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KRISLAI
Prezidento kalba
Padūkėliai priešinasi

Sazys Boruta
a r apie V. Vitkauską

— Rašo R. Mizara —

Praėjusį pirmadienį milijo
nai amerikiečių girdėjo prezi
dento Johnsono kalbą.

Tai istorinė kalba, — bran
di, teisinga, dalykiška.

Prezidentas pasiūlė Kon
gresui, kad jis, nedelsdamas, 
priimtų įstatymą, garantuojan
tį negrams teisę balsuoti.

Pasauliui atrodys keista, 
kad Jungtinėse Valstijose, 
praėjus šimtui metų nuo Pilie
tinio karo, eilėje valstijų neg
rai dar vis neturi teisės bal
suoti.

Negrai pasiryžo ją įsigyti 
vienokiu ar kitokiu būdu. Vi
sa rodo, kad jie savo kovą lai
mės, nežiūrint, kiek aukų teks j 
sudėti ant jos aukuro. |

4 —:— i sis su Anglijos valdžia kaip
Teisingai sakė prezidentassulaikyti karo besiplėtimą

—Nėra negrų problemos. 1 Vietname.

KONGRESAM ĮNEŠTAS BALSAVIMO TEISU] KILIUS*

Anglija susirūpino 9 Johnsonas už įgyvendinimą 
atakomis Vietname JAV konstitucinių laisvių

Sujudo žmonės prieš 
rasistų siautėjimą

Nėra pietinės problemos. Nėra 
siaurinės problemos. Yra tik 
amerikinė problema.

Ir ta problema, tuo klausi
mu privalo rūpintis kiekvienas 
galvojąs amerikietis, baltas ir 
juodas.

Londonas. — Anglijos ne 
tik darbiečiai, bet ir kiti 
politiniai veikėjai susirūpi
no Jungtinių Valstijų Šiau
rės Vietnamo atakomis. Net 
ir tie, kurie stoja už tai, 
kad reikia priešintis komu
nistų įsigalėjimui pietryčių 
Azijoje, mano, kad JAV tu- i 
retų kariauti tik Pietų 
Vietname, o nepulti Šiaurės 
Vietnamą.

Čionai atvyko TSRS Už
sienio ministras A. Gromy- 

j ko. Numatoma, kad jis tar-

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda griežtai iš-

TRAUKINIAIS VAŽIUOS
APLINKUI BALTIJĄ
Maskva. — Gegužės mė

nesį Tarybų Sąjungos trau
kiniais keleiviai galės apva-

Kurie stebėjome televizijo
je prezidentą Johnsoną kal

sesijoje, matėme: tūli senato- j žinoti Baltijos jurą. Dabai 
riai ir kongresmąpąį piktai TSRS traukiniai, per Len- 
reagavo, griežė d a n t i m i s . j kiją ir Rytų Vokietiją, kur- 
Jiems nepatiko prezidento - . — 
siūlymas.

Rasistiniai senatoriai jau 
paskelbė, kad jie, kai bilius 
pasieks senatą, filibusterinimu 
ryšis neprileisti jam praeiti.

Senatorius Allen J. Ellen- 
der, iš Louisiana valstijos, at- 
wai pareiškė: kalbėsiu, fili- 
bi^terysiu šį bilių, kol dievas 
leis man gerklėje liežuvį ap
sukti.

Kiti senatoriai d,uos viso
kiausius “pataisymus,” kad jį 
“atmieštų,” kad padarytų sky
lių, pro kurias galėtų diksi- 
kratai piktus savo kėslus pa
siekti. " ’* ' !

Tačiau yra vilties, kad Kon
gresas prezidento siūlymą pri
ims.

suoja į Kopenhagą, Danijos 
sostinę.

Iš Danijos jie laivais-kel- 
tais bus perkeliami į Švedi
ją, apvažiuos jūrą, atvyks į 
Helsinkį, Suomiją, o iš ten 
į Leningradą.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
1964 metais Kinija suėmė 
82,300,000 tonų ryžių, tai 
tris milijonus tonų daugiau, 
kaip 1963 metais.

Washingtonas. — Kovo 
15 dieną prezidentas John- 
sonas kalbėjo Kongrese ir

O negrų vadovai pasakė: 
kovosime—dar tvirčiau kovo
sime, kol bus užtikrinta teisė 
kiekvienam negrui balsuoti.

Ir ši didžiulė, revoliucinė 
kova tebevyksta. Smagu, kad 
jon vis daugiau ir daugiau 
baltųjų įsitraukia.

Alabama šiandien yra isto
rinio mūšio laukas.

pažangesnioji spauda pla
čiai aprašė Johnsono kalbą, 
didesni laikraščiai padavė 

ir 
išreiškė viltį, kad Kongre
sas greitai priims įstatymą, 
kuris pagelbės pašalinti ra
sistų skerspaines.

Washingtonas. — Seka- 
/mą dieną po prezidento kal
bos Kongresui buvo įteiktas 
bilius. Demokratu ir Res
publikonų partijų vadai 
mano, kad Atstovų butas jį 
greitai priims, bet Senate 
“filibusteriai” gali sutruk
dyti, kaip jie ilgai kliudė 
pereitais metais priimti Ci
vilinių teisių bilių.

stojo prieš JAV puolimą 
Šiaurės Vietnamo respubli
kos ir rašo, kad tas baisiai 
pablogina tarptautinius.per televiziją į visus mūsų kalbos ir biliaus turinį i 
santykius.

Washingtonas. — Apie 
100 Jungtinių Valstijų bom- 

įbonešių ir mūšio lėktuvų 
bombardavo Phuqui, Šiau
rės Vietnomo miestą, tik 
100 mylių į pietus nuo Ha
nojaus, tai yra, Šiaurės 
Vietnamo sostinės.

JAV bombonešių puolimas 
Phuqui miesto buvo dar 
vienas spaudimas prieš 
Šiaurės Vietnamą, kad jis 
neteiktų Pietų Vietnamo j 
partizanams pagalbos.

šalies gyventojus.
Prezidentas kreipėsi į vi

sus amerikiečius, be politi
nio,spalvos ir rasių skirtu
mo, kviesdamas susivienyti 
įgyvendinimui visiems ly
gių laisvių.

Jis sakė, kad visi žmonės 
yra sutverti lygiais. Ir kar
tojo obalsį iš revoliucijos 
laikų: “Duokite man laisvę 
arba mirtį!” Prezidentas

Montgomery, Ala. — Se
kamą dieną po prezidento 
kalbos šimtai negrų ir bal
tųjų demonstravo išreikš
dami džiaugsmą, kad Kong
resui pateiktas bilius balsa
vimu reikalais.

Apie 600 raitų ir pėsčių mai, kad federalinė vyriau*

valstijose rasistų siautėji
mas prieš negrų rasę iššau
kė mūsų šalyje protestus ir 
paša u 1 y j e susidomėjimą. 
Kiekviename didesniame 
mieste įvyko protesto de- 
monstracijos ir reikalavi-

Maisto ir reikmenų 
kainos Kinijoje

Kantonas, Kinija. — Čio
nai lankosi iš Toronto kana
diečiai, “The Globe” ir “The 
Mail” korespondentai. Jie 
tyrinėjo darbininkų algas ir 
reikmenų kainas.

Kainos yra žemos: žuvies 
svaras 30 centų, kiaulienos 
—43 centai. Daržovių yra 
daug, pigios, po centą arba 
du už svarą. Kantonietis 
maistui per mėnesį išleidžia 
tik apie $4. Gyvenimo na
mų rendai išmoka nuo 3 ki 
5 procentų algos. Algos per 
mėnesį apie $28, bet pragy
venimas yra labai pigus.

1 • ' io ", B

IŠ VISO PASAULIO
New 

noma, 
“Black 
vadas Malcolm-X. Dabar jo 
sesuo Ella Collins pasiskel
bė, kad ji bus to judėjimo 
vadu, nes būk pirm mirties 
jos brolis jai vadovybę per
davęs.

Yorkas. — Kaip ži
bu v o nušautas 
Nationalist” negrų

Maskva. — Kovo 15 die
ną Tarybų Sąjungos moksli
ninkai su viena raketa iššo
vė tris satelitus “Kosmos” 
61, 62 ir 63.

Jie aplinkui Žemę skrai
do nuo 170 iki 1,142 mylių 
atstoję. Apskrenda per 90 
minučių.

> 
Pakistanas 

Vėl skaudi žinia iš Lietu- reikalauja, kad Indija iš- 
Ikjos: S. m. kovo 9 d. mirė įžy- trauktų savo pasienio ka-

1 rius iš 8-ių kvadratinių my- 
........... 'lhJ ploto- kur nuolat įvyks- 

ta susirėmimai.

Karačis.

’taxus Lietuvos rašytojas Kazys 
Boruta.

Velionis tik sausio 6 d. at
šventė savo 60-ąjį gimtadienį.

Apie rašytoją ir jo kūrybą 
smulkiau parašysime vėliau 
O šiuo metu dėl K. Borutos 
mirties reiškiame gilią užuo
jautą Lietuvos Rašytojų sąjun
gai ir visiems velionio arti
miesiems.

• i
Akra, Gana. — Šimtai 

studentų demonstravo prieš 
JAV informacijų įstaigą ir 
ambasadą. Jie išdaužė kelis 
langų stiklus.

Havana. — Kuboje laimė
jus revoliucijai prekybos 
laivyno beveik nebuvo, nes 
prekes atveždavo ir išvež
davo JAV laivai.

Dabar Kuba jau turi pre
kybos laivų, kurie sudaro 
114,000 tonų įtalpos. Iki 
1966 metų laivynas jau tu
rės apie 220,000 tonų.

Skaitytojas ras šiame “Lais
vės” numery apie iškilmingas 
gen. V. Vitkausko laidotuves. 
Vienas įžymus vilnietis, 1940 
metais veikęs kartu su genero
lu Vitkausku, man rašo:

“..Ir šiemet mirtis mūsų 
neužmiršta. Neseniai palai
dojome Praną Oleką, o da
bar štai teko laidoti brangų, 
išmintingą ir simpatišką žmo-

— generolą Vincą Vit
kauską.

Sunku ir pasverti didelę 
feikftmę, kurią turėjo jo vaid- 
inuo 1940 metų įvykiuose, ka-

da Smetona norėjo sukelti 
kraujo praliejimą, nukreipti 
kariuomenės ginklą prieš liau
dies interesus. Tik generolo V. 
Vitkausko griežta pozicija ir 
pasipriešinimas sutrukdė tą 
nusikaltimą ir persitvarkymai 
įvyko ramiai, be kraujo pra
liejimo.

Tad socialistinės santvarkos 
įkūrime generolo Vitkausko 
nuopelnas labai didelis...”

šimtu procentų sutinku su 
“gerbiamojo laiško autoriaus 
pasisakymu,

Washingtonas. —Kovo 20 
dieną į vandenį bus nuleis
tas 29-tas atominis subma- 
rinas “George Bancroft”.

Londonas. — Sustreikavo 
Londono požeminių trauki
nių bilietų pardavėjai, ^on- 
done yra 228 požeminių 
traukinių stotys. w

Kampala, Uganda.—Šim
tai studentų demonstravo 
prie JAV ambasados pro
testuodami prieš Šiaurės 
Vietnamo bombardavimus.

prilygino negrų ir baltųjų 
kovą už registraciją Selma, 
Alabamoje, prie amerikie
čių revoliucionierių kovų 
prie Lexingtono ir Concor- 
do prieš anglų karališkas 
jėgas.

Johnsonas sakė, kad ko
vos už negrų registraciją 
balsavimui, tai nėra vien 
negrų problema, bet tai yra 
visų amerikiečių reikalas, 
nes Jungtinių Am. Valstijų 
Konstitucija gar an t u o j a 
kiekvienam piliečiui balsa
vimo teisę; kad bent koks 
bandymas pakenkti prisi
dengiant žmonių rasės ar 
spalvos skirtumu, tai prieš
tarauja Amerikos laisvėms, 
JAV konstitucijai.

I Prezidentas sakė, kad 
dirbtinėmis skerspainėmis, 
kurios yra daromas pieti
nėse valstijose, kokios įvy
ko Selma, Alabamoje, nega
lime pasididžiuoti, bet turi
me gėdytis ir veikti, kad tas 
daugiau nepasikartotų.

Johnsonas pareiškė, kad 
jau paruoštas jo raštiškas 
bilius prieš tas dirbtines ra
sistų skerspaines ir sekamą 
dieną jis bus išdalintas vi
siems Senato ir Atstovų bu
to nariams susipažinimui. 
Prezidentas ragino visus 
Kongreso narius be jokių 
atidėliojimų susipažinti su 
biliumi ir tuojau jį priimti, 
kad pašalintų visokias ra
sistų kliūtis, kurios priešta
rauja JAV Konstitucijai 
ir Civilinių laisvių įstaty
mui.

Kongreso nariai nuošir
džiai klausėsi prezidento 
kalbos ir jam pritardami 36 
kartus petraukė kalbą gar
siai ir entuziastiškai ploda
mi.

Sekamą dieną visa JAV

Arabų šalių nafta ir 
vakarų kapitalistai

Kairas. — Čionai atsida
rė arabu šalių Penktasis 
kongresas naftos reikalais. 
Kongrese dalyvauja virš 
800 delegatų iš 11-kos ša
lių, v

Arefas Zaheris, Arabų ly
gos sekretorius, sakė kalbą, 
reikalaudamas, kad būtu 
peržiūrėtos naftos reika
lais sutartys su vakarų ka
pitalistais. Dabar pelnus 
pusiau dalinasi: pusę gauna 
valdovai tos šalies, kur yra 
naftos versmės, ir pusę pel
no vakarų kapitalistų kom
panijos.

Artimųjų Rytų šalys yra 
labai turtingos naftos vers
mėmis.

Teismai panaikino 
Rockefellerio planus

Albany,' N. Y. — New 
Yorko valstijos Aukščiau
sio teismo teisėjas Mathew 
M. Levy nusprendė, kad vi
si keturi Rockefellerio pla
nai, kurie buvo N. Y. valsti
jos seimelyje pravaryti, yra

Sausio 26 dieną JAV trys 
federaliniai teisėjai taipgi 
buvo nusprendę, kad trys iš 
keturių planų yra priešingi 
JAV Konstitucijai.

Mat, 1964 metais seime
lyje dar buvo respublikonų 
dauguma, tai gubernato
rius žinodamas, kad 1965 
m. seimelyje bus jau demo
kratų dauguma, susišaukė 
seimelio taip vadinamą 
“lame - duck” posėdį ir pra
varė tuos planus.

2,000,000 ANGLŲ Už 
KARO BAIGIMĄ

Londonas. — Apie du mi
lijonai anglų transporto 
unijos narių reikalauja 
Anglijos premjero Wilsono, 
kad jis veiktų baigimui 
karo Vietname.

Unijistai savo reikalavi
mus taipgi pasiuntė darbie- 
Člams parlamento nariams.

Alabamos valstijos ir mies
to policininkų žiauriai už
puolė demonstraciją. Polici
ninkai mušė žmones lazdo
mis ir arkliais jojo į minią. 
Daug žmonių buvo sužeista, 
jų tarpe baltas mokytojas iš 
Juniata kolegijos, Hunting- telegramas JAV preziden- 
don, Pa. j tui Johnsonui ir Alabamos

Po to apie 1,200 negrų su- j gubernatoriui Wallace rei- 
sirinko į bažnyčią, kur jie ; kalaujant veikti, kad dau- 
protestavo prieš policijos ■ giau nepasikartotų tokios 
brutališkumą. į žmogžudystės, kaip kunigo

Washingtonas. — Pietų i Reebo.

sybė suvaldytų rasistus.
Palyginamai, net nedide

liuose miesteliuose ir tai 
šimtai ir tūkstančiai žmo
nių demonstravo.

The United Steelworkers 
of America unija pasiuntė

Kastro reikalauja 
komunistų vienybės

Havana. — Kubos prem
jeras Fidelis Kastro kalbėjo 
Ųavanos universitete. Jis 
kritikavo komunistus, kad 
jie savo tarpe ginčais tik 
gelbsti imperialistams vyk-

Kastro sakė, kad net to
kia pavojinga padėtis, kaip 
puolimas Šiaurės Vietnamo, 
vis dar nesuvienija komu
nistų eilių.

Jis sakė, kad jeigu socia
listinės valstybės nesusivie
nys, neapgins Šiaurės Viet
namo, tai kaip tada Kuba 
galės laukti pagalbos, kuri 
nuo JAV yra tik 90 mylių.

UŽSIENIO STUDENTAI 
NEGALĖS LERMUOTI
Maskva. — Provokacijos, 

kurios įvyko studentų de
monstracijoje prie JAV am
basados, verčia TSRS, vy
riausybę imtis griežtų tvar
kos žygių.

TSRS vyriausybė patvar
kė, kad ateityje neleis stu
dentams demonstruoti. Sa
ko, kad jie atvyko mokytis, 
o ne kelti politines riaušes.

Leopoldville. —Kongo re
akcinė valdžia po 46 dienų 
išlaikymo kalėjime paliuo- 
savo “Izvestijų” korespon
dentą Nikalojų Koklovą ir 
pareikalavo, kad jis išva
žiuotu. C t

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Jugoslavija 

ir Rumunija stato milžiniš
ką elektros gaminimo jėgai
nę prie taip vadinamų Du
nojaus Geležinių vartų, tai 
yra, kur upę iš abiejų pu
sių suspaudžia uolos.

Tarybų Sąjunga suteiks 
joms tris turbinas, kurių 
kiekviena galės pagaminti 
po 178,000 kilovatų jėgos.

New Yorkas. — Iš Hun
ter kolegijos apie 700 stu
dentų demonstravo protes
tuodami prieš pietų rasistų 
terorą, v

Saigonas. — Dabar 
tų Vietname yra jau 
giau kaip 27,000 JAV 
tarinių žmonių.

Pie- 
dau- 
mili-

• Oslo. — Virš 500 norvegų 
studentų demonstravo prie 
JAV ambasados, reikalau-

Detroitas. —Praėjusį tre
čiadienį Mrs. Alice Herz, 82 
metų, kovotoja prieš naujo 
karo grėsmę, gatvėje bandė 
susideginti. Randasi ligoni- 

I nėję, smarkiai, pavojingai 
apdegusi. Tai pirmas toks 
atsitikimas mūsų šalyje, 
šiuo kėsinimuisi save sunai
kinti Mrs. Herz pareiškė 
protestą prieš mūsų vyriau
sybės plečiamą karą Pietų 
Vietname. Tai parodo poli
cijos rastas jos kišenėje 
raščiukas. Tarp kitko, Mrs. 
Herz sako, kad ji protes
tu© j a “p r i e š prezidento 
Johnson© naudojimą aukš
tos vietos nušlavimui mažų 
tautų”. Iš amato Mrs. Herz 
yra bibliotekininkė. Dabar 
dar sunku pasakyti, ar iš
liks gyva.

darni baigti Vietnamo karą. | Maskva. — Kovo 18 dieną
Karačis. — Po savaitės 

viešėjimo grįžo iš Kinijos 
Pakistano prezidentas Ma- 
hammadas Ayub Khanas.

Tell Avivas. —Izraelis už
megs diplomatinius ryšius 
su Vakarų Vokietija.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai su viena raketa iššo
vė į kosmoso erdvę du kos
monautus.

Vienans iš jų netrukus su 
parašiutu nusileido žemėn. 
Kitas satelite skraido ap
link žemę.
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“Kiekviena kova 
reikalinga aukų...”

BOSTONIŠKIO dvasininko Reeb mirtis nuo Alaba- 
mos rasisto piktos rankos smarkiai pajudino amerikie
čius. Didžiausio pasipiktinimo audra nuaidėjo visais 
Amerikos kampais. Kaip tik tokie rasistų žvėriškumai 
daugeliui atidaro akis. Vis daugiau ir daugiau žmonių 
įsitikina, kad tam terorui pietinėse valstijose turi ateiti 
galas. Reebo mirtis nebus veltui.

Gaila, kad kovoje už pačias paprasčiausias žmogaus 
teises mūsų civilizuotame krašte tiek daug krenta aukų. 
Reikia žinoti, kad Reeb ne pirmutinis. Pernai Misisipės 
valstijoje krito net trys jauni žmonės. Veikiausia jis ne
bus ir paskutinė auka. Rasistai nežada atsižadėti teroro 
prieš kovotojus už žmonių laisvę.

Žinoma, yra žmonių, kurie pataria negrams taip 
smarkiai nesiveržti pirmyn. Girdi, juk turime Civilinių 
Teisių Įstatymą ir valdžios pažadą susidoroti su rasine 
diskriminacija.

Tos demonstracijos Šeimoje ir kitur pietuose parei
kalauja aukų, jeigu būtų padelsiama, gal būtų apsieita 
be jų.

Labai, labai abejotina. Visa istorija kalba kaip tik 
priešingai. Delsimas ir atidėliojimas tik padidina rasistų 
apetitus imtis teroro priemonių.

Paimkime dabartinius įvykius. Ar būtų buvę ‘‘suži
nota”, kad Civilinių Teisių dar šiltas įstatymas negaran
tuoja milijonams negrų teises dalyvauti rinkimuose, jei 
nebūtų buvę demonstracijų? Kaip ten atsitiko, kad tos 
visos galvos, kurios tą įstatymą rašė, nematė reikalo tą 
teisę garantuoti? Tiktai dabar, kai kilo audra Šeimoje, 
kai pradėjo lietis kraujas to miestelio gatvėse, susirū
pino prezidentas ir prokuroras, kad garantavimui bal
suoti teises reikalingas naujas įstatymas.

Argi tas neparodo, kad be griežčiausios kovos nieko 
nebus galima pasiekti? Argi tas neparodo, kad demon
stracijomis, pikietais, protestais tebus galima sugriauti 
rasinės diskriminacijos tvirtoves pietuose ir kitur?

Dabar jau aišku, kad dar šiemet Kongresas priims 
naują įstatymą, garantuojantį balsavimo teisę. Bet lai 
niekas neturi jokių iliuzijų. Kaip dabartinis Civilinių 
Teisių įstatymas nesuvaldė rasistų siautėjimo, taip nau
jasis įstatymas pasirodys naudingas ir efektyvus tik 
tiek, kiek patys žmonės ir, pirmoje vietoje, patys negrai 
demonstruos ir reikalaus sau teisių. Laimėjimą garan
tuos tik vieninga, nenuilstanti ir nepertraukiama kova.

Tikėkime, kad dvasininko Reeb mirtis padidins ir 
sustiprins ne tik negrų, bet visų prieš beteisę ir diskri
minaciją kovojančių amerikiečių ryžtą pažaboti rasistus 
ir laimėti pilnas teises dvidešimčiai milijonų juodosios 
odos žmonių.

Kas ką rašo ir sako
KAIP JIE KRAIPO 
FAKTUS IR TIKROVĘ

Chicagos kunigų “Drau
gas” (kovo 10 d.) labai 
džiaugiasi, kad mūsų vy
riausybė kalba apie dar di
desnį išplėtimą-karo Pietų 
Vietname. Jam nepatin
ka Europos kraštų atsine- 
šimas, kuisis, kaip žinia, yra 
labai, kritiškas.

Kalbėdamas apie Azijos 
kraštus, “Draugas” sako:

“Laisvieji Azijos kraštai 
remia Amerikos poziciją. 
Pietų Korėja siunčia į Pie
tų Vietnamą 2,000 karių. 
Nacionalinė Kinija ir Filipi
nai siūlo savanorius, o Aus
tralija ir Naujoji Zelandija 
žada ekonominę pagalbą.”

Vadinasi, Azijos kraštai 
su mumis. Bet argi taip? 
Argi “Draugas” neapgau- 
dinėjo savo skaitytojus, pa
neigdamas ir iškraipyda
mas tikrovę?

Pažiūrėkime. “Draugo” 
suminėtieji Azijos kraštai 
gyventojais stovi/ šitaip: 
Nacionalinė Kinija (For- 
moza) turi 11,000,000 
gyventojų, Pietų Korėja — 
26,000,000. Filipinai — 30,- 
000,000, Australija — 11,- 
000,000 ir N. Zelandija — 
2,500,000. Arba viso apie 
90,000,000.

Betgi Azijoje yra 1,780,- 
000,000 gyventojų.

Štai Azijos kraštai, ku
rie aiškiai nepritaria Ame
rikos pozicijai šiame kare:

Kinija su 686,000,000 gy
ventojų, Indija su 441,000,- 
000, Indonezija su 97,000,- 
000, Pakistanas su 96,000,< 
000!

Matyt, kunigų laikraščio 
redaktoriams apie pusant
ro bilijono gyventojų negy
vuoja, nesiskaito žmonėmis, 
jų pritarimas ar nepritari
mas neturi jokios reikšmės!

Už mirties bausmės panaikinimą
NIUJORKO valstijoje yra susidaręs komitetas ko

vai už panaikinimą mirties bausmės. Į valstijos seimelį 
yra įneštas toks sumanymas. Reikalaujama, kad būtų ne
žudomi 22 mirtin nuteisti žmonės, kuriems bausmė turė
tų būti įvykdoma šiomis dienomis.

Dešimtyje valstijų mirties bausmė jau panaikinta. 
Niujorkas turėtų būti vienuoliktoji valstija. Mes tokį šū
kį nuoširdžiausiai remiame.

400 TŪKSTANČIŲ 
ŽEMAITĖS KNYGŲ

Naująją Žemaitės kūrinių 
rinkinį “Nuo audros palin
dus” išleido “Vagos” leidyk
la.

Šią knygą iliustravo daili
ninkė L. Puodžiūnaitė. Lei
dinio tiražas —- 15 tūkstan
čių egzempliorių. <

Tai jau dvidešimt ketvir
tas Žemaitės raštų leidinys, 
kurį “Vagos” leidykla pa
teikė skaitytojui pokario 
metais. Liaudies mylimos 
rašytojos knygų tiražas per 
tą laiką jau prašoko 400 
tūkstančių egzemp 1 i o r i ų. 
Jos kūriniai ne kartą išleis
ti taip pat rusų, lenkų ir 
kitų tautų kalbomis.

Ir bažnyčių tarybos balsas
PROTESTANTIŠKŲ bažnyčių Pasaulinė Taryba 

pareikalavo, kad Jungtinės Valstijos ištrauktų ginkluo
tas jėgas iš Pietų Vietnamo ir pasisakytų už derybas 
baigimui konflikto. Reikia tikėtis, kad Tarybos balsas 
nepasiliks balsu girioje.

Kairieji studentai organizuojasi!
PRAĖJUSIO pirmadienio “N. Y. Timese” tilpo ilgas 

straipsnis apie mūsų mokyklinį jaunimą, apie aukštųjų 
mokyklų studentiją. Rašo Fred Powledge. Jis surandąs, 
kad mūsų studentijoje vystosi platus nepasitenkinimas 
dabartiniu gyvenimu ir politika. Juos labai agituoja šių 
dienų įvykiai čia ir kitur. Jie nežada susidėję rankas 
stovėti ir laukti audrų praėjimo. Jie organizuojasi ir sie
kia į mūsų visuomenę įnešti pagrindinius pakitimus.

Tai, žinoma, pažangiųjų, kairiųjų studentų judėji
mas. Kol kas jie neturi vienos bendros organizacijos. 
Pasak Powledge, svarbiausiomis ir veikliausiomis grupė
mis teikia skaityti Students for Democratic Society, 
W.E.B. Du Bois Clubs of Amerika, Northern Student 
Movement ir Student Nonviolent Committee.

Ar tos grupės kada nors susivienys ir sudarys vieną 
galingą studentijos pažangų sąjūdį, dabar dar sunku pa
sakyti. Mes tik galime palinkėti, kad visos jos surastų 
bendrą kalbą ir susivienytų. Dabartiniai neramūs laikai 
sudaro labai palankias tokiam jaunimo judėjimui sąly
gas.

PRADĖKIME NUO 
BAŽNYČIOS

Kanadiškis vyskupas Co- 
derre bara katalikus vyrus 
už nepaisymą, o dažnai ir 
paniekinimą savo moterų. 
Girdi, “Dievas sukūrė mo
terį savarankia• asmenybe.” 
Čia tai jau vyskupas smar
kiai klysta. Veikiausia jis 
neskaitė biblijos, neigi ka
talikų bažnyčios istorijos. 
Biblijoje aiškjai pasakyta, 
kad dievas lėvą sukūrė iš 
Adomo šonkaulio.

Bet neapsimoka su vys
kupu ginčytis apie bibliją ir 
jos “mokslą.” Daug svar
biau jo-. įsakymas, kad “šia
me ypatingame istorijos 
periode bažnyčia turi ska
tinti vyrus dėti visas pa
stangas, kad moteris atsiek
tų jai deramą vietą žmonių 
bendruomenės ir taip pat 
bažnyčios gyvenime.”

Mūsų patarimas yra toks: 
pradėkime nuo bažnyčios ir 
kunigų. Dar ir šiandien ka
talikų bažnyčia laiko gimdy-

Žiūrint iš šalies
Pietų Amerikos lietuvių 

“kongresas”
Praeitą mėnesį Brazilijos 

lietuviai buvo surengę San- 
paulyje “Pasaulio lietuvių 
seimą,” kuriame pirmuoju 
smuiku gro j o vyskupas 
Brizgys. Suvažiavo ten vys
kupai, prelatai ir būrys pa
prastų kunigiokų. Atvyko 
buvusieji smetoniniai mi
nisterial bei konsulai ir 
šiaip stambūs “veiksniai.” 
Iš Romos atskrido ir “dip
lomatijos šefas,” kuris tu
rėjo vairuoti politinį mitin
go laivą. Brazilija smetoni
nės valdžios kontinuiteto 
nepripažįsta, tai “šefas” 
bandė kaip nors tą reikalą 
pataisyti, bet nepavyko. 
Kongresas laikytas ne ša
lies sostinėje, tai nė jokis 
Brazilijos diplomatas ar 
valdininkas ten nepasirodė, 
kuriuo būtų buvę galima 
pasireklamuoti ar bent nu
sifotografuoti. žodžiu,, iš 
to “kongreso” išėjo tik:/;di- 
delis piššš! i

“Vienybės” redaktorė Sa
lomėja Narkeliūnaitė, kuri 
tame kongrese dalyvavo, 
savo vedamajame laikrašty
je pateikia pluoštą užkuli
sinių žinių. Ji rašo:

“Vasario 18-21 dienomis 
lietuviai Sao Paulo mieste 
meldėsi, kalbėjo ir klausėsi, 
dainavo ir šoko, valgė ir gė
rė, ir vėl meldėsi ir vėl kal
bėjo, dainavo, šoko ir vėl 
kalbėjo.

Taip galima būtų suglaus
tai apibudinti tas keturias 
dienas, kurios iš normalių 
gyvenimo vėžių buvo išmu- 
šusios bent trijų kraštų 
(Brazilijos, Argentinos ir 
Urugvajaus) lietuvių dalį...

Šio kongreso, kaip ir lig- 
šiol dviejų buvusių, tiks
las — ąpžvelgimąs Lietuvos 
laisvinimo ir Ii ė t u v y b ė s 
emigracijoje išlaikymo rei
kalų. Tais klausimais betgi 
tesirūpino tik labai nedidu
kė visame tame kongreso 
rengimo judėjime dalyva
vusi grupė. Tikriau pasa
kius, kaip praktika posė
džiuose parodė, tai buvo 
nedaugiau poros dešimčių 
asmenų. Visi gi kiti tebuvo 
kongreso statistai, į kurių 
skaičių bent keliais atvejais 
buvo pasiekęs nemažų pro
porcijų, kaip pav., kongreso 
atidarymo vakarą pirma 
bažnyčioje, paskui mokyk-: 
los salėje, vėliau miesto te-i 
atre, pamaldose katedroje 
ir dar porą kartų toje pat 
mokyklos salėje.

Ne visi, toli gražu, dėjo
si į galvas ar į širdis kal
bėtojų žodžius, bet bent pa
sistengdavo gerai jiems pa
ploti, kai jie užbaigdavo. 
Kalbų, ceremonijų, kaip ir 
visuose kongresuose^ ir čia 
buvo pernelyg daug. Jos 
pradžioje žmones uždegda
vo, o paskui migdė...

Kongresą Brazilijos spau
doje garsino antikomunis
tinė studentų organizaci
ja... rašydama apie kon
greso darbus, lietuviams 
padarė reklamos...

mą, tą patį aukščiausią ir 
švenčiausią moters pašau
kimą, susitepimu, ir reika
lauja, kad moteris eitų pas 
kunigą ir apsivalytų! Taip 
pat juk baisus moteriai 
įžeidimas, kad ^kunigams 
bei vyskupams yra bažny
čios draudžiama viešai su 
moterimis draugauti ir 
tuoktis.

Taigi, vyskupas Coderre 
prašauna pro šalį, kai jis 
bara eilinius katalikus vy
rus, o neapvalo bažnyčios ir 
kunigų nuo antimoteriškų 
prietarų.

Kadangi Sao Paulo mies
tas nėra krašto sostinė,... 
tai ir politinių asmenų iš 
brazilų tarpo lietuviai ne
turėjo, nei jiems galėjo pri
statyti savo garbės svečius. 
O tų gal net perdaug prigu
žėjo priešakyje su diplo
matijos šefu iš Romos. Tai 
tiesa, gal ir suteikė rengė
jų laukto prestižo pačiam 
knogresui, bet tie svečiai 
mažai tapo pravėdinti, o 
tai kurių buvimas net visiš
kai neišnaudotas, kaip pvz. 
diplomatijos šefo Lozorai
čio, kuris, turbūt, iš Romos 
atskrido ne tam, kad kon
grese galėtų tarti atidary
mo ir uždarymo žodį.”

Kitaip sakant, tasai t. v. 
“kongresas” praėjo kaip 
a n t i k o munistinis, kunigų 
dominuojamas mitingas, o 
ne lietuvybei išlaikyti pa
saulyje sambūris. Jį prave
dė pora desėtkų kunigų bei 
klerikalų, o kiti dalyviai tik 
pasnaudė ar paplojo. Apie 
Lietuvą ir jos ekonominį 
bei kultūrinį gyvenimą vi
sai buvo neprisiminta. Reiš
kia, pasaulio lietuviams ar 
lietuvybei iš jo jokios nau
dos nėra.

Kam taip negražiai 
meluoti?

“Vienybėje” Vyt. Sirvydas 
mėgsta pasireklamuoti, daž
nai ir neteisingai, kaip “is
torikas”; jis daug kalba 
apie Amerikos lietuvių “se
novę.” Paskutiniame nume-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
Mirtis nutildė įžymų 
civilinių teisių gynėją
Kovo 3 d. Washingtone 

mirė Aubrey Williams. Vė
žio liga jį keletą metų ka
mavo. Pagaliau mirtis am
žinai nutildė šį pasišventu
sį ir pasižymėjusį civilinių 
teisių gynėją, prieš visokią 
rasinę diskriminaciją kovo
toją, išgyvensį 74 metus 
amžiaus.

Aubrey Williams visą gra
žųjį gyvenimą pašventė vi
suomeniniam darbui, dau
giausia susijusiam su liau
dies kovomis. Madison, 
Wis., gyevndamas jis trum
pą laiką buvo presbiterionų 
bažnyčios ministeriu (kuni
gu), kartu buvo vienas var- 

! guomenei labdaringos įstai
gos įkūrėjų.

1933 m. Chicagoje jo pa
sidarbavimu buvo sukurta 
Civilinių Darbų Administ
racijos idėja, kurią užgyrė 
prezidentas Rooseveltas ir 
paskyrė Williamsą tos nau
jos įstaigos vedėju.

Atsikėlęs Washingtonan, 
Williams ėmėsi energingo 
darbo panaudoti gerą dalį 
bedarbių, kurių tuo metu 
buvo apie 18 milijonų. Jam 
pasisekė išplėsti viešuosius 
darbus. Jo vadovaujama Ci
vilinių Darbų Administra
ciją, tačiau, buvo numarin
ta 1943 metais, kai reakcio
nieriai su kongresmanu Ha
milton Fish apšaukė Willi
am^ “subversyvio veikimo 
puoselėtoju,” “pavojingiau
siu žmogumi visose Jungti
nėse Valstijose.” Kadangi 
jis buvo griežtas rasinės 
diskriminacijos priešas, tai 
diksikratai jį visaip nieki
no, pastojo kelią užimti ko
kią nors atsakingą visuo
meninę vietą.

Apsigyvenęs Ala b am o s 
valstijoje, Williams išleidi- 
nėjo laikraštį “Southern 
Farmfer,” kuris vienu kartu 
turėjo apie milijoną skaity
tojų. Bet kai pakilo ragąn- 
gaudišką veikla, visokį ty-

ryje jis ima nagan jo ne- danti iš 84 jaunuolių. Jie vi- 
kenčiamą buvusį socialistų si buvo kaltinami nelegaliu 
vadą Juozą Šukį. Sako, jog i vykimu į Kubą, be valdžios 
“dėl savo plačios burnos 
buvvo pramintas ‘socializ
mo tėvu’.” Socializmo tėvu 
jį niekas nevadino, nes juo 
yra Karlas Marksas. Šukį 
lietuvių socialistų tėvu va
dino dėl to, kad jis buvo 
pripažintas to laiko socialis
tų vadas, daugiau prasila
vinęs, negu kiti Socialistų 
Sąjungos nariai, o ne dėl jo 
“plačios burnos” (jo burna 
nebuvo platesnė už kitų).

Kiek žemiau V. Sirvydas 
sako apie Šukį: “vėliau jis 
susižavėjo gyvenimu sovie
tuose ir mirė gudų Minske 
eidamas namų prižiūrėtojo studentams, bet vargiai jam 
pareigas, stipriai socializmu pasiseks kur nors gauti to- 
nusivylęs ir nusvilęs.”

Kas žodis, tai melas! J. įjau įtrauktas į 
Šukys Minske buvo baldų1 daujamų subversyvių” d|- 
fabriko vedėjas, ne “dženi- rašą. (
torius,” o mirė garbingai] Kalifornijos universiteto 
kaip kam..nys už savo idė-1 814 studentų pasirašė peti- 
ją. Jį vokiečių gestapui ■ ei ją, raginančią Adelphi 
priskundė lietuviai hitleri-‘ universiteto viršininkus 
ninkai, o tie jį požeminiuo
se rūsiuose iki mirties už
kankino, nedavę žmonai ne 
tik jį pamatyti, bet nė la
vono palaidoti. Matyt jie 
nedrįso parodyti jo sužalo
tą kūną!

Tai toks buvo velionis
Juozas Šukys ir taip jis mi- kairysis žurnalistas Adolfo 
rė. Nesuprantu, kodėl V. I Gilly, kuriam teko Kuboje 
Sirvydas turėtų taip negrą- lankytis 1962-63 metais, 
žiai meluoti ir taip nesąži- Savo patyrimus Gilly su- 
ningai garbingai mirusį ko- sumavo pusknygėje “Kubos 
votoją bei kankinį šmeižti? i Revoliucijos Viduje.” Gilly 
Taip elgtis yra labai negrą- į nurodo, kad Jungt. Vąfe-

žiai meluoti ir taip nesąži-

žu!
M.. -s

rinėjimai, Williams nebega
lėjo savo laikraščio išlaiky
ti — 1960 m. šis pažangus 
laikraštis buvo numarintas, 
geriau sakant, reakcijos pa
smaugtas.

Tada jis grįžo Washing
tonan ir įsijungė griežton 
kovon prieš ragangaudžius, 
nuo kurių jam teko daug 
nukentėti. Jis vadovavo vi
suomeniniam komitetui, ko
vojančiam už kongresinio 
neamerikinės veiklos komi- lies, kurioje "būtų didegfk 
teto panaikinimą. Iki pat 
mirties jis nesiliovė kovojęs 
už negrų laisvę.

Skurdžiai jam teko gy
venti vaikystėje. Septyne
rius metus eidamas Willi
ams pradėjo uždarbiauti, 
kad tėvams padėtų skurdą 
namuose sumažinti. Tik pa
siekęs 14 metų amžiaus jis 
pradėjo lankyti mokyklą. 
Pirmojo karo metu jam te
ko muštis su vokiečiais Pran
cūzijos laukuose ir miestuo
se. Karui pasibaigus Willi
ams įstojo į Cincinnati uni
versitetą.

Nors mirtis šį liaudies tei
sių gynėją nutildė, bet jo 
atlikti darbai, jo pasišven
timas liaudžiai ilgam pasi
liks gražiu pavyzdžiu visuo
meninėje veikloje.

Profesorius pamatė Kubą, 
neteko profesinio darbo
Adelphi universiteto, Gar

den City, N. Y., direkto
riai nutarė išvyti iš darbo 
profesorių Allen Krebs, ku
ris per pusantrų metų buvo 
įsigijęs tarp studentų ir mo
kytojų gerą vardą ir už tai 
buvo gavęs algos pakėlimą.

Prasikalto jis universite
to administracijai tik tuo
met, kai su savo žmona ir 
5 metų sūneliu nuvyko pa
matyti socialistinę Kubą ir 
iš jos ką nors pasimokyti. 
Tuo metu vyko Kubon stu
dentų ekskursija, suside- 
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leidimo grįžimu namo.
Pirmiau savo atsakingM 

se pareigose pasižymėjulį 
profesorių dabar kaltino 
“nekompetentiškumu” m o - 
kyti studentus, “nekritišku 
marksizmo dėstymu,” “sve- 
timšališkos prop a g a n d o s 
skleidimu” ir t. t. ir t. t.

Nepatiko universiteto ve
dėjams prof. Krebso vado
vaujamų studentų pasisaky
mai už civilines teises, prieš 
rasinę diskriminaciją, už 
karo baigimą Vietname.

Prof. Krebs sako norėtų 
ir toliau mokslą dėstyti

kį atsakingą darbą, kai jis 
“nepagei-

grąžinti prof. Krebsą į tą 
patį darbą.

Kodėl neleidžia amerikiečių 
matyti Kubą

Tą klausimą labai teisin- 
’ gai atsako argent i n i e t i s 

Savo patyrimus Gilly su-

tijų valdančioji klasė baisiai 
nusigandusi Kubos revoliu
cijos progreso. Ji bijo, kad 
amerikiečiai nepamatytų ir 
nesužinotų, kaip Kubos 
liaudis moka “bendrai ir ko
lektyviai” kurti naują gyve
nimą.

Gilly atžymi kubiečių pa
darytą didžiulę pažangą ša
lies indudstriali z a c i j o j e, 
moksle, sveikatos ir nedar
bo klausimu. Išsikristaliza
vo socialistinė masinė par
tija, sutvirtėjo unijos, išsi
vystė kolektyvi vadovybė iš 
apačių, kurios turi daug jė
gos kontroliuoti šalies bui
tį.

Kubiečiai tvirtina, kad 
i “nėra pasaulyje tokios š&- 

demokratija, kaip Kuboje.” 
Jie tuo didžiuojasi. “Kom- 
panero” (draugas) žodis 
pas juos branginamas. Jis 
parodo visų žmonių lygybę 
ir brolybę, ėjimą socialisti
niu keliu nuo pergalės į 
pergalę.

Naujasis gyvenimas, su
prantama, daugelį ameri
kiečių gali žymiai paveikti. 
Lotynų Amerikos liaudis 
reiškia Kubai simpatijas, 
tai kodėl negalėtų ir Šiau
rės Amerikos liaudyje susi
daryti socializmui simpati
jos?

21 MYLIOS RADIJO 
ANTENA

Washingtonas. — Antarkyf 
tikoje Jungtinių ValstijML 
mokslininkai nutiesė 21 my
lios ilgio radijo anteną. Ji 
tarnaus nuolatiniam susi
siekimui su Jungtinėmis 
Valstijomis ir kitomis pa
saulio dalimis.

Už PRAILGINIMĄ 
NACIŲ TYRINĖJIMŲ
Bona. — Jungtinių Vals- - 

tijų žydų organizacijos pri
siuntė peticiją su 7,000 pa
rašų, kurioje reikalauja ne
sulaikyti nacių kriminalys- • 
čių tyrinėjimų.

Sakoma, kad daugelis vo
kiečių parlamento narių 
gauna nuo nacių grasinau- 
čius laiškus, jeigu jie pr<-v'^ 
ilgins nacių tyrinėjimą.



Krislai iš Lietuvos Generolo Vinco Vitkausko San Francisco, Cal. Medžiai - milžinai
Baisus martirologas 

f enciklopedijoje
Dabar vyksta Mažosios 

lietuviškos tarybinės enci
klopedijos ruošimo darbas. 
Jos pirmasis tomas jau su
rinktas, bet dar taisomas 
ir papildomas. Turėjau pro
gos žvilgterėti jos pirmųjų 
sąsiuvinių maketą. Ir tuoj 
puola į akis tiesiog šiurpus 
vaizdas apie tai, kaip daug 
mūsų tautos žmonių yra žu
vę nuo buržuazinių nacio
nalistų rankų. Tik 50 pus
lapių peržiūrėjęs priskaičia
vau keliasdešimt pavardžių, 
kurių mirtis pažymėta — 
žuvo nuo buržuazinių naci
onalistų rankų. O apraši
nėjant įvairias vietoves su- 
žyfeiėti kai kurie bendri 
skaičiai ten nužudytų žmo
nių. štai Aleksan d r i j o s 
kaime, Kupiškio rajone, 
vien 1941 m. birželio mėne
sį, karo pirmomis dienomis 
buržuaziniai nacionalistai 
išžudė 30 žmonių, Alksnu- 
piuose, Radviliškio rajone, 
tuo pat metu nužudyti 7 
žmonės, Alkanuose, Molėtų 
rajone,—16 žmonių, Alsė
džiuose—23 žmonės, ir t. t. 
Tai tik pirmųjų karo dienų 
aukos, o ką kalbėti apie ma
sines žudynes, kurios sekė 
vėliau. Pavyzdžiui, tuose 
pat puslapiuose rašinyje 
ajūe Alytų pažymėta, kad 
ten buvo nužudyta apie 35 
tūstančiai karo nelaisvių 
ir apie 60,000 civilių gyven
tojų. Tai baisus Lietuvos 
žmonių, tautos kankinių są
rašas gautųsi, jei galėtų 
tiksliai suregistruoti visas 
aukas, kurių buvo apie pusę 
milijono iš vietos žmonių ir 
apie 200 tūkstančių belais
viu ir iš kitu kraštų atvež
tųjų žmonių.

Naujas vyskupas, 
o seni išmislai

Nuolankiu tarnavimu hit
lerininkams pasi ž-y m ė j ę s 
vyskupas Brizgys įgijo sau 
naują talkininką — neseniai 
Vatikane įšventintą vysku
pą Pranciškų Brazį. Jis 
e'Xąs skirtas “sielovada” ka- 
tajįkiškai išeivijai Europo
je. Tačiau ir jis neapsiribo
ja išeivija, o stengiasi pa
siekti ir Lietuvą, bando gel
bėti “žūstančias sielas.” Ir 
jau viename pirmųjų savo 
pasisakymų naujasis vysku
pas skelbia, mandagiai kal
bant, netiesą. Jis pasakojo 
nebūtus dalykus, būk Lietu
voje kažkas buvęs teistas 
vien už tai, kad jis buvo ku
nigu. Tuo tarpu tai grynas 
išgalvojimas, nes už kuni
gystę niekas negalėjo nei 
teisti, nei bausti, o jei teisė, 
tai buvo kas nors rimtesnio. 
Žodžiu, naujas vyskupas 
kartoja senas giesmes. Nau
ja būtų, jei jis išdrįstų pa
smerkti tuos savo konfrat- 

/rus, kurie moraliai rėmė ir 
Stirnino kruvinas žudynes, 
o’ tuo labiau tuos, kurie pa
tys vadovavo žudynėms ir 
sutepė krauju savo rankas, 

1 kurie po altoriais slapstė 
banditų ginklus. Žinoma, iš 
Brizgio statytinio to nesu
lauksi. Obuolys nuo obels 
netoli nukrito...
Nauji lietuvių literatūros 

vertimai
Talino laikraštyje “Sirp 

ja Vasar” išspausdintas K. 
Borutos eilėraštis “Pavasa- 

. rio stebuklai.” Jį išvertė 
didelis lietuvių literatūros 
bičiulis M. Lodus. Pažymė
damas K. Borutos 60 metų 

. y sukaktį, laikraštis trumpai 
^supažindino skaitytojus su 

Bosytojo biografija.
Skyrelyje “Lenininės pre

mijos kandidatai” latvių 
laikraštis “Literatūra un 

Maksla” išspausdino ištrau
ką iš poemos “Kraujas ir 
pelenai.” Ją išvertė latvių 
poetas Bruno Saulytis.

Baku žurnalas vaikams 
“Kejerčin” 1964 m. Nr. 11 
nemaža puslapių skyrė lie
tuvių literatūai. Mūsų po
ezijai čia atstovauja K. Ku
bilinsko, J. Degutytės ir V. 
Giedros eilėraščiai. Iš ap
sakymėlių patiekti R. Ka- 
šausko, V. Barausko ir K. 
Maruko kūriniai. Išspaus
dinta ir lietuvių pasaka 
“Bėris.” Kūrinius evrtė T. 
Machmadas, Dž. Novruzas, 
Gabil ir kt. Piešiniai—mū
sų dailininkų I. Žemaitytės, 
S. Valiuvienės, T. Kulakaus
ko ir G. Rozinienės. Visą 
skyrelį atidaro rašinėlis 
Azerbaidžano vaikams apie 
T a r y b ų Lietuvą “Mūsų 
draugų krašte.”

Leningrado žurnale “Zvez- 
da” pradėta spausdinti vil
nietės M. Rolnikaitės knyga 
“Turiu papasakoti,” kuri 
lietuvių kalba išėjo 1963 m. 
Tai jaunos mergaitės dieny
nas, kuriame autorė ryškiai 
pasakoja apie savo pergy
venimus Vilniaus gete ir 
kitose stovyklose. Tai šiur
pus dokumentas apie hitle
rininkų ir jų sėbrų žvėriš
kumus.

Didelio pasisekimo susi
laukusi Alberto Laurinčiu- 
ko knyga “Trečioji dolerio 
pusė,” pradėta spausdinti 
Leningrado žurnale “Neva.” 
Vertimą lydi E. Mieželaičio 
įvadas, v

Spalio revoliucijos 
dalyvis Kaune

Kau'nfe gyvena pensinin
kas Anatolius Mongirdas, 
kuris buvo 1917 m. vasario 
ir Spalio revolucijų dalyvis. 
Jis buvo Maskvos Krem
liaus telegrafistu ir jam yra 
tekę perdavinėti Lenino te
legramas bei su juo asme
niškai susitikti. 1918 m. A. 
Mongirdas savanoriu išvy
ko į Rytų frontą. Jis tar
navo 27-oje divizijoje, ku
riai vadovavo lietuvis Vy
tautas Putna, o vėliau buvo 
paskirrtas telegrafistu pas 
M. Tuchačevskį. Ligi pat 
1923 m. A. Mongirdas ko
vojo įvairiuose frontuose, o 
paskui perėjo į civilinę tar
nybą. Nuo 1946 m. A. Mon
girdas gyvena Kaune.
Gėrisi Lietuvos architektū

riniais lamėjimais
Latvių laikraštyje “Lite

ratūra un Maksla” (Nr. 9) 
visas puslapis skirtas Lietu
vos architektūrai. Iliustra
cijose atvaizduota eilė įžy
miu Lietuvos architektūros 
kūrinių. Tai — didžiapane- 
liniai gyvenamieji namai 
Vilniaus viename rajone, 
restoranas “Dainava” iš 
lauko ir iš vidaus, mokyk
los rūmai Elektrėnuose, 
devynių aukštų didžiapane- 
linis namas Vilniuje ir pra
monės projektavimo institu
to rūmai Kaune.

įvaro Stratmanio straips
nyje, kuris lydi tas iliustra
cijas, aukštai įvertinami žy
mūs Lietuvos architektų 
laimėjimai, kurie turi visa
sąjunginę reikšmę. Auto
rius pažymi, kad neveltui 
kaip tik Lietuvoje 1962 m. 
buvo suruoštas visos Tary
bų Sąjungos architektams 
skirtas seminaras interjero 
meno klausimams nagrinėti. 
Be parodytų iliustracijose 
statybų, autorius pažymi 
Palangos “Vasaros” resto
raną ir Klaipėdos Kultūros 
rūmus, kaip ryškius archi
tektūros laimėjimus.

“Šių dienų lietuvių archi
tektūroje, — rašo I. Strat- 
manis, — vis ryškiau nu
galimas provincionališkas

laidotuvės Kaune
Kaunas, kovo 5 d.—Šian

dien Lietuvos darbo žmonės 
palydėjo į paskutinę kelio
nę ištikimą lietuvių liaudies 
sūnų, komunistą, visuome- 
nės veikėją ir karį, buvusį 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos ir Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tą, dimisijos generolą leite
nantą Vinca Vitkauska.

Į Kauno Politechnikos in- 
! stituto trečiųjų rūmų salę, 
i kur buvo pašarvoti velionio 
i palaikai, nuolat ėjo žmonės 
i atiduoti paskutinės pagar- 
| bos V. Vitkauskui. Čia — 
' darbininkai ir tarnautojai, 
partiniai ir tarybiniai dar
buotojai, studentai ir moks
leiviai, buvę velionio drau- 

j gai, bendradarbiai ir bend
ražygiai.

Garbes sargyboje—kariai 
P. Petronis, J. Macijauskas, 
A. Urbšas, V. Vilenskis, D. 
Škrudnevas, V. L u n i a ir 
kiti.

13 vai. 15 min. Į pasku
tinę garbės sargybą stoja 
Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus, 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas J. Paleckis, Lietuvos 
LKJS CK pirmasis sekre-j 
torius A. česnavičius, švie-1 
timo ministras M. Gedvilas,

i “Tiesos” laikraščio vyriau- ■ 
sias redaktorius G. Zima
nas.

Aidint gedulo muzikai, ■ 
karstas su palaikais išneša
mas iš salės ir padedamas 
automašinoje ant pakylos. 
Ant karsto — generolo ke
purė.

Ilga eisena pajuda Pet- 
| rašiūnų kapinių link. Jos 
priekyje nešami vainikai ir 
gėlės, po jų — ant raudonų 
pagalvėlių — ordinai ir me
daliai, kuriais Vincas Vit- 

Ikauskas buvo apdovanotas 
už nuopelnus socialistinei 
Tėvynei. Paskui karstą ei
na garbės sargyba, nešama 
kovinė vėliava.

Gedulo mitingą kapinėse 
atidaro vyriausybinės lai
dotuvių komisijos pirminin
kas, respublikos karinis ko
misaras generolas majoras 
P. Petronis.

—Negailestinga mirtis, — 
sako jis, — nutraukė gene
rolo leitenanto Vinco Vit
kausko gyvenimą, kuris bu
vo pašvęstas liaudžiai. 1940 
metais, kai Lietuvos darbo 
žmonės pakilo į kovą už Ta
rybų valdžios atkūrimą, ge
nerolas V. Vitkauskas nu
ėjo kartu su savo liaudimi. 
Priėmus Lietuvą į TSRS su
dėtį, jis formuoja 29-ąjį lie
tuviškąjį Tarybinės Armi
jos korpusą, kurio vadu jis 
paskiriamas. V. Vitkausko 
pavyzdžiu į šį korpusą susi
telkė doriausi ir ištikimiau
si liaudžiai buvę buržuazi
nės Lietuvos kariuomenės 
karininkai, kurie vėliau su
darė pagrindinį kadrų būrį 
lietuviškoje 16-ojoje divizi-

ribotumas ir minties skur-
dūmas, nurodomas kelias nau
jiems .plėtros keliams. Čia 
nėra vietos paviršutinumui 
ir abuojumui. Mūsų dienų 
pastatas, taip pat kaip au
tomašina, laivas arba lėk
tuvas, gali atspindėti laiko
tarpio požymius, kurie pa
daro juos artimus ir su
prantamus kiekvienam žmo- 
gui.”

Autorius siūlo abiejų res
publikų Architektų sąjun
goms glaudžiau bendrauti 
ir suruošti Rygoje platesnę 
Lietuvos architektų kūry
bos parodą.

J. Paliukonis.
Vilnius, 1965 m. kovo 7 d. 

joje. Jaunus karininkus V. 
Vitkauskas mokė stiprinti 
lietuvių ir rusų tautų drau
gystę.

Kalba Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirminin
kas J. Šerys.

—Mes netekome vieno iš 
įgaliotinių, — sako jis, — 
kurie, istorinio Lietuvos 
Liaudies Seimo pavesti, 
1940 metais vyko į Maskvą 
pareikšti lietuvių tautos va
lią ir norą įstoti į broliškų
jų tarybinių tautų šeimą.

V. Vitkausko veikla glau
džiai susijusi su mūsų mies
tu. Jis ‘Sieke padaryti vis
ką, kad klestėtu mokslas, 
kultūra, daug dėmsio skyrė 
komunistiniam jaunimo 
auklėjimui. Paprast urnas, 
nuoširdumas, gyvenimo pa
tirtis buvo toji jėga, kuri 
uždegančiai veikė jaunąją 
kartą/SL Vitkausko gyve
nimas liksSJ^vepiančiu pa
vyzdžiu, kovojant už šviesią 
komunistinę ateitį.

Žodis suteikiamas dimisi
jos generolui majorui A. 
Urbšui.

—Generolą Vincą Vitkaus
ką, — sako jis, — mes žino
me ir visuomet prisiminsi
me, kaip taurų, aukštos kul
tūros žmogų, liaudies reika
lams atsidavusį karį. Tebū
nie visuomet Tavo, genero
le, taurumas, kuklumas, są
žiningumas, ir nuoširdumas 
mums pavyzdžiu gyvenime.

Kauno Politechnikos ins
tituto partinio komiteto 
sekretorius O. Švėgžda pa
sakė, jog šios aukštosios 
mokyklos dėstytojai ir stu
dentai labai liūdi, mirus ge
nerolui leitenantui V. Vit
kauskui. 19 metų dirbęs 
institute, velionis nemaža 
nuveikė, auklėdamas busi
muosius specialistus tarybi
nio patriotizmo dvasia.

— Iš gyvenimo pasitrau
kė karys, — pasakė kari
ninkas D. Škrudnevas,—su
kaupęs didelį karinį patyri
mą, daug teorinių žinių. Jis 
atitdavė visas savo jėgas ir 
energiją Tarybų valstybės, 
jos gynybinės galios stipri
nimui. V. Vitkauskas mo
kė mus visus mylėti liau
dį ir tarybinę Tėvynę. Švie
sus jo atminimas visada liks 
gyvas mūsų širdyse.

Mitingas baigtas. Gedulo 
maršui aidint, karstas nu
leidžiamas į kapą. Skamba 
TSRS Valstybinis himnas. 
Supilamas žemės kauburė
lis, kuris padengiamas dau
gybe vainikų, gyvų gėlių 
puokštėmis. Padedami vai
nikai nuo Lietuvos KP CK, 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo ir Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos, nuo šeimos ir artimųjų, 
partijos Kauno miesto ko
miteto ir miesto vykdomojo 
komiteto. Ant kapo—mar
muro lenta su įrašu:

Generolas leitenantas 
Vincas Vitkauskas 

1890-1965
ELTA

Elektrėnų kultūros namai

Kovo 7 dieną įvyko sėk
minga Kovo Aštun tosios 
minėjimas su kalba, filmu 
ir užkandžiais. Tai buvo Fi
nų salėje, Berkeley mieste. 
Mūsų energingoji Ks. Karo- 
sieriė pasakė gerą kalbą. 
Ypątngai ji pabrėžė, kokią 
svarbią rolę vaidina JAV 
moterys kovoje už taiką. 
Kalbėtoja palietė šiandieni
nę padėtį Vietname, kaip 
mūšų šalies pareigūnai ruo
šiasi sukurti naują pasau
linį karą. Todėl kalbėtoja 
ragino visus budėti ir nė 
minutei neužmiršti baisaus 
karo pavojaus.

Al Taraška parodė hitle
rinės Vokietijos laikų doku- 
mentalinį filmą. Apgailes
tavo, kad į laiką jis nepri-
buvo.

Susirinkimas
Tą pačią dieną buvo at

laikytas LLD kuopos susi
rinkimas. Tarp kitų tarimų, 
nutarta ir paskirta $50 Li
teratūros Draugijos 50 me
tų gyvavimo sukakčiai at
žymėti. Prie to, mūsų LLD 
nariai džiaugiasi, kad K. 
Petrikienė maršrutuodama 
aplankys ir mūsų Kalifor
niją. Lauksime!

Juozo Baltušio įspūdžiai
Savaitraštyje “Literatūra 

ir menas” teko skaityti žy
maus, talentingo rašytojo

PHILADELPHIA, PA.
TWU lokalo sekretorius 

DiClerico sako: Gengės pik
tadarių daro užpuolimus 
požeminių traukinių stoty
se. Kaltina kompaniją, kad 
nededa pastangų blogumui 
pašalinti.

I Padykėlių užpulta 15 me- 
I tų mergytė (Race-Vine 
stotyje). Buvusieji štotyje 
negelbėjo jai, išskiriant vie
ną kareivį. Policijai pribu
vus, keli buvo areštuoti. 
Tai įvyko tik trys blokai 
nuo miesto rotušės. Spauda 
ir piliečiai reikalauja, kad 
būtų policijos kiekvienoje 
stotyje.

Federal Bureau of In
vestigation sako: Pereitais 
metais Philadelphijoje pik
tadarystės pakilo 9.1 nuo
šimčio. , Spaudos ir piliečių 
pratęstai paveikė policiją, 
stotyje bus policijos su iš
lavintais šunimis. Policijos 
skaičius padidintas. Daro
mi planai nakties laiku už
daryti stotis tarp City Hali 
ir Girard Ave., ir bus rei
kalaujama federalinės val
džios pagalbos.

Kovo 12 d. įvyko LLD 10 
kuopos susirinkimas. Jis 
buvo geras narių skaičiumi 
ir diskusijomis. Dalyvavo 
Bekampiai ir Pranaitis iš 
Camdeno kuopos. Drg. Be
kampis pakėlė klausimą dėl 
Camdeno kuopos, kuri turi 
tik 15 narių. Kalbėjusieji 
nesutiko su J. A. Bekampio 
iškeltu klausimu ir patarė 
jam būti toje kuopoje, kad 

auksu nubertus įspūdžius. 
Skaitant, jie tave taip suža
vi, kad net paliečia sielos 
gelmes.

Iš tikrųjų, kaip puikiai, 
kaip greitai jis moka įžvelg
ti, pagauti gamtos ir žmo
gaus rankų darbo grožį. 
Tik didelio talento ir di
džios meilės grožiui žmogus 
gali taip rašyti.

Juozas Baltušis savo įspū
džių pradžioje sako: “Žiū
rėk, stebėk! O žiūrėti ne- 
taip lengva. Amerika toks 
kraštas, kuriam stebėti rei
kia bent poros šimtų akių ir 
tiek pat ausų.”

Tačiau to didelio rašyto
jo talentas, auksiniai jaus
mai, jautri širdis ir tik dvi 
akys daug daugiau pastebė- 
jo negu pora šimtų akių.

-Jam reikėjo labai skubė
ti per miestus — Niujorką, 
Chicagą, San Francisco, 
Los Angeles ir Hollywooda. 
Tačiau jo tos pastabios dvi 
akys toje greitoje kelionėje 
suspėjo pastebėti išblizgin
tą Amerikos švarą, gamtos 
grožį, žmonių puikią, gra
žią su šypsą veiduose nuo
taiką ir t. t. ir t. t. Kaip 
gaila, kad jis negalėjo mū
sų šalyje ilgiau pagyventi 
ir dar daugiau mūsų Ame
rika pažinti!

S. F. .

palaikius narius ir mūsų ju
dėjimą.

Laiškų buvo nemažai ir 
kiekvienas svarstytas atski
rai. Kuopa nupirko “Vil
nies” bazaro vieną knygutę 
už $10, kitą J. Šmitienė pa
siėmė platinimui.

‘Vilnies” 40 metu sukak
ties pasveikinimas paliktas 
kitam susirinkimui.

Drg. Žalnieraitienė prane
šė apie įvykusį parengimą 
kovo 14 d.

Prakalbos draugei K. Pet- 
rikienei įvyks Centro nu
skirtą balandžio 3 d. svetai
nėje 715 N. 6 St., 2 vai. po
piet. Bus pateikta lengvų 
užkandžių. Prašome prakal
bų mėgėjus įsitėmyti dieną 
ir laiką ir būti prakalbose, 
pasiklausyti tik ką parvy
kusios iš Lietuvos įgytų 
įspūdžių.

J. Šmitienė pranešė, kad 
ji gegužės mėnesį \ apleis 
Philadelphiją. Kur vyks, 
nepasakė. Nusi tarta su
rengti jai išleistuves.

Herbert Dewitt Mclntirff, 
154 metų, sugautas vagiant 
! iš automobilių pastatymui 
myterių nikelius. Padėtas 
po užstatu ir laukia teismo.

Anna Morris Gashon, bu
vusi mokytoja, minėjo savo 
šimtąjį gimtadienį.

Kovo 4 d. mirė Josephine 
Kristopaitis. Buvo pašar
vota Aremino šermeninėje. 
Palaidota Holy Cross kapi
nėse.

Kovo 4 d. mirė Adomas 
B aranauskas. Palai d o t a s 
Holy Cross kapinėse.

Pilietis

NEPASITIKI JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ORGANIZACIJA

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kores
pondentas James Reston 
rašo, kad JAV vyriausybės 
rateliai nepasitiki Jungtinių 
Tautų organizacija, todėl 
prieš socialistines valstybes 
sudarė militarines sąjungas 
ir jas tvirtina.

3 pusi. Laisve (Liberty)’ Penkt., kovo (March) 19, 1965

Jungtinių Valsstijų vaka
ruose, Kalifornijos valstijos 
centrinėje dalyje esančiame 
Sekv o j o s nacionaliniame 
parke, auga spygliuočiai, 
kurie savo didumu stebina 
bet kurį lankytoją. Minėta
jame parke augantieji me
džiai savo dydžiu pralenkia 
visus kitus tos rūšies me
džius, kurių nemaža Kali
fornijos valstijoje.

Žodis “sekvoja” (Sequoia) 
yra Amerikos indėnų irokė- 
zų genties vado pavardė. Jis 
buvo sudaręs irokėzų kal
bos abėcėlę ir tuo būdu da
vė pradžią tos genties rašy
tinei kalbai, kuri, deja, nu
stojo egzistavusi kartu su 
pačia gentimi.

Milžiniškosios sekvo jos 
yra didžiausi augalai pa
saulyje. Bet pastaruoju me
tu buvo pradėta abejoti, ar 
sekvojos kartu ir ilgiausiai 
augantieji medžiai. Gali bū
ti, kad kai kurie atskiri ki
tų rūšių medžiai, pasižymį 
savo ilgu amžiumi, turi dau
giau rievių kamiene, negu 
didžiosios sekvojos. Kol kas 
dar niekas neapskaičiavo, 
kiek, būtent, tokių metinių 
rievių turi Sekvoja. Tai iš
aiškinus, būtų galima tiks
liai nustatyti jų tikrąjį am
žių.

Didžiausias medis Sekvo
jos nacionaliniame parke 
pavadintas Šermano vardu. 
Manoma, kad jam yra 3000 
—4000 metų. Tai reiškia, 
kad dar senovės Egipto 
valstybės klestėjimo laiko
tarpiu še r man as jau buvo 
paaugęs daigas. Romos įkū
rimo metu jis turėjo būti 
išaugęs jaunas medis. O kai 
Kolumbas atrado sekvojos 
gimtinę, Šermanas atrodė 

‘maždaug taip, ' kaip šian- 
dien.

Dabar šermano med i s 
yra apie 276 pėdų aukščio. 
Apimtis prie žemės — apie 
100 pėdų, skersmuo 116 pė
du.

Sekvojos yra senas auga
las. Iškasenos rodo, kad 
roplių amžiuje sekvojos bu
vo paplitusios žemėje gana 
plačiai. Iš daugelio giminin
gų šiai rūšiai medžių išliku
sios sekvojos ir vakarinėje 
JAV pakrantėje augantieji , 
raudonmedžiai, kurie dar 
aukštesni už sekvo j as, ir va
dinamasis Davno raudon
medis rastas Kinijoje 1940 
m. Spėjama, kad dauguma 
raudonmedžių buvo sunai
kinta ledynų.

Sekvojos ilgą amžių pa
aiškina kai kurios to me
džio savybės. Pirmiausia, 
jo žievė labai stora ir atspa
ri ugniai. Be to, žievėje yra 
daug tanino, kuris nuodin
gas vabzdžiams ir kirmi
nams. Sekvoja labai gyvy
binga ir sugeba užgydyti 
sunkiausius sužaloj i m u š. 
Labai apdeginta miško gais
ro metu, sekvoja nuosta
biai greit atsigauna.

Užtat žmogus buvo ii' da
bar iš dalies dar yra pik
čiausias sekvojos priešas. 
Privatūs miškų savininkai 
JAV, vaikydamiesi vis di
desnių ir didesnių pelnų, iš- 

! naikino didelius sekvojos 
miškų plotus. Tik plačiajai ' 
JAV visuomenei reikalau
jant, federalinė valdžia bu
vo priversta paimti apsau- 
gon dar išlikusias sekvojos 
medžio giraites.

Londonas. — Buvęs dar- 
biečių premjeras Attlee pa
sidavė į ligoninę. Jis jau 
yra 82 metų amžiaus.



Norwood, Mass.
Vasario 28 d. Norwoode 

turėjom nors mažą, bet 
gražų, draugišką banketą. 
Šis banketas atsibuvo M. 
Uždavinio apartmento pa
talpoje.

Draugės M. Trakimavi- 
čienė ir B. Sarapienė, man 
joms prigelbėjant, ant grei
tųjų šį draugišką parengi
mą suruošė tikslu atžy
mėti du gerus dalykus, 
tai išleistuvės mūsų geriems 
draugams John ir Stelai 
Budrevičiams, kurie persi
kėlė gyventi iš Norwoodo 
pietinės dalies j rytinę dalį. 
Budrevičiai pietinėje mies
to dalyje išgyveno virš 40 
metų. Dabar išsikėlė į tik 
ką pastatytą naują namą, į 
kurį leidžia gyventi tik se
no amžiaus žmones ir be 
vaikų. Nauja vieta randasi 
prie pat miesto centro, visai 
arti didelių krautuvių, la
bai parankioj vietoje.

Banketo dalyviai palinkė
jo Budrevičiams geros lai
mės, linksmai ten pagy
venti d a i- daug metų. 
Jie rengėjams atsilygino 
tuo patim, gražiai jiems pa
dėkodami.

Antra graži šio parengi
mo priežastis buvo pagerb
ti Nellę Grybienę ir L. Tra
kimavičių jų gimtadienių 
proga. Nellie ir Leonas 
abudu buvo gražiai pagerb
ti. Jiems pateiktas didelis 
ir gražus gimtadienio tor
tas su degančiomis žvaku
tėmis, kurias jie abudu tu
rėjo užpūsti. Paskiau buvo 
sudainuota daina “Linksmo 
gimtadienio!”—pirma Gry
bienei, po to Trakimavičiui. 
Palinkėta jiems geros svei
katos ir laimingai sulaukti 
dar daugelio linksmų gim
tadienių.

Apart vietinėse publikos, 

turėjom ir svečių iš kitų ko
lonijų: buvo atvažiavę J. ir 
U. Daugirdai iš Lowellio, 
taipgi Barčiai įr Radzevi- 
čiai iš Cantono.

Tenka pažymėti, kad N. 
Grybienė ruošias ateinančią 
vasarą atlankyti savo gim
tinį kraštą—Tarybų Lietu
vą. Teko nugirsti, kad ir 
daugiau lietuvių iš Norwoo
do ruošias atlankyti Lietu
va šiais metais, v

Dar tenka prisiminti vie
ną svarbų dalyką, tai K. 
Petrikienės prakalbų marš
rutą, kurį rengia ALDLD 
centras.

Norwoodui yra paskirta 
balandžio 25 d. po pietų, tai 
nevėliau kaip 2 valandą. 
Labai gerai, mes pilnai su
tinkame su dienos paskyri
mu. Nežinau, kaip kalbėto
ja pasieks Norwoodą, bet iš 
Norwoodo atlikus jai pra

kalbas aš galėsiu ją nuvež
ti savo karu į Montello, nes 
jai prisieis ten kalbėti va
kare. M. Uždavinis

Binghamton, N. Y.
Sunki Navalinskų 

padėtis
Kovo 12 dieną aplankiau 

Navalinskus. Antanas ser
ga jau treji metai. Kada 
nuvykau, jis valgė. Labai 
sumenkęs draugas, tik pusė 
jo jau beliko. Suprantama, 
ir draugų yra labai pasiil
gęs.

Besikalbant paaiš k ė j o, 
kad ir Josephine Navalins- 
kienė serga, turi žemą 
kraujo spaudimą. Negali nei 
į krautuvę nueiti ir parsi
nešti sau reikmenų. Visi ži
nome, kiek ji daug dirbda-

MIAMI, FEA.
Puikiai pavyko A.L.D.L.D. 

50 metų minėjimas
Kovo 7-oji, rodos, nebuvo 

daug garsinta spaudoj, bet 
atėjus tai dienai publikos 
prisirinko tiek, kad L.S. 
Klubo svetainė pasirodė 
permaža.

Prie stalų pietautojų sė
dėjo 244. Keletas liko be 
pietų, nes maisto pritrūko. 
Mat, maisto gamintojai ne
sitikėjo tiek publikos. Bet 
tie, kurie liko be pietų, sa
ko: Mes ne valgyt atėjome, 
bet atėjome minėti mūsų 
brangios organizacijos 50' 
metų jubiliejų. Jie atsisakė 
priimti pinigus už pietų bi
lietus, ir pridūrė, girdi: 
Mes gerai žinome, kad pel
nas nuo šio parengimo bus 
skiriamas anglų kalba kny
gai apie Lietuvą išleisti.

Puiku ir džiugu išgirsti 
tokius draugų išsitarimus. 
Ot, štai, rodos, ir matosi ne
abejotinos galimybės sukel
ti užsibrėžtą sumą šiam kil
niam tikslui.

Negalima praleist nepa
žymėjus ir nedėkojus mūsų 
šį banketą ruošusiems dar
buotojams. Dirbo: 01 g a 
Šimkienė, Amilė Lekienė, 
Kancerienė, S. Kanapė, ku
rie suplanavo ir pagamino 
valgius. J. Koch, kuris nie
kuomet neatsisako sunkaus 
darbo visuomenės labui, ir
gi turėjo darbo virtuvėj. 
Prie stalų patarnautojų at
siprašau, kad vardus nesa

vo mūsų organizacijose, 
kiek daug naujų narių pri
rašydavo į LDS 6 kuopą.

Patarčiau vietos drau
gams ir draugėms Nava
linskus aplankyti. Gi Nava
linskam linkiu stiprybės.

J. Vaicekauskas 

minėjau, nes neturėjau lai
mės visus sužinoti.

Mary Koch, L. S. Klubo 
“hostess” paprašė svečius 
prie stalų. Savo gabumais 
ir patyrimais ji užduotį 
puikiai atliko.

J. Kancleriui programai 
vadovaujant, Aido choras 
sudainavo porą liaudies dai
nelių. K. Petrikienė pasa
kė prakalbą. V. Bovinas, 
trumpai, kalbėjo apie šio 
parengimo tikslą.

Šių žodžių autorius atsi
prašo LLD 75-tos kuopos, 
visų rengėjų ir darbuotojų, 
kad taip trumpai ir mažai 
parašau. Mano užduotis pa
rengime buvo pietų bilietai 
(“cash register”), tad pilno 
jo įspūdžio negaliu nupieš
ti. Tiek galiu pasakyti, kad 
pelno liko $205.50. Kiek au
lai gauta, neturiu žinių. Ti
kiu, kas nors kitas pilnai 
aprašys K. P e tr i k i e n ė s 
atsilankymo pasekmes mū
sų kolonijoj.

J. šukaitis

Baltimore, Md.
Jau daug laiko praslinko, 

kada mes turėjome progą 
susirinkti ir išgirsti kalbė
toją taip svarbiu klausimu: 
“Kas ištikrųjų dedasi da
bartinėje Lietuvoje?”.

Toji proga jau visai arti, 
tai balandžio 4 d. Katrina 
Petrikienė kalbės mums sa
loje 923 W. Baltimore St. 
(antrame aukšte). Pradžia 
2 vai. popiet.

Prakalbas rengia' vietinė 
LLD 25 kp.

Be abejo, K. Petrikienė 
paaiškins mums daug apie 
Lietuyos padėtį, nes jai te
ko du mėnesius ten gyven
ti. Todėl visi yra kviečiami 
ateiti ir daug naujo išgirs
ti. Kviečia Komitetas

SCRANTON,PA.
Nuo pradžios praėjusių 

metų iki šiam laikui jau ir 
iš taip neskaitlingų draugi
jų narių mirtis išrovė daug 
žmonių. Ypač prieš Pirmą 
pasaulinį karą atvykusių 
lietuvių skaičius labai ma
žėja. Tokiu būdu Lietuvių 
Pašalpinė Draugija neteko 
septynių, SLA 143 kp. 5, 
LDS 82 kp. dviejų narių. Ir 
beveik visi jie būvo atvykę 
iš Lietuvos. Tai taip ir bai
giasi jų skaičius. LLD 35 
kuopa neteko 5 narių.

LDS 82 kuopa neteko 
dviejų narių. Mirė Ieva 
Geležauskienė kiek pir
miau, o Ratilas Janušaitis 
pabaigoj vasario mėnesio. 
Nors apie Ratilą buvo rašy
ta “Laisvėj”, bet man dar 
norėtųsi kaip ką dadėti.

Pagarsėjusio “mūnšaino” 
laikais jis gyveno pas to 
nuodo virėjus ir buvo įpra
tęs jį gerti. Pasnjutęs nege
rai, kreipėsi pas gydytoją, 
kuris, ištyręs jį, pasakė: 
“Jeigu nenustosi jį gėręs, 
tai ilgai negyvensi”. Jis gy
dytojo paklausė ir liovėsi 
gėręs. O kiek tokių buvo, 
kurie tokius patarimus ig
noravo ir begerdami greitai 
atsidūrė kapuose, o Ratilas 
sulaukė gilios senatvės, nes 
liovėsi juos vartoti.

Jis, taip pat, buvo eilėse 
kovotojų už bedarbių ap- 
draudą ir senatvės pensiją 
ir buvo maršuotojų eilėse į 
šalies sostinę Washingtona. 
Dabar tie, kurie naudojasi 
tais pagerinimais, ir Ratilui 
atiduoda tinkamą kreditą, 
pagerbdami jį už tai.

Prieš išlydint, Ignas Kle- 
vinskas pasakė kalbą, api-' 
budindamas bruožus iš jo 
gyvenimo, o kapuose K. Ge
nys keliais žodžiais atsisvei

kino velionį. Dalyviai buvo 
pakviesti ir pavaišinti už
kandžiais ir kava.

Laidotuves tvarkė grabo- 
rius W. Pėstininkas.

Lai Raulas ilsisi ramiai 
toli nuo savo gimtinės.

Kovo 7 d., daugelį metų 
sirgęs, mirė Alekas Talke- 
vičitis. Užlaikė užeigą. Pali
ko žmoną Eleną, dukrą ir 
jos šeimą. Buvo narys SLA 
ir Lietuvių Pašaipinės 
draugijos.

Dar norisi suminėti Vin
cą Janušaitį, kuris mirė 
1964 m. rugpiūčio 19 d. Los 
Angeles, Calif. Vincas gy
veno Scranton, Pa., per 40 
metų. Jo žmona Agnes Jur- 
kiūtė pažangaus judėjimo 
klestėjimo metu dalyvavo 
su mumis ir turėjo roles ke
liuose vaidinimuose. Jo bro
lis Antanas buvo išrinktas 
atstovu į seimelį Harris- 
burge, Pa.

Vincas Scran tone užlaikė 
krautuvę. Išsikraustė į Cali
fornia prieš 10 metų ir ten 
mirė. Buvo SLA 143 kuopos 
narys.

Prieš keletą savaičių Ma
rė Čerkauskaitė ryte vyko į 
darbą savo veik nauju auto
mobiliniai. Sustojus paimti 
savo sankeleivę-nursę, kitas 
karas trenkė į jos mašiną 
ir mašina labai sudaužė. Ją 
pačią smarkiai sukrėtė. Ma
rė džiaugiasi, kad vartojo 
apsaugos diržą, nes kitaip 
gal būtų buvus ištrenkta iš 
karo.

J. Liepą sunkiai kamuoja 
astma. Be to, jis ir šiaip su- 
negalėjęs, išgulėjo lovoje 
kiek laiko. Dabar jaučiasi 
geriau.

k I. Klevinskas nesijaučia 
gerai ir vis lanko gydytojus.

Linkiu serganti e s i e m s 
sveikatos! Nugirdęs

Pittsburgh, Pa.
ALDLD 87 kp. parengimas

Dar sykį primenu ir prJfc 
šau visus ALDLD 87 kuo
pos narius ir mūsų drau
gus ir drauges dalyvauti 
ALDLD 87 kuopos paren
gime-vakarienėje kovo 27 
d., 4 vai. popiet, LDS 160 
kuopos name, 1317 Reeds- 
dale St., North Side, Pitts
burgh.

Ne tik kad turėsime gerą 
vakarenę, bet ir išgirsime 
kalbą ALDLD Centro pir
mininkės K. Petrikienės, 
kuri neseniai yra sugrįžusi 
iš Lietuvos. Bus labai įdo
mu visiems išgirsti, kaip da
bar gyvena mūsų artimieji 
Tarybų Lietuvoje.

Todėl visi, kaip vienas, 
dalyvaukime LLD 87 kuo
pos parengime! į

J. K. Mažukna, sekr.

ŽYMĖTA ARBATA
Prieš keliasdešimt metų 

E. Rezerfordo laboratorijo
je Mačesteryje susirinko 
keletas žymių mokslininkų, 
j e Manchesteryje susirinko 
bendradarbis vengras D. 
Hevešis. Mokslininkai 
gurkšnojo tradicinę anglų 
popiečio arbatą, šnekučia
vosi įvairiomis aktualiomis 
temomis.

—Įdomu, — pareiškė Re- 
zerfordas, — ar būtų gali
ma stebėti arbatos, kūpą 
dabar geriu, kelią mano or
ganizme. -4

Po kelių metų Hevešis 
galėjo pranešti Rezerfor- 
dui, kad mįslė, jo iškelta at
sitiktinai, išspręsta: Heve
šis pritaikė žymėtųjų atomų 
metodą biologijoje.

New Yorkas. — Indonezi
jos respublika pasitraukia 
iš Pasaulinės parodos.

J. Petronis

TURTINGAS ŽMOGUS
(Tąsa)

Ech, kad taip man tiek 
pinigėlio!

Beplušant greit prabėgo 
vasara ir ruduo. Prieškalė
dyje baigėsi mano “me
tai.” Kamarauskienė sumo
kėjo algą, bet namo nepalei
do.

—Pasilik ir toliau, galve
le! Kur važinėsi? Geriau 
negausi.

—Gal ir negausiu, šeimi
ninke, ale aš už pusbernį 
nebebūsiu — jau baigiu de
vynioliktus. Eisiu bernauti.

—Niekur neisi! Geriau 
negausi. Mokėsiu tau ber
no algą, tik, žinoma, ne to
kią, kaip Ignasiui, galvele. 
Ignasius man mirkčioja: 
aseit, pasilik, pasilik! Pa
silikau.

Kartą pokalėdyje Igna
sius vakare kažkur iki vė
lumos užtrūko. Jo nesulau
kęs, atsiguliau ir užmigau.

—Anicetai, a, Anicetai!— 
jaučiu judina jis mane už 
smakro. — Atsimerk, Ani
cetai, noriu kai ką tau pa
sakyti. Atsimerk gi, po vel
nių!

Nevisai prabudęs, vargais 
negalais atsiplėšiau nuo 
pagalvio.

—Ir kirmijimas gi tavo! 
stebisi Ignasius. — Kaip pa
plautas !

Aš nepatenkintas žiova
vau ir rąžiausi,

—Tu, Anicetai, neplėšyk 
žandų, paklausyk —- reika
lai labai rimti. Žinai,—kal
bėjo jis man pusbalsiu, — 
atėjau su tavim atsisveikin
ti. Aš išvažiuoju' iš čia. 
Nuo rytdienos tu pasiliksi 
bernauti mano vietoje.

(Apsakymas)
Man iš karto išlakstė 

miegai. Nors Ignasius kal
bėjo rimtai, bet aš įtariau, 
kad jis įkaušęs ir juokauja.

—Slėptis nuo tavęs man 
nėra ko, vis tiek rytą visi 
žinos. Šią naktį aš su Ag
ne išvažiuoju. Mes seniai 
mylimės, o motina, kaip ži
nai, Agnės už mdpęs nieka
dos neleis. Žvalgytis mums 
vienam į kitą jau nusibodo. 
Išvažiuojame. Gyvensime 
mieste. Kur—neklausk.

—Ką tu čia raizgai kaip 
girtas, Ignasiau! — užgin
čijau aš. Tu gal ir važiuo
ji, bet Agnė—kur ji su ta
vim ! Tu gi vis į Anelę žval- 
geis, kaip gi čia dabar?

—Anelė—Anelė, o Agnė 
—Agnė! Tau palieku Ane
lę — mergaitė kaip uoga. 
Tik tarp mūsų nieko nebu
vo: aš su ja dėl žmonių, 
akių. Sudiev, Anicetai! 
Dirbk, gaspadoriauk, Per 
metus prisižiūrėjai iš ma
nęs—žinai kas, kur ir kaip. 
Sudiev, Anicetai!

Atsibučiavome. Tarpdu
ryje Ignasius stabtelėjo ir 
mane įspėjo:

—Tik nelėk pas šeiminin
kę su naujiena. Iki ryto 
pats vienas žinok. Gerai?

Jis išslinko tyliai kaip še
šėlis. Palikau vienas. Nebe 
pirmą kartą vienas, tačiau 
visada Ignasius anksčiau ar 
vėliau grįždavo. O dabar... 
Niekados nebegrįš, nebepa
sakos man linksmų istori
jų, nebepagros armonika. 
Žvilgterėjau lentynon, ir ar
monikos nebebuvo. Nė ne
pastebėjau, kada ji iš ten 
dingo... Pasijutau šituose 
namuose vienišas, nebeturįs 

artimo žmogaus. Kad ir 
ateis naujas bernas ar pus
bernis, neatstos jis man Ig- 
nasiaus...

Ilgai neužmigau. Ir už
simerkęs mačiau Ignasių su 
Agne brendančius per snie
gą, keliaujančius į miestą. 
Ech, laimingas jis! Agnė 
ir nebiauri, ir turtinga. Gal 
ir be nieko dabar išėjo, bet 
dalis iš namų juk nedings. 
Daug pasaulyje laimingų 
žmonių, mąsčiau, tik ne aš. 
Štai aš vienas kaip pirštas 
tamsioje, svetimoje kama
roje, niekam nereikalingas, 
niekieno nežinomas...

Rytą tyčia nesikėliau, dė
jausi įmigęs. Laukiau kas 
bus. Pagaliau išgirdau Ka- 
marauskienės ir Kastės 
lakstymą, nerimą Stingus 
šūkalojimus.

—Anicetai! Anicetai, kur 
Ignasius?

Truktelėjau pečiais, tary
tum nieko nežinantis. Ag
nės lova seklyčioje buvo 
tuščia, negulėta. Dingo Ag
nė, dingo ir Ignasius. Kur? 
Pairo namuose ir pusryčiai, 
ir visi reikalai.

Ilgai Kamarauskienė sė
dėjo už stalo susiėmusi gal
vą, pajuodusi iš sielvarto. 
Prieš ją gulėjo lapelis po
pieriaus. Kastė nerimastin
gai šluostėsi paraudusias 
akis.

—Paskaityk tu,; Anicetai, 
gal kartais Kastė nesuskai
to kaip reikiant, gal ne taip, 
galvele, parašyta, kaip ji 
skaito...

Neįgudusią ranka, nebo
dama jokių gramatikų Ag
nė rašė:

— “Mamut, rytą manęs 

neberasi. Geriau kol kas nė 
neieškok. Mūsų pačių yra 
du valakai žemė s, o man 
dar rinkai bagotą užkurį. 
Man nereikia nei valakų, 
nei užkurio — užteks Igna
siaus. Žinojau, kad ma
ma neleisi manęs už jo, tai 
padariau, kaip širdis liepė. 
Dievas danguje mato,- kad 
aš nenoriu padaryti blogai. 
Mamut, nekeik manęs. Aš 
melsiuos už tave ir prašy
siu dievą man dovanoti. 
Jeigu ir pekloj tektų deg
ti, be Ignasiaus negaliu gy
venti. Man valakų nereikia, 
bet pradžiai gyvenimo pa
siėmiau šiek tiek iš mamu
tės. Daug man nereikia, 
užteks. Tik, mamute, ne
keik, dėl dievo, manęs ir 
kol kas neieškok. Sudiev, 
bučiuoju baltas rankas.”

Mamutė ilgai tylėjo, skaus
mingai dūsavo. Staiga pa
šoko, įtūžusiai riktelėjo:

—Kalė!., kalė!..
Atsigręžusi į Kastę, ji pra

dėjo visa gerkle šaukti:
—Jeigu turi berną—(kraus

tykis, tuoj pat kraustykis! 
Vis tiek gyvenimas suėstas 
—ar viena, ar abi... Die
ve, dieve, nors mirk iš sar
matos. ..

—Aš niekur, mamut, — 
persigandusi teisinosi Kas
tė, — aš niekur... Aš ne 
Agnė — man prie mamu
tės geriausia.

—Anicetai, išdūko laukais 
tas kumelys, Ignasius,—te
gu, galvele! Dabar tu būsi 
už berną ir gausi jo algą. 
Keliais pareis Kastė, rau
dodama, atminsit mano žo
dį... Tuoj kinkyk man 
Laukį, o pats važiuok iš
siųsti mokytojai telegramą. 
Še adresą, pinigų. Tik pa
rašyk, kad tuoj pat atva
žiuotų, daugiau nieko...

Tą pačią dieną Kama
rauskienė mano vieton par- 

žaizda iš naujo atsivėrė, 
vežė naują pusbernį, o ki
tą dieną tėviškėn atvyko 
Julė.

Iš pirmo žvilgsnio ji man 
padarė didžiulį įspūdį. Bu
vo tekę matyti ir gražes
nių, ir jaunesnių, tik į ją 
panašios nebuvau regėjęs. 
Man atrodė, kad kažkoks 
nesuvokiamas vidinis grožis 
spindėjo iš jos veido, ir tas 
spindesys pačią pirmą mi
nutę apakino mane, kaip 
apakina vidurdienio saulė 
išsiraususį kurmį. Jos eise
na, mostai, kalba, — viskas 
joje man pasirodė žavu, to
bula, santūru ir kartu tru
puti išdidų. Jos rūbai buvo 
kuklūs, ir tas kuklumas tik 
labiau pabrėžė tą žavesį, 
kuriuo ji dvelkė. Nepapras
ta moteris, ta Julė, mąsčiau.

Pasisveikinussi su motina 
ir Kašte, Julė ištiesė ranką 
ir man:

—Sveikas.
Ji tą žodį ištarė tartum 

į tuščią erdvę, lyg nematy
dama manęs, ir nuo jo aš 
visiškai suglumau. Jos ran
kos prisilietimas mane nu
degino kaip netikėtai iš 
krosnies iššokusi kibirkštis.

Ši moteris pranoko mano 
vaizduotę. Rodos, jog nė 
knygose nebuvau į ją pana
šios sutikęs. Negalėjau nuo 
jos atplėšti akių ir pajutau, 
kad pirmoji meilė nusmelkė 
man širdį, ją nelauktai, 
sunkiai sužeidė.

Julę motina, matyt, išsi
šaukė pasitarti dėl Agnės. 
Ką jos kalbėjo, ką nutarė, 
nežinau. Naktį pernakvoju
si, Julė išsiskubino savo ke
liais. Ši netikėta jos vieš
nagė apsiėjo be baliaus ir 
svečių.

Julei išvažiavus, gyvenau 
kaip kuolu pritrenktas. 
Jos vaizdas persekiojo mane 
dieną ir naktį, neturėjau 

ramybės nei miegodamas, 
nei dirbdamas. Darbas man 
krisdavo iš rankų, niekas 
pasaulyje daugiau nerūpė
jo, tik ji. Aš visiškai ne
galvodavau apie tai, kad 
Julė turtingų namų duk
tė, panelė, mokytoja, o 
aš — tik jos namų bernas. 
Seklyčioje kabojo Julės fo
tografija. Vogčiomis įsė
lindavau ten, norėdamas 
nors akimirkai pamatyti jos 
paveikslą. Aš žiūrėdavau į 
tą mielą veidą, kurio kak
toje ir akių kampeliuose jau 
brėžėsi pirmosios raukšle
lės, ir, man nė į galvą ne
ateidavo, jog aš tebaigiau 
devynioliktuosius, o jis, tas 
veidas, jau artėjo į trečią 
dešimtį...

Neturėjau kam atverti 
savo širdies, neturėjau kam 
parodyti savo ž a i z d os... 
Kankinausi vienas, be at
vangos ilgėdamasis Julės 
Širdis pavargdavo iš nevil
ties, kartais nebesinorėjo 
gyventi...

Praėjo žiema ir pavasa
ris. Nei laikas, nei darbas 
neišdildė iš širdies Julės. Ji 
kaip gyva stovėjo mano 
svajonėse, apgobta spindin
čios žavesio aureolės, mano 
paties vaizduotės sukurtos. 
Aš kalbindavau tą žavųjį 
miražą, gėrėdavausi dailu
čiais jos antakių lankeliais 
ir laukdavau, kada puikio
sios lūpos pašauks mane 
vardu.

Miražas tylėjo...
Atėjo ir vasara. Kartą 

Kamarauskienė man su 
Kašte įsakė virti alų. Virė
me kelias dienas ir priviro
me kelias statines. Mano • 
širdis šokinėjo iš džiaugs
mo: atvažiuos Julė... 
Džiaugiausi, nors sielos 
dar labiau ėmė peršėti. Ir 
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tik retkarčiais praregėda
vau, matydamas, kokia bai
si praraja mane skiria nuo 
Julės.

šeštadienį alų buvo ga
lima gerti. Pradėjome lauk
ti viešnios. Krypstant die
nai į pavakarį, gąsdindamas 
vištas ir lodydamas šuAis, 
kaimo gatvėje supypsėjo 
automobilis. Mašina susto
jo ties mūsų kiemu. Iš jos 
iššoko Julė ir Agnė su Ig- 
nasiumi.

Ignasius tempė savo ber- 
nautinę armoniką, o sese
rys — įvairius ryšulėlius, 
mazgelius.

Sveikinosi, bučiavosi, kra
tėsi rankas. Kada ir kaip 
bėgliai susitaikė su Jule ir 
motina, aš nežinojau, todėl 
Agnės ir Ignasiaus pasiro
dymas mane didžiai nuste
bino.

Paspaudė Julė ranką ir 
man. Ir vėl mane, kaip ir 
žiemą, nudegino nematoma 
kibirkštis.

—Sveikas, Anicetai!—tayf 
re ji, nepastebėdama mari|0 
sutrikusio žvilgsnio.— Kaip 
sekas?

Netekau žado ir nieko jai 
neatsakiau. Man atrodė, 
jog aš pasidariau stiklinis, 
ir ji mato viską, kas deda
si mano širdyje. Gėdyda
masis savo meilės, parau
dau kaip nusikaltęs vaikas. 
Ji stovėjo čia pat, prieš ma
ne, bet man atrodė, kad ją 
matau iš už tūkstančio ki
lometrų, iš toli, iš už besi
leidžiančios saulės.

Atsitokėjau tik Ignasiaus 
glėbin papuolęs.

(Bus daugiau)

Havana. — Kuboje cukra- 
nendrių suvalyme dalyvavo& 
40,000 savanorių darbinirfr 
kų ir studentų. _________



K. Petrikienes prakalbų 
maršrutas » *

Kaip žinoma, K. Petrikiene, Literatūros Draugijos 
pirmininkė, Tarybų Lietuvoje pabuvojo porą mėnesių ir 
tik ką sugrįžo kupina jaunatviškos energijos ir Įdomių 
įspūdžių.

K. Petrikiene tą energiją ir savo brangų laiką auko
ja Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugi
jos 50 metų kultūrinės veiklos atžymėjimui. Jos prakal
bų maršrutas prasidės ir eis sekančiai:

Pittsburgh, Pa., kovo 27 d., LDS .60 kp. name, 1317
Reedsdale St. Pradžia 4-tą valandą po pietų. Bus 
banketas ir prakalbos.
Philadelphia, Pa., balandžio 3 d.
Baltimore, Md., balandžio 4 d.
Waterbury, Conn., balandžio 9 d.
Hartford, Conn., balandžio 10 d.
Bridgeport, Conn., balandžiu 11 d.
Worcester, Mass., balanddžio 16 d.

I So. Boston, Mass., balandžio 17 d.
> Lawrence, Mass., balandžio 24 d.

Norwood, Mass., balandžio 25 d., po pietų.
Brockton, Mass., balandžio 25 d. Pradžia 6:30 vak.
Lietuvių Tautiškame Name.
Šis K. Petrikienes prakalbų maršrutas yra tikslu: 

plačiai atžymėti ALDLD 50 metų kultūrinės veiklos su
kaktį, gauti kuo daugiausiai naujų narių į ALDLD ir 
sukelti pinigų anglų kalboje išleidžiamai knygai.

Tad visi prie didelio, bet garbingo ir kultūringo dar
bo!

ALDLD Centro sekr. J. Grybas,
102-02 Liberty Avenue,

Ozone Park, N. Y., 11417

Iš A. L. D. L. D. Centro
Šie metai yra jubiliejiniai metai mūsų Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos. Per 50 me- 
tiĮ ne susvyravimų ji skleidžia apšvietą—kultūrą lietu
vi^’tarpe šiais būdais: knygomis, žurnalu “Šviesa”, bro
šiūromis, lapeliais, masiniais susirinkimais-prakalbomis, 
vaidinimais, koncertais ir filmais. Ir dar yra gražios dir
vos tarp lietuvių tą kultūrinį gražų darbą varyti pirmyn.

KUOPOS GARBĖS SĄRAŠE
Kuopos, kurios prisiuntė duokles už nemažiau narių 

kaip pereitais metais, arba daugiau:
84 kp., Paterson, N. J., sekretorius P. Dennis.
2 kp., So. Boston, Mass., Mary Kvetkas.
198 kp., Oakland - San Leandro, Calif., Ks. B. Ka- 
rosienė.
153 kp., San Francisco, Calif., Vajola Sutkienė.
145 kp., Los Angeles, Calif., S. F. Smith.
78 kp., Yucaipa, Calif., J. K. Alvinas.
45 kp., St. Petersburg, Fla., J. J. Sholunas.
212 kp., Bayonne, N. J., S. Radušis.
133 kp., Camden, N. J., A. J. Pranaitis.
132 kp., Tacoma, Wash., A. Adams.

. *, 24 kp., So. Brooklyn, N. Y., C. Bender.
’ 74 kp., New Kensington, Pa., K. Thomas.

9 kp., Norwood, Mass., M. Uždavinis.
32 kp., New Haven, Conn., M. Valinchus.
39 kp., Scranton; Pa., Ig. Klevinskas.
136 kp., Harrison, N. J., F. Shimkienė.
17 kp., Shenandoah, Pa., E. Motuzienė.
68 kp., Hartford, Conn., J. Žemaitis.
37 kp., Lawrence, Mass., St. Penkauskas.
187 kp., Chicago, Ill., John Stulgis.
30 kp., Chester, Pa., A. Lipčius.
44 kp.„ Lowell, Mass., J. Blažonis.
50 kp.; Rochester, N. Y., Jonas Stanley.

v ALDLD KNYGŲ FONDAN AUKOJO:
Lietuvių Namo Bendrovės serais:
LLD 3 Apskritis, Conn, valstijos, $100.
LLD Antroji Apskritis, New York-New Jersey apy
linkės, $75.
LLD 11 kp., Worcester, Mass., $75.
LLD 185 kp., Ozone Park, N. Y., $75.
LLD 2 kp., So. Boston Mass., $50.
LLD 212 kp., Bayonne, N. J., $50.

K LLD 153 kp., San Francisco, Calif., $50.
Jaunuolių klubas, Bridgeport, Conn., $50.
Laukiam ir daugiau LLD kuopų ir apskričių, kurie 

-paaukosite Lietuvių Namo Bendrovės serų LLD knygų 
fondan.

LLD 198 kp., Oakland-San Leandro, Calif., iš savo 
iždo aukojo $35.

Paul Bechis pasidarbavimu, Great Neck, N. Y., $20.
Mary Kvetkas, So Boston, Mass., atžymint savo 

gražų gimtadienį, aukojo LLD knygų fondan $71.
Pius ir Ona Dennis, Clifton, N. J., atžymėdami savo 

50 metų vedybinio gyvenimo ir sykiu LLD 50 metų kul
tūrinės veiklos sukaktį aukojo LLD knygų fondan $50 
ir laikraščiui “Laisvei” $50. Ilgiausių metų draugams Pi
jui ir Onai Denniams.

Apšvietos mylėtojas, aidietis, Ozone Park, N. Y., $50.
LLD kp., Montreal, Canada, $25.
Meno, dailės ir mokslo mylėtoja, Newark, N. J., 15.
Ona Raškevich, iš Canados, $10.
Drg. Bevardis, Shėnandoah, Pa., $10.

A# Charles Vaichunas, Harrisburg, Ill., $9.
P. J. Martin, Wexford, Pa., $7.75.
J. Jordan, Three Bridges, N. J., $5.75.

4 Vince Grozan, Lakė Worth, Fla., $3. ,

Waterbury, Conn.
Progresyvės moterys bu

vo surengusios minėjimą 
Moters dienos kovo 8 d. Pa
rengimas labai gražiai pa
vyko. Buvo susirinkę nema
žai žmonių, daugiausiai mo
terų.

Vietinės moterys pasakė 
kalbas apie moterų padėtį. 
M. Svinkūnienė pademon
stravo valgius ir pasakė, 
koks maistas yra geras 
žmogaus sveikatai ir koks 
negeras.

Valgių šiai pramogai do
vanojo: Monika Raškaus- 
kienė didelę penę kugelio. 
Ona Jesulevičienėy tortą, 
Klem Yenkelunienė bonką 
vyno, M. Svinkūnienė dar
žovių dėl “salad”, soy pupe
lių ir carob tortą. Pini
gais po $1 L. Sharkis ir V. 
Daunis.

Tą pačią dieną ir toje pa
čioje vietoje įvyko Litera
tūros Draugijos 28 kp. susi
rinkimas. Jame apkalbėta 
draugijos bėgantys reikalai 
ir nutarta rengtis prie K. 
Petrikienes prakalbų. Sve
tainė jau yra paimta.

Prakalbos įvyks penkta
dienį, balandžio 9 dieną, 
7 vai. vakaro, žemutinėje 
svetainėje, 103 Green St., 
Waterbury. Įžanga nemo
kama.

Visi prašomi įsitėmyti 
dieną, laiką, patys atsilan
kyti ir draugus atsivesti. K. 
Petrikiene tik dabar yra su
grįžusi iš Lietuvos ir ji 
daug ką naujo papasakos 

j apie Lietuvą.
Reporteris

Philadelphia, Pa.
LLD ir parengimai

St. Petersburg, Fla,
DAINININKĖ

Roselando Aido choro pir
mininkas Albinas Petronis 
perdavė trumpoje formoje 
žinučių apie dainininkę Jer
ry Mikužis. Blis jau gero
kas laikas tam atgal, kai 12 , 
metų mergaitė atėjo į Rose-j 
lando Aido choro pamokas 
Chicago, Ill., ir prašėsi, kad 
ją priimtų į chorą. Choras 
tais laikais buvo garsus ir 
toli nužengęs vadovybėje 
talentingos Daratėlės Mu- 
relienės, todėlei nenorėjo 
jaunos mergaitės priimti į 
chorą. Dargi buvo keblu- 

I mas, kad ji mažai lietuvišką 
kalbą vartojo, nes jos tėve
liai čia gimę ir augę. Dara- 
tėlė Murelienė, išmėginus 
jos balsą, sako: Kaip nela-> 
vintas balsas, tai nepapras-i 
tai melodingas, skambus ir 
didelis. Patarė chorui pri
imt ją su ta sąlyga, kad ji 
išmoktu lietuviškai.

Jerry taip energingai 
mokėsi, kad per dvejus me
tus išmoko liuosai lietuviš
kai kalbėt.

Daratėlė privatiškai ją 
pamokė liaudies dainų ir 
vaidybos, patarė jai eiti pas 
gerą profesorių mokytis.

Patarimas geras, bet 
įvykdymas iš finansinio at
žvilgio beveik neįmanomas. 
Bet štai ateina į pagalbą jo
sios diedukas, protėvelis 
Kavaliauskas ir moka už 
j o s dainavimo pamokas. 
Mokytojai labai brangiai 

i ima, jam kainavo tūkstan- 
. čiai dolerių. Tačiau pasek- 
' mes buvo labai geros. Jerry 
Mikužis jau dainuoja Chi
cago Civic Opera House Co.

Atostogų laiku, kuomet 
opera būna uždaryta, ji ne- 

; pamiršta ir mūsų darbinin-
Kovo 14 d. įvyko LLD 10 

kuopos parengimas. Jis bu
vo pasekmingas. Po jo 
LLD 6-tos apskrities komi
tetas laikė posėdį. Paaiškė
jo, kad yra energingai ruo
šiamasi prie K. Petrikienes 
prakalbų, kuri daug pasa7 
kys apie Lietuvą, taipgi iš 
LLD organizacijos istori
jos.

LLD 133 kuopa, Camden, 
N. J., ruošia parengimą pas 
J. E. Bekampius, Avalon, N. 
J., Atlanto pakraštyje. 
Įvyks birželio 6 dieną.

LLD 25 kuopa, Baltimo
re, rengia “Laisvės” para
mai metinį pikniką birželio 
20 dieną.

LLD 10 kuopa turės pik
niką Katinių darže. Eas- 
tone. Laikas bus praneštas 
vėliau. Šeštoji apskritis 
taipgi ruošiasi prie paren
gimo.

Girdėjau, kad J. Bekam
pis pasidavė į ligoninę. Sa
koma, kad bus reikalinga 
operacija. Linkiu jam grei
tai pasveikti.

A. Lipčius

je, įspūdingai atliko. Vaikai 
abu gražiai lietuviškai kal
ba, geriau, girdi, negu aš 
būdama 12 metų. Myliu lie
tuvius ir pageidaučiau da
lyvauti Lietuvoje dainos 
festivalyje bet pinigiškos 
kliūtys gal nedaleis man to 
atsiekti.

Taip pokalbis užsibaigė. 
Būtų gaila, kad šio didžiai 
telentingo balso Lietuva ne
girdėtų !

Maria Judžentiene

Binghamton, N. Y.
Prisiminus draugą

Brockton’e, Mass., mirė 
Juozas Jančiūnas. Kadangi 
i is buvo mano geras drau
gas, noriu biskį apie jį pa
rašyti.

1911 metais, po vakarie
nės, įnamiai buvome lauko 
pusėje tyru oru pakvėpuo
ti. Praeinąs žmogus išgirdo 
mus lietuviškai kalbant ir 
nusidžiaugė. Pasirodė, kad 
tai buvo Juozas Jančiūnas, 
atvykęs iš Brocktono. Jis 
pasisakė, kad nori surasti 
gyvenimui vietą pas lietu
vius.

Mūsų gaspadinė sutiko jį 
priimti. Viename kambary
je stovėjo dvi lovos ir mes, 
keturi įnamiai, po du gulė
jome vienoje lovoje, neštais 
laikais tai nebuvo “per
daug”.

Vėliau jis man pagelbėjo 
gauti geresnį darbą, žino
ma, turėjo bosui pasakyti, 
kad esame broliai. Jis įstojo 
į vietines draugijas, kaip tai 
LLD ir socialistų kuopas, 
chorą, taipgi įsigijo Lietu
vių svetainės šėrą. Buvo ge
ras ir nuoširdus. Dainavo 
chore, vėliau parsitraukė iš 

’ Lietuvos savo seserį.
Prisimindamas Brockto-

Namie reikalingi 
vaistai

Jodo tinktūra — skaidrus 
tamsios spalvos skystis. 5 
procentų jodo tirpalu tepa
ma nedidelės žaizdos, įpio- 
vimai, įdrėskimai. Tinktūra 
sustabdo mikrobų daugini
mąsi, pridegina žaizdą ir į 
ją susigeria.

Jodo tinktūra panaudoja
ma raumenų užd e g i m ų 
(miozitų) ir nervų uždegi
mų (neuralgijų) atvejais. 
Gydytojui paskyrus, jodo 
tinktūra geriama, sergant 
ateroskleroze, esant uždegi
miniams procesams kvė
puojamuosiuose takuose.

Jodo druskas (jodidus) 
gerai sugeria skrandžio ii 
žarnyno gleivinės, o iš j v 
jos patenka į kraujo apyta
ką.

Sutrikus inkstų veiklai 
jodidai sulaikomi organiz
me. Kai kada, intensyviai 
vartojant jodo preparatus, 
galima susirgti sloga, aša
rojimu, išbėrimais.

Jodo tinktūra laikoma 
induose su stikliniais kamš
čiais.

Garstyčių trauklapiai de
dami tik ant sveikos odos, 
kurioje nėra įbrėžimų,

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Male

TOOL & DIE MAKERS

GRINDERS

Precision surface grinders wanted. 
Must be able to grind radii, 

contours and grooves.

Also—

TOOL & DIE MAKERS

Good tool and die makers needed 
at once. Experience in Lamination 
dies preferred. Excellent hourly rate, 
overtime. Fringes include retirement 
)lan, medical & hospitalization plan, 
ife insurance, paid vacation & many 
>thers.

Apply:

MAGNETIC METALS CO.

21st & Hayes Avenue 
Camden, N. J.

(17-25)

MEN (20)
Experienced. Fast at batting insula
tion and/or exterminating. Many 
fringe benefits. Good working con
ditions.

Apply:
1024 Cotton St. or phone FI. 2-5100

ne draugus ir drauges kar
tą ten nuvyko ir daugiau 
nebegrįžo, nes surado mer
giną—apsivedė. Jie išaugi- 

dainininkę,; no sūnų ir dukrą, išleido 
mokslus. Dabar galėjo ge- 

i rai gyventi, bet širdies sma

spuogų.
Suvilgius garstyčių trauk- i 

lapį šiltu vandeniu,1 jis pri- , 
spaudžiamas prie odos ir: 
paliekamas 5—10 minučių. ■

Po procedūros oda suvil-; 
goma šiltu vandeniu, o pas
kui, rūpestingai nušluos- 
čius, suminkštinama vaze
linu arba riebiu kremu.

Žmonės, kurių oda jaut
ri, gali gartyčių traukla
pius dėti atvirkščia puse ir 
laikyti juos 7—12 minučių, 
kol įmanoma kentėti.

Vandenilio peroksidas iš- - 
(Tąsa 6-me pusi.)

ELMWOOD

FEDERAL SAVINGS

AND

LOAN ASSOCIATION

MAIN OFFICE:

6408 WOODLAND AVE., 

PHILADELPHIA, PA.

progra- vertės

kišką visuomenę palinks
minti.

Pirmą kartą St. Peters- 
burgo lietuviams teko iš
girsti operos
taipgi ir LLD 45 kuopos na
riams buvo pirmutinis kon
certas. Mūsų svetainė buvo 
pilnutėlė žmonių, vėliau pri
buvusiems jau reikėjo sto
vintiems klausytis 
mos.

Publika buvo labai suža
vėta.

Mikužienės balsas švel
nus, melodingas, dike i j a 
švelni ir aiški, balsas gar
sus, garsiakalbio visiškai 
nevartojo. Būtų gerai, kad 
mūsų draugija dar sykį ją 
pakviestų dainuoti.

Po koncerto teko kalbėtis 
su Mikužiene. Ji sakė, kad 
jos vyras taipgi artistas, 
dainuoja Roselando Aido 
chore Chicagoje, dalyvauja 
vaidinimuose. Jiedu turi du 
vaikučius— dukrelę 11 me
tų, kuri būdama 7 metų am 
žiaus jau turėjo rolę ir pa
sekmingai atliko; taipgi sū
nelį, 8 metų, kuris irgi turė
jo rolę Aido choro operetė

Ch. Vaichunas, Harrisburg, Ill., $3.
Detroitietė, Detroit, Mich., $2.85.
Juozas ir Frances, Baltimore, Md., 2.75.
J. Gataveckas, Carnegie, Pa., $2.
F. VeprauskasĮ Beloit, Wis., $2.
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va., $2.
V. W. Smith, Atikokan, Canada, $2.
V. Macy, Voluntown, Conn., $2.
V. Staugaitis, Hartford;' Conn., $2.
Detroit, Mich., po $2: M. Andrulienė ir P. Jočionis. 
A. Jakštonis, Trenton, N. J. $1.50.
Chicago, Ill.: V. Rudaitis, $3; F. Dailidonis, $2; po 

po $1: P. Birštonas;-P. Matunas, V. Jankauskas.
Ambridge, Pa., po $1: J. Briedis,'L. Vasiliauskienė 

ir P. Kavoliūnas.
Iš kitur po $1: Al. Kudula, Waterbury, Conn.; G. 

Murhik, Fitchburg, Mass.; Ch. Jaselun, Clyde Alberta, 
Canada; F. Zavis, Bethlehem, Pa.; Ch. Kiselis, Racine, 
Wis. Smigelskis, Detroit, Mich., 85 c. /

Širdingai ačiū visiems už aukas.
Visais ALDLD reikalais rašykite: V

Sekr. J. Grybas,
102-02 Liberty Avenue,
Ozone Park, N. Y., 11417 ,

gis pakirto jo gyvenimą.
Kadangi jis man pervedė 

Lietuvių svetainės šėrą $10 
, tai aš jo tuos pini

gus aukoju “Laisvei” prisi-
| mindamas gerą draugą. Lai 
; būna jam lengva Amerikos 
žemelė.

J. Vaicekauskas

PRANEŠIMAI '
PAKVIETIMAS

A.L.D.L.D. 87-ta kuopa, Pittsburgh, . 
Pa., rengia prakalbas ir banketą ko- 
vo-March 27 d. Banketas ir prakal
bos bus atžymėjimui 50 metų A.L. 
D.L.D. veiklos — jubiliejus. Kalbė
toja bus draugijos pirmininkė K. 
Petrikiene, tik ką grįžus iš Lietu
vos, kuri ten išbuvo apie porą mė
nesių. Kalbės Lietuvos ir ALDLD 
temoje.

Prakalbos ir banketas įvyks kovo 
27-tą, subatoj, prasidės kaip 4 vai. 
LDS 160 kuopos name, 1317 Reeds
dale St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Širdingai kviečiame dalyvauti.
Kuopos komitetas 

(22-23)

BRANCH OFFICE:

27th & HINCKLEY AVE.,

RIDLEY PARK, FA.

WHERE THOUSANDS SAVE
i

MILLIONS

Philadelphia, Pa.
Iš LLD 10 kuopos 

parengimo
Eastoniečiai Jonas ir Elz

bieta Katiniai, County Club 
Road rezidencijos savinin
kai, vykdami pas A. ir B. 
Ramanauskus į Sellersvillę, 
nasiėmė ir mane.

Kovo 14 dieną A. Rama
nausko automobilyje, viso 
Šešios ypatos nuvykome į 
Philadelphiją, LLD 10 kuo
jos parengimėlį, kuris įvy
ko 715 6 th St.

Svetainiukė nedidelė, 
monių buvo apie 50 ir ją 
ižpildė.A. Matulis pakvietė 
nusirinkusius prie stalų.
Maisto ir gėrimo patiekta 
vairaus ir skanaus, o Ra
manauskų atvežti sūriai 
lar daugiau paįvairino.

Matulis, paaiškinęs pa- 
rengimėlio tikslą, pakvietė
Al. J. Pranaitį pakalbėti. Jis 
kalbėjo apie LLD organiza-
ei jos svarbą, jos išleistas 
knygas, 50 metų jubiliejų.

Paskui buvo pakviesti pa
kalbėti baltimoriečiai, taip
gi kiti svečiai, jų tarpe Jo
nas Katinis. Visi kalbėjo 
įvertindami LLD organiza-
ei jos suvaidintą kultūrinę 
rolę. Buvo parinkta aukų 
atpildui už patiekalus. Gir
dėjau, kad kaip kurie auko
jo net po $5.

Frank Zavis

CLEVELAND, OHIO
LLD 22-os kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 26 d., 2 vai. popiet, LDS į 
klubo svetainėje.

Visi nariai esate kviečiame daly
vauti, nes turėsime daug dalykų 
aptarti.

Turėsime išrinkti delegatus į 
konferenciją, įvyksiančią balandžio 
11 d. Taipgi turime pasiruošti pa- 
žmoniui (‘‘atvelykiui”), įvyksiančiam 
balandžio 24 d.

Kurie dar nemokėjote už šiuos 
metus duoklių, malonėkite užsimo
kėti.

Pakalbinkite savo draugus bei 
pažįstamus įsirašyti į mūsų Drau
giją. A. S. (22-23)

AUTOMATIC SREW MACHINE 
SET UP MAN 

1st class.
BROWNE & SHARP

From 4 P. M. to 1 A.M. Call 
TU. 4-4343

(20-23)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER

Cook, fond of children. 11 years, 
3 years, IVz years. Good working 

conditions. 5Vž days.
Sleep in. $50. TR. 8-7271.

(19-22)

NEWARK, N. J.
BANKETAS. Rusų laikraštis 

“Russky Golos” minės savo 48 me
tų gyvavimo sukaktį. Banketas bus 
kovo 21 d., 2 vai. popiet, Ukrainian 
Labor Home, 723 South 14th St. 
Tikietas $3.50. Kurie manote ja
me dalyvauti, prašau paskambinti 
man, nes norėsim žinoti iš anksto, 
kiek žmonių dalyvaus. Telefonas: 
202-242-4809. Klauskite J. Seme
novich.

Rusų Kultūros Komitetas ruošia 
filmų popietę balandžio 4 d., 2:30 
popiet, Ukrainian Labor Home, 723 
So. 14th St. Bus rodomi įdomūs 
filmai iš Sovietų žmonių gyvenimo. 
Kviečiame dalyvauti. įėjimas ne
mokamas.

DEMONSTRACIJOS 
ARABŲ ŠALYSE

Bagdadas. — Šiame mies
te prieš Vakarų Vokietiją 
demonstravo virš ' 10,000 
žmonių, daugumoje jauni
mo. Jie išdaužė ambasados 
langus ir sudegino dvi vo
kiečių vėliavas.

Prieš Vakarų Vokietiją 
įvyko demonstracijos Bei
rute, Damaske, Tripolyje, 
Tunise ir eilėje kitų arabų

Paieškojimas
Ieškau savo dėdžių Žvirblių Petro 

ir Adomo ir jų sesers Elenos, gi
musių Alytaus rajone, Punios apy
linkėje, Paliepių kaime. Taip pat 
dėdės Sadausko Jo^io, s. Vinco, gi
musio Prienų rajone, Birštono apyl.,
Vaitiškių kaime. Išvyko į Argenti
ną prieš karą. Labai prašau dėdžių 
ir tetos, bei jų artimuosius atsi
liepti. Vincas Bendaravičius, s. Pe
tro, Prienai, Šaltinių 13, Lithuania, 
USSR.

miestų.

Selina. — Negrų ir baltų
jų komitetas įteikė teisėjui 
planą demonstracijų, kurios 
įvyks penktadienį, kovo 19 
dieną, Selma mieste.

Demonstr aci j as ruošia 
parėmimui Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos balsavi
mu reikalais. 4.

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., kovo (March) 19,1965



LAIŠKAS IŠ KANADOS
Apie farmerių ekonominius 

sunku mus
Andai gavau laišką iš sa

vo giminaitės - farmerkos, 
gyv. toli Šiaurės-vakarų Eik 
Point, Alberta, Kanadoje. 
Iš Niujorko gal bus dau
giau 3,500 myliu. Labai nu
siskundžia farm e riš kais 
ekonominiais sunkumais.

Rašo: —Dabartiniu laiku 
mūsų didelės farmos grei
tai liks bevertės. Mūsų ga
minami produktai atpigo 
iki bevertiško minimumo. 
Dabar mums moka “dyle- 
riai” už kiaušiniu tuziną tik 
11 c., o už žemesnę “greidą” 
C” tik 5 c. už tuziną. Mėsi
niai gyvuliai taip pat atpi
go iki prieškarinių laikų. 
Bet mašinerija, reikalin
giausia farmeriams, be galo 
brangi. Atrodo, vėl reiks 
grįžt prie arklinės darbo 
sistemos. Rašo, kad dabar 
farmeriai šeria kiaušiniais 
paršus ir šunis.

Mano ta giminaitė ten 
gyvena jau nuo 1931 metų, 
įsigijo jie ten net tris dide
les (po 100 akeriu farmas) 
Tuo laiku ten valdžia atida
rė naują rezervaciją-home- 
stead; naują gyvenvietę; at
eiviams - imigrantams vy-

' tą 4-rių farmų. Tai kaip se
niau Lietuvoj suvalkiečiai 
vadindavus “šimtamar
giais”.

Rašo, kad ir vienas da
bartinių dipukų jau turi 
“šekšiną”. Ir jis sako senie
siems farmeriams: Jeigu jis 
būtų čia gvvenęs nuo prieš
karinių laikų, tai būtų turė
jęs jau 12 farmų.

Klimatas tai]) pat ten ne
gailestingas, veik sibiriškas. 
Vasaros trumpos, žiemos il
gos ir šaltos, būna kartais 
nėr 40 laipsnų žemiau zero. 
Blogiausia kai žiemą iššąla 
šuliniuos vanduo, tuomet 
lauke - kieme daro krosnį- 
pečių ir šildo-daro iš sniego 
vandenį gyvuliams pagirdy
ti, arba bačkomis (sau, viri
mui) parsiveža iš toliau, iš 
ežeru. Malkų-kūro pas juos 
netrūksta, pirkt nereikia, 
bet darbo, darbo turi, kiek 
tik jie nori; vyrai nėr visą 
žiemą tik kuru rūpinasi.

Kanadoje dar yra progų 
pasidaiyti dideliu plotu že
mes savininku, “didvaldžiu” 
(feodalu) vakariu, ir šiau
rinėse srityse, bet žmoniš
kesnio gyvenimo galės su
laukti gal tik jų vaikų vai
kai. J. L.

J Vietnamą ruošiasi iškelti 
JAV pėstininkų pulkus

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ga- son rašo, kad nors dab? 
vo prašymą iš sovo genero
lų iš Pietų Vietnamo, kad 
ten būtų iškelta pėstininkų 
divizija. Pėstininkų divizi
joje yra apie 24,000 kari
ninku ir kareiviu.

i
JAV militaristai 

kad pėstininkai yra
lingi apsaugojimui JAV ba
zių, bet tas pats buvo sako-

; ma ir tada, kada buvo ten 
i iškelti marininkai, vienok,
kai tik 
jie susikirto su partizanais.

reika-

Kolumnistas Drew Pear-

respublikonų vadai, kaip 
Niksonas, rėkaloja už Viet
namo karą, bet kongresi
niuose rinkimuose 1966 ir 
prezidentiniuose 1868 jie 
kaltins Demokratų partiją, 
kaip karo partiją. Mat, W. 
Wilsonui būnant prezidentu 
JAV įstojo į Pirmąjį pasau
linį karą, Rooseveltui ei
nant prezidento pareigas— 
į Antrąjį pasaulinį karą, o 
Trumanas net be Kongreso 

į karąjuos iškėlė, tuojau užgyrimo šalį įvele
Korėjoje.

Dėl užpirkimo dovanu ! Literatūros Draugijos 
Tarybą Sąjungoje ! 50 metą jubiliejus

i
i 

G lobe Parcel Service,
Ine., prezidentas Mr. Mau-

• rice Rifkin neseniai sugrį-
I žo iš Maskvos, kur jis buvo 
nuvykęs biznio reikalais. 
Ten būdamas jis susitarė 
su tarybine įstaiga “Vnesh- 
posyltorg” dėl

Mieste pasidairius
Niujorko gubernatorius 

Rockefelleris priešinasi Ro
berto Mosės sumanymui 
statyti tiltą per Long Is
land Sound. Jis nori visą 
projektą dar toliau pastu
dijuoti.

Praėjusį pirmadienį buvo 
suruošta didelė jaunų žmo
nių demonstracija Foley 
Square aikštėje prie Jung
tinių Valstijų federalinio 
teismo. Jaunimas reikala
vo, kad federalinė valdžia 
suvaldytų Alabamos rasis
tus.

Našlė Rosalie G. Mellick, 
iš New Canaan, Conn., trau
kia teisman lėktuvų kompa
nijas ir valdžią, reikalauda
ma 15 milijonų dolerių at
lyginimo už jos vyro mirtį 
lėktuvo nelaimėje Jones 
Beach apylinkėje. Kaip ži
nia, toje nelaimėje žuvo 84

MIRĖ
Vidutinis kolegiją baigęs 
jaunuolis daug daugiau ži
no, negu paraijos kunigas.” 
Jis nurodė, kad katalikų 
bažnyčios operuojamos mo
kyklos toli atsilikusios 
moksle nuo viešųjų mokyk
lų. Jis reikalavo liautis

Carl Eric Belte, 61 m. am
žiaus, mirė kovo 14 d., m- 
muose. Laidotuvės į\ų*ko 
kovo 17 d., L. L National
kapinėse.

Karolis Beltė buvo 2-rojo 
pasaulinio karo veteranas, 
tad ir buvo palaidotas su 
militariškomis tradicijomis.

rams davė veltui po 160 ak- , 
rų farma. žinoma, tik miš
ku - “bušiais” apaugusią. 
Ten apsigyveno ir lietuvių 
bent keletą ar keliolika šei
mų.

Žinau, viena lietuvių šei
ma, tėvas su keturiais sū
numis, pasiėmė jie po far- 
mą ir galvojo praturtėsią, 
dvarininkais būsią. Bet far
merių likimas nepavydėti
nas. Ir iš tos penkių, vyrų 
šeimos dabar ten likes tik 
vienas. Kiti grįžo į miestus, 
o farmas pardavė už pus
dykį arba paliko valdžiai Už 
taksus.

Kviečia svečiuosna
Pažangiečiai latviai ir es

tai šį šeštadienį, kovo 20-os 
vakarą, turės savo metinę 
iškilmę—koncertą ir balių.

Kviečia lietuvius atvykti 
j i jų gražu ir smagų pobūvį, 
j Mūsų Aido choras išpildys 
; dali programos. Kaip visuo- 
' met. iie turės šaunią muzi- 
i ką šokiams. Gi prie salės tu
ri ir užkandinę, svečiams 
neteks nei alkti, nei liūdėti.

Rep.
i --------------------------

New Yorkas. — Sekma-

Bus iškilmingai atžymė
tas su gražiu koncertu, pra
kalbomis ir knygų paroda.: žmonės. Panašių bylų bus 
Atvažiuos Laisvės choras iš daugiau. 
Hartford, Conn., Wilma 
Hollis vadovybėje. Taipgi 
vietinis Aido choras su savo DeMille teatre 47-oje gat- 

užpirkimo solistais, kvartetais, 
dovanu Tarybų Sąjungoje red Stensler 
saviškiams. Galima bus čia 
užpirkti įvairiausius Tary- 

produkcijos 
tai visokį 

dviračius,

mis apie St. Thomas Aqui
nas.

Profesorė Mary Ann Gi- 
thens .reikalavo studentams 
laisvės organizuotis į poli
tinius klubus. Prof. Frank 
Galassi St. John’s Universi
teto studentų sukilimą suly
gino su Kalifornijos univer- 
s i t e t o studentų sukilimu. 
Visur studentija bruzda už 
žodžio ir susirinkimų laisvę.

Universiteto vadovybė su
sirūpinusi. Senomis dikta
toriškomis priemonėmis 13,- 
000 studentų nuraminti ne
bepajėgia.

Velionis buvo latvių kil
mės, bet pažįstamas ir new- 
yorkiečiams lietuviams. Jis 
buvo vedęs su Lilija Kava
liauskaite.

Užuojauta jo broliams ir 
seseriai.

•f

Žuvusių žmonių 
artimieji ieškos atlyginimo.

Rep.

Giminaitė dar rašo, kad 
po karo lyg ir “manija” bu
vo apsėdusi, ypač lietuvius 
(naujuosius) farm erių s, 
kad dasigyvent iki “seksi
nių” farmerių, t. y., turin
čių ketvirtainės mylios plo-

dienį, kovo 14 d., miesto da
lyje Harlem, kuri daugumo
je apgyventa negrų, įvyko 
protesto demon s t r a c i j o s 
prieš rasistinį terorą. De
monstracijose dalyvavo virš 
15,000 žmonių.

Mild- 
vadovybėje, 

dalyvaus programoje. Kal
bėtojai A. Bimba ir R. Mi- 
zara pateiks LLD 50 metų 
kultūrinės veiklos svarbiau
sius bruožus.

Būkime patys ir kvieski-

vėje Manhattane bus ro
domas filmas “Circle of 
Love.” Išlipdytame garsini
me parodoma aktorka Jane 
Fonda nuogoje pozoje. Ki
lo protestai, plakatas tapo 
uždengtas. Užprotestavo ir 
pati Jane Fonda. Ji sako, 
kad ji ten nuoga uždėta be

| bu Sąjungos
i daiktus, kaip 
i maistą, taipgi 
siuvamas mašinas, 
televizorius, net ir automo-1 me kitus atsilankyti.

Įvyks sekmadienį, kovo jos leidimo. Žada teatrą 
28 d., Schwaben salėje, 474 traukti teisman už jos “pa- 
Knickerbocker Ave., Brook-1 žeminimą” publikos akyse, 
lyn, N. Y. Bilietas tik $1.25. ’

Pradžia 2 vai. po pietų.

bilius. Tarybinė įstaiga to
kių daiktų turi gatavų ir, 
gavus užsakymą, gali tuoj 
pristatyti pagal nurodymus.

Šiuo reikalu Niujorke ta
po įkurta nauja įstaiga— 
“Podarog i f t s, Ine.”, 220 
Park Ave., New Yorke. Ten Į 
bus įrengt puošni vieta, kur 
virš minėtų daiktų pavyz
džiai bus išstatyti. Kas no
rės juos savo artimiesiems 
Tarybų Sąjungoje užsakyti, 
galės juos pamatyti. Rifkin 
sako, kad naujoji įstaiga 
pradės operuoti apie balan
džio mėnesio vidurį. Jis yra 
jos prezidentas ir žada as
meniškai viską tvarkyti ir | 
prižiūrėti, kad patarnavi
mas būtų kuo puikiausias, ir ten, matyt, tuoj grįš.

SVEIKINA Iš MIAMIO
Mūsų Aido choro narė 

Julija Lazauskienė sveikina 
visus aidiečius, “Laisvės” 
personalą ir kitus lietuvius 
šiauriečius.

Ji svečiuojasi pas dukterį 
ir žentą Liliją ir Bill. Rašo, 
kad smagu būti su anūkė
liais. Pasimato su daugeliu 
brooklyniečiu Miamio Soc. 
Klube. V .

Ačiū jai už linkėjimus ir 
laukiame sugrįžtant.

Sveikina iš Floridos

Niujorkas ir visi šokius- 
muziką mylintieji amerikie
čiai vėl labai laukia pasiro
dant garsiosios Moisejevo 
šokėjų, grupės. Ji jau at-

Buvęs “Laisvės” darbinin- vyksta čia ir Kanadoje gaąt- 
kas, Nikis Pakalniškis, ra-; roliuoti. ' 
šo iš Clearwater, Floridos, į šešias savaites. ■ 
kur jis svečiuojasi pas bro-! 
lį ir brolienę P. ir A. Pakal
niškius.

“Geriausių linkėjimų vi
siems laisviečiams ir mano 
pažįstamiems’,” rašo Nikis.

N. Pakalniškis su šeima 
šiuo metu gyvena Čikagoje

Niujorke išbus 
— . nuo ge- 

• gūžės 18 iki birželio 30 d.
Netenka abejoti, jog šita 
puiki šokių-muzikos trape 
turės didelį pasisekimą.

Lietuvių Literatūros Draugijos 50 Mehl Jubilejus
SU KNYGŲ PARODA, KONCERTU, PRAKALBOMIS

Miesto taryba svarsto pa
siūlymą “suvaldyti” miesto 
majorą, kad jis negalėtų 
be tarybos pritarimo pradė
ti statybos ir kitokių pro
jektų. Dabar jis, girdi, vyk
do tokius sumanymus, ku
riems neturi tarybos užgy
rimo.

SUėMe ĮTARTUS KAIP 
VAIKINO ŽUDYTOJUS
New Yorkas. — Kovo 12 

dieną požeminio traukinio 
vagone peiliu buvo nudur
tas Andrew Mormile, 17-os 
metų jaunuolis. Tuo metu 
vagone buvo apie 12 įmo
nių. Jie išsiskirstė ir neatsi
liepė į policijos raginimą 
liudyti, ką jie matė. Taip 
sakoma viešai.

Bet policija jau areštavo 
du: Terry Toomerį, 18-kos 
metų, ir Christ Lynch, 17 
metų. Sako, turį įrodymų, 
kad jie Mormilę nudūrė.

Tokio. — Japonų laikraš
čiai rašo, kad Celebes salo
je, Indonezijoje, įvyko že
mės drebėjimas. •

Buenos Aires. — Parla
mentariniai rinkimai rodo,,, 
kad peronistai, antroji par
tija iš eilės daugiausiai ^a-.' 
vo balsų. ,it

NAMIE REIKALINGI 
VAISTAI

(Tąsa iš 5-to puslapio) 
valo nešvarias žaizdas ir * 
įdrėskimus. Žaizdą gausiai 
suvilgius tuo peroksidu, at
siranda daug putų, su ku
riomis išsiskiria nešvaru
mai. Putos nuimamos šva
riais vatos tamponais, o 
paskui uždedamas sterilus 
tvarstis.

Vandenilio perok s i d a s 
stabdo kraujavimą. Jei te
ka iš nosies kraujas, į nosį 
įdedamas vandenilio perok
sidu suvilgytas vatos tam
ponas arba įlašinami jonkeli 
lašai į nosį.

Baktericidinis pleistr a s, 
(adhesive bandage), {mir
kytas brilįjantine žaluma ir 
kitomis antisepsinėniis me
džiagomis, patogus sutei
kiant pirmąją pagalbą. Jis 
dedamas ant nedidelių žaiz
dų, įbrėžimų. .Pleistąs užde
damas tięsįai ^nt .* žąjįzdo.s. 
Jis šūnaįkina infekęų^, .už
dengia ’ žaizdos pavįršiiĮ, 
izoliuoja jį nuė sąlyčio su 
aplinka. Uždėjus bakterici
dinį pleistrą, galima toliau 
tęsti namų ruošos darbus.

Boro rūgštis vartojama 
akims, žaizdoms praplauti, 
gerklei ir burnai, .skalbti. 
Vienas arbatinis šaukšplis 
boro rūgšties ištirpinamas 
karšto vandens stiklinėje. 
Gautasis 2 procentų tirpalas 
vartojamas šiltas.

____ _____

AIDO CHORAS. VADOVĖ MILDRED STENSLER
TAIPGI DAINUOS LAISVĖS CHORAS, IŠ HARTFORD, CONN., VADOVĖ WILMA HOLLIS

Brooklyno Bedford-Stuy- 
vesant srities gyventojai 
pasiuntė į Albany valstijos 
valdžiai reikalavimą, kad ji 
uždarytų gėrimų pardavi
nėjimo krautuves. Reika
lavimą pasirašė 12,000 gy
ventojų. Ypač negrų orga
nizacijos remia šitą reika
lavimą.

Garsusis klubų savinin
kas Pilly Rose nutarė Izra
eliui paaukoti savo skulptū
rų kolekciją. Ten jos bus 
sudėtos į specialų muziejų. 

. Jų vertė esanti labai didelė. 
Jis už jas šiaip parduoda
mas galėtų gauti visą mili
joną dolerių!

KALBĖTOJAI: R. MIZARA ir A. BIMBA

Sekmad., Kovo 2% Pradžia 2 v. Popiet
SCHWA BEN HALL, 474 Knick erbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Įėjimas $1.25 / Kviečia Rengėjai

Tikra revoliucija vyksta 
didžiajame katalikų bažny
čios St. John’s universitete. 
Studentų pradėtą kovą prieš 
kunigų ir davatkų vadovy-! 
bę universitete palaiko kai 
kurie profesoriai. Praėjusį 
pirmadienį keli profesoriai 
dalyvavo ir kalbėjo skait
lingame studentų susirin
kime.

Pirmą kartą to universi
teto istorijoje profesoriai 
išdrįso prabilti prieš uni
versiteto administraciją. Is
torijos departamento profe
sorius Gannon pakeltu bal
su sušuko: “Kunigų visaga* 
liškumo dienos pasibaigė.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

r-i

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami :

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Av©., Ozone Perk, N. Y., 11417

6 pu»L-Lai»v« (Liberty)-Penkt., kovo (March) 19t 1965




