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KRISLAI
Užbaigsime gražų darbą 
Ir vėl nuostolis 
Ai^zžinot, ko jie bijosi? 
Kovos dar paaštrės 
Tik tiesos tenorime 
Už moterišką drąsą 
Istorinis įvykis 
Koks čia pablūdimas?

— Rašo A. Bimba —
• Ruoškimės skaitlingai daly

vauti Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavime. Tegu jis

Ne visi Jungtinių Valstijų 
žmones turtingai gyvena

Ko- $3,000 per metus, 
spauda, girdama 618 šeimų virš trijų tūks- 

Jungtinių Valstijų žmonių tančių dolerių. Tuo gi kar- 
gyvenimą, rašo, būk kiek- tu buvo 8,318,646 šeimos, 

! viena šeima turi per metus i kurios turėjo įplaukų po 
vrš $6,000 įplaukų. Tai di- | virš $10,000.
dėlė netiesa. Tokį “palygini
mą” ji padaro sumušdama į

Wasbhingtonas. 
mercinė

o 8,976,-

LAISVĖS' VAJUS 
GĄVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prailgintas iki 1964 metų sausio 31 dienos 
— o —

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

13624 
11625 

8032 
4674 
4404 
3902 
3454 
3400 
2812 
2532

Atsiliepimai apie Kinijos 
ir Prancūzijos santykius

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybės orga
nas “Izvestija” svei kiną 
Prancūzijos ir Kinijos at- 
steigimą diplomatinių ry
šių. Laikraštis rašo, kad 
tai realistinis pasielgimas. 
Tarybų Sąjunga visuo m 
buvo už tai, kad Kinija turi 
užimti pasaulyje ir Jungti
nėse Tautose jai atitinka
mą vietą.

“Izvestija rašo, kad Va-1 
karuose spekuliavimas, būk:

e 1 0 f j JCA A VCAiAO UHAU1 \J

diplomatiniai Kinijos ir cjabar Kinijos priėmimas į 
Prancūzijos ryšiai “nepa- ( Jungtines Tautas turi būti 
tiks TSRS vadams”, tai mę-_Lpirmas žingsnis. Jis pareiš

kė: “Aš nenoriu dalyvauti 
suokalbyje žmones marinti 
badu... Dabar turi būti per
žiūrėti ir santykiai su Ku

karų delegatai supranta, 
kad Prancūzijos ir Kinijos 
užmezgimas ryšių turi pa
saulyje didžios svarbos. Jie 
sako, kad be Kinijos ir 
Prancūzijos dalyvavimo ne

 

galį būti sėkminga nusi

 

ginklavimo konferencija.

ostonas. — H,arward 
School of Business admini
stracijos klube kalbėjo Ed.

i O’Lamb, JAV industrialis- 
i tas. Jis sakė, kad Prancūzi- 
i ja realistiniai pasielgė, o

Aišku, kad šeimų turin
čių iki $3,000 metinių įplau
kų ir tų, kurios gauna vrš 
$10,000, nėra vienodas gy
venimas.

bus vienas iš geriausių. Jame į daiktą visų įplaukas, jų 
galėsime pasidžiaugti gražiai tarpe visokių 
pravestu vajumi ir pasitarsi- viršininkų, kurie per vieną 
me apie savo laikraščio ateitį, j cpena gauna virš tūkstančio 

Suva 7i a vi m k m n vmia v o ,
dolerių, ir paprastų darbi
ninkų. 1

Kaip pavyzdį galime čia Kubą, 1963 metais Jappnija 
priminti štai tik kelių vir- • pardavė Kubai prekių už 
šininkų įplaukas: Frederic I $2,200,000 ir pirko už $7,- 
G. Donner, General Motors 390,000. Tais pat metais 370 
Corp, prezidentas, per me- vakarų laivai gabeno pre- 
tus gauna $643,975. Henry kės į Kubą.

pirmi- 1964 metais iš Kubos yra 
$540,000. pasirengę pirkti cukraus: 

Union Car- Ispanija 200,000 tonų, Olam 
identas, me- dija — 100,000 tonų, Japo- 

kuna $354,000 nija ir Marokas po 100,000 
ir panašiai kiti. Į tonų.

Visokie kompanijų virši-; 
ninkai,' filmų artistai, tele-

Suvažiavimas, kaip žinia, 
įvyks vasario 9 d.

Mano labai senas pažįsta
mas, geras draugas ir dar 
“parapijonas” iš Lietuvos, či- 
kagietis Antanas šešelgis šio
mis dienomis buvo pradėjęs 
“Laisvei” bendradarbiauti. Jo 
korespondencijos buvo geros, 
gižios. Bet štai ateina žinia, 
kad staiga šį taurų draugą 
mirtis išrovė iš mūsų tarpo. 
Kaip gaila, koks nuostolis!

Mano ;
Antano artimiesiems 
gams čikagiečiams, su kuriais 
jis tiek daug metų gyveno ir 
veikė.

ko r po racijų

Ford II, Fordo Co. 
ninkas, gauna 
Morse G. Dial,

giliausia užuojauta bide Corp, prež 
rtimiesiems ir drau- tinės algos geli

’ Pasirodo, kad sausio 11 d. 
Niujorke vėl buvo susirinkę 
Lietuvos priešai, pasak velionį i 
Prūseiką, “sunešę savo klum-1 
peš.” j

Ir ko jie ten buvo suvykę? 
Kokia baimė juos ten sune
šė ?

Atsakymą randame sausio
22 d. “Keleivyje.”

Išsigando jie pagerėjusių 
santykių tarp Rytų ir Vakarų. 
Pavojus esąs Vakarų valsty
bių ir Tarybų Sąjungos “kai 
kuriais klausimais susipratimo 
ir pasirašymo sutarties?”

Vadinasi, jie mato pavojų 
naujo karo grėsmės sumažė
jime. Jie nori užstoti kelią

Civilinių laisvių ir lygių tei
sių negrams judėjimo vadai 
vietoje persergsti tuos, kurie 
žada Kongrese visomis ketu
riomis priešintis civilinių tei
sių programos priėmimui. Jei 
ši programa nebus priimta, 
tai per visą kraštą užvirs to
kios kovos, kokių mūsų šalies 
istorija dar nebuvo mačiusi.

Dabartinės kovingos de
monstracijos Georgia valstijos 
sostinėje Atlanta yra tik ma
žytis pavyzdėlis tų išstojimų, 
kokius pamatysime, jeigu!

Washingtonas. — Nepai
sant JAV nusistatymo prieš
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ko nėra tolesnio, kaip ši Va-

ninkai, filmų artistai, tele- Washingtonas. — Prezi- 
vizijos artistai ir tų progra- dento Johnsono paskirta 

Į mų vedėjai ir aukšti valsty
biniai pareigūnai turi dide- 

I les algas.
i štai 1960 metais gaunan
čių nuo $100,000 iki $150,- 
000 per metus buvo 115,4i93 
asmenys; nuo $150,000 iki 
$500,000 metinių įplaukų 
turėjo 9,997 asmenys, o 
virš milijono dolerių—306.

Tais pat metais mūsų ša
lyje buvo 6,983,752 šeimos, 
kurių metinės įplaukos bu
vo žemiau $1,000, taipgi bu
vo 14,280,498 šeimos, kurių 
įplaukos buvo nuo $1,000 
iki $2,500 perminėtus.

Dabar U. S. Internal Re
venue viršininkai paskelbė, 
kad 1962 metais buvo 
9,352,602 šeimos, kurios me
tinių įplaukų turėjo mažiau

komisija ištyrimui faktų 
nužudyme prezidento Ke
nedžio pirmiausiai šauks 
apklausinėjimui Lee :.0s- 
w.aldo našlę Mariną.

Washingtonas. — Devy
nių Lotynų Amerikos šalių 
laivu savininkai išreiškė ne
pasitenkinimą prieš JAV 
varžymą jų laivų prekybos. 
Suprantama, prieš JAV 
įtraukimus į “Juodąją kny
gą” laivų, kurie plaukia į 
Kuba, c

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretorius R. Mc
Namara sakė, kad “JAV 
turi paruošti militarinės 
jėgas, kurios galėtų sutrėk
šti raudonųjų bloką”.

Madridas. — Čionai lan
kėsi John A. McCone (JAV 
Centrinės Žvalgybos Agen
tūros vir š i n i n k a s ), 
tarėsi su F. Franco. Jie 
rėsi Kubos reikalais.

ir 
ta-

Kongrese reakcionieriams pa- j Saigomis. —- Pietų Viet- 
vyktų savo kėslus pravesti. '
• :— j iš 100 įtvirtinimų Mekongo

upės slėnyje, nes negalėjo 
atsilaikyti prieš partizanus.
-------------------------------

Ekstra
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė protestą Jung
tinėms Valstijoms prieš el
gesį JAV militarinių jėgų 
Vokietijoje. Sausio 28 d. 

I JAV karinis lėktuvasI ------- ------------ v nituuis icmu t

(namo valdžia pasitraukėl“T-39”, 26,000 pėdų aukšty-

1032 , ........ ................. ..............
712 i C. Belunas, Detroit, Mich.

— O —
M. Vąlilionienė, Miami, Fla., prisiuntė naują prenu

meratą ir atnaujinimų. Jonas Smalenskas užmokėjo už 
tyis naujas prenumeratas.

J. J. Mockaitis, Bridgeport, Cbnn., prisiuntė naują 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

72
36

.-VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas* — Nauja gru

pė militaristų, priešakyje 
su generolu^N; Khanhu, nu
vertė militaristų “juntą”, 
kuriai vadovavo generolas 
D. Van Minhas. Naujo per
versmo vadai areštavo apie 
dešimt buvusios “juntos” 
šalininkų generolų.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos rėmė buvusį 
militaristų “juntos” režimą. 
JAV valdininkai prielan
kiai atsiliepia apie generolą 
Khanhą, bet sako, kad 
Jungtinių Valstijų ten esa
mi karininkai nerėmė jo 
perversmo.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pareiškė, kad ne
gali būti dviejų Kinijų, nes 
Formoza-Taiwanas yra ne
dalinama’ Kinijos dalis.

Londonas. — Robertas 
Kenedis, JAV Justicijos 
sekretorius, pirm išvyko iš 
Anglijos, ragino anglus ne- 
plėsti prekybos su Kinija. 
Anglai nieko į tai nesakė, 
nes Anglija su Kinija 
diplomatinius ryšius 
1950 metu, c

turi
nuo

vy-
pa-

Ottawa. — Kanados 
riausybė nieko nedarys 
kenkimui santykių su Kini
ja, su kuria jau ir pirmiau 
vedė plačią prekybą.

Lisabonas. — Portuga
lijos vyriausybė sutinka su 
Prancūzijos pasielgimu, nu
matoma, kad ir ji pripažins 
Kiniją.

ir Prancūzijos atsteigimas 
diplomatinių ryšių yra su
tvirtinimas skirtingų san
tvarkų koegzistencijos.

Paryžius. — Sausio 27 
dieną Prancūzija sulaužė 
Jungtinių Valstijų izoliaci
ją prieš Kiniją. Nuo Koriu 
jos karo, tai pirmoji Vaka
rų didelė valstybė užmegzti 
diplomatinius ryšius su Ki
nija.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė išreiškė nepasi
tenkinimą Prancūzijos pa
sielgimu, ypatingai tuo me
tu, kada Kinija darosi veik
lesnė pietrytų Azijoje.

Hongkongas. — Užmez
gimas diplomatinių ryšių 
tarp Paryžiaus ir Pekino, i 
tai yra labai didelis diplo-1 
matinis ir moralinis Kinijos | T 
laimėjimas prieš Jungti 111 
Valstijas. Ypatingai po 
kada JAV viešai dėjo _ ačis. — Pakistano vy- 
stangas neprileisti Prancū- Hausybė. pilnai sutinkamu 
zijos prie to.

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusiginklavi m o 
konferencijoje Rytų ir Va-

Pekinas. — Kinijos vadas 
Mao Tse Tungas per radiją 
kreipėsi i Japonija, kvies-

Įėjimą JAV imperializmo. 
Jis pažadėjo pilniausią pa
galbą Japonijos liaudžiai. 
Sakė, kad kinų ir japonų 
yra pareiga bendrai kovoti,t 
kad “niekais paversti JAV 
imperialistų agresyvius ka
ro planus”.

Tokio. — Japonijos val
džia užtikrino JAV Valsty
bės sekretorių Ruską, kad 

V Japonija nedidins prekybos 
su Kinija. Bet tuo pat kartu 

j japonai industrialistai rei- 
i kalauja savo valdžios, kad 

’ukdytų jų užsienio

Prancūzijos pasielgimu. Sa
ko, kad tas pasitarnaus tai
kos reikalams, ypatingai

j Chicagos menševikų dien
oraštis skundžiasi. Girdi, Bim
ba “nori, kad mes girtume 
viską, kas darosi Lietuvoje.”

Niekados niekur tokio noro 
nesu paskelbęs.. Ko aš ir visi 
Amerikos pažangiečiai nori ir 
reikalauja, tai kad klerikalų, 
smetonininkų ir menš e v i k ų 
spauda tiesą apie Lietuvą sa- 

• vo skaitytojams pateiktų. 
Mums labai pikta, kad toji 
spauda tik puola, tik šmeižia 
ir niekina viską, kas nūdienė
je Lietuvoje dirbama, daro
ma ir kuriama.

Jeigu dar ir nelabai gudri 
Elzbieta gali būti Anglijos 

^karaliene, tai kodėl negalėtų 
Pusėtinai protinga viena kuri 
Moteriškė būti mūsų krašto 
prezidente ?

Galėtų būti ir kada nors 
bus...

Tuo tarpu norisi pasveikin
ti senatorką iš Maine valsti
jos Mrs. Smith, kad ji pasimo- 
jo laimėti nominacijas į pre-

ziento vietą Respu b 1 i k o n ų 
partijos suvažiavime.

Ji, matyt, drąsi moteris, tik 
beda, kad ji randasi reakcio
nierių politinėje šeimoje, ir 
jeigu bytų išrinkta preziden
te, nieko naujo ir nieko ge
ro neduotų nei Amerikai, nei 
pasauliui.

Taigi, Prancūzija pripažino 
Kiniją. Tai tikrai didelis is
torinis įvykis. Stebėkite: tarp
tautinėje politikoje bus dide
lių pakaitų.

Kas pasidarė mūsų apsigyni
mo sekretoriui ponui McNa- 
marai? Nejaugi jis kalba 
•prezidento Johnsono lūpomis, 
kai jis sako, kad mums dar 
labiau ir labiau reikia gink
luotis, — apskiginkluoti taip, 
kad vienu baisiu mostu galė
tume nušluoti ne tik Tarybų 
Sąjungą, bet visą socialistinį 
pasaulį ?!

j e, 500 mylii> greičiu skrido 
Rytų Vokietijoje į rytus. 
TSRS karo lėktuvas pakilo, 
įsake JAV lėktuvui nusilei
sti, kada neklausė, tai darė 
įspėjimo šūvius, bet ir į tai 
JAV lėktuvo komanda ne
kreipė dėmesio. Tada TSRS 
lakūnas elgėsi sulyg terito
rijos apsaugos instrukcijų 
—nušovė JAV lėktuvą. 
TSRS vyriausybė griežtai 
protestuoja prieš JAV mili- 
taristų provokacinį elgesį

Washingtonas.

Maskva. — Tarybų Są
junga užprotestavo prieš 
anglų puolimą Afrikos žmo
nių. Taipgi įspėjo, kad ang
lai nesikištų į Zanzibaro 
respublikos reikalus.

Maskva. — Sulaukęs 69 
metų amžiaus mirė genero
las Sergejus Petrikovskis, 
buvęs Lenino artimas drau
gas.

Madridas. — Generolas 
Franco atsakė į Chruščiovo 
laįšką nusiginklavimo rei
kalais. Pripažino, kad tai 
labai svarbus reikalas... Tas 
rodo, kad Ispanija siekia 
diplomatinių ryšių su TSRS.

New Delhi. — Indijai ne
patinka Prancūzijos pasiel
gimas. Indusai numato, kad 
tas pakenks jų kovai prieš 
Kiniją Kašmyre.

Madridas. — Fašistinė 
Ispanija nekeis savo santy
kių su komunistine Kinija.

JUSTAS PALECKIS 
MEKSIKOJ

ELTA praneša, kad sau
sio 24 d. iš Maskvos į Mek
sikos miestą, Meksikos kon
greso pakviesta, išvyko at
sakomajam vizitui TSRS 
Aukščiausiosios T ary bos 

1 delegacija.
Delegaciją sudaro TSRS 

Aukščiausiosios Tary bos 
Prezidiumo Pirmininko pa
vaduotojas, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tar y b o s 
Prezidiumo pirmininkas J. 
Paleckis. TSRS Aukščiai 
siosios Tarybos deputatai 
M. Gapurovas, V. Isajevas, i 
T) TZ/xr/Trnin A 1\/Tn ni n xrn n

Washingtonas. — Dabar 
jau 49 valstybės yra pripa
žinę Kiniją, jų tarpe 45, ku
rios įeina į Jungtines Tau
tas, ir 5 NATO narės. Kini
ją yra pripažinę sekarrtos 
valstybės: Afganistanas, 
Albanija, Alžyras, Bulgari
ja, Burma, Burundi, Kam
bodža, CĮeilonas, Kuba, Če
koslovakija, Danija, Suomi
ja, Prancūzija, Gana, Gvi
nėja, Vengrija, Indija, In
donezija, Irakas, Izraelis, 

ęnija, Laosas, Malis, Mon- 
ija, Marokas, Nepalis, 

Olandija, Norvegija, Pakis
tanas, Lenkija, Rumunija,1 • 
Rytų Vokietija, Senigalis, 
Somalis, Sudanas, Švedija, 

Šiau rėš

Saigonas. — Mieste pasi- 
. reiškė 600 nauji cholera su 
sirgimai. Pilnos ligoninės 

JAV sergančių. Daktarai numa- 
vyriausybė kaltina TSRS, Į to, kad per kelias savaites
kad jos lakūnas be reikalo mirs apie 3,000 žmonių, 
nušovęs JAV lėktuvą, ku
riame žuvo trys karininkai.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia mano, kad 
Prancūzijos pripažinim a s 
Kinijos sutvirtins komunis
tinį judėjimą visoje Azijo
je.

i Tokio. — Kinija per radi- 
Į ją ragino japonus: “Vykite 
i iš savo šalies Jungtinių 
Valstijų militarinės jėgas”.

Londonas, -y Turkija pa
sitrauks iš konferencijos 
Kipro , respublikos reikalais.

P. Kozyris, A. Mačiavaria- Šiaurės Korėja, 
nis, K. Aga Dadašas, N. Vietnamas, Šveicarija, Siri- 
Taranušičius.

Londonas. —Anglija pra
šo, kad Jungtinės Valstijos 
pasiųstų dalį savo militari- 
nių jėgų į Kipro salą.

Pekinas. — Jau 276-tu 
kartu Jungtinių Valstijų 
militarinis lėktuvas skrai
dė virš Kinijos teritorijos.

Taipei, Formoza. —čiang 
Kaišeko ir JAV militarinės 
jėgos daro karinius prati
mus.

APIE PAKISTANO IR 
KINIJOS SIENĄ

Karačis. — Pakistano ir 
Kinijos komisija jau atlieka 
demarkaciją sienos tarp 
Pakistano ir Kinijos Kaš
myro srityje. Nustatoma 
siena per 300 mylių ilgio 
nuo Afganistano iki Kara- 
karumo perėjos. Pagal su
tartį Kinija perdavė Pakis
tani 750 kvadratinių my
lių plotą.

ja, Tonganika, Tunisija, 
Uganda, Jungtinė Arabų 

| Resbublika, Anglija, Tary- 
i bų Sąjunga, Jemenas, Jugo
slavija ir^Zanzibaras.

eturiolika valstybių 
ripažįsta nei Kirrfjos, 

Čiang Kai-šeko režimo, 
valstybių seka Jungtinių 
Valstijų politiką—pripažįs
ta tik Čiang Kai-šeko reži
mą, daugumoje, jos mažos 
Lotynų Ąmerikos valsty
bėlės, Afrikos ir NATO na
riai.

ne-
nei
40
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Kas toliau?
BUSIMOSIOS KARTOS, skaitydamos istoriją, la

bai kvatosis, užtikusios tokį dalyką, kaip kėlimas triuk
šmo dėl to, kad Prancūzijos valdžia 1964 m. sausio 27 d. 
sumezgė diplomatinius ryšius su Kinijos Liaudies Res
publika.

Kvatosis, juoksis žmonija dėl JAV valdančių
jų sluoksnių keliamo triukšmo, bet dar daugiau stebėda
miesi žmonės juoksis dėl to, kad Washingtono valdžia 
net ir šiuo metu nepripažįsta Kinijos Liaudies Respubli
kos!

Prancūzijos valdžia visgi susiprato, kad reikia pa
žvelgti į padėtį realiomis akimis, kad reikia pripažinti, 
jog yra šalis,—su arti 700 milijonų gyventojų šalis,—per 
14—ką metų besitvarkanti naujais socialistiniais pagrin
dais, kad negalima sakyti, jog tokios šalies nesą ir ne
reikią su ja turėti jokių diplomatinių ryšių.

Tačiau Washingtono kietakakčiai dar vis nuduoda, 
būk tokios šalies nesą—atsisako suprasti ir vertinti tarp
tautinę padėtį tokia, kokia ji yra, o ne tokia, kokios jie 
norėtų kad būtų.

De Gaulle pripažino Kinijos Liaudies Respubliką 
prieš Washingtono norą, nepaisydamas jo protestų. Ir 
šiuo savo mostu De Daulle uždavė smarkų smūgį mūsų 
šalies politikai, mūsų šalies valdovams.

“Paryžiaus-Pekino susitarimas sumegzti diplomati
nius ryšius,” rašo “The New York Times”, “yra smūgis 
daugiau amerikiniam prestižui negu amerikiniams tau
tiniams interesams.”

Nesvarbu, į kurį mūsų šalies “sektorių” De Gaulle 
kirto smūgį, bet jį kirto. Tai smūgis, kurio Washingto- 
nas ilgai nepamirš.

Nepripažinimo politika, kurią pradėjo Trumanas su 
Achesonu, o vėliau tęsė ir “išvystė” Dullesas, buvo neti
kusi, pragaištinga. Ir mes tai nuolat viešai kritikavome.

Visos kalbos apie nusiginklavimą, apie šaltojo karo 
..baigimą pasaulyje juk kalbomis tik ir pasiliks, kol nebus 
atlikti patys elementariniausi tarptautiniai dalykai—-pa
laikymas diplomatinių ryšių tarp tokių valstybių, kaip 

.milžinas Kinija ir Jungtinės Valstijos.
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NETEISINGA, BLĖDINGA mūsų kraštui politika 
•yra ne tik Kinijos Liaudies Respublikos nepripažinimas.

Sausio 23 d. Leningrade 
TSRS Mokslų fizikos - techni
kos instituto mokslinėje tary
boje Jūras Požėla sėkmingai 
apgynė fizikos - matematikos 
mokslų daktaro disertaciją. 
Tai pirmasis puslaidininkių fi- 
z i k o s specialybės daktaras 
Lietuvoje.

1958 metais Jūras baigė 
prie TSRS Mokslų akademijos 
puslaidininkių instituto aspi
rantūrą. Ten jis pradėjo tirti 
puslaidininkių savybes stip
riuose elektroniniuose lau
kuose. Iš šios srities jis pa
skelbė apie 30 mokslini ų 
straipsnių, gavo eilę autorinių 
teisių. Juro Požėlos vardas 
žinomas puslaidininkių fizikos 
specialistų tarpe ne tik Tary
bų Sąjungoje, bet ir užsienyje. 
Jūras dalyvavo tarptautinėse 
konferencijose puslaidininkių 
klausimais Čeko Slovakijoje, 
Pra n c ū z i j o j e, Angį i j oje.

Jūras Požėla yra lietuviškų
jų fašistų 1926 metais sušau
dyto Įžymaus revoliucionie
riaus, Lietuvos kompartijos 
Cenitro Komiteto sekretoriaus 
Karolio Požėlos sūnus. Jis gi
mė Maskvoje. Kai tėvas žu
vo, Jurui buvo vos vieneri me
tai. Rašytoja Eugenija Taut- 
kaitė sūnų išauklėjo padedant 
Tarybų valdžiai. Jūras daly- . 
vavo tarybinės armijos lietu
viškuose daliniuose kovoda
mas prieš hitlerinius grobikus, 
už Lietuvos laisvę.

Šiuo metu Jūras Požėla yra 
TSRS Mokslų akademijos fi
zikos ir matematikos instituto 
direktorius.

Jo moksliniai laimėjimai 
džiugina visus Tarybų Lietu
vos darbo žmones, visus dorus 
mūsų tėvynainius emigraci
joje.

Prieš pora metų esu daug I didžiausias turtas—tai že- 
rašęs apie Panamą. “Lais-|mė. Pirmiau atvykusieji už- 
vėje” tilpo daugiau straips
nelių apie Panamą, nei apie 
kurią kitą Lotynų Ameri
kos šalį. Bet dabar, kuo
met . radijas suskambėjo 1 ir 
laikraščių antraštės sumir
gėjo nemaloniomis žiniomis 
apie Panamą, kur žmonių 
kraujas liejasi ir gyvastys 
žūsta kovoje už geresnes 
gyvenimo sąlygas, tai ir vėl 
reikia mesti žvilgsnį į Pa
namą, kur aš pragyvenau 
apie pustrečių metų ir su 
kuria teko pusėtinai susi
pažinti.

Panamos sąsmauga yra 
9-oje šiaurės paralelėje 80- 
ame vakarų meridiane. Ta 
sąsmauga, lyg raištis, suri
ša šiaurinį Amerikos konti
nentą su pietiniu. Plačiau
sioj vietoj Panamos są
smauga siekia 110 mylių, 
siauriausioj — 36. Jos ilgis 
apie 477 mylios. Pacifiko 
krantai, su jo įlankomis, 
sudaro 770 mylių pajūrio.

Panamos plotas—apie 29,- 
000 ketvirtainių mylių. Da
bar gal jau turi netoli mi
lijono gyventojų. Išskiriant 
porą kalnų netoli Costa Ri
ca rubežiaus, kurių aukš
tis siekia virš 11,000 pėdų, 
abelnas kalnų aukštis nuo 
200 iki 1,500 pėdų. Pana
mos kalnynas palyginti dar 
jaunas. Visi kalnai vulka
ninio tipo: su stačiais ir 
gauruotais šlaitais. Lygios 
žemės ne per daugiausia. 
Beveik vidurkiu sąsmaugos, 
išilgai, tęsiasi kalnagūbris, 
vadinamas Continental Di
vide. Nuo jo, skersai są
smauga upeliai teka žemyn

valdo didžiausius ir derlin
giausius jos plotus. Ta že
mė priklauso jiems ir jų 
jų šeimoms .— ateinančioms 
gentkartėms. Jie sukoloni- 
zuoja ne tik vietinius gy
ventojus, kaip tai indėnus ar 
kitus - nepažangius, kurie 
gyveno iš seniau necivili
zuotose šalyse. Didžiųjų 
plotų žemės savininkai, jei 
ir ne visai pavergia, tai taip 
beširdiškai juos išnaudoja, 
kad jų buitis vis tiek ver-

KANADIŠKIAME
KVEBEKE

“Liaudies Balsas” rašo:
Pažanga skverbiasi, kad ir 

labai lėtai, Į visus pasaulio
- O kaip su Kuba? Argi tai leistina, ar gi tai žmoniška pa
siryžti marinti badu šešis milijonus žmonių, gyvenančių 

•- saloje tik už 100 mylių nuo mūsų šalies sausžemio?
Bet taip daroma! Ir daroma tik dėl to, kad Kubos 

-žmonės pasirinko naują kelią—socialistinį kelią.
• Dabar jau viešai pripažįstama, kad ekonominis boi- 

■’ kotas, kurį Kubai skelbia mūsų šalies vyriausybė, Kubos 
* badu nenumarins. Kuba turi gerus bičiulius ne tik socia

listiniame pasaulyje—net ir kapitalistiniai’ kraštai ne- 
■ ■ klauso Dėdės Šamo gąsdinimų ir veda prekybą su Kuba.

Tas pats Prancūzijos De Gaulle pareiškė, kad Prancūzija 
'• prekiaus su Kuba, kad ji neklausys Dėdės Šamo gąsdi

nimų.
Visoje Lotynų Amerikoje kyla vis didesnis bruzdėji

mas prieš mūsų šalį, prieš JAV. Įvykiai Panamoje dar 
ne viską pasako. Svarbu, kad Argentina, Brazilija, Mek
sika ryžtasi bendromis jėgomis išeiti iš ekonominės ak
lavietės nepriklausomai nuo JAV. Svarbu, kad Argenti- 

t: na, Brazilija ir Meksika stoja už tai, kad Kuba būtų ne
boikotuojama, o dalyvautų tame naujame Lotynų Ameri- 

tkos respublikų mojimesi atsisakyti keliaklupščiauti prieš 
npedę Šamą?

... Regimai po mūsų akių mūsų šalies prestižas pasau
lyje krenta žemyn, užuot kilęs aukštyn. Vedamas karas 
. Pietų Vietname JAV vardo nepakelia, o jį žemina.

/ Visa tai, mūsų nuomone, rodo, kad prezidentas 
p Johnsonas turėtų daug ką užsieninėje politikoje pakeisti.
..; — o —

DABAR DAUGELIS klausia: ar šių metų Jungtinių 
...Tautų asamblėjos sesija priims Kinijos Liaudies Respub- 
,:Jįką į JTO?
. .. . Atrodo, kad taip, priims, nors Amerikos reakcionie
riai prieš tai kelia ir kels skandalus.

Reikia nuprasti tai: Jungtinių Tautų organizacijos 
kūrėjai pabrėžė, kad šioje tarptautinėje organizacijoje 

„ bus penkios didžiosios valstybės—Jungt. Valstijos, Di
džioji Britanija, Tarybų Sąjunga, Prancūzija ir Kinija, 
—kurios sudarys sprendžiamą vaidmenį, nes jos bus pa
stovios Saugumo Tarybos narės ir turės veto teisę.

Bet JTO kūrėjai neturėjo galvoje, kad Saugumo Ta
pyboje bus Kinijos liaudies priešas, tupįs Formozos salo- 

, je; jie turėjo galvoje, kad pati Kinija Saugumo Tarybo
je bus! Ligi šiol, kaip matome, Čiang Kai-šeko paslas 

..kiną į Saugumo Tarybą ir jis kalba Kinijos žmonių — 
apie 700 milijonų žmonių—vardu. Argi tai .natūralu?

j. Argi tai eina sveikaton pasaulinei taikai?
J;’/'. Pačioje Jungtinių Tautų organizacijoje gal būt bus 
^padaryta reformų, kadangi pati organizacija labai išau- 
t go į didžiulę jėgą. Bet Kinijos Liaudies Respublika, jei 
r..ne šiemet, tai greitoje ateityje, turės įeiti į Jungt. Tau- 
jtas, nežiūrint mūsų šalies kietakakčių spardymosi ir 

keiksmų.
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kampelius. Ji palietė ir Kve
beko (Quebec) provinciją, ku
ri ilgus metus buvo užsidariu
si duris. Premjeras Lesage 
kalba apie praplėtimą civili
nių teisių Įstatymo, uždraudi
mą rasinės diskriminacijos, su
teikimą moterims platesnių 
teisių, sudarymą apšvietos mi
nisterijos, Įsteigimą senatvės 
pensijų fondo ir t. t. Tai geri 
žingsniai, j e i g u tik jie bus 
vykdomi.

Įvedimas reformų daugiau 
duos Kvebeko provincijos 
žmonėms, negu kalbos apie 
atsiskyrimą. Patys provincijos- 
gyventojai gali pakelti savo 
gyvenimo standartą, o ne kas 
kitas. Jeigu jie dabar jau
čiasi, kad anglai dominuoja 
jų provincijos biznyje, tai 
daugiau kalti patys prancū
zai.

Sakoma, kad net ir katalikų 
bažnyčios galvos p r a d e d a 
daugiau dėmesio kreipti į eko
nominius reikalus. Dangus 
dangumi, o žemiški reikalai 
negali būti užmiršti. Matyt, 
pamatė, kad maldomis gyven
ti negalima.

Vidurkio temperatūra Pa
namoj — 79 laipsniai Fah- 
renheito. ‘ Karščiuose sie
kia iki 100, bet labai retai. 
Dar rečiau tenupuola iki 60.

Panamos džiunglės, kaip 
ir visos Pietų Amerikos 
kalnynai, kaip ir bet kurios 
buvusios arba^dabar esan
čios, dar neištirtos, yra vi
liojančios pionierius ir eg
zotiškos. Pirmiausia ten 
eina kraštotyros ekspertai 
ir pionieriai. Juos seka ki
ti, kurie planuoja pastoviai 
apsigyventi. Tose neišvys
tytose šalyse jie sutinka 
daug kliūčių ir pakelia daug 
vargo. Nekurie net ir gy
vastį praranda, beieškoda
mi turtų. Kai kuriems 
pasiseka praturtėti, bet tik 
per didžiausias pastangas. 
Džiunglėse didžiausios kliū
tys, net ir gyvybei pavo
jus kiekviename žingsnyje, 
verčia žmogų pavartoti vi
sus jo gabumus ir apsukru
mus ir ištvermę, kuria jį 
gamta yra apdovanojusi. 
Todėl pionieriaus fronte du 
keliai: į didžiausią vargą

Nors Panama buvo at
rasta 1502 metais, ji kultū
riškai ir ekonomiškai te
pradėjo vystytis tik 1821 
metais, kuomet ispanų ko
lonializmas buvo sutriuš
kintas. Tačiau ją visuomet 
valdė didžiažemiai. Yra sa
koma, kad ir šiandien šalį 
valdo tik 50 šeimų.

Panamos gyventojai di
džiumoj tamsiaodžiai. Kal
ba ten yra ispanų. Didžiu- 
mos religija — katalikai. 
Virš 90 procentų gyvento
jų — tai negrų ir vietinių 
indėnų mišinys. Indėnai 
buvo 
vežti 
salų 
tyti. 
aukštyn, indėno pakumpus 
žemyn. Indėno su negre 
arba negro su indėne vai
kai turi tiesias “romėnų 
stiliaus” nosis ir gražius 
veidus. Kurie išauga gerose 
gyvenimo aplinkybėse, tie 
tiesūs, a u g a 1 o t i, gražūs 
žmonės. Didžiumoje jie yra 
budrūs, jaukūs, nuoširdūs 
ir inteligentiški, tik tamsia
odžiai.

Panamos gyventojų gyve
nimo lygife įvairus. Yrą tur
tuolių, kurie turi palocius, 
tarnus ir flotilaš ameriko
niškų žvilgančių Caddilacų, 
irj^aigiant indėnais klajok
liais, kurie dar miškuose gy
ve n darni maitinasi lauki
niais vaisiais ir šaknelėmis.

Vienas mano geras bičiu
lis pasikvietė mane į savo 
medžioklės vilą, kuri yra 
tik 15 mylių už Panamos 
miesto. Ten jam priklauso 
ir 10,000 akrų žemės plotas. 
Ta vila—seniau buvęs gra
žus pastatas — medinis, 6 
kambarių, vidus mahogeni- 
nėmis lentomis išdabintas. 
Aptverta aukšta spygline 
tvora; Paklausiau jį, kam 
ta tvora? Paaiškino, kad 
seniau, kuomet jo tėvas čia 
medžiodavęs, tai dar buvę 
tigrų. Tvora buvusi tam, 
kad tigrai naktį atėję me
džiotojų nesumaumotų.

Žiūriu, po dideliu vaisme-

mišinys.
vietiniai, o negrai at- 
didžiumoj iš Jamaicos 
Panamos kanalui sta-
Negro nosis riesta

džiu indėnė, jau labai sena 
moteris, grūda grucę. Klau
siu, bičiulį, kas jį? Jis man 
sako: “Ji mano vilą prižiū
ri. Dabar, kai mes retai čia 
būname, jos vienos čia už
tenka.”

Toliau, po kitu vaisme
džiu, matau, sėdi kita mo
teris, apie 30 metų indėnė 
su trimis vaikais. Klausiu, 
kas ta moteris? Bičiulis 
man atsako, kad tai tos se
nės duktė ir dar neištekė
jusi. Aš sakau: kaip gi čj 
dabar — iš kur tie vaikai? 
Kas jų tėvas? Jis man at
sako, kad ji nežinanti, kas 
tų vaikų tėvas ar tėvai. At
eina iš miško indėnas, pa- 
romansuoja ir vėl dingsta 
miške. Duonpelnio pareigų 
nepildo.

. Senė indėnė gauna dvi 
saujas ryžių už gorčiaus 
grucės nulukštinimą. Vilos 
savininkas duoda jai kvortą 
pieno dienai. Senė indėnė 
ir jos duktė su trejetu vai
kų iš to ir gyvena.

Panamoj pastogė biednio- 
kams mažai reikalinga. 
Nuo lietaus ar saulės karš
čio ir po medžiu gerai.

Tai toks panamiečių že
miausias gyvenimo lygis 
Apie aukščiausią nekal 
siu. Visi žinome, kaip (mi
lijonieriai gyvena.

Panamiečių žemė 
viena iš tinkamiausių žem
dirbystei, tačiau daug, labai 
daug jos būtų galima pa
naudoti vaisių, daržovių ir 
kitokių žemės ūkio produk
tams auginti. Bet nė pusė 
žemdirbystei tinkamos žę- 
mės nėra dirbama. Chinhqee 
provincijoj, netoli David 
miestelio, prie Costa Rica 
rubežiaus,. yra labai daug 
geros žemės. Ten 'auga 
svogūnai arbūzo dydžio, 
runkeliai, na, ir bananai; 
bet didžiuma tos žemės pri
klauso United Fruit kom
panijai. Jei kai kurie ūki
ninkai ir užaugina ūkio 
produktų, tai neturi kaip jų 
į rinką pristatyti. Nėra ke
lių. United Fruit kompa
nija turi nutiesus siaurąjį 
geležinkeliuką iki prieplau
kos Armuelles, Pacifiko 
krante. Ji veža savo pro
duktus ten. Panamos ūki
ninkams nėra tinkamų ke
lių nei“ į prieplauką, nei į 
miestelius.

Bet Panamos kraštas ža- 
vėjantis. Jos saulėleidžiai 
ir saulėtekiai tokie įvairia
spalviai ir tokie skaidrūs, 
kad krečia žmogaus vaiden
tuvę. Vieną lapkričio skaid
rų rytą, saulei tekant, man 
teko keliauti iš EI Hatode 
Volcan miestelio į David

gauti orlaivį į Panamą Ci
ty. Aš tą rytą mačiau tokį 
gamtos vaizdą, kurio nepa
miršiu, kol gyvas būsiu.

Ten "7——^vakaruose,
- • ’dangaus

nėra

Costa Ricoj 
skliautus rėfttesi baltake- 
puriai kalnai. Jų viršūnės, 
a p s i vainikavusios šviesiai 
pilkais debesėliais, išdidžiai 
ir erzinančiai skatina kal- 
nalipį: “Na gi, pabandyk 
užkopti į mano viršūnę...”

Nuo kalno, kur aš stovė
jau, žiūrint į rytus, atsivė
rė sielą žavėjanti panora-

Stačiai šlaitu į klonį 
)ie ketvirtį mylios žemyn 

ytų link vingiuoja keliukas 
Ijgg kaspinas, į David mies- 
tėlio lygumas. Tekančios 
saulės spinduliai įvairia
spalvėmis strėlėmis trykšta 
iš po auksabriaunių debesė
liu ir nudažo visomis vaivo
rykštės spalvomis kalnelių 
viršūnes. Skaidrioji saulė 
klonių lygumas apiberia 
milijardais kibirų auksinių 
spindulių. Juose paskęsta 
tamsiai žalia augmenijoj 
tartum apklodama klonius 
ir kalnų šlaitus žalsvo auk
so kylimu.

“Tai,” sakau savo paly
dovui, “kad man čia žemės 
sklypelis. Pasistatyčiau na
melį ir gėrėčiausi sielą ža- 
vėjančiu gamtos grožiu.”

Man palydovas atsako: 
odei ne? Čia žemės tau 

valdžia duos už dyką. Tu 
tik apsitverk ja tvora.”

Bet, kai pagalvojau ajįie 
bičiulio vilos tvorą prieš 
tigrus, apie alkanus indė
nus klajoklius ir apie blo
gus kelius, tai man ta min
tis greitai išgaravo.

Šiurpas sukrėtė vien tik 
prisiminus vakarykščią ke
lionę iš Volcan miestelio į 
Sereno miestelį Costa R¥- 
cos parubežlyje 
lios. kelio. Rytą, septintą 
valandą išvykom iš Volcano 
“džypu.” Indėnas išjojo 
asiliuku tuo pačiu laiku. 
Mes pasiekėme Sereno ket
virtą valandą popiet. Indė
nas jau buvo ten. Jo asi
liukas jau maumojo abraką. 
Indėnas, atsirėmęs nugarau 
palmę, graužė šmotą džio
vintos žuvies. Jis žinojo 
trumpesnius keliūkščius.

Tokių blogų kelių džiung
lėse prisiminimas visai iš
vaikė mano svajones staty
ti namelį Panamos kalnelį. 

Gal truputį ir užbėgau už 
akių savo reportažui apie 
sielą gaivinančią Panamos 
šalį. \ Gal kam rūpės žino
ti, ko\š ten 
ten patekau, 
liau.

25 my-

buvau ir kaip

Bevardis
1964—1—24

Visiems kartu mano 
nuoširdi padėka

arba į turtą. Suprantama,

PALMYRO TOGLIATTI 
JUGOSLAVIJOJE

Jugoslavijoje viešėjo Ita
lijos Komunistų partijos va
dovas Palmyro Togliatti 
(tariasi: Toljati). TASS 
žinių agentūra praneša iš 
Belgrado, Jugoslavijos sosti
nės, apie vieną jo susitiki
mą su Jugoslavijos darbi
ninkais. Skaitome:

Sausio 20 d., kalbėdamas 
Belgrado tiksliosios mechani
kos gamyklos darbininkų mi
tinge, Italijos Komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
Palmiras Toljatis p a b r e že, 
kad Italijos ir Jugoslavijos 
komunistų tikslai sutampa. 
Tai—demokratija, socializmhs 
ir taika, pasakė jis. Mums 
reikalinga taika, kad būtų ga
lima ginti jr vystyti demo
kratines laisvęs ir žengti pir
myn, į socializmą.

Taika reikalinga visoms 
tautoms, visoms -valstybėms,

visiems žmonėms. Naujas ka
ras, kuriame būtų naudoja
mas atominis ir vandenilinis 
ginklas, reikštų' katastrofų. 
Tačiau, jeigu mes norime iš
vengti tos katastrofos, būtina 
iš esmės pakeisti tarptautinės 
politikos kryptį.

Mes stojame už darbininkų 
ir komunistinio tarptautinio 
judėjimo vienybę, pabrėžė P. 
Toljatis. Mes giname šią vie
nybę ir kovojame už ją.

Tai nereiškia, kad mes prie
šingi keitimuisi idėjomis ir 
priešingi diskusijoms, mes už 
diskusijas, už pozicijų sugre
tinimą. Tačiau kovoje už tai
ką, už gyvenimą mes norime 
ir turime būti vieningi.

Didžiosios Tarybų Sąjungos 
tautos, visų kitų socialistinių 
šalių tautos, naujų išsivadavu
siu valstybių tautos, kapita
listinių šalių i darbininkai ; ir 
darbo žmonės; jeigu jiems pa
vyks susivienyti, taps tokia jė
ga, kuri gali primesti visam 
pasauliui pažangos ir taikos 
politiką. . ; ,

V'

Gandrai—lietuviško kaimo papuošalas

70-ųjų gimimo metinių 
proga susilaukiau dauįr 
sveikinimų tiek iš senosiom 
tėvynės Tarybų Lietuvoj 
tiek iš įvairių šios ša
lies kampų. Jais negali
mą užimti laikraštyje 
vietos, kuomet pasaulyje 
virte verda svarbūs, istori
niai įvykiai, neigi įmanoma 
kiekvienam asmeniškai pa
dėkoti. Todėl nuoširdžiai 
prašau visus jus, draugės ir 
draugai, priimti mano ben
drą giliausią padėką. Visus 
kartu apkabinu ir spaudžiu 
prie širdies.

A. Bimba

Madridas. —Ispanijos^ 
munistai kviečia visus de
mokratinius-žmones į kovą 
prieš fašistinį režimą.

i Oakland, Calif. — Sulau- 
! kęs 69 metų amžiaus mirė 
| admirolas. F. Stuartas.



J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Tarybiniai sputnikai ir j Įima pasukti į socialistinį 

Amerikos mokytojai ! kelią taikingomis priemonė- 
Gal daugeliui bus nuosta-im^’ jeigu tik būtų galima 

bu, kaip tarybinius sputni-1 b®nd
kus galima suderinti su A- 
merikos mokytojais. Tačiau 
tikrenybėje jie turi tam 
tikrą santykį,

Dr. James Bryant Co
nant savo knygoje “The 
Education of American 
Teachers” nurodo, kad pir-

frontą. Su tuo ir socialistai 
i sutinka, bet pas juos dar 
vis matosi baimės, kad ko
munistai jų “neapgautų.”

Prez. de Golio perrinki
mas įvyks 1965 m. Kiti ma
no, kad jis nebekandida- 
tuos, o savo vieton paskirs 

... kita Įtakinga politikierių,masis tarybinis sputnikas,: Tačiau tai nuo?nonei daj. 
pei lėkęs virs Amei ikos kon- nesįmat0 pagrindo. Atro- 
Vasmarkiai sukrėtė do, de Qods jau dabar tvir- 
JAV mokytojus 11 jų moky- j ^na savo prestižą: Alžyri- 
mo metodus. s joje karą likvidavo, dabar

Pirmiau Amei ikos moky- linijos Liaudies respubliką 
t$jai mane, kad jų mokymo ;prįpažino, nacionalistiniu 
metodai yra geiiausi, tobu- ■ gumetimu kelia Prancūziją 
liausi. I as amerikiečius mo-1 į Europos vadovybę, paneik 
kytojus kildavo pasididžia-1 g*a jungtiniu Valstijų va- 
vimas, kad kitų k r a š tų, j doVybę 
ypač socialistinių kraštų,1 — • • ■............ - - ~
mokytojai niekaip negali jų 
pralenkti. O dabar jie pa
matė, kad tarybinis moks
las jau pralenkia amerikinį 
mokslą. Pirmasis sputnikas 
tai įrodė.

Dėl to dr. Conant labai 
susirūpinusiai savo knygo
je dėsto būtiną reikalą per
kratinėti visą amerikinę 
mokymo sistemą.

Tinkamai paruoštų moky
tojų stoka, d r. Conant ra- 
šo, sudaro amerikinei mo-i Ta] sociaUstas Gaston Def-

Mes suaugome su tavimi,
Kaip dvi liepos į vieną suauga,
Ir geriam godžia širdimi
Tavo sveiką kaimišką raugą.

Jie nežino blyškiosios mirties
Tavo Krizai, Plaučiūnai ir Slunkiai, 
Tavo ratai, kurie “.ant ašies 
Braškėdami sukasi sunkiai.”

Švilpia amstroto rimbas klaikus. ..
Neliūdėk, mano bėdžiau, pajuodęs!
Tau hegzametrų veda pulkus
Augalotas lietuviškas žodis.

Daug į jūrą nubėgs dar vandens, 
Keisis metai, epochos ir eros, 
Bet kol saulė tekės, tol gyvens 
Mūsų būriško sodžiaus Homeras.v

Aleksys Churginas

NAUJI RAŠTAI

Įdomi J. Karoso knyga
Vilniuje gyvena kuklus 

I žmogus, išsimokslinęs, ta- 
Kairieji žino, kad de Go- .lentingas žurnalistas-publi-

lis tebėra įtakingas seka
miems rinkimams.
taipgi

cistas—Jonas Karosas. Šiuo 
Tačiau tarpu jis redaguoja labai 

įtakingas kairiųjų jdomų mėnesinį žurnalą 
kandidatas gali de Golį nu- “Mokslas ir gyvenimas,”
galėti, jeigu toks kandida
tas gautų socialistų, komu
nistų, kairiųjų unijų ir abel- 
nai darbo žmonių balsus. 
Juk vien tik už komunis
tus paduoti balsai siekia ar
ti 5 milijonų.

Numatomas gana įtakin
gas kairiųjų kandidatas.

Rašytojo kelione į pasaulį V. Krėvės apsakymų — 
“Antanuko rytas,” “Bobu
lės yJirgai,” “Išsibarė,” 
“Galvažudys,” “Daviniai” ir 
kiti — iš jo “Šiaudinės pa
stogės” ir novelių apysaka 
“Raganius” — įžymūs rašy
tojo kūriniai, sudarantieji 
lietuvių literatūros auksinį 
lobyną. Dabar iš jo sau 
semsis dvasios turtų nauji 
tūkstančiai skaitytojų ir V. 
Krėvės vardas pasklis vis 
plačiau ir plačiau. Šita di
delio rašytojo kelionė į pa
saulį norėjau pasidžiaugti 
kartu s u j u m i s ir todėl 
brūkštelėjau vieną-kitą 
mintį ir žodį.

Bronius-Raguotis

gyvenimo ir kūrybos liki
mas yra pamokantis ir 
įspėjantis, jog tiktai glau
džiausi ryšiai su liaudimi, 
su jos troškimais ir sieki
mais, su naują gyvenimą 
kuriančia mūsų tauta gali 
įkvėpti menininką ir žmo
gų. Tiktai tokiuose ryšiuo
se menininko stiprybė arba 
išsigelbėjimas.

Tarybų Lietuva atleido 
savo klydusiam sūnui. Ir to 
dar vienas įrodymas — jo 
kūriniu išleidimas Maskvo
je rusų kalba. Rinkinyje 

‘“Raganius” įdėta pluoštas

Naujųjų metų išvakarėse 
mus pasiekė Maskvoje iš
leista nauja knyga. Tai — 
musu literatūros klasiko 
Vinco Krėvės - Mickevičiaus 
kūrinių rinkinys “Raga 
nius” rusu kalba. Išversti I “ v

i A. Baužos ir Į. Kaplano, pa
lydėti akademiko K. Korsa
ko įvadu, išleisti Maskvoje 

• 50,000 egzempliorių tiražu, 
; šio rašytojo kūriniai pradė- 
: jo kelionę į platųjį pasaulį... 
! Juk per rusų kalbą didelio 
: męnininko V. Krėvės kūry- 
j bai atsivėrė durys kuo pla- 
i čiausiai pasklisti po visą 
i Tarybų Sąjungą ir už jos 
' ribų. Šitoks faktas — la- 
i bai reikšmingas V. Krėvės 
! kūrybos aukštu įvertinimu 
: ir pripažinimu.

Laikydamas rankose šią 
V. Krėvės knygą, negali 
dar sykį nesusimąstyti apie 
jo gyvenimo ir kūrybos li
kimą. Ir apima įvairus 
jausmai. Pasididžiavimas, 
kad mūsų gimtoji lietuvių 
literatūra turi toki didelio 
ir savaimingo talento kūrė
ją, tiek daug nuveikusį 
jos labui ir išvystymui. 
Džiaugsmas, kad šio klydu- 
sio, bet artimo ir brangaus 
rašytojo kūryba Lietuvoje 
dosniai leidžiama, aukštai 
gerbiama ir dabar štai su
skamba kitomis kalbomis. 
Bet kartu pajunti ii; aštrų 
skausmą dėl rašytojo tra
giškai susiklosčiusio likimo 
ir aštrų kartėlį dėl jo pada
rytų klaidų. Tačiau pats 
viršiausias jausmas yra su
pratimas, kad V. Krėvės 
kūrybos didumas ir šviesu
mas daug sykių persveria 
tai, kas jo kūrybiniame pa
likime jau nuėję į praeitį 
arba neverta stambaus' do
ro, demokratiško jo talento 
plunksnos.;-,:• . -

Mums buvo sunku įsivaiz-1 
duoti Vincą Krėvę, atsidū
rusį emigracijoje, nuo gim-! 
tojo krašto atitvertą vande-Į 
nynu, gyvenantį tarp JAV į 
dangoraižių. Mus pasiekda
vo žinios, kaip kankinamai 
rašytojas pergyvena savo 
suklydimus ir emigranto 
dalią. Juk iš tiesų V. Krė
vei, lyg kasdieninės duonos, 
trūko gimtosios žemės oro, 
be kurio jis negalėjo kvė
puoti ir ką reikšmingesnio 
bei didesnio besukurti. Jis 
arba turėjo pergyventi tra
gediją, arba įsijungti į pa
žangų jų demokratinį JAV 
lietuvių judėjimą. Jis ga
lėjo suteikti jam tokių jė
gų, kurių turite jūs, pa
žangiojo judėjimo veikėjai.

Bet V. Krrėvė dėl dauge
lio priežasčių, matyt, pasi
rinko kupiną tragizmo emi
granto kelią. ,-Jo gyvenimo 
ir kūrybos likimas, būda
mas individualus, kartu yra 
ir būdingas tam tikrai kū
rybinės inteligentijos da
liai, kuri karo audrose pa- Į 
simetusi ,atsidūrė už Lietu
vos ribų, JAV. V. Krėvės

WORCESTER, MASS
MiriLV. Bernotą. |

Aš, Bronislava Bernotie
nė, norėčiau nors kelis žo
džius parašyti apie savo 
vyrą Vincentą Bernotą. Jis 
mirė dieną pasirgęs, bet ir 
tą dieną nesijautė labai blo
gai. Tiktai apie kokią tre
čią valandą iš ryto pradėjo 
labai dejuoti, kad labai krū
tinę ir ranką skauda, prašė 
nuvežti į ligoninę, sakė, gal 
ten sustabdys tuos skaus
mus. Apie penktą valandą 
ryto nuvežė į ligoninę, o 
septintą valandą ryto užge
so jo gyvybė. Numirė 1964 
metų sausio antrą dieną.

Sausio ketvirtą dieną li
kosi palaidotas Worceste- 
rio Vilties kapuose, palydė
tas gerų draugų ir kaimy
nų. Tykiai gyveno, tykiai li
kosi palaidotas, be jokių ce
remonijų. Išgyveno 79 me
tus.

V. Bernotą visados buvo 
su pažangiaisiais. . Labai 
mylėjo laikraščius ir kny
gas skaityti. “Laisvė” mano 
vardu ateina, bet jis visada 
laukdavo jos. Pasitaikę ko- 

t ’ ‘ „ j “L.” turėtų
į ateiti, o neateina, jis jaus- 
i davos nelinksmas. Kai jau- 
i nas buvo, kiek aš atsimenu, 
‘ visada dalyvavo pažangiųjų 
parengimuose. Dabar re
čiau, nes gyvenimo aplinky
bės taip susidėjo, kad ne
galėjo visada dalyvauti. Jis 
labai mylėjo lietuviškas dai
nas, tad nors nepriklausė 
prie Aido choro, bet jis la
bai mylėjo ir gerbė Aido 
chorą, Kiek man žinoma, 
jis beveik visuose jo paren
gimuose dalyvavo.

1960 metais aplankė Lie
tuvą, labai džiaugėsi, kad 
galėjo Lietuvą aplankyti ir 
su giminėmis pasimatyti. 
Jis sakė, kad jam labai vis
kas Lietuvoj patiko. Žmo
nės labai draugiški ir man
dagūs, ypač jaunimas.

Dabar iš širdies gelmių 
dėkojam tiems geriems 
draugams, kurie išreiškė 
per laikraštį “Laisvę”, 
mums užuojautą. Širdin- 

Į giausiai ačiū Petimi Plokš
čiui ir jo mamytei, taigi 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijai už gražias gėles. 
Tariu širdingiausią padėką 
draugams Masaičiams ir jų 
dukrelėms iš Leicesterio 
už pinigišką paramą. Taip
gi mūsų kaimynanls- labai 
širdingai ačiū;norsjie visi 
svetimtaučiai, bet jie mus 
užjautė, gėles pirko ir užuo
jautos atvirutes man at
siuntė, taipgi pagrabe lan
kėsi ir į kapus palydėjo. Šir
dingiausiai dėkoju laidotu
vių vedėjui gerbiamam Pet
rui Karaliui už taip gražų 
ir malonų patarnavimą.

Dar kartą širdingiausiai 
ačiū visiems, kas kuomi pri
sidėjo prie mūsų suramini-

I mo.
O tau, mano mielas Vin

centai :

[ Nors žiaurios audros siaus; 
Ar saulutė iš aukštybių 
Karštus spindulius ant 
Tavo- kapo bers— 
Tu jau nejausi.

Ilsėkis ramiai gyveni
mo kelionę užbaigęs, o 
aš, tavo Bronislava, jei
gu sveikata man leis, ta
vo kapą aplankysiu ir at- 

* nešiu gėlelių, kurias tu- 
taip labai mylėjai.

Bronislava, žmona 
Frederich, sūnus 
Marjorie, marti

(Mūsų nuoširdi užuojau
ta draugei Bronislavai Ber
notienei ir artimiems, o Vin
cui—ramiai ilsėtis!—Red.)

knygą, pavadintą “Kalba 
Vilniaus akmenys.”1)

Atsiminimų apimtis: 1926- 
1931 metai.

Lengva “paprasta” kal
ba autorius vaizdžiai pasa
koja apie tai, kas tuo lai
kotarpiu dėjosi Vilniuje, 
kaip pažangus lietuviškas 
jaunimas, veikdamas kartu 
su baltarusių ir žydų jauni
mu, švietė liaudį, kaip buvo 
kovota prieš pilsudskinius 
lenkų fašistus ir prie jų lie
tuviškus prisiplakėlius, viso
kius politinius pasturlakus. 
Parodo lietuvišku klerikalu 
ir tautininkų negarbingus 
veiksmus. O įdomiausia: 
kaip pilsudskininkai ruošėsi 
visą Lietuvą okupuoti, pa
darant iš jos fašistinės Len
kijos koloniją. Įdomiai su 
pašaipa autorius nušviečia 
lenkų fašistų vado “Dziade- 
ko” Pilsudskio dažnus ap
silankymus Vilniuje, ypa-

kuris pasiekia ir JAV.
J. Karosas — “originalus 

vilnietis.” Jis tame mieste 
augo, mokėsi—pirmiau Lie
tuvių palaikytoje gimnazi
joje, o vėliau universitete, 
kuris pilsudskininkų laikais 
nešiojo Batorio vardą.

Bet J. Karosas ne tik Vil-
‘ •1!s ten iš pat jaunų dienų ir 

veikė — pirmiau komunis
tiniame jaunime, o vėliau 
Lenkijos Komunistų parti
jos gretose. Pilsudskininkų 
valdžia jį buvo suėmusi, tei-

kymo sistemai didžiulį pa-jferere, Marseilės miesto me- niuje augo ir mokėsi — 
vbjų. Daug mokytojų, ne-|ras, kurio kandidatūra rem- ten iš pat jaunų dienų

' gavę pakankamo savo pro- i tina ir komunistams.
f esi jai mokslo ir patyrimo, 
imasi mokyti studentus. To
kiame atsitikime pas dau
gelį mokinių, aišku, auga 
nepasitikėjimas mokytojais.

Jis pataria radikaliai pa- 
G keisti mokytojų paruošimo 

metodus. Kaip dabar nauji 
daktarai paruošiami, taip ir 
mokytojai turėtų 1' prakti
kuotis ketverius metus in
ternals, be atlyginimo. Bet

Jeigu Prancūzijos kairie
siems pavyktų sukurti ben
drą frontą, tai ir kitose ka
pitalistinėse šalyse, supran
tama, panašūs žygiai būtų susi ir įkalinusi Lukiškių
daromi. • ' kalėjiman.

Barbariškas nuosprendis
Delaware valstijos mies- ’ 

te Wilmingtone prieš’ kele- ' 
tą mėnesių buvo apkaltin- 

I tas Talmadge Balsar už pa- j ■ 
tai būtų didžiulis apsunki-1 VOgimą $4 įr nuteistas 25: 

pasiekti mokytojo metams kalėjime išbūti ir

Kai Vilnius buvo grąžin
tas Lietuvai, kai pagaliau i tingai “Aušros vartų pane- 
įsikūrė Lietuvos tarybinė | lės švenčiausios paveikslo
respublika, Jonas Karosas vainikavimo”' proga, kai ir

Los Angeles, Cal.
Paslaptingas parengimas
Paslaptingas parengimas 

su pietumis įvyks sekmadie
nį, vasario 9 d., 1-mą vai., 
Danish Hall, 1359 W. 24th

mmas ] 
profesiją. Tada, aišku, dar 
mažiau kandidatų į moky

tojus atsirastų. '
Daugiau mokytojų grei

tai atsirastų, jeigu jiems 
būtų užtikrintos aukštesnės 
algos ir tinkamesnės darbo 
sąlygos, jeigu mokytojai 
paliktų laisvi nuo ragan- 
gaudžių, “lojalumo priesai
kų,” rasinės segregacijos ir 
diskriminacijos. Šių pagrin
dinių dalykų dr. Conant, 
tačiau, nediskusuoja ir ne
reikalauja, kad federalinė 
vyriausybė suteiktų būtinai 
reikalingą pagalbą naujų 
mokyklų statybai ir senųjų 
remontui.

Kol to nebus pasiekta, ne
galima tikėtis reikiamos 
pažangos amerikiečių moks
linimo ir apšvietos darbe.

Prancūzų kairieji tiesia 
' bendram frontui kelią

/ Šiuo metu labai svarbios 
A diskusijos eina Prancūzijos 

socialistų, komunistų ir ki
tų kairiųjų spaudoje, taipgi 
jų susirinkimuose, kaip su
daryti bendrą visų kairiųjų 
partijų, profesinių sąjungų 
ir kitų organizacijų frontą 
prieš prezidentą-diktatorių 
de Golį. Keletas kairiųjų 
klubų jau pasisakė už bend
ro veikimo programos su
darymą. Komunistų partija 
tiipgi kviečia visus kai
riuosius sudaryti vieningą 
veikimą.

Socialistų organas “Le 
•^' Populaire” ir komunistų 

k^L’Humanite” užpildyti 
(rimtomis diskusijomis šiuo 
svarbiu klausimu. Kita kai
riųjų spauda irgi rimtai 
diskusuoja, kokiu pagrindu 
bendrą programą galima 
sudaryti. Komunistai 
nurodo, kad Prancūziją ga-

priedu — 20 kirčių gauti 
viešoje vietoje.

Nuosprendis buvo ape
liuotas. Valstijos Aukš
čiausiasis teismas patvarkė, 
kad teisėjas nuskirtų plaki
mui dieną. Šių metų sausio 
7 d. teisėjas išnešė “pasi
gailėjimo” nuosprendį: su
mažino bausmę iki 15 metų, 
o kalinio užpakalis turės pa
nešti tik 10 kirčių sausio 28 
dieną.

Matote, koks barbariškas 
teisėjo nuosprendis, pasire
miant se n u o j u įstatymu, 
daugiausia taikomu prieš 
negrus vergus. Kaip įgali
ma tokį įstatymą šiuo metu 
toleruoti?

Negrų vedyboms įstatymai
19 valstijų dar tebeturi 

vergovės laikais išleistus 
įstatymus, kurie draudžia 
negrams vestis su baltai
siais.

Sekamos valstijos dar te
belaiko tokius įstatymus: 
Alabama, Arkansas, Flori
da, Georgia, Louisiana, Ten
nessee, Texas, Virginia, De
laware, Indiana, Kentucky, 
Maryland, Missauri, Wyo
ming, Oklahoma ir West 
Virginia.

Sykiu su visokios rasinės 
diskriminacijos naikinimu 
ir viršminėtose valstijose 
vergoviški įstatymai turėtų 
būti panaikinti.

visomis jėgomis dirbo su 
ja, organizuodamas* švies- 

' damas darbo žmones. O 
1941 metais, prasidėjus-ka
rui, jis buvo pasitraukęs į 
Tarybų Sąjungos gilumą, 
ten įstojo į Lietuviškąją di
viziją ir grįžo Vilniun kovo
damas prieš naciškas armi
jas, kartiv su kitais tūks
tančiais tarybinių kovotojų. 
Po to jis apsigyveno Vilniu
je ir ten šiandien tebegyve
na. J. Karosas, beje, yra 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos pirmininkas.

Anuo metu, sakysim tarp 
1920 - 1940 metų, Amerikos 
lietuviai apie Vilnių žinių 
turėjo labai mažai. Žinojo
me, kad pilsudskininkai, 
okupavę Vilnių ir Vilnija, 
persekiojo lietuvius ir ki
tas tautines mažumas. Gir
dėjome, kaip jie slopino ten 
lietuvišką žodį, kaip žiau
riai užgniaužė lietuviškas 
mokyklas. Bet apie tai, kaip 
veikė revoliuciniai darbi
ninkai ir dąrbo inteligentai, 
mes žinių neturėjome.

Ir štai dabar J. Karosas 
parašė savo atsiminimų

Washinjgtonas. — Penta
gonas sako, kad JAV ato
miniai submarinai yra ap
supę iš visų pusių TSRS ir 
kitąs socialistines šalis.

Graikijoje per-Atėnai.
metus užaugino 124,000 to
nų tabako.

pats Pilsudskis galvojo apie 
savęs vainikavimą Lenki
jos-Lietuvos karalium.

Vilnius tuomet skurdo 
ekonomiškai ir kultūriškai. 
Žmonės kovojo už duoną ir 
laisvę. Ir tose kovose ak
tyviai daly vavo tuomet dar 
jaunutis šios knygos auto
rius.

Visa tai suteikia knygai 
didesnį svorį, visa tai pa
daro ją labai įdomią, arti
ma skaitytojui.

Būtų'labai gerai, jei gerb. 
J. Karosas greičiau parašy
tų ir antrąją knygos dalį, 
privedančią skaitytoja iki 
1940 metų.

1) “KALBA VILNIAUS AKME
NYS.” Išleido Valstybinė Grožinės 
literatūros leidykla Vilniuje 1963 m. 
Puslap. 328. Ililustruota. Kaina 
64 kp.

R. Mizara

New Delhi.-^Kerala pro
vincijoje, kur anais metais 
buvo išrinkta komunistų 
vyriausybe, kurią Nehru 
pašalino, įvyks rinkimai. 
Komunistai ruošiasi rinki
mus laimėti.

Lietuvos kaimo peizažas

Paslaptingas tuomi, kad 
radosi geradarys ar gera
darė padengimui išlaidų šio 
parengimo. Kas jis ar ji, 
pasilieka slaptybėje ir suži
nosite tik atsilankę. Visos 
įplaukos bus aukotos ge
riems tikslams. Geistina, 
kad draugės-draugai nepa
šykštėtų dovanėlių, kad pa
daryti šį parengimą kiltin- 
gu. Apart pietų, bus galima 
šokti ir bus kitokių įvairu
mų—gal ir programa. Ren
gia LLD 145 kp. su ryžtu 
visus patenkinti ir kviečia 
visus, ypač yucaipiečius ir 
redlandiečius atsilankyti!.

Rengimo Komisija

Worcester, Mass.
Padėka

Mes, Kižiai, norim tarti 
didelį ačiū visiems drau
gams ir draugėms, kurie at
silankė sausio 5 d. į paren
gimą mūs pagarbai. Ačiū 
labai tiems draugams ir 
draugėms, kurie dirbo pa
rengime, ir tiems, kurie 
dirbo, kad parengimas 
įvyktų. Norim pranešti, 
kad mes turėsime mūsų na
mus parduoti, nes be darbo 
nėra įeigų. Jau metai laiko, 
kai nedirbu. Norim duot 
lietuviams pirmą progą.

Su didžiausiu ačiū vi
siems.

Marijona ir Juozas Kižys 
18 Ideal Road

Klaidos Atitaisymas
Sausio 24 d. Lipusioje W. 

J. Dūdos korespondencijoje 
“Kaip minyškos pralobsta” 
įsiskverbė klaida. Origina
liai buvo parašyta, kad “ki
tas fabrikantas padovanojo 
nemažą farmą su visomis, 
geromis trobomis vertės 
$50,000,” o atspausdinta 
“vertės $500,000.” Klaidą 
atitaisome ir autorių atsi
prašome.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 31, 1964



PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos pavieto 

daktarų susivienijimo nau
jas prezidentas dr. George 
E. Farrar sako, kad jis ir 
daktarų susivienijimas ko
vos prieš įvedimų medika- 
les apdraudos seniems žmo
nėms. Tai, girdi, komunisti
nis iš komunistinių šalių 
padaras. ”’r

Miesto rotušė bus saugo
ma ginkluotos policijos pa
baigus darbo dienų. Sako
ma, daroma tam, kad nepa
sikartotų praėjusių metų 
lapkričio įvykis, kai buvo 
išvogta $50,000 pinigais ir 
auskariais.

Eastland, 3,342 gyvento
jų miestelis, išleido įstaty
mų, draudžiantį rūkymų ir 
pardavimų cigarečių. Už 
nepildymų įstatymo bausmė 
$1,000 arba trys metai ka
lėjimo.

Nixonas pasakė užsienio 
reikalais prakalba Philadel- 
phijoje sausio 15 d. Tai vie
na iš daugelio, kurias jis 
pasakys po visa šalį. Pra
kalba buvo prieš taikos pa
laikymų. Taipgi jis sakė, 
kad gub. Scrantonas yra 
tvirtas kandMatas prezi
dento vietai.

Tymsterių preziden tas 
Hoffa pasirašė kontraktų 
su 16 t rokų kompanijų. Pa
liečia 400,000 darbininkų. 
Gavo pakėlimų algų 45 c. 
valandai, 4 savaites apmo
kamų vakacijų, teisę dirbu
siems 18 metų ir sulauku
siems 57 metų pasitraukti į 
senatvės pensijų. Iškovota 
ir kiti pagerinimai.

Washingtono pranešimu, 
1965 m. birželio mėnesį Phi- 
ladelphijoje uždarys Auto
matic Processing centrų. 
Šimtas darbininkų neteks 
darbo.

Nesmagu, kad Respubli
konų klubas ketinamas par
duoti. Klubo turtas nekyla, 
bet puola; narių skaičius 
nemažas, bet metų našta 
pasunkina klubo išlaikymų. 
Blogumas įvyksta, kada į 
biznio vedima pakliūna suk
ti žmonės. Philadelphijoj 
buvo daug draugijų, klubų, 
bet iki šiolei pasilaikė du, ir 
jeigu Respublikonų klubas 
bus parduotas, pasiliks tik 

i vienas.

Senieji lietuviai sukūrė 
daug draugijų, įsteigė sve
taines, dipukai nieko. Dipu
kai tyko paimti vadovybę. 
Nepavykus — boikotuoti 
arba sugriauti. Philadel
phijos lietuvių kolonija ne
maža. Bet, kaip progresy
vių, taip ir kitų pakraipų 
organizacijos likvidu o j a- 
mos, išskiriant bažnyčias, 
kurios remiasi tarptautiniu 
bizniu: nėra lietuvių, yra 
pakankamai kitų tautų. 
Lietuviai pastatė bažny
čias,. išmokėjo skolas, bet 
vyskupas palieka turto sa
vininkas.

Chesterio lietuvių koloni
ja nedidelė, bet svetainė 
gražiai palaikoma ir nesi
girdi tokių nusiskundimų, 
kaip Philadelphijoje. Gal 
todėl, kad čia gimę lietuvių 
tėvų vaikai prisideda prie 
svetainės palaikymo, įeida
mi į valdybų, ko philadel 
phiečių klubuose nėra. Res
publikonų svetainė buvo 
prieinama visiems. Netekus 
svetainės pasidarys nesma
gumų. Muzikalė svetainė 
brangi mažoms organizaci
joms.

Civil Defense 250 žmonių 

išbuvo 24 valandas po žeme 
slėptuvėje, valgydami kre
kės ir gerdami vandenį. Ke
tino būti 30 valandų, bet 
neišlaikė. Porai šeimynų 
reikėjo‘medikalės pagalbos.

Women Strike for Peace 
suruošė pikieto demonstra
cija su obalsiu, kad nuo 
atominės bombos slėptuvės 
nepagelbės, kad pinigai, da
bar eikvojami slėptuvių sta
tymui, turi būti paskirti be
darbių šelpimui.

Frances ir Helen Beard
sley prieš 28 mėnesius vedė 
ir susilaukė kūdikio, Abu 
buvo vedę pirmiau, turėda
mi šeimynas. '

Tymsterių preziden tas 
Hoffa atvyko į Chattanoo
ga, kur prasidės jo teis
mas. Sutiktas šiltai, su šū
kiais “Tu esi mūsų duona ir 
sviestas”. Teismas, sakoma, 
nusitęs šešias savaites.

Mainierių pirmo distrikto 
prezidentas Liuui nuteistas 
trejiems metams kalėjimo. 
Atbuvus bausmę, per tre
jus metus bus valdžios prie
žiūroje. Sakosi apeliuosiąs į 
aukštesnį teismų.

Kind & Sons auksorių 
krautuvė, veikianti per 95 
metus Philadelphijoje, užsi
daro, dalis darbininkų ne
teks darbo.

Pilietis

New Haven, Conn.
N. P. F., Ine., darbinin

kai, Garment Workers uni
jos lokalo 151 vadovybėje, 
buvo išėję į streikų. Bet 
kompanija sutiko išpildyti 
unijos reikalavimus, ir strei
kas baigėsi. Darbininkai lai
mėjo 10 centų valandai al
gos pakėlimų ir 7 apmoka
mas šventes. Pasirašytas 
kontraktas dvejiems me
tams.

New Haven ligoninėje 11 
metų mergaitė pagimdė kū
dikį. Policija bandė surasti 
kūdikio tėvų, bet jauna ma
ma atsisakė tėvų išduoti.

• 1

Mūsų kolonijoje pasikar
toja labai daug apsipiaus- 
tymų ir apsišaudymų. Nėra 
tos dienos, kad nebūtų to
kių niekšysčių.

•

Gyventojai, kurie gyvena 
toliau už miesto, labai su-, 
sirūpinę, kad negali palikti- 
namų. Jei kartais palieka, 
tai sugrįžę randa viskų iš
versta, ieškant pinigų 
ar auksinių daiktų.

• "

Keletas “Laisvės” skai
tytojų klausė, kur d i h g o 
Jonas Juška, kad jis nebe
rašo eilių. Yra tokių, kurie 
jį myli.

J. Kunca

Toronto, Canada
Mire Viktorija Morkienė
Sausio 26 d. čia mirė il

gametė Toronto miesto gy
ventoja Viktorija Morkie
nė. Buvo palaidota sausio 
2i3 d. iš Porter Funeral 
Home. Liūdesy liko vyras 
A,ntanas, trys sūnūs ir dvi 
dukros su šeimomis.

(Sausio 27 d. gavome te
legramų apie Viktorijos 
Merkienės mirtį, bet ji atė
jo jau per vėlai—kai antra
dienio laikraštis jau buvo 
atspausdintas, tad negalė
jome jame paskelbti. Liūde
sio valandoje reiškiame 
užuojautų Antanui Mor- 
kiui, sūnums, dukroms ir 
jų šeimoms. — Red.)

Rochester, N. Y.
DLK Gedemino draugys

tė pakeitė baro vedimo biz
nį, pasamdė profesionalį 
bar tenderį ir jis bus vienas 
atsakomingas už visų baro 
biznį.

Nugirsta, kad gedeminie- 
čiai Gedy ir Dorothy Vaitai 
paliko grand-papa ir ma, o 
“seniai” Jonas ir Darata 
g r e a t - grand - papa - ma. 
Taipgi Juozas ir Elzbieta 
Suopiai esu great-grand - 
pa ir ma.

Jonhs ir Elena Stančikai, 
per daug metų Rochesterio 
gyventojai, pradžioje šių 
metų išvažiavo į St. Peters
burg, Fla. Nusipirko stubų 
ir ten nuolatos gyvens.

J. Stančikas buvo ilgų lai
kų ALDLD 50 kp. finansų 
raštininkas. Jis buvo veik
lus. Įeidavo į parengimų ko
misijas ir dalyvaudavo laik
raščių vajuose. Laikinai bu-1 kia giliausių užuojautų vi

suomenininkui J. Yaskevi- 
čiui ir linki greitai ir pilnai 
pasveikti. *

vo apsistojęs pas pusbrolį 
Justinų ir Julijų Stančikus.

Kiti Rochesterio p r be- 
miesčio gyventojai, Anta
nas ir Minnie Orlauskai, il
sisi saulėtoj Floridoj. Jiedu 
apsistojo pas M. Balzarie- 
nę, Miamyje.

B. černauskas
Gedemino Dr-tės Koresp.

Worcester, Mass.
Mūsų naujienos

Sausio 2 dienos rytų stai
giai mirė senas Worcesterio ! vau kad ir 10 ar 15 varstų.

1 • T Y* -p-k i *1 ♦ 1 *• — 1gyventojas Vincas Berno
tas. Buvo 79 metų amžiaus. 
Jis buvo laisvų pažiūrų, pri
klausė prie progresyvių or
ganizacijų, skaitė progre
syvia spaudų ir nuoširdžiai 
jų rėmė.

Palaidotas sausio 4 d. po 
pietų, Vilties kapinėse, lais
vai, kaip ir gyveno, kaip 
pridera susipratusiam dar
bininkui. Už tai garbė jo 
žmonai Bronislavai ir sūnui 
Frederickui, kad išpildė ve
lionio pageidavimų, kuris 
nenorėjo, kad prie jo karsto 
būtų bent kokios religinės 
apeigos.

V. Bernotas gimė Lietu
voje, Barzdų kaime, Griš
kabūdžio parapijoje, Šakių 
rajone. Į šių šalį atvyko 
1905 metais ir visų laika gy-

I kunigai gal ir kuinų laidotų 
su visomis iškilmėmis, jei 
kas gerai užmokėtų.

Štai čia mirė (1964 metų 
sausio 19 d.) senas laisva
manis Antanas Žalys. Mar
ti ir anūkas užsimanė se
nelį pasiųsti į dangiškųjų 
karalystę. Laidojamas bu
vo su visomis “dieviškomis” 
priemonėmis. Vakare, kuo
met A. Žalys buvo pareng
tas, žiūriu, laikraštis “Vil
nis” skelbia: A. Žalys pa
aukojo “Vilniai” $10 ir at
sinaujino “Vilnį.” Ant ry
tojaus, kuomet kunigiokai 
smilkino, krapino, tupinėjo 
ir meldėsi prie A. Žalio gra
bo, skaitau “Laisvėje”: A. 
Žalys paaukojo “Laisvei” 
$11 ir atsinaujino “Laisvę.” 
Bedieviškas Žalys, keliauk 
dangun, a 11 y g i n i m a s už ‘ 
“darbų” ^ užtikrintas •. •

• • 1 

į Čia pasitaiko daug miri
mų, senų bedievių irgi būna

veno Worcesteryje.
1913 metais jis vedė Bro- 

nislavų Strackautytę. Jie 
užaugino sūnų, kuris jau 
yra vedęs ir gyvena Wash
ingtono valstijoje. Liūdesio 
valandoje reiškiu gilių užuo
jautų Bronislavai ir jų sū
nui, o Vincui—ramiai ilsė
kis Vilties kaipnėse.

: Užėję žiemos šalčiai 
paveikė į lietuvių senes
niųjų kartų, per tris savai
tes jau mirė šeši lietuviai. 
Nyksta mūsų senoji karta.

Prieš tris savaites ištiko 
didelė nelaimė Jokūbų Yas- 
kevičių. šeštadienio vakaro 
apie 8 valandų oras buvo 
prastas ir Jokūbui einant 
skersai gatvę automobilis jį 
parmušė ir skaudžiai sužei
dė. Buvo nuvežtas į ligoni
nę. Pasirodė, kad dešinios 
rankos kaulas trūkęs. Da
bar Jokūbas jau gydosi na

Šiaulių miesto saviveiklinis simfoninis orkestras koncertuoja

mie. Linkiu mūsų nuolati- 
niam veikėjui greitai ir pil
nai pasveikti.

nemažai. Bet kunigiokai 
gabiai juos gaudo. Nebėra 
“atskalūnų,” pinigai visų 
geri.

A. Žalys priklausė lyg ir 
verslininkų luomai. Per il
gų laikų užlaikė gėrimų už
eigų (saliūnų). Bet visuo
met buvo pažangus. Pri
klausė prie keleto klubų, ir j 
jau keletas metų prie LLD , rų, kad užkirsti kelių re- 
10 kuopos. Skaitė pažangia 1 gistracijų formų patekimo 
spaudų—“Laisvę,” “Vilnį”-- į automašinų vagių rankas, 
ir aukodavo pagal išgalę, vagišiui pasivogė 35 tokias 
Kai dar bizniavojo,tai,kaip formas iš departamento 
paprastai sakydavo, pri-1 raštinės St. Agapit mieste- 
klausė kitai, nedarbininkų 1 
klasei. Bet A. Žalys visuo
met mokėjo patarnauti ir 
laisviečiams. Kur tik su
re n g d avome skaitlingesnį 
pokylį, tik duok žinių Ža
liui, jis tuojau suorganizuo
ja keletu mašinų vadinamų 
biznierių, atvyksta į paren
gimų ir, žinoma, paremia 
rengėjus. Tokių prietelių, 
kaip A. Žalys, yra ne per 
daugiausia.

Bet laikas viskų veikia. 
Prieš keletu metų mirė jo 
žmona, senatvėj laikosi vie
nas . Jį ir pradėjo spausti 
visokios kvarabos. Turėjo 
sūnų, kuris žuvo kare. Mar
ti gyveno toliau, o jis vie
nintelis. Nors jis jautėsi 
dar tvirtokas, bet mirtis iš
tiko naktį bemiegantį. 
\ Antanas buvo išgyvenęs 

■ 81 metus. Iš kurio Lietuvos 
kad kur tolimesnėje bažny-> 
čioje randasi geresnis pa- ■ v-. .
mokslininkas, nukeliauda- dūksta žinių.

Į Floridų vakacijoms iš
važiavo J. ir S. Bakšiai, J. 
ir M. Sabaliauskai, ir H. Ži
linskienė. Iš tos priežasties 
Aido choras nutraukė prak
tikas, o jos. dabar labai rei
kalingos, nes chorui sukan
ka 50 metų nuo jo susior- 
ganizavimo, Sukaktis • turi 
būti iškilmingai atžymėta, 
kurios laukia ne tik wor- 
cesteriečiai, bet ir kitų ko
lonijų lietuviai.

Li n k i u vakacininkams 
laimingai jas praleisti, su
tvirtinti savo sveikatų ir su 
nauja energija greičiau su
grįžti, kad galėtumėme vėl 
laikyti Aido choro prakti
kas. Lauksime jūsų begrįž
tančių.

Jonas
“Laisvės” redakcija reiš-

Philadelphia, Pa.
Bedievius siunčia “dangun”

Kadaise savo jaunose die
nose mėgdavau klausyti ku
nigų pamokslų. Eidavau 
pėsčias mažiausiai šešius, 
varstus, o jei žinodavau,'

Kai kurie kunigai mėgdavo 
didžiuotis per pamokslus, 
kokių didelę galybę jie turį. 
Jiems esu leista žmogų “su
rišti ir išrišti.” Kitaip sa
kant, atleisti nuodėmes ar
ba neatleisti. Miręs be at
leistų nuodėmių einųs į pek- 
lų, o atleistas—į dangų. Jei 
kuris parapijonas rodo 
skūpumų dėl “apierų,” ar
ba pazurza prieš kunigų 
plėšikavimų, gauna išbarti 
per pamokslų, ir ilgų pasa
kų apie atskyrimų nuo baž
nyčios — mirusio nelaido j i- 
mas, kalėdojant aplenkimas 
ir tt.

Žmonės labai bijo tos eks- 
komunikacijos — atskyrimo, 
o kunigai tvirtai laikėsi sa
vų pareiškimų.

Amerikoje lietuviš k i e j i

likosi iš jo artimųjų, man

Gaila, netekome dar vie
no pažangiečio, kurį tūli 
“galvočiai” bando pasiųsti į 
“dangiškųjų” karalystę...

Južintiškis

NORFOLK, MASS.
Jau buvau “Laisvėje pra

nešęs, kad mano sūnaus 
žmona bečiuožinėdama ant 

'ežero labai susižeidė galvų. 
Po nelaimės buvau jų ap
lankyti už dviejų savaičių, 
Dar buvo neatgavus sųmo- 
nės. Gi sausio 25 dienų ji 
jau mirė.

Štai pasekmės čiuožinėji- 
mo ant ledo. Jauna penkių 
vaikų motina žuvo.

A. Waitkevicius

Brockton, Mass.
Sausio 20 d., 6 vai. vaka- 

do, ant Ames St. automobi
lis mirtinai suvažinėjo Po
vilų Matulevičių. Auto vai
ruotojas nesustojo, bet vė
liau nuvažiavo į policijos 
stotį ir pasidavė. Paleistas 
po $2,000 kaucijos.

Povilas Matulevičius čio
nai turi dėdę A. Yankūnų, 
du dėdės sūnus. Šermenys 
buvo biednos, nes velionis 
neturėjo santaupų. Laido
tuvių išlaidas pasiėmė gra- 
borius. Palaidotas Melrose 
kapinėse.

Buvo pavienis, niekur ne
prigulėjo, laikų praleisdavo 
•klube prie kortų.

Geo. Shimaitis

Stockholmas. — Laplan- 
dijoje oras yra nuo 50 iki 68 
laipsnių, tai tikras “pavasa
ris”. Tokio,, oro čia nebuvo 
per desėtkųs mėtų. Vieto
mis pražydo pavasariniai 
žiedai.

Montreal, Canada
Apgalvota gerai, 

bet pavėluotai
Ne visai dvylikai valandų 

po to, kai Kvebeko Mokes
čių Departamentas prane
šė, kad ruošia naujų auto
mašinų perleidimo procedū- 

Laiškas iš Lietuvos
Šį laiškų gavo Julia Werner, 

Cleveland, Ohio
x I jcnino bcidcis

Brangi Teta!
Pirmiausia leiskite pabu

čiuoti jus ir padėkoti už 
laiškutį. Jis mane labai nu
džiugino, kad jus vis dėlto 
parašėte man nors trumpų, 
bet įdomų laiškutį O, be to,. 
jūsų laiškų gavau tokių įžy
mių dėl manęs dienų, kada 
laikiau paskutinį egzami
nų ir išlaikiau labai ge
rai. Dabar ruošiamės išleis
tuvių vakarui, o paskui, 
prieš mus atidaryti visi ke
liai į kilnų ir puikų gyveni
mų.

Prieš mus atsiveria durys 
į kiekvienų institutų, uni
versitetų, akademija. Bran
gi teta, juk mums, mūsų 
kartai, teks gyventi prie 
komunizmo. Ir mes turime 
įgyvendinti ta troškimų Di
džiojo Lenino. O įgyvendin
sime tik tada, jeigu gerai

tuo, manoma, bus išvengta 1 dirbsim ir mokysimės, 
formų patekimo į vagių į 
rrankas.
Vyrai neturi tokios bėdos...

Kaip paprastai, prieš bet 
kokias idesnes šventes, paip 
ir, pav., praėjusias kalėdi
nes ir naujametines šven
tes, visi nori geriau pasi
ruošti, susitvarkyti, pasida
binti. Vyrai eina pas kirpė
jų plaukus apsikirpti, mote
rys — plaukus susigarba- 
nuoti. Deja, vyrams ir mo
terims paėtis skirtinga. Vy
ras užėjo pas kirpėjų ir jis 
jau mato, kiek-žmonių pirm 
jo atėję. Kitaip yra mote
rims. Vienas laikraštinin
kas gavęs “skundų” iš mo
terėlės ir pats laike šven-1

lye. Prie to, jie pasiėmė 29 
vairuotojų ir 23 šoferių lei
dimų formas ir $1,077 pini
gais. Bendrai, ligšiol šito
kie raštinių apvogimai bu
vo pagrindinis dokumentų 
šaltinis vogtų automobilių 
“užregistravimui.” Žinoma, 
daugeliu atvejų jie yra ir 
nusipirkę už gerus pinigus 
tokių pažymėjimų.

Kaip ten bebūtų, nuo da
bar visi automobilių parda
vimai turės būti užregist
ruoti Kvebeko mieste ir

icieies li pais lame sven- . senįai ip niekada neteko pą- 
cių pastebėjo, kad moterų tirti gkriaud 0 atvil. J? 
plaukų sutaisymo sahonuo- čiai vigi bia R Į ko. 
se pro langus ■ pažiūrėjus, kį miegta nuvažiuosi, visur atrodo tuščia. Bet jejęs i d‘,augų rask

plaukų sutaisymo salionuo-

atrodo tuščia. . 
vidų pastebėjo, kad nors tik 
viena moteris laukia savo 
eilės, bet jos eilė dar toli. 
Visos kėdės ir plaukų sau
sinto jai užimti — moterų 
tik parūkai atsiųsti sutai- 
symui.

Serga
Stasys Daukša, kuris su- 

lyg savo amžiaus nors buvo 
gana stiprus vyras, bet pas
kutiniu laiku susirgo ir da
bar yra Montrealo General 
ligoninėje. Toje ligoninėje ! 
taipgi verdunietis Kazimie- j 
ras Virbyla pergyveno sun-1 
kių galvos operacijų. Pir-' 
mie j i ženklai rodo, sako
ma, kad operacija labai ge
rai pavykusi.

Petras Makusis darbe su
sižeidė kojų, bet, sakoma, 
nesunkiai ir gydosi namuo
se. J—

MIAMI, FLA.
Ar gerai yra daug kaitintis 
saulės spinduliais seniems 

žmonėms ?
Čionai atvažiuoja dau

giausia turistai ieškoti svei
katos, gauti saulės spindu
lių. Tūli per dienų dienas 
degina savo kūno odų iki 
jau tiek parunda, kad lie
kasi nebepanašus į baltaodį 
žmogų. Ir dar prisiperka/ 
visokių tepalų, tepasi, kad 
tiktai tamsesni atrodytų.

Kada čia lankėsi Lenkijos 
studentai, jie visur ėjo, vis
kų stebėjo, na, ir vienas pa
reiškė savo mintis, kaip jam
kas atrodo. Sako:

—Keisčiausi čionai žmo
nės: jie viskų daro, kad sa
vo kūno oda patamsintų, 
bet tuo pačiu kartu neap
kenčia tamsios odos žmonių.

Medicinos daktarai sako, 
kad Floridoj didelis nuo
šimtis saulės mylėtojų 
gauna odos vėžį. Reiškia,

4 pusi. Laisvė (Liberty) Peuktad.. sausio (Jan.) 31, 1964

Tetule, jus rašote, kad 
girdėjote, jog pas mus visi 
mokosi. Taip, brangi teta, 
pas mus niokosi visi ir seni 
ir jauni, bet tai nereiškia, 
kad dirbti nėra kam. Mes 
dirbame ir mokomės, ii’ taip 
labai įdomu. Pas mus nėra- 
tokių, kurie vaikščiotų be 
darbo, todėl, kad pas mus 
nėra prispaudėjų, pas mus 
nėra išnaudotojų. Visi dįr- 

; ba pagal sugebėjimų, kiek
vienas dirba ir žino, kad jis 
dirba dėl savo brangios 
žmonijos ir visi dirba dėl 
jo. Aš laiminga, pas mane 
daug draugų, gerų draugų, 

j Gyvenu ne Lietuvoje jau 

čiai, visi gerbia, myli. Į ko-

Aš baigiau dešimt klasių, 
gavau brandos atestatų, 
stosiu mokytis toliau į uni
versitetų ir už penkerių me
tų būsiu inžinierius chemi- 
kas. Mūsų svarbiausias tik
slas — mokytis ir dirbti ke^ 
munistiškai. Todėl pas mus 
yra ir kam dirbti ir mokytis 
gali kiekvienas.

Prašau, brangi tetule, pa
rašykit plačiau apie tų 

; kraštų, kuriame jus gyve
nate, apie žmonių papro* 
čius, jaunimo gyvenimų.

i Man labai bus įdomu skai
tyti-

O dabar leiskite palinkė
ti geros sveikatėlės ii’ ilgų 
metų gyvenime.

Bučiuoju karštai
ZITA

perdaug saulės spindulių ge
ro nedaro.

čekerių lošėjai — geri 
automašinų vaidytojai 
Psichologai tvirtina, kad 

čekerių lošėjai yra atsar* 
gesni, geriau apsidairo pri
važiavę skersakelį ar kam-^ 
pus, pirma negu jie toliau 
važiuoja. Būk tai jiems tas 
kaip ir paprotys, nes lošda
mi čekeriais pirm pastūmi
mo plytelės jie irgi atsar
giai apžiūrinėja pozicijas, 
kad nepralaimėtų loši.

Saulutė

Lawrence, Mass
Pataisos

Korespondencijoje “Lais
vės” Nr. 7 pasakyta, kad 
moterų klubiečių parengi
mas įvyko sausio 9 d., tu-j 
rėjo būti 19 d.

Ten pat pasakyta, kaą 
Maple Parko gaspadoriais 
liko Malvinai, o turėjo būti 
Milvidai.

S. Penkauskas

/



'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš Ūmojo puslapio)

/ prenumeratą ir atnaujinimų. L. Žemaitienė, Hartford, 
Conn., taipgi prisiuntė atnaujinimų.

Valys Bunkus, Brooklyn-Queens, N. Y., pridavė 
naują prenumeratą ir S. Sasna jam pagelbėjo su atnau
jinimais.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Jurgis Gendrėnas, ’ St. Petersburg, Fla., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Philadelphiečiams smarkiai pasidarbavo P Valantie- 
nė, prisiųsdama pluoštą atnaujinimų.

Po vieną naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiun
tė: K. Kilikevičius, Toronto, Canada; J. Mažeika, Pitts
burgh, Pa.; A. Lipčius, Eddystone, Pa.

Punktais pakilo su atnaujinimais: J. Jaskevičius, 
Worcester, Mass.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; J. 
Žebrys, Cleveland, Ohio; B. Sutkus, San Francisco, 
lif., ir M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass.

— o —
Taukų i $5,000 fondą gauta sekamai:

Plymouth, Pa.: Ona Žilinskienė -prisiuntė $23. 
kojo:

V. Uždila ..................................... $14.00
Dom. Derkintis (W. Barre) .......  5.00
E. Kasparienė (W. Barre) ......... 2.00

• Po $1: A. Globich, W. B., ir Anna Zelin.
— o —

Philadelphia, Pa.f P. Walantiene prisiuntė $22. Au
kojo :

A. B. Ramanauskai (Sellersville) $10.00
F. ir P. Walant.............................  6.00
Ange Stasis (Perkasie) ................  5.00'
A. Mesko ....................................... 1.00

Ca-

Au

— o —
Norwood, Mass./ M. Uždavinis prisiuntė $42. 

kojo—
ALDLD 9 kuopo ...................... $25.00
L. Trakimavičius ..................  10.00

. M. Uždavinis ............................... 5.00
A Po $1: B. Sarapas ir F. Preibis (Walpole)

— o —
Hartford, Conn.: L. Žemaitienė prisiuntė $23. Aukojo:

M. Naktiniai ................................$11.00
F. Roman (So. Windsor) ............   5.00
R. Vaitkienė (Broad Brook) ..........3.00
J. Beržinis ..................  3.00
J. Kazlauskas (Wethersfield) .... 1.00

— o —
■ V

Nuo kitų aukų gauta sekamai:
L. S.K.B. (per A. Vęčkį), Methuen, Mass.) ... $25.00
Michael ir Anna Norkus, Stoughton, Mass. ... 20.00 
K. Vilkas, Maspeth, N. Y........................ 10.00
Bronislava Bernotienė, Worcester, Mass.........10.00
Peter Karpich, Lynn, Mass................................
Chas. Swallows, Pittsburgh, Pa..........................
Jacobs & Karaszes Family, Stoughton, Mass. .. 
Vincas Bovinas, Miami, Fla................................
J. Bendorius, Worcester, Mass...........................
George Mack, Frankfort, N. Y...........................
K. Espinoza, San Francisco, Calif.....................
J. Šinkūnas (paminėjimas jo 30 m. kaip

“L.” skaitytojo), Toronto, Canada ...............
S. Umbras, W. Linn, Oregon.............................
Rožė Šileikienė, Haverhill, Mass.......................
A. Rudzinskas, Medford, Mass......................... .
U. Paich, Bridgeville, Pa. .............s.................
J. Kudis, Pittsburgh, Pa.....................................
S. Ramanauskas, Collinsville, Ill.........................
M. Simonavičius, Miami Beach, Fla...................
J. Labunaitis, Pittsburgh, Pa.......... .
B. Juraitis, Montreal, Canada...........;..............
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y..............................
Mary Gilvickas, Pittston, Pa...............................
Kazys Juknis, White Plains, N. Y........ ............
Po $1: Geo. Murnik, Fitchburg, Mass.; J. Kazulis, 

Taunton, Mass.; Mrs. A. Gutonis, Willow Grove, Pa.; 
Ch. Aimont, W. Hollywood, Fla.; S. Valauskas, Plainvil
le, Conn.; Anthony Žalis, Lake Worth, Fla.; Elizabeth 
Katinis, Easton, Pa.; S. Urban, Salem, Mass.; A. Švėgž
da, Bridgeport, Conn.; Joseph Krauzlis, Huntington, N. 
y.; F. Kazeliunas, M. Sukackienė,. K. Kasulis, V. Pačesa, 
KVorcester, Mass.; B. Pivarūnienė, A. Puodienė, A. Kris- 
caponis, John Tudeiker,*Phila, Pa.; A. Akuląitienė, New 
Hope, Pa.; C. Melnis, Springdale, Pa.; J. Lekavičius, F. 
Poškus, F. Mikentis, Pittsburgh, Pa.; Mrs. W. Young, 
Cleveland, O.; E. Galgauskienė, Denver, Col.; J. Shurmi- 
tis, Pontiac, Mich.

Au-

6. 00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

■<*

5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

'3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.74

— o —
Šį sykį aukų gauta $274. Iš anksčiau—$5,573.50. Vi

so $5,847.50.

Chester, Pa.
Lietuvis sulaukė 85 metų
Štai pereitąjį mėnesį Pet

ras Skodis sulaukė 85 metų 
gyvenimo sukakties. Jis gi
mė Lietuvoje 1878 metais, 
Ukmergės rajone, Deltuvos 
kaime, mažo ūkininko šei
moje.

Jaunatvėje negalėjo pra
gyventi su tėvais, tai tar
navo pas ūkininkus, kuris 
daugiau davė algos, o tos 
algos būdavo labai mažos. 
Tarnaujant buvo daug var
go, dar samdytojai ir ap- 
stumdydavo, nes taip elgda
vosi su samdiniais. Vienok 
kitokio pasirinkimo Petrui 
nebuvo — turėjo tarnauti.

Kai užaugo, pasl juto 
sveikatoje, tai nusprendė 
važiuoti į Ameriką. Žinojo, 
kad bus sunkumų svetimo
je šalyje, nemokant kalbos, 
amato, bet jautė, kad nebus 
sunkiau, kaip Lietuvoje 
tarnauti.

Atvyko ir apsigyv e n o 
Ohesteryje. Dirbo geležies 
išdirbystėse. Vienoje dar
bas pasibaigia, eina į kitą. 
Karo laiku gavo darbo Sun 
laivų statykloje, prie staty
bos laivų. Vėl darbas sun
kus, bet tokia jau darbo 
žmogaus dalia — išdirbo 
daug metų.

Sulaukęs senatvės išėjo 
į pensininkus. Džiaugiasi, 
kad metu F.D. Roosevelto 
prezidentavimo buvo įvesta 
senatvės apdrauda. Petras 
per daugelį, metų skaitė 
“Laisvę”, ji jam patikdavo, 
bet atėjo senatvė, jau akys 
nebetarnauja ir nebegali 
skaityti.

Petras sako, kad nesma
gu 1 
eina į<ąitytis su gamtos 
įstatymais.

Linkiu Petrui sveikatos, 
ryžto ir energijos, sulaukti 
ir minėti dar šimto metu, 
savo sukaktį.

laikraščio, bet prisi-

Waterbury, Conn.
Sausio 14 d., po ilgos ir 

sunkios ligos, mirė Nellie 
Žičkus, namuose, pas savo 
dukterį ftjlrs. Butkus, 221 
Highland1 Ave. Ji buvo mo
teris James Žičkaus, kuris 
yra miręs jau daug metų 
atgal..

Paliko liūdesyje dvi duk
teris—Mrs August Butkus, 
su kuria ji gyveno, ir Mrs. 
Joseph Marcelonis, Wood
bury, Conn., du žentus ir 
du anūkus. Laidotuvių di
rektorius buvo iš Snyder 
Funeral Home. Palaidota 
sausio 17 dieną Kalvarijos 
kapinėse.

Buvo gimusi Lietuvoje ir 
jauna būdama atvyko į šią 
šalį prieš pirmą pasaulinį 
karą. Beveik visą laiką gy
veno šiame mieste. Buvo 
gero būdo ir draugiška. Ji 
atsilankydavo į mūsų pa
rengimus ir savo drauges 
atsivesdavo.

Reiškiu gilią užuojautą 
jos likusiai šeimai, o tu 
Nellie, ilsėkis ramiai šios 
šalies žemelėje.

Taipgi, po ilgos ligos, sau
sio 22 dieną, mirė Edwar- 
das ■ Meinus, tik sulaukęs 
apie 50 metų amžiaus. Pa
laidotas sausio 24 dieną, 
Kalvarijos kapinėse. Lai
dotuvių direktorius buvo iš 
Stokes Funeral Home.

Liūdesyje liko jo brolis 
John Meinus, tetos ir kiti 
giminės. Buvo gimęs ir au
gęs Amerikoje ir visą laiką 
gyveno šiame miestė. Dirbo 
Scovill Mfg. Co. per 27 me
tus.

Jo tėvai buvo “Laisvės” 
skaitytojai per daugelį me
tų, bėt jau abu yra mirę.

Aš užjaučiu jo broli John 
Meinus ir kitus gimines jų 

i liūdnoje valandoje.
M. Svinkūniene

• j, *

Redakcijos Atsakymai
A. Lipčius ! Redakcijos atsakymai
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Legenda apie vieną 
kunigo gaspadinę

Yra daug įvairių legendų 
ir vadinamųjų stebuklų. Vi
sa tai gerai bažnytininkų 
sugalvota žmonėms mulkin
ti.

Taip, iš tiesų buvo tokia 
Barbora Rabačiauskai t ė. 
Išaugo sukrypusioje maža
žemio valstiečio gryčioje. 
Dar maža neteko tėvo. Pie
menavo. Vėliau tarnavo. 
Religinga motina anksti 
mažąją Barborą išmokė po
terių. Dažnai kalbėdavo jai, 
kad dievulis yra galingas, o 
kunigas geras ir gailestin
gas.

Kartą pamaldų metu kle
bonas A. Švoinickis įsidė
mėjo gražią merginą. Pa
prašęs ją eiti pas jį šeimi- 
ninkautįMergina tik raudo 
ir tylėjo, m motina, klebonui 
išvykus, išrėžė jai pamoks
lą:

—Tai ką, proto netekai, 
juodadarbe nori likti? Lai
mė atėjo į namus, o tu nuo 
jos kratais. Visą amžių kle
bonijoje puikiai gyvensi. 
Ne tik garbė, bet ir bažny
čios palaiminimas.

Žinia, kad Barbora Raba- 
čiauskaitė tapo klebono A. 
Švoinickio gaspadinę, grei
tai pasklido po visą parapi
ją. Neilgai ji buvo kleboni
jos tarnaitė. Apsukrus kle
bonas pavertė ją savo mei
luže. O po poros metų—1921 
metais per Velykas klebono 
valgomajame ją rado pasi
korusią.

Į Šventybrastį atvykęs 
A. Švoinickio vargoninin
kas Antanas Makačinskas 
smulkiai papasakojo apie 
Barboros mirtį. Pasirodo, 
Barbora jau antrą kartą 
laukė nuo klebono A. Švoi
nickio kūdikio, kai 
tarnas buvo pradėjęs
lės romaną su nauja gra
žuole lAdele...

Vargonininko A. Maka- 
činsko pasakojimu pasinau
dojo davatkos ir tuometinis 
Šventybrasčio klebonas 
Konstantinas Kuprys. Jis 

j sumanė iš merginos trage- 
-4au^1 dijos padaryti biznį. Per 
suieš-

lėkštę ir didžiulę karbonką 
gausiai bėrė litus ir meldė
si. Klebonas Kuprys, surin
kęs stambią sumą litų, išvy
ko iš Šventybrasčio. Į jo 
vietą atvyko nervų liga ser
gantis kunigas Povilas Gra
žys. Jis tęsė Kuprio darbus. 
O davatkos sugalvojo ir le
gendą.

Esą, vėlyvą vakarą Bar
boros lavonas su karstu bu
vo atvežtas iš Bukonių ir 
paliktas Šventybrasčio baž
nyčioje. Kitos dienos rytą 
zakristijonas su Barboros 
meilužiu klebonu A. Švoinic- 
kiu pirmieji nuėjo į bažny
čią velionės aplankyti. Ati
darę bažnyčios duris, radę 
karstą apverstą ir Barborą 
kniūbščią gulinčią ant 
grindų. Kunigas A. Švoinic
kis zakri s t i j o n u i davęs 
stambią sumą pinigų, kad 
apie tai niekam nekalbėtų. 
Plačiai buvo pasakojama, 
kad Barbora klebonui Gra
žiui neduodanti ramiai mie
goti, tampo jį, judina lovą

Buvo kalbama, kad klebo
nijoje laksto indai, vaikšto 
kėdės ir stalai, priskrenda 
juodų varnų, ant bufeto pa
sirodanti ežio didumo rupū
žė vakarais, o vidurnaktyje 
už klebonijos durų pasigirs
tąs moters balsas:

—Noriu kunigo meilės.
Bažnytkaimio gyventojai 

nutarė patys įsitikinti, kiek 
šiuose plepaluose ti e s o s. 
Drąsesni vyrai naktimis 
prie klebono Gražio lovos 
pradėjo eiti sargybą. Štai 
ką apie tas naktis pasakoja 
senas Šventybrasčio gyven
tojas Bronius Sutkevičius:

“Aš, Liudas Skačkauskas 
ir Danisas Lukšys su me-

Ačiuojame vajininkamš už puikų pasidarbavimą, 
virš minėtiems bičiuliams už jų dovanas.

Kaip žinote, vajus jau priėjo prie pabaigos. Vajus 
užsibaigė su sausio 31 d. Paskutiniai rezultatai bus pa
skelbti kai tik viskas bus sutvarkyta. Žinokite, vajinin- 
kai, kad daugiau punktų nebus priskaitoma. Vajus buvo 
prailgintas iki sausio 31 d., ir su ta data baigiasi. Sun-

mūsų vajininkų darbas baigtas. Jiems dėkingi visi 
Ausų skaitytojai, rėmėjai ir “Laisvės” personalas.

Ateina “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavimas. 
Kviečiame jame dalyvauti. Laukiame jūsų pasveikinimų. 
Daugiau apie suvažiavimą rasite kitose špaltose.

“Laisvės” Administracija

$ p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 31, 1964I

Baltimore, Md.
Mirimai

Sausio 15 d., ligoninėje, 
mirė Ignas Krivickas. Ve
lionis buvo laisvų pažiūrų, 
skaitė ir rėmė darbininkiš
ką spaudą, sveikas būda
mas prisidėjo prie organi
zavimo autobusų į “Lais
vės piknikus, įvykstančius 
Philadelphijos apylinkėje. 
Vėlesniu laiku dirbo siu
vyklose, prosytoju. į

Prieš apie 6 metus jo 
sveikata pablogėjo, tai buvo 
pripažintas netekusiu dar
bingumo, gaudavo iš Social 
Security per mėnesį po $88. 
Prigulėjo prie kriaučių uni
jos, bet kriaučių viršininkai 
“pasidarbavo”, kad jis ne
gautų iš unijos pagalbos,

Turė j o sant a u p ų, bet 
banke laikė ant sesers var
do. Buvo persikėlęs gyventi 
pas taip vadnamą seserį, 
bet po kelių savaičių man 
nusiskundė, kad ji yra reli
ginė fanatikė—drasko jam 
ateinančius laikraščius, o 
pati nemoka nei jų skaityti.

Patariau jam susirasti 
kambarį. Pagelbėjau persi
kelti į kitą vietą. Sausio 15 
d. su Kudziene nuvykome, 
jį aplankyti. Radome ser
gantį, gulintį ant grindų. 
Buvo pašauktas gydytojas, 
ambulansas, nuvežtas į li
goninę, kur jis ir mirė.

Norėjo, kad būtų, laisvai 
palaidotas, bet nepaliko tes
tamento. Sesuo, iš ligoninės 
gavus žinią apie Igno mir
tį, rūpinosi greičiau perim
ti jo turtą, o Ignas gulėjo 
lavoninėje. Kaip jis buvo 
palaidotas, tai neteko suži
noti. Gaila gero žmogaus.

Senas jo draugas

A. V., Lawrence, Mass.— 
Dėkui už pasiuntimą patai
symų, bet jau patsai kores- 
ponentas tas klaidas atitai-

LAIŠKAS IS LIETUVOS
Esu labai dėkinga, kad parašėte 

paieškojimą “Laisvėje," norėčiau, 
kad dar kartą padėtumėte 
koti mano artimųjų.

Mano vyro Kazimiero Mėlynio 
sesers Nastės Šiaučiulicnės, Balio. 
Arba Teklės Trumpienės. Anks
čiau jie gyveno Sao- Paulo mieste, 
Brazilijoje. Prašau pranešti man. 
Domicėlė Mėlynienę, Anykščių ra
jonas, Mickūnų paštas, Medinų kai- > 
mas, Lithuania, USSR.

pamokslus pradėjo skelbti, 
kad nelaiku mirusi Barbo
ra neduos bažnytkaimio gy
ventojams ramybės. Jos vė
lė reikalaujanti maldų ir 
aukų. Tikintieji paklausė 
dievo tarno. Jie į klebono

MIRUS

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Vilniuje

Mes, jo draugai, reiškiame gilią užuojautą jo 
broliui Tadui ir giminėms, gyvenantiems 

Jungtinėse Valstijose, ir giminėms, jo 
bendradarbiams, artimiesiems, gy

venantiems
M. Baltulionytė
B. V. Sutkai
A. Norkienė
T. King
K. Espenoza

Tarybų Lietuvoje.
A. Knišius
J. Anscott
J. Baker 
Draugė
J. M. Ginaitis

MIRUSii

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Vilniuje

Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Tadui, 
gyvenančiam Amerikoje, ir jo artimiems 

Lietuvoje. Taipgi visiems kitiems 
. artimiesiems ir draugams.

—LLD 153 Kuopos 
Valdyba ir nariai 

San Francisco, Calif.

jant Barboros brolį Juozą, 
buvo atkastas merginos ka-\ 
pas. Galva buvo savo vieto
je.

Buvęs Šventybrasčio kle
bonas K. Kuprys, sukūręs 
legendos įžangą apie nakti
mis besibastančią numirėlę 
Barborą Rabačiauska i t ę, 
puikiai pasipelnė. Dievo 
tarnas, susižėręs į kišenę 
tūkstančius litų, išvyko į 
kitą parapiją. Jo darbą tęsė 
kiti Šventybrasčio kunigai. 
Nors daug metų prabėgo 
nuo to laiko, bet legenda ir 
šiandien pasakojama Šven
tybrasčio apylinkėse.

V. LAURAITIS
LTSR “Žinijos” d-jos paryš.

(“Jaunimo gretos”)

dievo ir Danisas Luksys su mė
mei- j džiokliniu šautuvu nuėjome 

į kleboniją. Miegamajame 
susėdome prie klebono lo
vos ir laukiame vaiduoklio. 
Klebonas miega, o mes sėdi
me. Tik staiga per miegus 
Gražys pradėjo šaukti: 
“Ateina, ateina, gelbėkite!” 
Mes užsidegame lempą, bet 
nieko nematome. Jokios 
Barboros. Ir nieko. Supra
tome — klebonui reikia gy
dyti nervus.”

Bet žmonės jau buvo 
įbauginti. Aplinkinių kai
mų, o taip pat Kėdainių, 
Krekenavos, Survili š k i o, 
Ramygalos, Truskavos gy
ventojai sutemus bijodavo 
išeiti iš kiemų.

Prietaringi apylinkės vy
rai nusprendė Barborai nu
plauti galvą. Apsiniaukusią 
gegužės naktį V. Petrulai- 
tis, J. Jonaitis ir D. Lukšys, 
išgėrę litrą naminės degti
nės, su kastuvais, kirviais 
peiliais, tyliai per krūmus 
patraukė kapinių link. Pasi
meldę prie Barboros kapo, 
pradėjo darbą. Dirbo suši
lę, vienas kitą drąsindami.

Rytojaus dieną kapų 
sargas Stasys Zakaras, pa
matęs išdraskytą Barbo
ros kapą, pranešė velionės 
moti n a i Rabačiauskienei, 
kad kažkas išniekino kapą. 
Atvykę policininkai pradė
jo ieškoti nusikaltėlių. Pla
čiai pasklido gandai, kad 
trys vyrai nukirto paka- 
ruoklei Barborai Rabačiau
skai tei galvą ir padėjo ją 
tarp kojų.

Motina dėjo pastangas, 
kad kapo išniekintojai būtų 
griežtai nubausti. Tiktai 
įsikišus vyskupui, byla bu
vo nutraukta.

Iš tikrųjų niekas Galvos 
Barborai nenukirto. Tą pa
liudijo 70 metų senukas 
Vincas Lukošius. Jam teko 
matyti, kaip, 1942 m. laido-

<•

Niuė salos gyventojų 
paslaptis

Maždaug 2,500 mylių į 
rytus nuo Australijos yra 
Niuė salelė. Prieš metus 
laiko vienas mokslininkas 
bandė pasodinti čia kai ku
riuos augalus. Tačiau au
galų išauginti jam nepavy
ko. Tada jis pasiuntė Nau
josios Zelandijos moksli
ninkui šios salos uolienų pa
vyzdžius. Pasirodė, kad že
mė yra radioaktyvi! Nuo 
to laiko Niuė sala patraukė 
kė mokslininkų dėmesį. Jie 
ištyrė šioę salos maisto pro
duktus ir nustatė, kad jų 
radioaktyvumas yra 100 * 
kartų didesnis už natūralų
jį

Niuė saloje jau kuris lai
kas nenutyla Geigerio skai
tikliai. Šimtas europiečių— 
gydytojų, medicinos seserų, 
mokslininkų — gyvena da
bar čia. Jie vartoja mais
tą tik tą, kurį prisiunčia 
Naujosios Zelandijoš vy
riausybė. Tuo tarpu salos 
gyventojai kiekvieną dieną 
valgo radioktyvų maistą ir 
jaučiasi kuo puikiausiai. Fi
ziškai jie yra stipresni už 
artimųjų salų gyventojus: 
gali sunkiau ir ilgiau už 
juos dirbti. Be to, visi jie 
yra aukšto ūgio. NeWau- 
gelio moterų ūgis čia siekia 
2 metru. J.domu tai, kad 
Niuė salos gyventojams ne
žinomos ligos, tipiškos Ra
miojo vandenyno salie- 
Čiams.

PER ANKSTI GYReSI
Saigonas. — Prieš kiek 

laiko Pietų Vietnamo val
džia pasigyrė, būk ji pa
traukė į savo pusę Hoa 
Hao religinę sektą karan 
prieš partizanus. Dabar pa
aiškėjo, kad per anksti gy
rėsi.

Vi Thanh mieste, Čung 
Theino provincijoje, tarp 
tos religijos pasekėjų ir 
valdžios armijos dalinių 
įvyko didelis susirėmimas, 
kuriame dalyyvavo 1,000 
kareivių.

Beirutas. — Sirija eina 
prie susijungimo su Jungti
ne Arabų Respublika.

Paieškojimas
Ieškau brolio Povilo Kinkšo, pir

miau gyvenusio New Gloucester 
(Box 41), Maine. Susirašinėjome 
1937-38 metais. Iki šiol negauname 
jokios žinios. Būsiu dėkingas už 
jūsų patarnavimų. Stasys Girtau
tas, "Kvietinių kaimo" kolūkis, 
Gargždų paštas, Lithuania, USSR.

~ PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyAs Vasario-Feb. 3 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Prašome narius ateiti į susi
rinkimą. Kurie dar nesate mokė
ję savo duoklių, prašome ateiti ir 
pasimokėti.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks Vasario-Feb. 6 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7 
vai. vakaro. Nariai prašomi ne
pamiršti duokles pasimokėti metų 
pradžioje. Už vieną mėnesį ne
reikės mokėti apdraudos skyriaus 
duoklių. Geo. Shimaitis
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Margaret Sanger
Pereitą rudenį Margare- 

ta Sanger paminėjo savo 
gimtadienį. Jai sukako jau 
85 metai. Jinai yra Tucson, 
Ariz., sanatorijoj su silpna 
širdimi ir kitais negalavi
mais.

Ji paeina iš didelės airių 
Michael Higgins 11-os vai
kų šeimos. Ištekėjo 1912 m. 
už architekto William San
ger. Sugyveno du sūnus ir 
vieną dukterį. Abu'jų sū
nūs yra daktarai, o duktė 
mirė jaunose dienose.
Jos gimtadienio paminėji

me dalyvavo tik jos abu sū
nūs, artimieji giminės ir 
keletas draugų.

Kaip jau žinoma, Marga
ret Sanger per paskutinius 
50 metų vedė didelę kovą už 
gimdymo kontrolę. Ji kaip 
slaugė turėjo supratimą 
apįe tai, ir gyvendama ryti
nėje New Yorko miesto da
lyje, varguolių rajone, ne
galėjo nematyti suvargusių 
nėščių moterų, kurios kas 
metai gimdydavo.

Sanger pradėjo rašyti į 
laikraštį “New York Call” 
po antrašte “Ką kiekviena 
mergina turi žinoti.” Su
prantama, paprasta kalba 
aiškindavo, kaip apsisaugo
ti nuo įvairiu ligų ir kitų 
problemų, liečiančių mote
ris.

Tais laikais, 1873 m. tapo 
Kongreso pervarytas An
thony Comstock Įstatymas 
prieš “nešvarią” literatūrą. 
Ir pašto departamentas tu
rėjo pilną teisę atidaryti 
laiškus, nužiūrimas knygas 
ir šiaip siuntinius.

Nuo to įstatymo nemažai 
kas nukentėjo. Ir po juo 
papuolė ir Sanger — už ra
šinėjimą ir siuntinėjimą 
“nešvarios” literatūros. 
Pirm einant į teismą,, tūlas 
New Yorko advokatas, Sa
muel Untermeyer, pasisiūlo 
ją ginti teisme ir rekomen
duoja jai, kad ji parašytų 
laišką prokurorui, nes jis 
kalbėjęs su prokuroru, ir 
viskas, ko jis norįs, kad tu 
parašytum jam laišką su 
prižadu, kad daugiau įsta
tymų nelaužysi. Ir tas ta
ve išgelbės nuo kalėjimo.

Sanger su tuo pasiūlymu 
nesutiko.

Ji sakė negalinti sutikti, 
kad jos patarimai moti
noms būtų nriskaityti prie 
“nešvarios literatūros.” Tai 
būtų moteriai atėmimas 
laisvės, kad ji negali kont
roliuoti savo kūno, kad mo
teris negali būti laisva, kad 
ji galėtų apsisvarstyti, ar ji 
nori būti motina, ir tt. Ir ji 
nurodo, kad varguolės mo
tinos, turinčios dideles šei
mas, kreipiasi į visokius 
aborcistus, kurie padaro 
nelegalias operacijas, kaip 
būčeriai, nuo kurių žūsta 
daug motinų. Kitos bando 
pasigelbėti nuo nėštumo 
gerdamos visokius marma- 
lūs, kaip tai: terpentiną, 
sumaišytą su cukrum, muš- 
tardą su arbata ir tt.

Advokatui Untermeyeriui 
jinai atsako, kad tokio laiš
ko ji nerašysianti, nes tai 
būtų prisipažinimas prie 
kaltės, ir kad visas jos vei
kimas buvo bevertis, o už 
tiesą ji nesibijanti eiti ka
lėjimam

Teismas ją nuteisia 30 pa
rų kalėjimo. Kadangi ji 
smarkiai argumentavo teis
me, spauda j tai atkreipė 
didelę atidžią ir ji pati la
bai daug tuo klausimu ra
šė.

Jos buvimas kalėjime su
interesavo visos šalies mo
terų organizacijas, ir jos 
pakėlė savo protestus prieš 
tą įstatymą ir jos nuteisi
mą. Prie to prisidėjo ir 
Amerikos Medikų Asociaci

jų, pritardama gimdymo 
kontrolei, ir nepritarė tam 
įstatymui, kuris rišo gim
dymo kontrolės literatūrą 
su paprasta nešvaria, gat
vine “literatūra,” ir patarė 
klinikose duoti tėvams pa
tarimus, kaip apsisaugoti 
nuo didelių šeimynų.

Įstatymas atsidūrė fede- 
raliniame teisme, ir 1937 m. 
buvo išspręsta, kad gimdy
mo kontrolės literatūra»yra 
legali ir ją galima siuntinė
ti per paštą.

Margaret Sanger buvo la
bai linksma, kad ji tą kovą 
laimėjo, kad jai pavyko iš
judinti šalies moteris. Ji 
taip pat džiaugėsi, kad gim
dymo kontrolės klausimas 
liekasi pasauliniu klausimu, 
ir kad jos kova ir veikimas 
nebuvo benaudis.

Bet tuo pačiu laiku ji pa
stebi, kad jis dar nėra va
romas pirmyn patenkinan
čiu greičiu, ypatingai šioj 
šaly. Įvairių tikybų kuni
gai, ministerial ir kitokį 
“moralistai” negali susitai
kyti dėl metodų tuo klau
simu. Bet visgi yra pada
rytas progresas, nes /Va
šingtonas jau pataria ki
toms šalims, kaip apsisau
goti nuo didelių šeimynų, 
jei jos to reikalauja. 7

Sangerienė mano, kad da
bar pasaulyje yra du pavo
jingiausi klausimai: 1—ato
minis karas, o antras—ne
suvaldomas žmonių prieaug
lis. Kaip dabar esą, tai žmo
nių skaičius pasidvigubina 
kas 34.6 metų. Ir greitai 
jų bus 6 bilijonai, ir mūsų 
Žemė nebeturės resursų to
kiam skaičiui žmonių iš
maitinti. Sangerienė nusi
skundžia, kad jos veikla tu
rėjusi daug nukentėti. Be 
kitko, ji : neteko pirmutinio 
vyro* ir dukters.

Ignas

10 minučių laisvės t
Tipiška seno kalėjimo ka

mera: plikos sienos, mažy
tis langas su drumzlinu 
stiklu ir grotomis. Ant 
grindų čiužinys ir kažkas 
panašaus pantklodę. Dau
giau nieko. Kalinys čia iš
būna dvidešimt tris su puse 
valandos iš 24. Rytą ir vi
dudienį jam leidžiama išeiti 
laukan penkiolikai minučių, 
nusiprausti ir pasimank
štinti. Visą kitą laiką, o šeš
tadieniais visą dieną jis iš
būna kameroje.

Niekas su juo nesikalba. 
Ir jis nieko nemato, išsky
rus kalėjimo prižiūrėtoją, 
kuris jam atneša maisto ir 
jį išveda nusiprausti. “Po
kalbis” būna trumpas, kaip, 
pavyzdžiui, “Eik!”, “At
gal !”

Kartą per savaitę į kame
rą ateina pareigūnas, kuris 
teiraujasi, ar kalinys turi 
nusiskundimų. Žinoma, kad 
turi: maistas netinkamas 
valgyti, prižiūrėtojai tyčio
jasi iš kalinių, juos kanki
na, ilgai būdamas vienišas, 
žmogus gali išsikraustyti iš 
proto... Valdininkas tvar
kingai užsirašinėja ir išei
na iki sekančios savaites, 
kai kalinys jam kartoja vis
ką iš naujo.

Kartą per savaitę kalinį 
aplanko teismo tardytojai: 
“Ar esate pasirengęs ką 
nors pasakyti? Ar atsakysi
te į klausimus?” Tas krato 
galvą: “Neturiu ko sakyti”. 
Ir jie taip pat išeina, kad 
vėl pasirodytų po savaitės.

Ir taip 90 nepakenčiamai 
ilgų dienų ir naktų. Tokiam 
laikui praėjus, kalinys pa
leidžiamas. Tai būna visuo
met vienodai: naktį į kame
rą įsiveržia policija. Palici-

ninkai šaukia, lyg šunys lo
tu: “Kelkis ir'nešdinkis”.

Žmogui sunku patikėti, 
kad jis laisves. Ir štai jis 
baikščiai eina per naktinį 
miestą. Praeina 10 minučių. 
Ir staiga automobilio signa
las, sugirgžda stabdžiai. Ša
lia sustoja policijos mašina. 
“Kur leidimas gyventi mies
te?” Jis jo, žinoma, neturi. 
“Jūs suimtas!”

Ir vėl 90 baisių dienų...
Tai tipiška istorija, viena 

iš daugelio tūkstančių, vyk
stančiu dabar Pietų Afri
koje.

Policija suiminėja. Polici
ja kaltina. Policija nustato 
kalėjimo bausmės laiką. Po
licija “sprendžia” paleidimo 
klausimą. Apeliuoti niekas 
neturi teisės. Atsidūręs ka
lėjime, kalinys netenka bet 
kokių teisių ir vilties išsiva
duoti. Nelaimingų kalinių 
žmonos ir motinos varsto 
polic i jos administracijos 
duris, klusniai iš k 1 a u s o 
keiksmus ir įžeidimus, tikė
damosi, kad, jeigu jos mal
daus, joms leis pasimatyti 
bent dešimt minučių. Bet 
tai bergždžios viltys: polici
ja beširdė.

Ašaros ir vargas — tokia 
PAR vietinių gyvent o j ų 
afrikiečių dalia. Tai pa
vergta, rasizmo engiama 
liaudis. Kalėjimo sargai no
ri palaužti jos pasiryžimą 
kovoti. Bet ji kovoja vis 
ryžtingiau. Rasistams bus 
blogai!

Dž. Gardneris
(APN) 

Johanesburgas

SERGA
Sausio 22 d. Konstancija 

Karpavičienė gavo širdies 
ataką. Dabar ji ilsisi na
mie, gydoma Dr. P. Gustai
čio. ,

Apie vidurį praėjusios 
savaitės Mrs. Brusokienė 
taipgi'turėjo širdies ataką.

Šias žinias “Laisvei” pra
nešė Valys Bunkus, jas su
žinojęs lankydamasis pas 
žmones “Laisvės” vajaus 
reikalais.

• Beirutas, Libanas. —čio
nai lankėsi TSRS kosmo*- 
nautė Valentina Tereškoka.

“Laisvės” dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks 
už vienos savaites. Suvažiavimas prasidės 11 valandą 
ryto, o banketas bus tuojau po suvažiavimo, pradžia 5 
valandą Vakare. Vieta American-Russian Center Hall, 
61 Rivington St. (arti Williamsburg tilto), New York 
City.

Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kaina 
$3.50. Dėl platesnių inf ormacijų ’skaitykit banketo skel
bimą. z

Ar Jungtinės Valstijos keis 
savo užsienio politiką?

Washingtonas — Pripa
žinimas Kinijos ir užmezgi
mas diplomatinių ryšių, tai 
pralaužimas Jungtinių Val
stijų 15-kos metų fronto 
prieš Kiniją,

Kaip išgelbėti tą, ką dar 
galima, veikia JAV diplo- 
m a t i j a. Daugiausiai pa
stangų deda, kad sulaikyti 
Afrikoje naujai gimusias 
valstybes, buvusias Prancū
zijos kolonijas, nuo pasėki
mo Prancūzijos.

Žymiai pablogėjo f JAV 
pozicijos Azijoje. Nors kal
bama apie “dvi Kinijas”, 
/bet kiekvienam aišku, kad 
Kaišeko “Kinija” ant For- 
mozos salos, tai tik didžio
sios Kinijos šešėlio dalelė. 
Jeigu Kinija jėga pultų 
Formozą, tai JAV militari- 
nės jėgos būtų pastatytos į 
blogą poziciją, nes jų stoji
mas į Čiang Kaišeko apgy- 

’ nimui būtų • priskaitytas

Iš laiškų
Padarykime “Laisvės” 

suvažiavimą gausiu ir našiu
Kadangi pergy v e n a m e 

svarbų momentą Ir stovinti 
prieš mūsų akis įvykiai ver
čia mus būtinai susirūpinti, 
tai truputėlį išsijudinkime 
ir pasispauskime, Nuplasno
kime, verčiami gy^e n i m o 
įvykių, savo galingais spar
nais ir lai mūsų šilta širdis 
nuvairuoja mus į taip gar
bingo mūsų laikraščio su
važiavimą.

Mes, su būriu draugų 
kamdeniečių ir filadelfie- 
čių, atpyškėsime ,į suvažia
vimą, jeigu tik nereikės tu
rėti rogių.

J. A. Bekampis 
Avalon, N. J.

FILMAI
“FORTY-NINE DAYS”
Šis filmas, gamintas Mos- 

filmų studijoje, vaizduoja 
tikrą nuotykį keturių tary
binių karių. Jų stovykla bu
vo arti kranto mažame lai- 
velyje-baržoje. Vienu tarpu 
stipri audra jų baržą nusi
nešė į atvirą jūrą. Jie atvi
rame vandenyne, bangų mė
tomi išsilaikė 49 dienas.

Aimerikos jūreiviai, pa- 
pastebėję Tarybų Sąjungos 
karius blaškomus jūroje, 
įkėlė į savo laivą, suteikė 
reikiamą pagalbą. Filmas 
vykusiai padarytas.

“Chelkash”, greta virš 
minėtojo rodomas filmas, 
yra ištrauka iš Maksimo 
Gorkio veikalo. Vaizduoja 
caro laikus.

Abu filmai įdomūs. Rodo
mi Cameo teatre ant 8th 
Avė. tarpe 43 ir 44 Sts., 
Manhattane. Matykite, ne
sigailėkite. Man sakė, kad 
šie filmai tebebus rodomi 
ateinančią savaitę, bet, at
sargai, lai paskambina tie, 
kurie nenori be tikslo mies
tan važinėti. Matęs

New Yorkas. — Dienraš
tis “The New York Times” 
sausio 28 d. redakciniame 
rašė, kad Prancūzijos pri
pažinimas Kinijos, tai yra 
didelis smūgis JAV presti
žui.

prie kišimosi į Kinijos vi
daus reikalus, ir vestų JAV 
prie karo su Kinija.

Pentagonas siekia laiky
ti JAV militarines jėgas 
Formozoje, bet tas suteikia 
Kinijai tvirtą argumentą 
prieš Jungtines Valstijas.

Visa eilė diplomatų, sena- 
tarių ir kongresmanų sta
to klausimą apie Jungtinių 
Valstijų užsienio politiką.

Tai viešas “sekre t a s”, 
kad JAV nepavyko apvie- 
nyti Korėją. Dar prasčiau 
išėjo su “revoliucija” Laose 
prieš neutrališką Vyriausy
bę. Pietų Vietname vis dau
giau JAV brenda į karą. 
Kubos ekonominė blokoda 
nepasiekė savo tikslo, nes 
Anglija ir Ispanija, Kanada 
ir net Vakarų Vokietija jau 
veda su ja biznį. Busimųjų 
prezidentinių rinkimų kam
panijoje užsienio politika 
bus pirmoje vietoje.

Pasimatysime į Svečiai
sekmadienį!

Visi ir visos būkime šį 
sekmadienį, vasario 2 d., 
3:30 vai. po pietų, “Laisvės” 
name, New Yorko Moterų 
Klubo rengiamame pobūvy
je.

Antanas Bimba, “Šviesos” 
redaktorius, kalbės ryšium 
su “Šviesos” 30 metų jubi
liejum. Jonas Siurba rodys 
slankioj amus (slides) pa
veikslus. Moterų Klubas 
pavaišins visus kavute ir 
pyragais.

Taigi, sueikime visi—pra- 
leiskime kelias valandas 
kultūringai, smagiai.

J. Siurba turi puikių nuo
traukų iš Lietuvos, nese
niai gautų. Jis čia jas pa
demonstruos. Bus labai įdo
mu. pamatyti.

Valdyba

Nuomų kontrolė 
mieste pratęsta

Niujorko miesto taryba 
nutarė pratęsti butų nuo
mų kontrolę dar dvejiems 
meta'ms. Tačiau padaryta 
išimtis: taip vadinami luk- 
susiniai butai, už kuriuos 
mokama po $250 ar dau
giau nuomos mėnesiui, bus 
nekontroliuojami; vadinasi, 
namu savininkai tuose na-
muose galės pakelti nuomas 
už butus kiek tik norės.

Praėjusią savaitę buvo 
sušauktas nuomotojų ir na
mų savininkų susirinkimas, 
kuriame buvo tas klausimas 
diskusuotas. Triukšmingas 
buvo tas susirinkimas: po
licija kai kuriuos diskusan- 
tus mėtė iš mitingo laukan. 
Nuomotojai protestavo, kad 
salė mitingui buvo paimta 
per maža; riamų savininkai, 
susirinkę anksčiau, užėmė 
vietas, o nuomotojams, atė
jusiems vėliau, teko lauke 
stovėti, šalti — negalėjo į 
salę įeiti. Bet visvien jie 
laimėjo.

Niujorko mieste statoma 
daug gyvenamųjų namų, 
bet tai vis namai su aukšto
mis rendomis; varguomenei 
negalima į juos įeiti, nes 
nepajėgia užsimokėti ren- 
dų.

Beje, naujai statomuose 
gvenamuose namuose nebė
ra jokios nuomų kontrolės: 
korporacijos lupa, kiek tik 
nori.

Jaunos kandidatės LDS 
C. V. nominacijoms

I
Dienraštis “Vilnis” rašo, 

kad Elizabeth Galore ir Al
vina Stritch kandidatuoja į 
LDS antrojo vicepreziden
to urėdą.

Elizabeth Galore yra 
LDS 37 kp. veikėja, Wil
merding, Pa. Alvina Stritch 
yra 65 kp. veikėja, Keno
sha, Wis. Abi Amerikoje gi
musios jaunos moterys, 
gražiai lietuviškai kalba ir 
rašo. Tam urėdui abi tinka
mos.

Dabar eina LDS Centro 
Valdybos nominacijos. Kai 
kurios kuopos sausio mėn. 
nominavo kandidatus, bet 
dauguma kuopų tai « pada
rys vasario mėn.

Būtų gerai šias jaunas 
moteris nominacijose pa
remti. Svarbu ir tai, kad 
šiuo metu LDS Centro Val
dyboje nėra nei vienos mo
ters. Reikėtų nominu o t i 
bent kelias moteris, kad jos 
galėtų rinkimuose būti kan
didatėmis.
- LDS narys

Paryžius. — Prancūzija 
plės prekybą su Tarybų Są
junga.

Pirmadienį “Laisvės” Raš
tinėje lankėsi brooklynietis
Jonas Kriaučiūnas. Jis sa
kosi, kad pirmą sykį esąs 
šiame name — dažniau lan- 

įkėsi, kai mes buvome At- 
' lantic Avenėj. Jis taipgi bu- 
I vo ir LDS raštinėje, užsi
mokėjo apdraudos duokles.

Jonas Kriaučiūnas brook- 
' lyniečiams žinomas, kaip 
I buvęs barzdaskutys, jis tu- 
| rėjo barbernę Grand gat- 
■vėj ir per daugelį metų pa- 
tarnaudavo lietuviams. Da
bartiniu laiku, sveikatai ir 
laikui leidžiant, padirbę j a 
Diržienės siuvykloje. Išei
damas ir atsisveikindamas, 
Jonas Kriaučiūnas palinkė- 

! jo visiems laisviečiams sėk
mės ir padovanojo laikraš
čio reikalams $5.

Ačiū jam, ir mes taipgi 
linkime, kad jo sveikata 
tarnautų jam gerai.

L. K—tė

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia, kuri seka JAV 
politiką, išreiškė apgailes
tavimą, kad Prancūzija pri
pažino Kiniją. Tuo pat kar
tu reikalauja, kad Vakarų 
valstybės aptartų tą klausi
mą.

Rangūnas. — Burmoje, 
Kačinc provincijoje, vėl 
prasidėjo partizanų karas.

Masine demonstracija pn^s 
naciškus karo kriminalistus
Pagaliau Niujorke susida

rė platus komitetas prieš 
nacizmą ir antisemitizmą. 
Jame atstovaujama daug 
tautinių grupių. Komiteto 
pirmininko pareigas eina 
įžymus veikėjas Mr. Simon 
Federman.

Ir. štai šitas komitetas, 
pravesdamas Chicagos kon
ferencijos prieš nacius karo 
kriminalistus nuta rimus, 
jau ruošia milžinišką masi
nį mitingą - demonstraciją 
vasario 27 dieną. Įvyks Ho
tel Diplomat salėje, Man
hattane. Kalbėtojų vardai 
dar nepaskelbti, bet jų bus 
visa eilė nuo įvairių orga
nizacijų, darbo unijų, klu
bų, tautinių grupių ir t. t.

Komitetas sako, kad yra 
prasidėjęs platus judėjimas 
už atkreipimą vyriausybės 
žmonių dėmesio link čionai

Konvencijinis Banketas 
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 9 February
Pradžia 5 Valandą Vakare

Banketui Bilietas $3.50
Banketą pradėsime 5 valandą todėl, kad būtų 

patogiau iš toliau atvykusioms anksčiau grįžti 
namo.

AMER.-RUSSIAN CENTER HALL
61 Rivington Street New York City

Banketas ir suvažiavimas bus laikomi žemu
tinėje salėje. Vienais laiptais žemiau bus lipti 
negu būdavo anksčiau.

Kviečiame dalininkus dalyvauti suvažiavime 
ir visus ateiti į banketą.

Iš Brooklyn© važiuojant per Williamsburgo tiltą,/iš
lipkite Essex St. stoty.

Važiuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, reikia 
išlipt Fulton St. stoty ir išlipus į gatvę reikia eiti Fultom 
gatve skersai Broadway iki Nassau St. čia imti JamaioęJ 
subway ir išlipt ant ant Essex St. stoties. Išlipus į viršų* 
reikia pasiklausti Rivington Streeto.

Jei būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas bus 
galimas.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 31, 1964

sumušė senelį
New Yorkas. — Požemi

niame traukinyje jaunas 
vyrukas užpuolė Solomoną 
Neumaną. 80 metų, sumureė 
ir atėmė jo $50.

Vėliau policija suėmė už
puoliką, kuris yra tik 
14-kos metu, bet 6 pėdų 
aukščio ir 180 svarų. Jis 
prisipažino prie užpuolimo. 
Tarp jaunuolių turi “kara
liaus” varda. c

\ SVEIKINIMAS
To Lillian K—tė:

Greetings from Nevada 
of Women for Peace on 
atomic test site vigil. Sonia 
(Karosienė).

PRANEŠIMAI^
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 4, 7:30 va), 
vakare, “Laisvės” salėje, 1C2-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime, nes bus nominacijos Ccyfcro 
Valdybos. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. Valdyba (9-10)

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 5 d., 7:30 vai. vakaro, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. Tu
rėsime LDS Centro Valdybos no
minacijas. Nepamirškite duokles 
užsimokėti su metų pradžia. >

P. Babarskas, prot. sekr.
(9-10)

Amerikoje esančių ir vei
kiančių baisių naciškų ka
ro kriminalistų. Sako, kad 
jau .visa eilė kongresmanų 
tuo yra susirūpinę ir daro 
žygius, kad valstybės pro
kuroras paimtų visą reika
lą tuojau ištirti. Minimi šie 
kongresmanai: Emanuel 
Celler, Victor L. Anfuso, 
Seymour Halpern ir Wil
liam Fitts Ryan iš New 
Yorko, John F. Shelley iš 
Kalifornijos ir Alvin O’- 
K’onski iš Wisconsin.

Vadinasi, ir Niujorke pra
sidėjo žygiai prieš naciškus 
kriminalistus. Lietuviai 
■tuose žygiuose aktyviškai 
turėtų pasirodyti, nes, kaip 
žinia, tarp tų baisių naciš
kų kriminalistų randasi ke
letas ir lietuvių. Juos rgi? 
kia išvilkti aikštėn ir paro
dyti plačiajai Amerikos vi
suomenei. Rep.




