirinkimui einant prie 
pabaigos, B. Keršulienė pa
skaitė gražų-aprašymą apie 
įžymią draugę Vacę Jurgai
tienę, gyvenančią Lietuvoje.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks gegužės 20 d., 7 
vai .vak. Minimas susirin
kimas bus n epą prastas : 
apart klubo veiklos, kartu 
paminėsime ir Motinos die
ną. Teko nugirsti, kad 
draugės maspethietės ruo
šia mums surprizą. Kviečia
me visas dalyvauti.

Draugė O. Zeidatienė au
kojo klubui $1. Ačiū!

Verutė B.

Mirė rašytojas
Ben Hecht

^Praėjusią savaitę nuo šir
dies smūgio Niujorke mirė 
įžymus rašytojas Ben Hecht, 
sulaukęs 70 metų amžiaus.

Bįen Hecht jaunas ėmėsi 
plunksnos. Pirmiausia jis 
dirbo reporteriu viename 
Čikagos dienrašty, vėliau • 
pradėjo rašyti apsakymus, 
romanus, scenos veikalus. 
Jo kūryba buvo sensacinga, 
nes rašė apie visokius bur
žuazinius gyvenimo užkam- • 
pins. Daug jo romanų bu
vo ifilminti. Viename fil
me, Hechto romanu pagrįs
tame, kadaise didelę rolę; 
turėjo d-ro Jono Kaškiau- 
čiaus sūnus, tuomet besiva
dinęs Kirovu.

Prieš kelerius metus Ben 
Hecht per televiziją darė 
savo komentarus — jie bu
vo įdomūs. Bet kadangi jis 
smarkiai pašiepė kai ku
riuos mūsų šalies valdinin
kus, ypatingai prezidentą 
Eizenhoweri, tai televizijos 
magnatai jį iš ten pavarė.

Ben Hecht iš savo nove
lių smarkiai praturtėjo. Jis 
buvo žydų kilmės, bet, žino
ma, visiškai suamerikonė- 
jęs.

VANDALAI KAPUOSE
Ozone Park. — Mokum 

Sholom, Bayside, kapinėse, 
vandaalai vėl padarė labai 
daug žalos. Apie porą de- 
sėtkų antkapių jie išvartė, 
kitus sulaužė, sudaužė stik
lus ir sugadino paveikslus, 
kurie buvo įdirbti į antka
pius.

Gegužės Pirmoji 
Niujorke

Balandžio 16 d. Niujorke 
įvyko konferencija pasinio-! 
Šimui prie minėjimo Gegu
žės Pirmosios, tarptautinės 
darbo žmonių šventės. Da
lyvavo apie 100 asmenų, 
atstovaujančių visokias dar
bininkų orga n i a c i j a s bei 
grupes.

Nutarta atspausdinti ir 
paskleisti daug lapelių, šau
kiančių miesto darbininkus 
į didžiulį mitingą, įvyksian
tį penktadienį, gegužės 1 d., 
Union Aikštėje, Manhatta- 
ne. Laikas: tarp 4 ir 7 vai. 
popiet.

Mitingo organizato r.i ai. 
prašo, kad tos organizaci
jos, kurios išgali, prisidėtų 
su auka prie daugiau lape
lių atspausdinimo ir pa
skleidimo. Komiteto Great
er New York Labor Press 
Club — adresas: 41 Union 
Sq., kampas 17 St., Room 
1033, New York.

Didžiulio mitingo organi
zatoriai, atsiminkime, jokių 
fondų neturi, viskas pri
klauso nuo to, kiek sudės 
darbininkų organizacijos. O 
lapelių turi būti paskleista 
kiek galint daugiau.. Reikia 
aiškinti Niujorko darbinin
kams Gegužės Pirmosios 
prasmę, jos istoriją — ji gi
mė Amerikoje, bėgamuosius 
politinius klausimus.

Gegužės Pirmąją darbo 
žmonės dar griežčiau parei
kalaus :

1. Ištraukti JAV kariuo
menę iš Pietų Vietnamo.

2. Greičiau priimti civili
nių teisių bilių, šiuo metu 
diskusuojamą JAV Senate!

3. Praplėsti kovą su skūr-' 
du!

■ ’ 1

Sveikina dienraščio 
“Vilnies” suvažiavimą 
“Vilnie s” suvažiavimą 

sveikina dar šie:

Ji ieško sau vyro
Jau skaitytojai susipaži

no su keletu operetės “Pau
letta” sąstato charakteriu. 
Dabar noriu jums pasakyti, 
kad mūsų mylimoji Nellie 
Ventienė taip pat, kaip ir 
visuomet, vaidina šioje ope
retėje. Šį kartą ji vaidina 
senmergės Klaros rolę. O 
tai visgi reikia mokėti nu
duoti tai, ko jinai savo gy
venime visiškai nepergyve
no. Ji taikosi prie Anglijos 
bajoro. Iš karto biskį nenu
siseka, bet vėliau viskas iš
eina gerojon pusėn. Šį kar
tą pamatysime Aneliu k ę 
ieškant kavalieriaus...

J. P. iš K............. $25.00
Jonas, Jr...................25.00
S. Sasna ............... 10.00
Draugų grupė .... 10.00

Apie Nellie Ventienę 
daug kalbėti nereikia todėl, 
kad mes visi ją žinome ir 
matome per metų metus 
scenoje vaidinant Aido cho
ro operetėse.

Kaip skaitytojai jau ži
no, Aido choras stato sce
noje operetę “Pauletta”. 
Vaidinimas įvyks gegužės 
3 d., sekmadienį, Schwaben 
H a 11, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne (Metropo
litan traukinio Knickerbo
cker stotis).

Prašoma įsigyti bilietus 
iš anksto papiginta kaina.

- H. F.

New* Yorkas. — Pasauli
nę parodą tvarkoje pasiekė 
Michaelangelo skulp t ū r a 
“Pieta” • f

LLD 1 kuopa......... 5.00 «
K. White............  5.00
I. K. Levanai ........ 5.00
N. P. Bukniai .......  5.00
B. W. Keršuliai .... 5.00
V. Bunkus ............. 5.00
I. Beeis ..................  5.00
N. P. Ventai ....... 5.00
J. S. ’........................ 5.00
H. R. Feifer...........5.00
S. Poškaitis ........... 3.00
Juozas .................... 2.00
K. Dzevečka ......... 2.00
D. Galinauskienė ... 2.00
O. černevičienė .... 2.00
M. Sprainienė......... 2.00
A. Vildžius ............. 2.00
M. Stakovas........... 2.00
K. J. Rušinskai .... 2.00
V.Guris ................. 2.00Į
J. Augutienė ......... 1.00' Į
Julia Anskis...........1.00 j |
M. Kalvaitienė....... 1.00 '
P. Babarskas .......... 1.00
A. Velička .........  1.00
V. Petraitis ........... 1.00
S. Griškus................1.00
Ilsa Bimba ........ 1.00
J. Plusčiauskas .... 1.00
O. Cibulskienė....... 1.00
A. Gilman............... 1.00

rj o

Ir dar daugiau:
. M. Liepus ............. $6.00
Ona iš Rich. Hill ... 5.00
A. Bičiulis ............. 5.00
L. Kavaliauskaitė .. 2.00
Ačiū visiems. Laukiame 

daugiau.
A. B. i

Manila. — Pakistano Už
sienio reikalų ministras Z. 
Ali Bhutto sakė, "kad Pa- | 
kistanas gal nepalai k y s 
SEATO militarinės sąjun-
gos.

Kaip nuvažiuoti į 
Pasaulinę parodą?

Daugumai senų Ne w 
Yorko gyventojų kelias į 
Pasaulinę parodą yra žino
mas, nes ji įvyksta ten pat, 
Flushinge, kur buvo ir 1939 
-1940 metų paroda.

Bet priminimas bus vie
toje. Greitieji (Express) 
IRT traukiniai eina prie 
pat parodos į Worlds Fair 
station. Jie eina nuo 42nd 
St. ir Times Square, 5th 
Avė. ir Grand Central sto
čių. Nuo 9:45 ryto iki 11 va
karo leidžia 130 traukinių.

Nuo IND. linijos į šiuos 
traukinius galima persėsti 
Roosevelt-Jackson Heights 
(74th St.) stotyje. Nuo 
IND ir BMT linijų Queens- 
boro Plaza stotyje. Visose 
traukinių stotyse yra nuro
dymai pasiekimui parodos.

Bušais: B-80, Brooklyne, 
nuo Nostrand Avė. Busas 
B-81, East New Yorke, nuo 
Van Sinderen Ave ir Fulton 
St. Busas B-58, nuo Corona I 
Ave.

Parodoje dar apie ket
virtadalis pastatų nebaigta, 
daugumoje, tai kitų valsty
bių paviljonai. Parodoje da
lyvauja virš 60 užsienio ša
lių, c

New Yorkas.—Washing
tone McDonough auditori
joje, per kelias dienas įvyks 
įvairių religijų vadu suva
žiavimas, raginimui Senato, 
kad greičiau priimtų civili
niu laisvių bilių.

Balandžio 28 dieną 150 
New Yorke religinių vadų 
ir kunigu demonstruos prie 
City Hali, o paskui autobu
sais vyks į Washingtona.

Širdingai dėkojame
Stanley ir Ona Titaniai 

didžiai esame dėkingi vi
siems lankiusiems mus as
meniškai bei korčiukėmis. 
Korčiukių gauname daug, 
tarpe jų atsiųsta net iš Ka- 
lifor n i j o s nuo buvusios 
Paukštienės—Roko ir Ma
deline Mijat. Atsiuntė ir 
kiti draugai. Visiems atski
rai pareikšti padėką neį
manoma, tad visiems kartu 
tariu ačiū, kad mane ser-1 
gantį suraminate.

Aš vis dar sergu gyslų 
kietėjimu (“hardening of 
the arteries”). Apie tą ligą 
daug kalbama ir rašoma, 
bet nemanau, kad kas rim- į 
tai rūpinasi surasti nuo 
jos kenčiantiems pagalbą 
ligai nugalėti. Dėkoju drau
gams už manęs apgailesta
vimą—už lankymą ir kor-1 
čiukes.

Stanley Titanis i
86-20 91 Avenue 
Woodhaven, N. Y., 11421

Woodhaven, N. Y.
T. Lietuvos filmų rodymas 

puikiai pavyko
Balandžio 19 d. White 

Horse Tavern salėje J. 
Grybas rodė filmus: “Tary
bų Lietuva (anglų kalbai 
aiškinimai), “Nemuno Žio-1 
tyse”, “Apkasų gėlė” ir ’ 
“Dainos šventė”. Visi fil
mai išėjo pilnai aiškūs ir 
skaitlinga publika gėrėjosi 
filmais iš Lietuvos, o ypa
tingai tie, kurie pirmą kar
tą matė iš Lietuvos filmus. 
O tokių buvo apie 70% vi
sos publikos..

Užbaigus filmų rodymą, 
J. Grybas gražiai publikai 
padėkojo už kultūringą už
silaikymą. ;

Šį filmų rodymą surengė 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos antroji apskritis.

. Salės savininkai Bručai 
irgi labai gražiai koopera
vo su rengėjais. Reikėtų 
dažniau- rengti tokių filmų 
rodymą. . Reporteris

PAULETTA
2-jų veiksnių komiška operetė 

Stato scenoje Aido choras

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

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

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

Prašome atsilankyti ir pamatyti šią linksmą operetę, nežiūrint koks oras pasitaikytų tą sekmadienį.
Bilieto kaina: $1.50 su taxais, perkant iš anksto; $1.75 prie salės kasos.
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Sekmadienį, Gegužės-May 3 dL 3 vai. popiet 1964 m.
Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

(Pauletta) (Viktoras Ardentas) (kapitonas Bordo)

Banketas jai patiko
LDS 1 kp. bankete daly

vavo ir grupė newjersieci^. 
Brooklyniečiai dėkingi m 
už talka, c

Jei kas būtų skyręs dova
ną už toliausią kelionę, ji 
būtų tekus Josephinai Au- 
gutienei. Hamptonas, kurį 
ji skaito savo miestu, yra 
beveik kaimynai su Easto- 
nu, Pennsyvanijoj.

Klausėme, kaip patiko 
banketas.

—Puikus, atsakė ji.
Banketų klausimu jos žo

džiu gali atsidėti. Gyvenda
ma Brooklyne per ilgą eilę 
metų ji pasižymėjo kaip 
viena tų šauniųjų banketų 
šeimininkių. Ji yra daug 
banketų ruošusi, tūl^įrtan- 
čiams svečių valgius paga- » 
minusi, tad ji aukštai ver- 
na dabartiniu šeimininkių 
didelį darbą, svarbiuose po
kyliuose dalyvauja, nežiū
rint tolimo kelio.

SS-tė

BUŠAI Į PARODĄ
New Yorkas. — Kad pa

lengvintų pasiekimą Pasau
linės parodos, tai ten, kur 
važiuojantys i parodą auto
busai sustos, b u s s p e- 
cialūs stulpai su u ž r a- 
šais: “World ’s Fair Bus 
Stop Here”, taipgi ant juo
dos spalvos baltas žemės 
gaublio atvaizdas. >

Lietuvių Kooperatines
Spaudos B-vės direktoriams

Visi, LKSB-v,ės direktoriai 
prašomi susirinkti į posėdi 
šį pirmadienį, balandžio 27, 
7:30 vakaro, “Laisvės” sa
lėje. Sekretorius

ŠEŠTOJI 
DIDŽIOJI SAVAITE

* * * #
Nesusipratimas apie jvykius 

gyvenime, pradeda ncpaprhstą 
avantiūrą Maskvoje...'

“DIMKA’4
EKSTRA:

“ULANOVA” 
jos gyvenimas ir menas. 

Durys atdaros kasdien 11:45 ryte 
CARNEGIE HALL CINEMA 

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




