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KRISLAI
Gerai, gražiai 
Didelė staigmena 
Mitina ir žmona i
Nū žingsnio pirmyn 
Kaip tai suprasti?
Be jokios gėdos

— Rašo A. Bimba —

Mūsų “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimas praėjusį sekma
dienį buvo vienas iš graažiau- 
sių ir geriausių. Su nuošir
džiais sveikinimais ir linkėji
mais laisviečiai susiuntė laik
raščiui puikios paramos. Ypač 
šauniai pasirodė floridiečiai. 
Ačiū visiems.

Puiku, kad visoje suvažiavi- - 
mo eigoje,.— tiek praneši
muose bei raportuose, tiek 
diskusijose, — nepasirodė nė

Lotynų Amerika piktinasi 
Jungtinių Valstijų politika 
Washingtonas. — Čionai kos šalis”, sakė Viannas.

įvyko Trečioji Pan-Ameri-, Panašiai kalbėjo ir kitų 
can parlamentarinė konfe- šalių atstovai, išskiriant tik 
rencija, kurioje dalyvavo 60 ( Venezuelos, k u r i e rėmė 
delegatų nuo Lotynų Ame- JAV politiką.
rikos valstybių, veikėjų, se
natorių ir kongresmanų.

Konferencijoje Lo t y n ų 
šalių delegatai išreiškė di-

Kuba pakankamai 
suims cukraus

Havana. — Nors uraga
nas “Flora” padarė Kubai 
labai daug žalos, bet val
džios ir liaudies pastango
mis gerai nuvalomos cukra
nendrės. Kuba galės suimti 
ne mažiau 4,600,000 tonų 
cukraus.

Reiškia, ji galės išpildyti 
savo sutartis su Tarybų Są
junga, Kinija, Lenkija ir ki
tomis šalimis cukraus pri
statyme.

Pirmąjį mėnesį suvaly- 
mas cukranendrių davė 
1,600,000 tonų cukraus.

Kipriečiai prieš JAV 
ir Anglijos “globą”

Nikosija. — Kipro gyven
tojai demonstruoja prieš 
JAV ir Anglijos planus pri- 
siuntimui militarinių jėgų, 
neva tvarkos palaikymui.

Atėnai. — Čionai prie 
JAV ambasados įvyko de
monstracijos. Graikai pro-' Kinijos, 
testuoja prieš JAV planus 
pasiuntimui militarinių j ė- mas, patartas JAV, manev- 

i ravo, būk Prancūzija pripa- 
i žins dvi Kinijas, tai yra, pa- 
i laikys diplomatinius ryšius 
i su Čiang Kai-šeko’režimu ir 
i su Kinija.

Tiems manevrams buvo 
suduotas smūgis, kada 
Prancūzijos vyriausybė pa
reiškė, kad Paryžiuje esa
mas Kinijos ambasados na
mas priklauso tik Kinijai, 
tai yra, Čiango atstovas tu
ri iš jo išsikraustyti. Pran
cūzijos Užsienio reikalų 
ministras oficialiai painfor
mavo Čiango atstovą, kad

Nutrūko ryšiai tarp Čiang 
Kai-šeko ir Prancūzijos

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė dar pirm ji pri
pažino Kiniją, sausio 27 die
ną, painformavo Čiang 
Kai-šeko atstovą, kad ant 
toliau jis jau neatstovauja

jis daugiau neatstovauja 
Kinijos.

Taipei. — Čiang Kai-šeko 
režimas, parodydamas, kad 
ir jis “ką gali”, informavo 
Prancūzijos misijos pirmi
ninką, kad diplomatiniai ry
šiai nutraukti.

Washingtonas. — JAV di
plomatams labai nepatinka 
Prancūzijos pasielg i m a s, 
nes tai ardo “dviejų Kini- 
jų” politikos pagrindus.

Washingtone ruo š i a s i 
persvarstyti Lotynų Ame
rikos reikalais poli t i k ą. 
Jungtinės Valstijos vėl pa- 

. prieš 
' Kubą, tuo gi pat laiku ne
sutikimai su Panamos res- 

Brazilijos senatorius Au- publika neina mažyn, Peru 
reliano Viannas, tarp kitko, respublikoje kartojasi žem-

saliu delegatai isieisne ui-i v, .
delį nepasitenkinimą Jung-1 L
tinių Valstijų politika.

_  sakė, kad Jungtinės Valsti- 
mažiausios pesimizmo, nusimi-j jos stengiasi tik paremti sa- 
nimo, nusivylimo bacilos. į at- • vo užsienio politiką pagal- 
eitį tebežiūrime su viltimi ir ba Lotynu Amerikos, kaip 
tivrtu, darbininkišku ryžtu. taį blokodavimui Kubos, ko. 

lAntradienio “Laisvėje” skai-1 v^i prieš komunistų įtakų, O 
tėfe apie tai, kad Niujorke dabar spaudimui į Panamos 
buvo valandžiukei sustojęs respubliką... “Laikas ir jau 
Tarybų Lietuvos Aukščiausio- labai laikas Jungtinėms 

Valstijoms atsisakyti tokios 
pažvalgos į Lotynų Ameri-

tivrtu, darbininkišku ryžtu.

sios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas Justas Paleckis. Su
stojo tik praskrisdamas pro 
mūsų didmiestį. Tai buvo ne
tikėta. didelė staigmena.

Kaip gaila, kad jis negalė
jo čionai nors savaitę kitą pa- I 
Buvoti ir plačiau pasižvalgyti

dirbių sukilimai ir auga 
antagonizmas prieš JAV, 
Haiti respublikoje liaudis 
kyla prieš JAV politiką Lo
tynų Amerikos reikaluose 
ir prieš persekiojimą negrų 
rasės namie. Jungtinių Val
stijų karių šaudymas į Pa
namos studentus labai su
purtė “gerus kaimynų” san
tykius.

gų į Kiprą.
Beirutas. —Trys lėktuvai, 

iš Kipro salos atgabeno 320 ' 
Jungtinių Valstijų civilinių 
žmonių.

JAV Atstovų butas priėmė 
Civilinių teisių bilių

Bet Čiang Kai-šeko reži-

Paryžius. — Sulaukęs 69 
metų amžiaus mirė Paul 
Baudoin, sėbras generolo 
Betaino, kuris pataikavo 
hitlerininkams.

ĮVYKO TARP IRAKO IR ! “RASIZMAS SUDARO 
KURDŲ PALIAUBOS PAVOJŲ”,—U THANTAS

yx i Bagdadas. — Irako pre- po musų didpj kraštą, savo| ... A „ Arifas nasi- 
akimis pamatyti jo miestus ir j Rentas 11Ias pas
kaimus, jo liaudies gyvenimą! J rase paliaubas su kurdų va- 

Taipęi, kaip gaila, kad tik (du pulkininku Mustafa Al 
“Laisvės” reporteris ir mažu- ~ 
tėlė grupelytė jo bičiulių ga
lėjo jam dešinę paspausti, jį 
apkabinti ir palinkėti laimin
gos kelionės atgal į mūsų mie
ląją, senąją tėvynę!

Neprarandame vilties, kad 
^ada nors šiam tauriam lietu
vių tautos sūnui dar pasitai
kys proga vėl mūsų Niujorką 
aplankyti ir plačiau pasižval-' 
gyti po mūsų Ameriką.

Barzani. Abidvi pusės su
tiko tuojau pertraukti mū
šius.

Kurdai yra įsigalėję tri
jose provincijose: Musulo, 
Erbilio ir Kjrkuko. Jie rei
kalauja autonominių teisių.

Net ir kalbos nutilo apie 
“trečiąją jėgą” ateinantiems 

prezidentiniams rinkim a m; s . 
’pliekas nekalba apie trečiosios 
plačios, masinės, liaudies par-

Washingtonas. — Vasa
rio 10 dieną Jungtinių Val
stijų Atstovų Butas 290 bal
sų prieš 130 priėmė Civili
nių teisių bilių. Tai laimėji
mas buvusio prezidento.Ke
nedžio ir dabartinio—John- 
sono administracijos, o kar
tu ir visų demokratinių 
žmonių., Už biliaus priėmi
mą balsavo'152 Demokratų

Alžyras. — Čionai lankė
si U Thantas,- Jungtinių j 
Tautų. generalinis sekreto
rius. Jis savo kalboje sakė, partijos ir 138 Respubliko-’ 
kad kraštutinis rasizmas nu partijos atstovai. Prieš 
veda prie nesutikimų ir su- j balsavo .96 “demokratai”, 
daro karo pavojų. U Than- i daugumoje iš pietinių vais
tas ragino afrikiečius tole- tijų, ir 34 respublikonai. Iš 
rantiškai elgtis išrišime New Yorko.valstijos, 
įvairių problemų, kurių dar turi 41 kongresmaną,

biliaus priėmimą, bet pre
zidentas Johnsonas pasitiki, 
kad ir ten bilius bus priim
tas. Ypatingai reikalinga, 
kad liaudis veiktų—darytų 
spaudimą į savo valstijos 
senatorius, kad jie netruk
dytų biliaus priėmimo.

Paryžius. — Prancūzija 
dės pastangų pakelti savo 
vardą ir padidinti preky
bą pietrytų Azijoje—Laosę, 
Kambodžoje ir kitur.

nų partijos atstovai. Prieš

kuri 
tik 

vienas respublikonas Kil
burn balsavo prieš bilių.

Ką gi reiškia Civilinių 
teisių bilius?

Civilinių teisių bilius bu- 
dentas Johnsonas informa-; pašto ženkleliai paminėji- vo įneštas 1963 metais, bet 
vo Kongresą, kad grūdų ir mui 400 metų nuo Shakes- demokratinių teisių priešai 
farmų reikmenų pardavi- įVaro gimimo. Tai pirmu visaip trukdė jo priėmimą.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Prezi-1 Londonas. Bus išleisti

AR KEIS ISPANIJA 
POLITIKĄ?

Madridas. — Nepaisant, 
kad Kuba yra socialistinė
valstybė, bet Ispanijoje yra 
jai didelio pritarimo. Ispa
nai atsimena, kad 1898 me
tais Jungtinės Valstijos 
ginklų pagalba . ją atėmė 
nuo Ispanijos.

Ispanija veda prekybą su 
Kuba ir siekia ją didinti. 
Numatoma, kad Ispanijai 
būtų naudinga prekyba su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis 
socialistinėmis valstybėmis.

V. VOKIETIJA DIDINA 
MILITARINES JĖGAS
Bona. — Dabar Vakarų 

Vokietija armijoje turi arti 
į 500,000 yyrų, bet ji stengia- 

■Į si pasiekti arti 2,000,000 la
vintų rezervų. Dabar ji tu- 
,ri apie 20,000 rezerve kari
ninkų, kurių siekia turėti 
30,000, kad būtų bile dieną 
gatavi, m

L. ERHARDAS TARSIS 
SU DE GAULLE

Bona. — Vakarų Vokieti
jos' kancleris Ludwigas Er- 
hardas vyksta į Paryžių 
tartis su Prancūzijos pre
zidentu De Gaulle. Erhar- 
das stoja už tai, kad visi 
NATO nariai būtų lygūs. 
Šis jo nusistatymas yra ar- 

/Tuo kartu po desėtkus timesnis De Gaullės politi- 
tūkstančių vyrų ji turi karo kai, negu Jungtinių Valsti- 
orlaivyne ir jūrų laivyne. jų-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

tijos susidarymą iškėlimui sa- mas Bulgarijai, Čekoslova-' kartu Anglijos istorijoje Civilinių teisių bilius,
vo kandidato prieš stambiojo 
kapitalo partijų kandidatus. 
Mūsų profesinės sąjungos ne
žengia nė žingsnio pirmyn. O 
turėtų žengti didelį žingsnį 
pirmyn. Juk prezidentiniai 
rinkimai yra auksinė proga.

tai 
kijai, Jugoslavijai, Lenki-; ant pašto ženklelio kito as- nėra vien negrų rasės lai- 
jai, Rumunijai ir Tarybų 
Sąjungai bus naudingas pa
čioms Jungtinėms ’ Valsti
joms.

mens paveikslas pakeis ka
raliaus arba karalienės pa
veikslą.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė sako, kad Užsienio 
ministro Chou Enlajaus ap- 

kad jos vyras esąs kaltas, esąs silankymas Afrikos valsty- 
žmogžudys, o vyro motina sa-' bėse buvo pilnai pasėkmin- 
vo sūnų gina, stengiasi jam|gas. 
tą baisų kaltinimą atmušti. į 

žmona, matyt, nepaiso, kad j 
ji yra dviejų vaikų motina, 

/kad tuo savo poelgiu ji tuos 
-savo vaikus padaro baisaus 

žmogžudžio vaikais ir žaloja 
jų gyvenimą.

Kalba eina apie Mariną 
O s v a 1 d i enę (Lee Oswaldo 
žmoną) ir Marguerite Oswal- 
dienę ( jo motiną).

Gal visa istorija nėra ma
čiusi tokios baisios dramos.

Mes prieš save turime liūd
ną, tragišką vaizdą. žmona 
liudija prieš vyrą, įrodinėja,

Tokio. 1963 metais Ja
ponijos ir Kinijos prekyba 
siekė $137,000,000 vertės. 
Numatoma, kad 11964 me-

mėjimas, bet laimėjimas vi
sų Jungtinių Valstijų pilie
čių.

Iki dabar milijonai neg
rų, puertorikieč i ų, daug 
kitų tautinių mažumų žmo
nių buvo diskriminuojami. 
Dabar turės būti padarytas

Tel Avivas. — Sirijos 
priešlėktuvinės patrankos 
apšaudė Izraelio karo lėk
tuvą į šiaurę nuo Galilėjo 
jūros.

O Aukščiausiojo teismo pir
mininko Warreno, kuris yra 
prezidentė Kenedžio nužudy
mui ištirti komisijos pirminin
kas, pareiškimai spaudai tik 
padidina tą misteriją. Ką tai 
reiškia, kai jis sako, kad ga
limas daiktas, jog kai' kurie 
parodymai apie Kenedžio nu
žudymą niekados nebus vie- 
«ąi paskelbti ?
I "Juk tai reikštų paslėpimą 
tiesos apie prezidento nužudy
mą nuo Amerikos žmonių, 
nuo visos žmonijos!

lJukartsavaitinis “The Work
er” klausia : Ar tai reiškia, 

/Tąsa 6-me pusi.)

Miami. — Žvejų laiveliu 
iš Kubos atplaukė septyni 
išdykėliai. Jie yra tarp 14- 
16 metų amžiaus. Visi bus 
išdeportuoti atgal į Kubą.

La Paz, Bolivija. — Pa
garbai žuvusio JAV prezi
dento Kenedžio naujas or- 
laukis buvo užvardintas jo 
vardu.

Maskva. — TSRS spauda 
aštriai kritikuoja Jungtines 
Valstijas už užgrobimą Ku
bos žvejų laivų ir bloginimą 
santykių.

Sofija. — Bulgarija su
šaudė 2 chuliganus.

tais ji viršins $200,000,000 diskriminacijoms galas, nes 
vertę. ■ baudimui įstatymų laužyto

jų veiks nuolatinė federali
nė komisija. įstatymas rei
kalauja panaikinti diskri
minaciją: viešbučiuose, val
gyklose, gazolino stotyse, 
traukinių ir autobusų sto
tyse, teatruose) sporto are
nose, gyvenimo namuose ir 
gyvenamų namų sekcijose, 
—visur, visi piliečiai, nepai
sant jų rasės, spalvos, tau
tiškumo turi būti lygūs.

Prie mokslo, prie darbo, į 
unijas,; į sveikatos įstaigas 
turi būti visiems durys at
daros. x

Po priėmimo biliaus pre
zidentas pareiškė: “Tai is
toriškas žingsnis žmogišku
mo ir lygybės pasiekimui 
Amerikoje.”

Bilius Senate
Dabar Civilinių laisvių 

bilius pavestas Senatui ap
svarstyti.. Numatoma, kad 
Senate pietiečiai, besinau
dodami “filibusterių” takti-

Albany, N. Y. — Į New 
Yorko valstijos seimelį yra 
įneštas bilius, kad drausti 
papirosų garsinimus spau
doje, per radiją ir televizi
ją

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Indijos delegatas pasakojo 
būk Kašmyre Pakistanas 
kursto neramumus.

Paryžius. — Prancūzijos 
Sud-Aviation kompa n i j a 
parduos Kinijai “Caravelle” 
rūšies sprūsminių lėktuvų.

Los Angeles, Calif. — 
Jau išrinkta “jure” teisi
mu! trijų vagių, kurie buvo 
pavogę Franko Sinatros sū
nų.

Halifax, Kanada. —New 
Foundlando srityje ' siautė 
didelė audra su 120 mylių 
vėju per valandą.

PO OLIMPIJADOS
Innsbruck, Austrija. — 

Baigėsi žieminė olimpijada. 
Pirmoje vietoje išėjo Tary
bų Sąjungos sportininkai. 
Jie laimėjo 11 auksinių me
dalių, 8 sidabrinius, ir 6 
bronzinius.

Jungtinių Valstijų spar- 
tininkai laimėjo tik 1 auksi
nį, 2 sidabrinius ir 3 vari
nius medalius.

SAKO, KAD KRITO 
100 SOMALIEČIŲ

Addis Ababa. — Tug Va- 
jale srityje, pasienyje, įvy
ko susirėmimas tarp Ethio- 
pijos ir Somalio pasienio 
kareivių. Ethiopai neteko 9 
užmuštais ir 44 sužeistais, 
o somaliečiai 100 užmuš
tais ir apie 200 sužeistais.

Dėmesio vajininkams
Kadangi sekmadienį įvy

ko “Laisves” B-vės suvažia- 
Vimas, tai atėjo daugiau 
laiškų nuo vajininkų. Tad 
suėjo abu dalykai—sveiki
nimai suvažiavimui ir va
jaus rezultatai. Kai tik vis
kas bus sutvarkyta, rezul- 
tatai bus pranešti. Dabar 
tvarkomi sveikinimai, pas
kiau pranešime apie vajaus 
rezultatus.

Washingtonas. — Prezi-1 Ženeva. — Tarybų Sąjun- 
dentas Johnsonas spaudos ! ga reikalauja, kad Jungti- 
atstovams sakė, kad Jung- nės Valstijos grąžintų pa- 
tinių Valstijų užsienio poli- bėgusį Jurį Nosenką. JAV 
tika “nėra taip bloga... Kad > delegacijos pirmi n i n k a s 

ne- svarsto reikalavimą. Mat, 
Šveicarija atsakominga už 
17-kos valstybių delegacijų 
narius, tai gali prisieiti No
senką perduoti Šveicarijos 
žinion.

JAV nėra priežasties 
tekti vilties”.

Washingtonas... — Sako
ma, kad Ženevoje pabėgęs 
TSRS delegacijos narys Ju
ris, I. Nosenko prašo Jung
tinėse Valstijose politinės 
prieglaudos.

Washingtonas. — Mar- 
gueritta Oswald, motina 
Lee Oswaldo, liudijo prezi
dentinėje komisijoje, kuri 
tyrinėja prezidento Kene
džio nužudymą.

Maskva. — Vasario 10 
dieną prasidėjo TSRS Ko
munistų partijos Centro 
Komiteto posėdžiai apsvar
stymui žemės ūkio reikalų.

‘ Washingtonas. — Ameri
kos valstybių konferencija 
kreipėsi į Panamą ir JAV 
raginant susitarti Panamos 
kanalo reikalais.

Kanbera. — Nuskendo 
Australijos karo laivas nai
kintojas “Voyager” susidū
ręs su lėktuvnešiu “Mel
bourne”. Iš 319 įgulos narių 

‘216 buvo išgelbėti.

Nikosia. — Kipro saloje 
vėl įvyko susirėmimų tarp 

“L.” Ad-cija. graikų ir turkų.

Kingstonas, Jamaica. — 
Penki JAV laivai paėmė 
250,000 galionų prėsko van
dens ir išplaukė į karo lai
vyno bazę, kuri yra Guan
tanamo įlankoje, Kuboje.

Paryžius. —Vagys pačiu
po sunkvežimį, kuriame bu
vo $120,000 vertės brangia- 
daikčiu. Ac

Lima. — Peru respubli
koje kartojasi žemdirbių 
sukilimas. Jie jau nebegali 
toliau pakelti vargo ir skur
do.

Tokio. — 24 japonų kom
panijos veda prekybą su 
Š/aLirės Korėja, 1963 m. ji 
slefe $16,600,000 vertę.

Washingtonas. —Respub
likonai garsiai šūkauja už 
lėktuvnešių statybą, nes jie 
mano, kad tas pagelbės 
jiems rinkimų kampanijoje.

Roma. — Reggio Emilia 
miestelyje sudegė 5 civilinio 
vartojimo lėktuvai.

i ,
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BUS NE PRO ŠALĮ PRADĖTI pranešimą su pažy
mėjimu, kad šis mūsų suvažiavimas yra savitai istori- 

--nis: šiemet sukanka penkiasdešimt metų, kai mūsų 
: laikraštis “Laisvė” buvo pastatytas ant kooperatyvinių 
♦pagrindų. Verta trumpai pakartoti tai, kas buvo.'

“Laisvę” pradėjo leisti šeši jauni vyrai ' — J. Und- 
žius, A.’ Neviackas, J. Neviackas^ M. Mizara,: J. Naud
žius ir’ J. Valatka—1911 metų balandžio 6 d. South Bos
tone. Bet ten dviem ano meto socialistiniams laikraš
čiams—“Laisvei” ir “Keleiviui”—buvo per ankšta, o 
Brooklyne, daug didesnėje lietuvių kolonijoje, nebu- 

„vo jokio socialistinio laikraščio. Tuo būdu leidėjai, kvie
čiant Brooklyno lietuviams socialistams, nutarė “Lais
vę” perkelti Į Niujorko didmiestį, į Brooklyną.

Kad “Laisvė” būtų tikrai visuomeniniu laikraščiu,
• leidėjai nutarė padaryti jį kooperatyviniu. Nuvyko pas 
ano meto Amerikos socialistų vadovą ir publicistą adv.

-Morrissą Hillquitta patarimų. Su jo pagalba buvo padė
ti teisiniai pagrindai kooperatyvui—Lithuanian Coope

rative Publishing Society, Inc., parašyta čarteris ir kon
stitucija, ir pagal tuos dokumentus Niujorko valstijoje 

<kdoperatyvas inkorporuotas. Buvo pradėti pardavinėti 
-serai (akcijos) po penkius dolerius vienas, bet kiekvie-
• <nas asmuo, norėjęs tapti kooperatyvo nariu, turėjo pirk
ti nemažiau, kaip du serus. K.onstitucijon buvo įdėta pa

ragrafai, pagal kuriuos kiekvienas kooperatyvo narys-
šėrininkas, nežiūrint, kiek jis turi akcijų, suvažiavimuo- 1 
se teturi tik vieną balsą.

' Per tuos 50 metų mūšų kooperatyvas išaugo į arti 
dviejų tūkstančių narių skaičių. Šiuo metu, beje, mūsų 
kooperatyvas Šerų pardavinėjimą sulaikė, nebeparduo- 
dą niekam. Ir tai pareina.ne nuo mūsų, o nuo valdžios 
.potvarkių. . , . < ’ ’ ;

Žinoma, labai daug mūsų šėpininkų jau išmirė, o ki
tiems, kuriems pinigai buvo labai reikalingi, kooperaty
vas atmokėjo, išpirkdamas jšėniš.

• ■■. Taigi mūsų kooperatyvas tebetvarkosi dar tais pa
grindais, kurie buvo padėti prieš 50 metų. Iš karto, beje,
buvo šaukiami du šėrininkų suvažiavimai per, metus. 
Bet pradėjus “Laisvei” eiti dienraščiu, 1919 metais, tai 
buvo pakeista; dabar turime vieną suvažiavimą metuose.

Kodėl aš tąi priminiau?
Priminiau tam, kad parodžius, jog vįsą tai turį ęli- 

. džiulės reikšmės visuomeniniame JAV lįetuvįų gyyęni- 
,me. O reikšmė ta: Mūsų laikraščio kooperatyvas—se
niausias lietuvių kooperatyvas mūsų šalyje. Tiesa, koo- 
p.ęratyviniais pagrindais buvo 1914 metais pradėtas ir 
kitas lietuvių laikraštis—“Naujienos” Čikagoje. Bet ne
ilgam: tuoj ten susidarė klika ir laikraštį pasiglemžė į 
savo rankas: iš visuomeninio’kooperatyvo padarė priva

tinio biznio įstaigą. Tik laikraštis “Vilnis”, įsikūrusį ke- ' 
Jūriais metais vėliau nei “Laisvė”, tebeleidžiama demo
kratiškais, kooperatyviniais pagrindais kaip “Laisvė”.

Reikia priminti ir tai: Amerikoje kadaise daugelyje 
..vietų dygo kooperatyvai—valgomųjų produktų krąutu- 
• yės ir kt.—bet neišsilaikė: vienur nesąžiningi “darbuo
tojai” apsivogė, kitur buvo kitokios kliūtys, neĮeiclųsios 
kooperatyvams pasilaikyti. Reikia priminti, Jungt. Ame-

• ’likos Valstijose, kur šalies ekonomikos pagrindinis ak- 
r muo—privatus biznis, nėra lengva kooperatyviškai, cje- 
- •; mokratiškai tvarkytis.

Bet mūsų kooperatyvas gyvuoja, ir mes tuo didžiuo
jamės !

• Mūsų metiniai šėrininkų suvažiavimai vyksta kas 
./metai. Tiesa, praeityje pasitaikydavo ir pas mus kįvįr- 
crų. įr triukšmelių, bet visa tai—praeitis.
-•r1'1 — o.—
—• KAIP VISUOMET, TAIP ir praėjusiais pietais bu- 

visokių įvykių;.apie juos musų laikraštis informavo 
’•sayo skaitytojus. Dėl to čia aš visų ir neliesiu, o primin
amu tik pačius svarbiausius.

Nieks neabejoja, kad tarptautinėje plotmėje pats 
svarbiausias įvykis praėjusiais metais buvo sudalytoji 

. .Maskvoje sutartis, draudžiantį bandyti, branduolinius 
ginklus atmosferoje, vandtnyję ir kosminėse erdvėse. 

"^Originaliai Maskvos sutartį sudarė Jungtinės Amerikos 
> Valstijos, Tarybų Sąjunga ir Didžioji Britanija, bet ją 
"•'pasirašė jau daugiau kaip šimtas valstybių. Tai milžinią- 
•’ kcfs reikšmės sutartis! Įr ja džiaugiasi visas taikos ir 

ramybės trokštąs pasaulis.
“• •' Aišku, ši sutartis, kaip sakė prezidentas Kenedis ir 

N. Chruščiovas, yra tik pirmas žingsnis, didokas žings- 
0/71 is, vedąs prie taikaus sugyvenimo, prie dalinio ar ir vi- 
„Aliotinio nusiginklavimo, bet tai reiškia žingsnį pįrrpyn. 
s Tąi žingsnis, vedąs prie šaltojo karo nustūminio šalin, 

prie taikaus valstybių, turinčių skirtingas vįsuomepipes 
santvarkas, sambūvio, prie koegzistencijos.

Mes sveikinome Maskvos sutarties sudarytojus. Mes 
-?Oaugėmes, kad, pagaliau, tapo, pralaužtas ledas į nau

jus susitarimus. M.es, tačiau, Teiškėmę ir tebereįškiame 
troškimą, kad būtų uždrausta bandyti branduolinius 

.^ginklus ir žemėje; kad būtų visos branduolinės - bombos

sunaikintos, kad būtų pravestas visuotinis nusiginklavi
mas, kad būtų užkirstas kelias kitam pasauliniam karui.

Kitas—jau nemalonus, bet didelis dalykas praėju
siais metais iškilo: ginčai, nesusipratimai tarp Kinijos 
Liaudies Respublikos ir Tarybų Sąjungos komunistų. 
Mums nepatiko, kad Kinijos vyriausybė nepįsilašė Mas
kvos sutarties. Ir ne tik nepasirašė, o šiurkščiai puolė 
Tarybų Sąjungos vadovus už tai, kad jį# .sutarties suda
ryme dalyvavo įr ją pasirašė. Kipų komunistų spauda ųž 
tai tarybinius .yądovus krikštijo visokiais negražiais 
būdvardžiais. Mes manėme ir mąnome^jog tai nedora, 
neleistina, nes tai ardo socialistinių valstybių frontą ir 
kenkia darbininkų klasės ir pavergtų tautų kovai už lais
vę, už naująjį rytojų! Mes, tačiau, dar vis turime vilties, ; 
kad tie ginčai, iškilę viešumon praėjusiais metais, baig
sis,ir bus prieita prie susitarimų. Mes, aišku, pasisa
kėme, kad, mūsų nuomone, kinų komunistų pozicija ne
teisinga, kad Tarybų Sąjunga buvo ir tebėra pasaulio 
dirbančiųjų viltis, keliarodįs į laimingesnį gyvenimą, 
kad Tarybų Sąjunga šiandien yra už taiką kovojančiųjų 
tvirtovė.

Pats didžiausias, pats svarbiausias mūsų šalyje da
lykas buvo negrų kova už žmogaus teises, prieš segre
gaciją,—už laisvę, už darbus. Tai buvo revoliucinis judė
jimas toks didelis, kokio mūsų šalis po Pilietinio karo 
nebuvo mačiusi.-

Atsimename, kas vyko Birminghame, Aląbamoje, 
Georgia valstijoj, Mississippyje ir kitose pietinėse valsti
jose beį miestuose! Kokiu pasišventimu negrai, o dauge
lis ir baltųjų su jais kartu, vedė kovą. Kiek žmonių tose 
kovose buvo sumušta, subrukta į kalėjimus; buvo ir nu
žudyta kovotojų ir nekaltų žmonių, net ir vaikų.

Pats tos kovos sūkurys pasireiškė žygiu į Washing-; 
toną, įvykusiu 1963 m. rugpiųčįo 28 d. Mūsų redakciją 
ten atstovavo A. Bimba, kuris vėliau tai plačiai aprašė 
“Laisvėje”.

Kova ųž laisvę ir darbus prasidėjo, bet ji dar toli 
gražu nesibaigė. Nuolat ir nuolat ji vyksta visokiomis 
formomis ir skirtingose vietose. O JAV Kongrese šiuo 
metu svarstomas Pilietinių teisių (CtiviL Rights) bilius, 
patiektas prezidento Kenedžio. Liaudis reikalauja, Pad 
Kongresas tą bilių pravestų, kad padarytų įstatymu, o 
kad valdžia jį vykdytų gyveniman. Mūsų laikraštis vi
sais būdais rėmė ir teberemia tą istorinę kovą.

Šiemet įvyks JAV Kongreso ir. šalies prezidento rin
kimai. Mes privalome juose aktyviai dalyvauti.

Svarbus darbas prieš Amerikos akis—kova už medi- 
kalinės pagalbos teikimą, seno amžiaus žmonėms; už ne
mokamą jos teikimą. Tuo klausimu Kongrese yra bilius, 
bet juo kol kas įstatymd^viai nesirūpina. Jei liaudis tik 
judės, griežtai reikaląus, tai ir tas taip svarbus bilius 
bus padarytas įstatymų.

Biaįsi tragedija praėjusiais metais ištiko mūsų šalį, 
kai lapkričio 22 d. buvo užmuštas prezidentas John F. 
Kennedy, kurį mes vadiname sulietuvintai — Kenedžiu. 
Šūviai, paleisti į prezidentą Kenedį Dallaso mieste, su
krėtė ne tik mūsų šalį, o ir vįsą pasaulį. Pasaulis nebe
gali atsistebėti, kad tai įvyko XX-ame amžiuje ir tokio
je šalyje kaip Jungtinės Valstijos,—aukštai civilizuotoje į 
šalyje. Bet tai įvyko! Ir kultūriško pasaulio akimis, pre
zidento Kenedžio užmušimas—didžiulė juoda dėmė ant 
visos mūsų šalies. Kur buvo policija, kur buvo FBI, kur 
buvo visi tie, kuriems buvo pavesta saugoti prezidento 
gyvybę. Juk užmušimas įvyko saulėtą, giedrą vidurdienį 
vienoje plačiausių Dallaso miesto gatvių!.. x

Nemažesnė tragedija glūdi ir tame, kad dar ir šian
dien nežinoma, kas prezidentą užmušė. Policija suėmė 
tūlą jauną vyruką Lee Harvey Oswaldą įr jį kaltino kaip 
užmušėją, bet jis, Oswaldas, griežtai kaltinimą atmetė. 
Pagaliau, spalio 24 d., stebint (per teĮevįziją) milijonams 
amerikiečių, įėjo į policijos nuovadų ginkluotas buvęs Či
kagos gengsteris Jack Ruby ir ten, surakintą ir policijos 
laikomą, Oswalda mirtinai pašovė!

Kur kada nors panaši tragi-komedija įvyko?!..
Birčistąį, visokie rasistai, visokie liaudies priešai, 

lįurie Keųedj visaip šmeižė, vadindami jį šalies išdavi
ku, po. tragiškos valandos, paskubėjo paskelbti, jog pre
zidentą užmušę komųnįstai, nes Oswaldas, esą, juo bu
vęs. Jie skelbė, jog, girdi, prezidento užmušimo sąmoks
las buvo sudarytas Maskvoje! Tą biaurų, niekšišką me
lą kartojo ir kai kuri JAV lietuviška fašistų ir jiems ar
timųjų spauda!

Tačiau, galvojantieji žmonės, ypatingai supratlyves- 
ni užsienio žurnalistai, stebėję visa tai, skelbia, kad pre
zidentą Kenedį užmušė birčisįai su Dallaso policijos tal
ka. Pąąąį jų sąmokslą visa tūi buvo padaryta. Net jei ta
riamasis prezidento užmušėjas Oswaldas įr dalyvavo už- 
mušėjysteje, tai jis buvo sąmokslininkų birčistų ir kitų 
liaudies priešų įnagis.

■ Taigi, 1903 m. lapkričio 22 d. bėgyje keleto valandų 
pasikeitė JĄV prezidentai: buvęs vice-prezidentas Lyn- 
don Ę. Johnson užėmė užųiųštojo prezidento Kenedžio 
vietą. •

Naujasis šalies prezidentas paskyrė specialią komi
siją su teisėju Warrenu prįešakyje, kad jį ištirtų visą 
prezidento Kenedžio užpiušimo procesą. Komisija tiria, 
ir visa šalis nekantriai laukia, ką ji suras, ką ji pa
skelbs.

Prezidentas Kenedis buvo ketvirtasis šalies prezi
dentas, kritęs nuo užmušėjo kulkos. Pirmieji trys-buvo 
GarfįęĮdas, Lincolnas ir MpKinley.

-r- o —
ŠIE METAI Lietuvoj yra paskelbti Doneįaičįo Metais. 

Į714 rų. sausio 1 d. Mažojoje Lietuvoje, gimė. Kristijonas 
Donelaitis, poetas, genijus, sukūręs niekad nepamiršta
mą veįkąlą “Metus”. Lietuvoje ir visoje Tarybų Sąjungo
je Kristijone' Donelaičio 2ūO-Usiąš gimimo metines lapai 
iškilmingai atžymi.

(Pabaiga kitamį “Laisvės” numery).
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2 p.-Laisve (Liberty)— Benkt., vasario (Feb.) 14^ 1964

Velionis Jonas Kaškeviė lis.
Ši nuotrauka padaryta Vilniuje, 1959 m.

PARAGVAJUJE
TASSO korespondentas 

Montevidejuje praneša to
kią žinią apie padėtį Parag-* 
vajuje, vienoje Pietų- Ame
rikos respublikų:

Praėjusiais metais padidė
jo Paragvajų engiančio kari
nio antiliaudinio režimo krizė, 
tokią išvadą daro Paragva
jaus Komunistų partijos ge
neralinis sekretorius Oskaras 
Kreitas. Šis procesas, rašo jis 
Urugvajaus laikraštyje “Po
pular,” matyti iš to, kad, pla
čiosioms liaudies masėms per
einant į opozicijos ir revoliu
cijos stovyklą, diktatūra vis 
labiau ir labiau izoliuojama ir 
silpnėja. Be to, pačioje val
dančioje šalies partijoje kilo 
didelis prieštaravimai.

Paragvajaus Komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
toliau pažymi, kad “karinė 
antinacionalijie. vyriausybė žy
mių mastų nuteko taip pat ir 
kai kurių kapitalistinių sluoks
nių paramos. Tai — paaišt- 
rėjtįsios diktatūros ekonomi
nės krizės ir su ja susijusios 
finansinės krizės padarinys.

Liaudis pasipiktinusi tokia 
visuotine krize, įr todėl liau
dies masės nuolat telkiasi, 
įgyja įtakos tos politinės par
tijos ir tie vadovai, kurie sto
ja už ginkluotą kovą, už 
veiksmų vienybę, rašo Krei
tas.

Baigdamas Kreitas pabrė
žia, kad Paragvajaus Komu
nistų partija praėjusiais me
tais patyrė labai skaudžių 
nuostolių. Vieni partijos va
dovai mirė, kiti buvo suimti, 
ir todėl partija tam tikru 
mastu susilpnėjo. Vis dėlto ji 
veikia toliau, ir nėra jėgos, 
kuri galėtų sunaikinti Parag
vajaus Komunistų partiją.

DĖL KRIZĖS PANAMOJE
Dėl dabartinių Panamos 

respublikos ir JAV “nesusi
pratimų” Čikagos klerikalų 
“Draugas” verkšlena:

Panamoje siautėjas netur
tas, valdžioje korupcija, kraš
to turto , sukoncentravimas į 
kelių šeimų rankas ir d a u g 
kitų ^neregųlįarųmų, neteisin
gumų bei neteisėtumų sukūrė 
krašte šią labai pavojingą pa
dėtį, kurią, aišku, komunistai 
siekia panaudoti savo kės
lams.

Dėl šios Panamoje padėties, 
suprantama, Jungtinės Ameri
kos Valstybės nėra atsako- 
mingos. Jos atsako tik už Pa
namos kanalo' zoną, kurį glo
bojo ir tvarkė per 60 metų. 
Bet daug kas galvoja, kad per 
tiek metų tvarkydamos kana
lo zoną, Jungtinės Valstybės 
galėjo padaryti daugiau įta
kos į visą Panamos kraštą, į 
visą jos politinį, ekonominį ir 
socialinį gyvenimą. Bet, at
rodo, neųųmatė, kas gali at
sitikti ateityje įr neturėjo tin
kamo plano. Vis dėlto tai nė
ra pateisinama.

Kokios “įtakos” JAV ka- 
pitaįistai? invesdinę į Pana
mą milijonus dolerių, ten 
galėjo padaryti?' JAV ka
pitalistams. rūpėjo ir tebe-

- <•

Klubo klaidos
Gal nėra žmogaus, kuris 

nepadarytų klaidos. Šis klu
bas turėjo jų keletą. Kas 
žino, ar randasi pašalpin^ 
draugija, kuri mokėtų pa
šalpą vienam nariui per ke
letą metų? ŠDLR Susivie- v 
nijimas mokėjo už vieną li- 

! gą metus laiko — 6 mėne
sius po $12, 6 mėnesius po 
$6. Susirgus vėl tas pats, 
tik reikia ligai naujo var
do. Ir visa tai tik už $9 

! mokesčio per metus. Buvo 
tokių, kurie ištraukė iki 
$1,700.

Kita klaidelė. Nariai, iš
buvę draugijoje per 35 me
tus arba sulaukę 65 metų 
amžiaus, paliuosuoti nuo 
mokesčių, bet pašalpos ir 
pomirtinės išmokamos.

Stambiausia ' klaida, tai 
užmanymas įsigyti moder
nišką namą, į kurį buvo 
įdėta virš 115 tūkstančių 
dol. O, nelaimei, 2 gaspa- 
doriai pirmiau stambiai ap
suko draugiją, ir dėl to ki^ 
lusi suirutė labai pakenkė

rūpi tik kuo daugiau iš
plėšti iš ten sau pelnų. Dar
bo žmonių reikalai jiems 
nerūpi; nerūpi liaudies rei
kalai ir vietiniams turčiams.

Vienintelis kelias, kuriuo 
einant būtų galima padėti 
Panamos žmonėms — reikia ( 
palikti jiems patiems savo 
reikalus, savo kraštą tvar
kyti. O tai reiškia: palik
ti jiems, pana m i e č i a m s, 
tvarkyti ir patį Panamos 
kanalą, kuris eina per jų 
žemę. Panamoje ir visoje 
Lotynų Amerikoje liaudies 
judėjimas vis didėja ir jis 
didės — judėjimas už žmo
niškesnį gyvenimą, už lais
vę, prieš “savuosius” ir sve
timus išnaudotojus. To ju
dėjimo niekas nesulaikys.

Prezidentas Joh n s o n a s 
skelbia karą skurdui Jung
tinėse Valstijose; Lotynų 
Amerikos žmonės karą 
skurdui skelbia savo kraš
tuose.

Philadelphia, Pa.
Nesmagu, bet taip įvyko

Vasario 9 d. oras buvo 
nuostabiai gražus. Seneliai 
rinkosi į Lietuvių Respubli
konų klubo patalpas skait- 
lingiau, negu bet kuomet 
seniau. Mintyse visi svars
tė, ką padarysime su šiuo 
mūsų “seneliu” ŠDLR Su
sivienijimo. pašalpiniu klu
bu? •

Šis klubas susiorganizavo 
1908 metais, tai sunkiau
siais lietuvių išeivijai lai
kais. Per savo 56 gyvavi
mo metus klubas išmokėjo 
pašalpomis $186,186, pomir
tinėmis — $116,735, viso— 
$284,921. Tai gausi sumelė 
savišalpos . Nemažas skai
čius narių buvo tokių, ku
riuos būtų reikėję miestui 
sušelpti. O čia patys nariai 
tuo rūpinosi.

Susirinkimas buvo šau
kiamas specialiai apsvars
tyti likvidacijos pasiūlymą. 
Taip, labai nesmagus, liūd
nas klausimas svarstytas. 
Bet kitokios išeities jau ne
buvo galima sugalvoti. Ar
gi protinga būtų tęsti drau
gijos gyvavimą, kuomet 
metinis nepriteklius siekia 
virš 10 tūkstančių dolerių?

206 nariai pasisakė už 
draugijos uždarymą, o 16— 
prieš.

Nutarimas b u s vykina
mas; klubo biznis uždaro
mas kuo greičiausiai. Na
mas ir rakandai parduoda
mi. Išmokėjimai ligoniams 
ir pomirtinės visiėms sulai
komi nuo vasario 9 dienos. 
Ir kai viskas bus parduo
ta, pinigai bus išdalinami 
pilniems nariams.

klubo pajamoms.-.
Buvo bandyta išsisukti iš 

tų nelaimių suvienijant dvi 
stambias draugijas. Tarta
si su Muzikalinės Salės klu
bu Richmondo dalyje. Ten 
pašalpos draugija turinti 
arti 300 narių. Finansiškai 
puola žemyn biskį mažiau 
kaip minėtas klubas. Su
vienijus dvi tokias draugi
jas galima sutaupyti berei
kalingų išlaidų net iki *2 
tūkstančių* dolerių. O Mu- 
zikaliniame name ir pui
kioje salėje vietos yra 
užtenkamai. Bet čia pasto
jo kelią vienybei didysis 
“bet.” Tūliems viršinin
kams atrodė, kad vienybė 
pakenks jų asmeniniam^ 
poreikiams, ir vienybės rei
kalas buvo labai trukdomas. 
Praėjo pora metų, kol Resp. 
klubas įsitikino, kad vieny
bė neįvykdoma.

Iš tų įvykių labai aišku, 
kad jei būtų buvęs didesnis 
atsargumas arba jei būtų 
įvykęs draugijų sujungi
mas, tai ir gyvavimo laikai 
būtų buvęs labai daug pra
tęstas.

Gaila, kad taip vyksta. 
Bet taipgi gaila, kad abiejo
se draugijose yra vidutinis 
skaičius čia augusių, dar 
jaunų vyrų, už kuriuos dau> 
giausia tėvai mokėdavo. O 
jie labai mažai paiso mūsų 
draugijų ir jų puikių na
mu su salėmis.

Tai taip laidojamas jau 
antras nemažas klubas ir 
per taip trumpą laiką. O 
tai buvo svarbios lietuviš
kos įstaigos.

Paskiausiu laiku klubo 
valdybą sudarė:

Pirmininku — Sam Bach 
(Buividas)

Vice pirmininku — Rapo
las Merkis

Užrašų sekretorius — Ak 
fonsas Sugentas k

Finansų sekretorium —v 
Joseph Green

Kasininkas—Donatas Ki
sielius

Direktoriai — J. Stadal- 
nikas ir P. Mack

Gaspadorius — J. Loxis 
(Aleksiejus).

Senas Klubietis

Washingtonas. —Vis daž
niau su kalbomis pasirodo 
buvęs JAV viceprezidentas 
R. Niksonas, nes jis tikisi 
būti Respublikonų kandida
tu į JAV prezidentus.

Clevelandas.—J. A. Beni
ne, transporto darbininkų 
unijos vadas, sako^ kad už 
10 metų Jungtinėse Valsti
jose bus 10,000,000 bedar
biu.



IŠ LAIŠKŲ
Apie kunigą Katelę

Kaunas, 1964 I. 24 j
Garbingasis 
Sukaktuvininke,

Į Tamstos gerbėjų chorą 
prisijungiu ir mažai žino
mas Lietuvos mokytojas 
pensininkas. Būkite dar il
gai stiprus ir tvirtai val
dykite savo talentingai

! Katelė tiesiog vargšą grieš- 
‘ ninką praeinantį pro klau- 
i syklą pasigaudavo ir pri- 
i traukdavo prie savęs, ir ta-' 
! da jau visa bažnyčia suži-! 
nodavo nelaimingojo “nuo-
dėmes.”

Tiesą jūs sakote, mano 
motina Viktorija Šukytė 
(Bimbienė) lankydavo kun. 1 
Katelės nelegalią mokyklą i 

plunksną! Tamstos pavar- i Panemunėlyje, bet tai kada 
dė man žinoma iš mažų die-! nors 1 9 - a m e šimtmetyje, 
nu per Amerikos spaudą. : kai dar buvo jauna. Pasa

kodavo, kaip sekmadieniais 
anksti atsikeldavo ir pėsčia 
(veikiausiai su kitomis kai
melio mergaitėmis, nors 
niekada anie kitas nekalbė
davo) traukdavo i Panemu
nėlį kunigo Katelės mokyk-; 
lon. Matyt,- pamokos vyk
davo tik sekmadieniais. Aiš
ku, kad kai aš pradėjau su
sivokti, kas kur mūsų “aša
rų pakalnėje” dedasi, mano 
motinėlė jau buvo “apsikro
vus” vaikais ir apie jokios 
mokyklos lankymą ne kal
bos nebebuvo.

Toje kun. Katelės išlai
komoje ar globojamoje mo
kykloje mokydavo lietuvių 
kalba skaityti ir rašyti.

Labai džiaugiausi Tamstos 
nepakartojamo nuoširdumo 
kalba, kada perdavėte Lie
tuvai sveikinimus nuo Ame
rikos brolių 1945 m. Kauno 
teatre. Prieš keletą metų 
Sflano draugai iš Amerikos 
atsiuntė Tamstos knygą 
“Amerikos prezidentai,” 
kuri dabar aktuali pasida
rė, žuvus Kenedžiui, kurio 
mirties aplinkybės parale- 
liškos Linkolno žuvimui, 
Tamstos taip įtaigiai apra
šytam.

Dabar šia proga kreipiuo
si i Tamstą visai kitu klau
simu. Savo laiku esu rin
kęs medžiagą ir aprašęs 
Panemunėlio kun. Katelės 
švietimo darbą, net premiją Spausdintų (drukuotų) va- 
gavau už tai. Katelė anuo dovėlių. matyt, neturėdavo, 
metu savo apylinkėje buvo Jie būdavo ranka rašyti, 
įvedęs beveik visuotiną švie- Atsimenu, pas mano moti- 
timą. Ypač jo dideli nuo-1 ną buvo užsilikęs, jau gero- 
pelnai moterų švietime. Tą j kai pageltonavęs, nepapras-

• tai gražia ranka parašytas 
storokas vadovėlis. Tokio 
gražaus rankraščio nieka
dos niekur kitur nesu ma
tęs.

Tai ir viskas, ka atsime
nu, ką galiu apie Katelę pa
sakyti. Aišku, kad jo pasi
aukojimas ir pastangos pa
mokyti ypač Lietuvos kai
mo mergaites bei moteris

I lietuviškai skaityti ir. rašyti ' 
Jeigu Tamstai Pačiam ir! užsipelno aukščiausio visos ; 

neteko būti Katelės arba jo ; lietuvių tautos pripažinimo. ! 
padėjėjų mokiniu, tai Jūsų p1’ labai džiugu, kad Tarybų 
motina, tikriausiai, tą mo- Lietuva taip gražiai šį tau- j 
kyklą yra ėjusi. Tas didelis ™ lietuvių tautos sūnų pa- 
šviesuomenės būrys, kuris gerbia, 
išėjo iš Panemunėlio apy
linkių, buvo Katelės švieti- 

■mo įtakoje. Be Tamstos iri klaidelę anie mane, Petrą
Tamstos brolio Petro čia Bimba vadinant mano bro- 

i buvo tokie pažangūs vyrai liu. Veikiausiai ir kai ku-
kaip K. Jurgelionis, J. 0. rie kiti Lietuvos žmonės 
Sirvydas, J. Šarkauskas ir į taip supranta. Tad prašau:

Petras Bimba buvo to pa
ties U ž u s i e n i ų kaimelio 
Juozo Bimbos sūnus. Aš gi 
esu Antano Bimbos sūnus. 
Mudu netgi nebuvome gi
minės. Tik pavardė tokia 

(Petras Bimba jau se- 
miręs.)

A. Bimba

viską vertina ir Tarybų 
sietuva. Kaune, Respubli
kiniame pedagoginiame 
muziejuje kabo Katelės 
portretas ir vienos jo padė
jėjos, daraktorės E. Mekaš- 
kaitės atvaizdas su dailiai 
prirašytais jos sąsiuviniais. 
Katelę ruošiamasi įvesti į 

^TS pedagogine enciklopedi
ją, taip pat į Tarybų Lietu
vos enciklopediją.

Ta pačia proga leiskite 
man pataisyti jūsų daromą

kiti. Labai būtų vertinga 
* Lietuvos švietimui medžia

ga, jeigu Tamsia įvertin
tum Katelės švietimo veiklą 
iš socialistinių pozicijų. Gal 
būt,, Tamstos atsiminimuose 
ši medžiaga kur nors jau 
yra paskelbta. Labai pra
šyčiau man apie tai praneš
ti. O jeigu dar nėra,—mie
lai kviesčiau tuojau sėsti 
prie rašomojo stalo ir tai 
parašyti. 1

Lenkiu galvą prieš Tams
tos 70 metų garbingą am
žių ir laukiu atsakymo.

J. Vajega
i Lietuvos TSR

Kaunas, Uosio g. 32

Mano pastabos
.Didžiai gerbiamas 

t Pensininke,
Širdingai ačiū už laiškutį 

ir gražius linkėjimus. Ir 
jums linkiu t» paties.

Nežinau, kuo aš galėčiau 
prisidėti prie įvertinimo to 
tikrai nepaprasto, įžymaus 
liaudies švietėjo kunigo K. 
Katelės veiklos, nes apie jį 
labai mažai ką atsimenu bei 

A žinau. Kai aš lankiau Pa
nemunėlio pradinę mokyk- 
1^, kunigas Katelė jau buvo 

A^eneliukas, mažai beprigir- 
fdįs. Atsimenu, kaip niekas 
nenorėdavo pas jį eiti išpa
žinties,' kaip prie, jo klau
syklos būdavo- tuščia, o 
prie jo pagalbininko jauno, 
smarkaus kunigo negalima 
būdavo prisigrūsti. Senelis

niai

Bethlehem, Pa.
Sveikinu mielus draugus 

ir drauges “Laisvės” suva
žiavimo dalyvius, linkėda
mas, kad “L” mus lankytų 
ir gintų, vargdienių reika
lus, kaip gynė nuo 1911 me-

Taipgi lenkiu savo žilą 
galvą toli stovėdamas nuo 
1963 m. gruodžio 30?;dieną 
mirusio -mūsų mielo dakta
ro ir draugo Jono J. Kaš- 
kaičio kapo. Lai jam būna 
lengva Tar y b ų Lietuvos 
žemelė. \

Frank P. Zavis

INDUSŲ POLITIŠKI 
VADAI NUSIMINĘ

New Delhi. ^Indija, re
miama Vakarų,? ypatingai 
Jungtinių Valstijų, atsisako j 
tartis su Kinija suregulia-' 
vimui Kašmyro reikalų. Ne
sureguliuotos jos sienos ir 
su Pakistanu.

Dabar Pakistanas reika
lauja Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybos veikti Kašmy
ro reikaluose, tai. indusai 
vadai nusiminę.

Kaškevičių į paskutinę kelionę palydi velionioVilniaus Karių kapinės. J. Kaškevičių į paskutinę kelionę palydi velionio 
draugai ir artimieji ,buvę emigrantai, revoliucinio judėjimo dalyviai. Tai bu
vo 1963 metų gruodžio 31 d.

Z w
'i

Jonui Kaškaičiui
(1885-1963)

Vaivutskas mielas mums parašė, 
Kad Tu eini jau pasilsėt, 
Pavargę akys miego prašė,— 
Lyra nustojusi skambėt.

Mielasis dainiau, pasilsėki, 
Nors Herkulio gimei darbams, 
Jau pažangos grūdai pasėti, 
Lai bus jie švyturiais vergams.

Aš tyliai prie Tavęs prisėsiu,
Kad nesudrumsčiau ramumos, 
Kanklių stygas švelniai paliesiu— 
Pasiklausyk menkos dainos.

Menu, lyg vakar, prieš aušrelę, 
Tave prikėliau iš miegų, 
Kad sulietuvintum dainelęl) 
Liaudies ispanų kovingų.

Dangus liepsnomis raudonavo,—
Neramūs buvo tie laikai,
Brigados Linkolno žygiavo
Sutrėkšt fašistą amžinai.

Ir mielas Julmis tad’ išvyko 
Slapta, drąsiai iš Lietuvos, 
Ir nei žvalgyba ne patriko, 
Kad jis pakluonėm išmaršuos. .

Išgirdę tą kovingą dainą
Prancūzai, rusai ir airiai,'
Jau teisę v,ergo giriti eina, 
Laisvužės trokštanti kariai.

Nelygios fronto jėgos buvo, 
Po to, jau Tu gerai žinai, 
Nemaž, narsių karių ten žuvo, 
Kraujuose plūdo milžinai.

Laimėję pirmąsias kautynes,
Jie nesiliovė dar kariaut,
Ir armijos jau hitlerinės
Nusprendė i rytus patraukt.

Bethoveno Penktąją^) grojo 
Tarybų sostinėj linksmoj, 
Patrankos nacių suriaumojo,— 
Paskendo tėviškė liepsnoj.

Ir prie garsiojo Volgagrado
Šitie banditai purvini
Sau kelią į kapus surado...
Ir baigės žygiai kruvini.

Teisingai liūdną mirtį niekšų 
Skardžia lyra apdainavai, 
Savosios tėviškėlės priešų 
Likimą išpranašavai.

koks dar žmogžudys išliko,

Dūdų orkestras maršą griežia— 
Palydi i Karių kapus...

Paminklą išdidų, garbingą
Ranka darbščia pasistatei
Ir priešą baisų ir galingą 
Plunksna, nelyg kardu, kirtai.

Silsėk, brangus Kaškaiti Jonai, • 
Nors Herkulio darbam; gimei, 
Dėkingi Tau bus milijonai, 
Kuriuos į laimę Tu vedei.

Menu, lyg vakar, prieš aušrelę,
Tavo prikėliau iš miegų,
Mums skausmas šiandien širdį gelia, 
Nebegirdi kovos šauklių.

Pranulis
Vasario 2 d., 1964

1) Dainelė, tai “Ispanų Liaudies Fronto Him
nas.’’ Ją pasiunčiau Dr. Jonui Kaškaičiui (tikrai 
neatmenu—naktiniu laišku, ar “Special delivery”), 
kuris jį prikėlė vidurnakty. Gavęs tą dainą, tučtuo
jau ėmėsi skubaus darbo. Prieš saulėtekį daina jau 
buvo išversta lietuvių kalbom Ir tą patį rytą 
asmeniškai grąžino vertimą Lietuvių Meno Sąjungos 
centram Už tai menininkai jam didžiai dėkingi. .

2) Bethoveno penktoji simfonija.

J žagrę perkalt kalaviją
Nelengva kalviui kūjį sunkų 
Kiloti, būdavo, diena dienon, 
Ant

Jei
Paniuręs slapstosi bailiai,
Jam kelio tėviškėn neliko, 
Vienišas nyksta jis klaikiai.

' H
Menu, lyg vakar, prieš aušrelę, 
Tave prikėliau iš miegų. . .
Mums šiandien skausmas širdį
Nebegirdi kovos šauklių, [gelia—

pranešimas nemeluoja,Bet
Eini eini Tu pasilsėt,
Dūdų orkestras maršą groja, 

^Draugai jau renkas palydėt.
Draugai suglumę dūlinėja, 
Džiovina ašaras karčias, 
Ir vienas kito klausinėja:
Kas parašys eiles skardžias?

Kas čičirio gėlaus grožybę
Taip nuosekliai mums pavaizduos?
Ir tėviškės mielos puikybę
Gyvai, šiltai mums apdainuos?

Ir kas kalnakasių likimą
Geriau už Joną mūs supras?
Kas kvies, paragins ,į veikimą ?
Kelius taikon parodys kas?

UI
pat jaunučio Spalio rytoNuo

Vergų painius kelius švietei,
Neras varguolis draugo kito, 
Kurs kvies kovon,’kaip Tu kvietei?

Nelyg Bethoveno penktoji, 
Duris likimui klibeni,
Iki brandaus rudens bėgioji, 
Kovon už laisvę vadini.

gydei vargšo vergo kūną,'Tu
Ir dvasią jojo gaivinai,
Kol išugdei iš jo galiūną,— 
Nesulaikys jo nei kalnai.

Bet liūdnas pranašas pabrėžia, 
Eini Tu pas kovos draugus,

LDS Seimas liepos 2-3
LDS Centro Valdybos susirinkimas sausio 29 d. per- 

svarstė Seimo laiką.* Pasirodė, kad pirmiau nuskirtos lie- 
; pos 6—7 dienos nebus parankios, tai nutarė turėti Seimą 
I liepos 2-3.

Seimas įvyks Henry Hudson Hotel, 353 W. 57 St., 
New Yorke. Vieta'Visiems patogi. Delegatams ir sve
čiams kambariai po1 $8; $10 ir aukščiau. Viešbutis arti

i paties miesto centrd, prie garsiojo Central Parko.
Šeiminis banketas įvyks liepos 3 d. vakare, tame pa

čiame viešbutyje. _
Tikimės, kad šis seimas bus delegatais skaitlingas. 

Mat tuo metu bus Pasaulinė Paroda, tai delegatams bus 
gera proga ir ją pamatyti.

Jau dabar laikas kuopoms ruoštis prie seimo. Svar
biausias dalykas, tai delegatų lėšos. Bet iki Seimo dar 
yra nemažai laiko pasidarbuoti, kad reikiamas lėšas su
kelti.

Seimo delegatų rinkimas įvyks balandžio ir gegužės 
mėnesiuose, kai bus renkama Centro Valdyba.

Ruošiantis prie Seimo taipgi reikėtų pagyvinti 
šeiminį naujiems nariams įrašyti vajų.. Dar vis 
vajininkų, mažai kuopų vajuje dalyvauja. Seimo
bus raportuota, kas kiek vajuje pasidarbavo, o šeiminio 
banketo metu bus išdalintos vajininkams dovanos.

Tad visi LDS nariai, visos apskritys, visos kuopos tu
rėtų prie Seimo visais galimais būdais ruoštis, kad Sei
mas būtų visapusiai sėkmingas.

J./ČAŠIuNAS, LDS prezidentas

prieš- 
mažai 
metu

PHILADELPHIA, PA
Census Bureau praneši-| turistų priėmime kalbėjo 

mu, 1963 metais Amerikoje kapitonas Vadin Sobko, kū
gy ventoj ų skaičius paaugo 
2,667,000. 1962 metais prie
auglis buvo didesnis. Gy
ventojų skaičius šalyje 190,- 
818,000.

ris prarado koją antrajame 
pasauliniame kare. Pasakė, 
kad Amerikos žmonės nėra 
taip nusistatę prieš karą, 
kaip Tarybų Sąjungos. Nes 
Tar. Sąjungoje yra 21 mili
jonas našlių, kurių vyrai,R. C. unijos lokalas 1390 

pasirašė dvejų metų kon- j vaikų tėvai žuvo kariauda- 
traktą su Lit Bross krau-1 mi. Sobko sako, Tarybų 
tuve pakeliant $2.70 pir- Sąjungos žmonės pilnai pa- 
mais metais ir $2.35 ant- sitenkinę savo valdžia, re- 
rais ir nustatant 37l/>valan- mia jos vedamus naminius 

ir užsienio reikalus.
Tarybų Sąjungos moksli

ninkai lankėsi Philadelphi- 
joje, aplankė mokslines 
įstaigas.

dų darbo savaitę. Nariai 
sutartį užgyrė.

kaktos prakaitą išsunkia
pats vienodas: Tin-tan-ton!

Tin-tan-ton!
Bet jo pasmailinti noragai
Dar auštant srųigo sklypan neartan, 
Kai žagrę tempdami dviragiai 
Lingavo aidinčian taktan:

Tin-tan-tan!
prieš ponus būriais sukilę 

Sermėgiai ruošėsi rūsčiau karau, 
Vėl kalvėj gaudesys netilo,— 
Skardėjo dalgiai: Tin-tan-tran!

Tin-tan-tran!
Bet štai per žemę nuvilnijo
Sugriaudęs šūkis lyg vienan baisau :
—Į žagrę perkalt kalaviją
—Pasaulyje visam! Visam! 

Nelengva bus nūdieniams kalviams 
Sunaikint bombas, sutelktas krūvon; 
Ne vienas palydės jie galvas, 
Sužiurę rytdienon laisvon!

Taip! Laisvon!
Bet bus nušluotos visos kliūtys 
Ryžtingų kalvių sujungtom jėgom;: 
Visur sugaus taikos saliutas,
Varpai ims skelbt visoms kalbom: 

Vien kovom, 
Vien aukom 

Praskintas takas ateitin šviesion!
šviesion-on!
Šviesion-on-on!

L. Subata(vičius)

Žymusis lietuvių skulptorius, Lenininės 
premijos Laureatas Gediminas 

Jokūbonis darbo metu.

Negrų vadas Cecil Moore 
sako, bus vedama kampa
nija, kad negrai užsiregist
ruotų balsavimams. Sako> 
137,000 negrų nebalsuoja. 
Moore ragina negrus staty- 

: ti kandidatus į valdvietes.

'*,;:!Philadelphijos Interna
tional Airport 1963 metais 
išvežė ir atvežė 2,789.658 
žmones arba 14.7% dau
giau negu 1962 metais.

Senatorius Harvey Tay
lor, 87 metų senis, sako 
kandidatuos kitam termi
nui į Senatą respublikonų 
partijos tikietu.

1963 metais vieškeliuose 
užmušta 43,400 žmonių, 
1962 m. 40,804. Nelaimės su 
kiekvieneriais metais didė
ja.

Miręs Antanas Žalis buvo 
plačiai žinomas philadel- 
phiečių tarpe. Kiek jį paži
nau, buvo draugiškas. Pa
kalbintas įsirašė į LLD 10 kp. 
Prisiminus mūsų judėjimo 
reikalus, neatsis akydavo 
paaukoti dolerį kitą. Į pa
rengimus visada pribūdavo 
su grupe ir buvo mūsų pa
žangios spaudos skaityto
jas. Gaila jo. Ilsėkis, An
tanai, ramiai!

Sausio LLD 10 kuopos su
sirinkime pora mūsų prie- 
telių parėmė kuopą pini- 
giškai nusibausdami, kad 
negalėjo dalyvauti iš Tary
bų Lietuvos filmų rodyme 
ir įvertindami veiklą pažan
giame judėjime. Ačiū jiems, 
tik gaila, kad nepasižymė
jau geraširdžių vardų. At-

Tuoj pavasaris. Ilgi žie
mos vakarai, šaltas oras pa
liks tik prisiminimuose. Va
sario 14 d. susirinkime rei
kia prisiminti “Šviesos” 30 
metų sukaktį, A., Bimbos 
gynimo reikalą, parengimo 
klausimą ir naujų narių 
gavimą. Pasižymėkite die
ną, dalyvaukime visi.

Newtown Freands mokyk
loje šešių Tarybų Sąjungos

Respublikonų valstijinis 
komitetas išrinko delega
tus i San Francisco kon
venciją. Sun Oil kompanijos 
lobbyistas Davis — vienas 
delegatų. Delegacijai vado
vaus gubernatorius Scran - 
tonas.

Atlantoje negrų kova, de
monstracijos didėja, daug 
areštuotų, 115 atsisako pa
sakyti savo vardus-pavar- 
des bei adresus. Valdinin
kai sako, juos laikys kalėji
me, kol pasakys.

Daromi planai uždrausti 
teisėjams aukoti politinėm 
partijom ar kitom organi
zacijom.

Respublikonai pradėjo 
prezidentinę kampaniją. 
Parinkti kalbėtojai sako 
kalbas po Amerikos did
miesčius, keldami demokra
tų klaidas, norėdami įtikin
ti piliečius, kad respubliko
nai neklaidingi ir kad tik 
jiems valdant šalyje bus 
gerlaikis. Sausio 29 d. Phi- 
ladelphijoje kalbėjo Dewey.

Halnemann ligoninėie 26 
metų tėvui Robert Weney 
išimtas vienas inkstas ir 
įdėtas 11 metų dukrytei. 
Abu jaučiasi gerai.

Pilietis

Atėnai. — Sulaukęs 69 
metų amžiaus mirė S. Ve- 
nizelos, buvęs Graik i j o s 
premjeras. "

Washingtonas. — Sausio 
pabaigoje JAV buvo 4,600,- 
000 bedarbių.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penki., vasario (Feb.) 14,1964
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“Vaduotojų” kūnuose— gebelsinė dvasia
(Laiškas iš Vilniaus)

Fašistinių išperų kūrinys ( i
Prieš kurį laiką teko sklai

dyti reakcininkų šlamštelį, 
leidžiamą Vakarų Europoje 
ir vadinamą “Eltos Biulete
niu.” Nežinau, kas slepisi 
po anonimine “Vakarų Eu
ropa” ir kas leidžia tą melū 
maišelį. Bet jei nebūtų pa
žymėti 1963 metai, galėtų 
pamanyti, kad jis leidžia
mas “hitleriniame reiche” 
arba “Ostlande” ir jį prira
šo specialistai iš gebelsinės 
melų ir šmeižtų virtuvės. 
Nei Hitlerio, nei Gebelso 
nebėra, bet jų dvasia gyva 
tokiuose leidiniuose, nežiū
rint į tai, kokia kalba jie 
rašomi ir kokiam kraštui 
taikomi.
Masinių žudikų teisinimas

Lietuvos žmonės pakan
kamai gerai žino, o daugy-j 
bė jų ir savo akimis matė, 
kaip hitlerininkai ir jų pa
stumdėliai vykdė masines 
žudynes per visus okupaci
jos metus. Niekas negali 
tiksliai suskaičiuoti, kiek 
tie kruvini žvėrys nužudė 
žmonių Lietuvoje. Daugybė 
vietų Lietuvoje yra milžin
kapiai, kuriuose guli šimtai, 
tūkstančiai, dešimtys tūks
tančių, o Paneriuose apie 
šimtą tūkstančių tų masinių 
žudynių aukų.

Per Globkės teismą Ber
lyne buvo patiekti vieno 
hitlerinio budelio kruopšti 
apyskaita apie nužudytuo
sius vien 1941 metų liepos- 
gruodžio mėnesių laikotar
pyje. Toji apyskaita rodo, 
kad tik per tuos kelis mėne
sius nužudyta daugiau kaip 
137,000 žmonių. Apskai
čiuota, kad Lietuvoje nužu-: 
dyta per okupacijos^ metus 
daugiau kaip pusė milijono 
žmonių įvairių tautybių ir 
apie 200,000 tarybinių be
laisvių ir iš kitų kraštų at
vežtųjų žmonių.

Kas nežino, kad lietuviški 
buržuaziniai nacionali štai 
išsižioję gyrėsi baisiomis 
žudynėmis, kurias jie pra
dėjo vykdyti nuo pirmosios 
karo dienos kartu su įsiver
žėliais hitlerininkais. Ant 
jų sąžinės guli atsakomybė 
už šimtus tūkstančių Lietu
vos gyventojų žydų žvėriš
ką išniekinimą. O ką kal
bėti apie pasišlykštėjimą su 
keliantį didžiavimąsi hitle
rinių išperų pokarinių ban
ditų ir diversantų siautimu, 
kada tie budeliai maudėsi 
kūdikių, moterų, senelių ir 
kitų lietuvių kraujuose. Per 
tą žmogžudžių, vadinamų 
“partizanų” siautimą žuvo 
kelios dešimtys tūkstančių 

' žmonių, beginklių valstiečių 
ir darbininkų.

Kaip kitaip, jei ne ban
dymu pateisinti hitlerinin
kų ir jų pakalikų kruvinus 
darbus, galima aiškinti ta
me melų biuleteny daromas 
pastangas nukreipti dėmesį 
kita linkme. Tikrai begė
diško gebelsinio įžūlumo 
reikia stengiantis apkaltin
ti dėl šimtų tūkstančių žu- 
dyinių ką kitą, o ne hitleri
ninkus ir nacionalist i n i u s 
kraugerius. Žinoma, negali
ma nė krislo padorumo 

s laukti iš tų, už kurių nuga
ros slepiasi Impulevičiaus, 
Paškevičiaus ir panašaus 
tipo masiniai žudikai.

Kas išgelbėjo 
lietuvių tautą?

; Tiesa, kas savo gebelsinė- 
' je propagandoje taip mėgs- 
tį šmeižti rusų tautą, žino
ma, jokie argumentai ne
veikia. Bet Žmonėms, ku
rie nėra tos propagandos 
galutinai apakinti, galima 
priminti apie karių kapus,

išsibarsčiusius po visą Lie
tuvą. Dešimtys tūkstančių 
Tarybinės Armijos karių ir 
tarybinių partizanų guli 
tuose kapuose. Tik dėka jų 
kovų, tik per jų kančias, 
kovas ir aukas buvo atlik
tas didysis žygdarbis—hit
lerininkų sutriuškinimas. O 
tai reiškia daugybės hitleri
ninkų pavergtų tautų išva
davimą, žmonijos išgelbėji
mą iš hitlerinio maro pavo
jaus. O tai reiškia ir lietu
vių tautos išgelbėjimą, nes 
pats atkakliausias reakci
ninkas negali nesuprasti, 
kad jei ne hitlerio reicho 
sužlugdymas, lietuvių tauta 
būtų visiškai išnaikinta. 
Tik dėka tam, kad Tarybi
nė Armija sutriuškino hit
lerininkus, tegalėjo išsigel
bėti ir tie, kas šiandien lo
ja prieš Tarybų Lietuvą. 
Vargiai ar hitlerininkai bū
tų pasigailėję jų, vykdyda
mi lietuvių tautos naikini
mo programą, nežiūrint jų 
batlaižiavimo. Jau ir kaip 
Vilniaus geto policijos va
das iš žydų tarpo tarnavo 
gestapininkams, padėdamas 
jiems naikinti savo tautie-' 
čius, o vis dėlto jį, Gensą, 
hitlerininkai pasiuntė į Pa
nerius, kaip ir šimtą tūks
tančių kitų jo tautiečių.

Taigi, apie Tarybinės Ar
mijos kapus. Daugelio ta
rybinių tautų žmonių guli, 
tuose kapuose, bet daugiau-, 
šiai ten yra rusų tautos at
stovų. Pačią didžiausią ko
vos naštą ir daugiausiai au
kų pakėlė rusų tauta. To-, 
dėl lietuvių tauta gerbia 
tuos kapus, puošia juos gė
lėmis, todėl lietuvių tauta' 
už jos išvadavimą ir išgel
bėjimą yra ir visada bus 
dėkinga broliškoms ir tary
binėms tautoms, pirmoje ei
lėje rusų tautai. Tiktai 
šlykščiausi išgamos, buvę 
Hitlerio bernai bei jų 
dvasios palikuonys drįsta 
šmeižti tautą, kuri išgelbė
jo mūsų Tėvynę Lietuvą ir 
grąžino gyvybę mūsų tau
tai.

Ar sugrįš kas iš ano 
pasaulio?

Žinodami, kad niekas ne
patikės melagystėms apie 
masines žudynes tarybi
niais laikais, nes tokių ne
buvo, f alsif i k u o t o s Eltos 
melagiai prikergia trėmi
mus į Sibirą. Toji speku
liacija yra sena žmonių mul
kinimo priemone. Tie, kas 
buvo patekę į Sibirą, yra 
sugrįžę ir vėl dirba Lietu
voje, jei tik nori. Išimtį su
darė tie, kurie nenori grįž
ti, yra gerai įsitaisę Sibi
re ar kitose vietovėse, tu
ri ten gerą darbą ir uždarbį 
naujai išaugusiuose mies
tuose ar žemės ūkyje, žo
džiu sakant, žmonės iš Si
biro grįžo ir grįžta. Kai kas 
iš tų, kurie grįžo, yra atsi
dūrę ir užsienyje, Ameriko
je ir kitur. O kas sugrąžins 
tuos šimtus tūkstančių, ku
riuos buržuaziniai naciona
listai Impulevičiaus, Paške
vičiaus ir panašaus tipo bu
deliai ištrėmė į aną pasau
lį—į tuos milžinkapius, ku
rių taip daug jie paliko Lie
tuvos žemėje? Tuščios yra. 
budelių gynėjų pastangos 
plepalais apie Sibirą pri
dengti ir pateisinti savo ir 
savo sėbrų hitlerininkų kru
vinus darbus.

Melai apie cementą
Tame pat biuletenyje yra 

visa eilė kvailų pliurpalų iš 
ekonomikos srities. Pavyz
džiui, ten tikinama, kad' 
Naujosios Akmenės cemento 
gamykloje gaminamas ce
mentas yra geras, bet jis i patikės, 
visas išvežamas kitur, kad ponai gebelsininkai/kurjū-

ope-

Lietuvai jis laikomas per 
geras.

Tuo tarpu teisybė yra ta, 
kad beveik visas cementas 
lieka Lietuvoje ir tik nedi
delė dalis, apie aštuntadalį, 
yra parduodama į kitas 
respublikas arba į užsienį.

Melai apie superfosfatą
Tiek pat vertės turi išve

džiojimai, būk Lietuva 
skriaudžiama minera 1 i n i ų 
trąšų atžvilgiu. Biuleteny 
apgailestaujama, kad bur
žuaziniais laikais veikęs 
vienintelis superfosfato fab
rikas esąs uždarytas.

Tiesa gi yra ta, kad Lie
tuvos žemės ūkis gauna da
bar žymiai daugiau mine
ralinių trąšų, negu buržua
ziniais laikais, kada jos 
brangiai kaštavo, o žemės 
ūkio produktų kainos buvo 
nepaprastai žemos ir vals
tiečiai negalėjo trąšų nusi
pirkti.

Klaipėdoje veikęs dar iš 
kaizerio laikų superfosfato 
fabrikėlis buvo ligi tiek pa
senęs ir suklibęs, kad re
montuoti tą seną virdulį ne
buvo prasmės. Bet užtat 
dabar Kėdainiuose stato
mas tikras chemijos milži
nas, kuris per metus gamins 
superfosfato 5 kartus daugiau 
negu buržuaziniais laikais 
jo buvo suvartota. Tai tik 
Kėdainiuose. O Jonavoje 
statoma didelė azotinių trą
šų gamykla. Tų įspūdingų 
faktų nutylėjimas ir verkš
lenimas dėl senos archainės 
gamyklos likvidavimo — ar 
tai nėra ryškus akių dūmi
mas, begėdiška melagystė?
Tiek vertos ir kitos baikos

Tokiais pat iš lubų arba 
iš priterštos makaulės grieb
tais “argume n t a i s
ruoja biuletinio rašeivos ir 
kitais ekonominiais klausi
mais. Tiek verta ir baika 
apie tai, kad pramonė Lie
tuvoje taip smarkiai plečia
ma ne mūsų liaudies labui, 
o kažkokiems kitiems tiks
lams, girdi, esą norima per 
pramonę nutautinti lietu
vius, kad Lietuvoje darbo 
jėgos neužteksią ir t. t. Bet 
šmeižikai nutyli, kad Lietu
voje per metus vidurines ir 
aukštąsias' mokyklas baigia 
apie 25,000 žmonių, neskai
tant profesinio - techninio 
apmokymo mokyklų. , 

žinoma, tiesa, kas žiūy 
į Tarybų Lietuvos gyveni
mą susmukusios, surūgu
sios smetoninės buities aki
mis, tas negali suprasti da
bartinio augimo tempų. Su
prantama, kad tuos, kurie 
anais laikais nežinojo, ką 
daryti su gyventojų prie
augliu ir laikė normaliu, jei 
per metus 30,000 žmonių iš 
Lietuvos emigruotų, stebisi 
dabartine padėtimi, kada 
dešimtys tūkstančių žmonių 
randa darbą Lietuvos au
gančioje pramonėje.

Buržuaziniais laikais po
li as Pakštas ir p an ašūs 
“tautos gelbėto jai” ieškojo 
vietos Angoloje, Gvianoje ir 
kitokiuose pasaulio užkam
piuose, kur galėtų išgrūsti 
didelę dalį lietuvių tautos. 
Kaip suprasti tokio. tipo 
‘‘patriotams,” kad dabar vi
siems užtenka darbo savo 
krašte, kad šiandien darbi- 
ninku ir tarnautojų' skai
čius padidėjo keturis kartūs, 
palyginti su buržuazijos 
viešpatavimo laikais.

Gebelsinės propagandos 
išperoms tiesa nerūpi jt.ie 
vaduojasi žinomu gebelsi- 
niu principu — meluok,, ir 
šmeižk, vis tiek kas ūdrs

“ , Bet pagalvokit,
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Antano Bimbos pilietybei 
ginti aukos

Joseph Deltuva, Balti
more, Md., $70, 

Maksimiškis $50.
S. Sasna, Brooklyn,

Jonas Jr., Brooklyn,

N.

KLLD Montrealo kuopa, 
Kanadoje, $25.

Leonas ir Alice Jonikai, 
Chicago, Ill., $25.

Po $10 aukojo:
P. ir N. Ventai, Forest 

Hill, N. Y.; M a s p ethietė, 
Maspeth, N. Y.; Ph. Kuntz, 
Brooklyn, N. Y.; Anna Phi- 
lipse, Stamford, Conn.; M. 
Makar evičienė, Brooklyn,

Y.; K. ir I. Levanai, Brook
lyn, N. Y.; Baltrus Šneku
tis, Baltimore, Md.; Fran
ces Mažilis, Brooklyn, N. 
Y.; A. Rainienė, Brooklyn, 
N. Y.; F. Varaška, Wood
haven, N. Y.; Brooklynietė, 
Brooklyn, N. Y.; M. S., 
Brooklyn, N. Y.; D. Gali- 
nauskas, Queens Village, N. 
Y.; Charles Devetzko, 
Toms River, N. J.; M. K., 
Woodhaven, N. Y.

M. Šukaitis, Woodhaven,

V. V. Vance, Brooklyn,

Ona Dobinis, Brooklyn,

Po $5 aukojo:
S. Petkus, Brooklyn, N. 

Y.; P. Beliauskas, B’klyn, 
N.Y.; G.Wareson, B-klyn, 
N. Y.; M. Smaidžiūn i e n ė, 
Great Neck, N. Y.; A. Mi- 
kalaus, Richmond Hill, N.

Širdingai ačiū už aukas.
J. Grybas, sekr.

Aukas reikia siųsti šiuo 
adresu:

Bimbai ginti komitetas
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417

MONTREAL, CANADA
Hydro darbininkai 

veda derbas
The Canadian Union 

Public Employees (CLC). 
kuri atstovauja apie 2,500 
Quebec Hydro-Electric 
Commission darbininkų, už-’ 
vedė derybas dėl naujos 
darbo sutarties su samdy
tojais. Pirmiau, kaip žinia, 
dauguma šios pramonės ša
kų provincijoje buvo priva
čių kompanijų rankose, bet 
praėjusiais metais jos tapo 
suvalstybintos Kvebeko 
provincijos valdžia perėmė į 
savo rankas. Taigi pramo
nė apvienyta, bet darbinin
kai— nevisai, nes kai kurie 
jų pirmiau priklausė kitai 
unijai, kiti buvo visai neor
ganizuoti (jų nelaimei, da
bar turi dvi unijas ir jos 
pešasi tarp savęs — tai 
viršminėtoji unija ir Con
federation of National 
Trade Unions). Kaip elek
tros jėgainės, taip ir darbi
ninkai išsimėtę po visą pro
vinciją, bet daugiausia jų, 
apie 1,800, dirba Montrealo 
ribose.

Unija reikalauja darbi
ninkams pakelti algas po 
40 c.- valandai ir šalia kitų 
/darbo sąlygų pagerinimo, 
'darbo stažo (seniority) tei
sių prisilaikymo.

Pranašauja šąltas dienas
Ryšium su pilama sala 

(Isle Notre Dame) 1967 m. 
parodai, kaip inžinieriai 
pranašauja, Verdunas iki 
to laiko pavasariais turės 
kęsti šaltį. Dalykas štai ka
me. Apsaugojimui naujai 
pilamos salos nuo susitven
kusių pavasariais St. Law
rence upėje ledų, skersai 
Upes planuojama statyti va
dinamą ledų tvorą-tvenkinį 
ledams sulaikyti. Prie šio 
tvenkinio, apskaičiuojama, 
per žiemą susikauptų apie 
32 kvadratinių mylių ledų 
kįlnas, ir kol jis pavasarį 
ištirptų, inžinierių many
mu, Verdune palaikytų 
daug žemesnę temperatūrą 
(šaltį). Labiausiai tuo su
sirūpinus Namų ir Paskolų 
Korporacija (Home and 
Morgage Corp.), nes ši kor
poracija yra nupirkusi mi- 
riyškų salą ir planuoja ten

of

sų mokytojas nuvedė savo 
tautą tais apgaudinėjimais 
it kuo pats baigės.
'(tietūvos laimė, kad to

kiems tnelo išperoms nėra 
vietos gimtoje žemėje, kad 
jie gali loti tik iš už tvoros.

J. Paliukonis
Vilnius, -<1964 - m. sausis

pravesti gyvenamųjų namų 
statybą.

Ambulansu aptarnavimo 
problema

Montreale lig šiol žmogų 
ištikus nelaimei, staiga su
sirgus ar susižeidus,’ iššau
kus policiją, ligonis būdavo 
skubiai nuvežtas į ligoninę. 
Bet šis taip svarbus visuo
meninis aptarnavimas iš 
policijos pusės nutraukia
mas. Aiškinama visaip: 
viena, sakoma, policija ne
turi tam pakankamai jėgų, 
antra, policininkai sakoma, 
juk nėra gydytojai ir jie 
kartais nuveža žmogų į li
goninę bereikalingai. Toks 
gi viešo ambulanso aptar
navimas mieste, visi papa- 
žįsta, būtinai reikalingas.

Tuo susirūpino viešos įstai
gos, ypatingai profesionali
nės medicinos organizaci
jos.* Planuoja, svarsto, bet 
išeities nesuranda. Montre
ale Generalinė Praktikantų 
Asociacija (The Association 
of General Practitioners of 
Montreal), kuri turi apie 
200 narių, pasisiūlė tokiam 
aptarnavimui. Tam pritaria 
ir Kvebeko Gydytojų ir 
Chirurgų Kolegija. Bet su 
tuo susidaro išlaidų apie 
$75,000 per metus. Miestas 
atsisako mokėti, nes, sako, 
tai provincinės valdžios rei
kalas. O ši sako, kad tai 
miesto reikalas.

Policijos su ambaulansu 
aptarnavimas turėjo būti 
nutrauktas nuo vasariol d. 
Bet dabar atidėtas iki ko
vo men. 1 d. Manoma, gal 
iki to laiko dalykai bus su
tvarkyti gerojoj pusėj.

Susižiedavo
Teko patirti, kad šiomis 

dienomis susižiedavo Y u r a 
Niaurytė (Petro ir Marytės 
Niaurų dukrelė) su anglų 
'tautybės jaunikaičiu. Juo- 
dviejų vestuvės įvyks šį 
pavasarį, gegužės męn.

o-

Gaila, bet priverstas
Nežinau, kiek šis Mon'tre- 

alo žinių skyrelis pasitarna
vo ar buvo įdomus “Liau
dies Balso” ir “Laisvės” 
skaitytojams nuo to, kai šis 
korespondentas buvo vėl 
pasiėmęs rašinėti. Aš iš sa
vo pusės jaučiu didelį malo
numą, kad galėjau nors tiek 
pasitarnauti mūsų laikraš
čiams ir visiems “LB” ir 
“L” skaitytojams, kurie 
įdomavosi šias žinutes skai
tyti. Aš taipgi esu dėkin
gas už kooperaciją tiems, 
kurie, sužinoję kas įvyko 
lietuvių gyvenime, žinutes 
man perdavė. Nes be kįtų 
kooperacijos nė vienas
respondentas negalėtų su
rinkti visas žinias ir per
duoti jas spaudai.

Deja, su apgailėjimu tu
riu painformuoti skaityto
jus, kad šiuo tarpu esu pri
verstas nutraukti rašinėji
mą Montrealo žinių, nes, 
apart kitų organizacinių 
darbų, dar teko priimti pa- 
šalpinėje draugijoje dideles 
pareigas. O dirbant dirb
tuvėje, amžiui perlipus per 
kalno ,viršūnę, nepakanka 
jėgų viską atlikti.

Tačiau turėkime vilti, kad 
jei ne visokios žinios, kaip 
kad buvo ligi šiol, tai bent 
iš lietuvių gyvenimo bus 
pasidalyta su skaitytojais. 
Atsiras vienas ar kitas ko
respondentas arba kores
pondentė ir parašys. Suži
nojęs, nepraleis žinių nepa
rašęs ir šis korespondentas.

J. Lesevičius

Lawrence, Mass.
Lawrence miesto šalimai 

yra Methuen miestelis. Da
bar priėmė naujas savo 
miestelio tvarkymui taisyk
les. Kovo 2 dieną įvyks val
dininkų rinkimai.

Veteranų administracija 
draudžia rūkymą savo ligo
ninėse. Mat, vėžio liga ser
gančių yra 168. Bus drau
džiama pasiuntimas papiro
sų arba jų dalinimas ligoni
nėse.

Mass, valstija skiria do
vanų $10,000 tam, kas padės 
sugauti moterų ir merginų 
smaugiką. Jis jau ilgas lai
kas smaugia moteris su ko
jine.

Gavau iš LLD Centro 
blankas Antano Bimbos pi
lietybės apgynimo reikalui. 
Kaip žinia? yra bandoma jį 
nupilietinti. Tai pavojingas 
pasimojima's prieš darbo 
žmonių veikėją. Jeigu tas 
pavyktų tiems, kurie to sie
kia, tai tada jie persekiotų 
ir kitus veikėjus.

Nereikia nei aiškinti, kad 
mūsų visų pareiga stoti 
bendrai ir atkirsti tą pasi- 
mojimą.

S. Penkauskas

Roma. — Vasario 5 dieną 
vienai parai buvo sustrei
kavę valdžios civiliniai tar
nautojai.

%

praeities relikvija iki šių dienų išlikoTartum senos
šis senoviškas Gaveikėnų kaimas Ignalinos rajone.
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Chicago, Ill
Iš puikaus gintariečių 
koncerto; pagerbtas senas 
dainos veteranas 
Povilas Dauderis

Vasario 2 d. Mildos te
atre įvyko Gintaro Balsų 
ansamblio koncertas vado
vybėje mokytojos - muzikės 
Onutės Petrutienės. Prieš 
koncertą buvo įvairių nuo
monių, ne apie programos 
gerumą, bet apie svečių at
silankymą. Tačiau svečių 
atsilankė tiek, kad vos til
po Mildos teatre. Prasi
dėjus koncertui ir vos pasi
rodžius Gintaro Balsu an
sambliui, pasigirdo garsus 
delnų plojimas . Kai kas sa
ko, kad nuo tokio audringo 
plojimo galėjo ir Mildos 
atro sienos neišlaikyti.

Pats ansamblis ir jo so
listai bei duetai, kvartetai 
ir sekstetai gražiai pasiro
dė, jų dainos skambėjo ža- 
vėjančiai gražiai .

Pirmininkas V. Yuden ir 
kasininkas P. Gaidamavi
čius padėkojo svečiams už 
tokį gausų atsilankymą, jie 
išreiškė didelį džiaugsmą, 
kad žmonės suprato an
samblio meninę veiklą, ką 
rodo jų gausus atsilanky
mas. Be to, jie paskelbė, 
kad šio koncerto proga Gin
taro balsų ansamblis pa
gerbia ilgametį dainininką 
Povilą Dauderį ir reiškia 
jam gilią padėką už jo jĮO 
metų darbą meno srityje ir 
nenuilstamą darbuotę ir an
samblyje. Pasirodžius sce
noje Povilui Dauderiui ir 
ansamblio mokytojai su sek
retore Helen Bordner, sve
čiai pasveikino jį griaus
mingais ir ilgai Trukusiais 
aplodismentais. Vėliau, pa4 
gerbdama jį, visa auditori
ja atsistojo dainininko-jubi- 
liato pagarbai. Tuo tarpu 
Elenutė prisegė jam baltą 
gėlę. Taip buvo pagerbtas 
daug veikęs pažangiajame 
judėjime, o ypač meninėje 
veikloje, jubiliatas Povilas 
Dauderis.

Antroji programos dalis 
irgi buvo įdomi. Čia skania 
bėjo graži įaina, atvaiz
duojant vadinamo valsų 
“tėvo” — Johanno Straus- 
so gyvenimo epizodus. Tą 
dalį komponavo Onutė Pet- 
rutienė. Puikus buvo val-^g 
sas “Ant Dunojaus,” kuią 
lydėjo skambi gintariečių 
daina. Veikale pavaizduo
ta muziko m o t i n o s ir jo ' 
draugų dėtos pastangas, 
kad kompozitorius vėl imtų 
kurti muziką.

Trumpai bei suglaustai 
tenka pasakyti, kad ginta
riečių koncertas buvo sėk
mingas, puikus.

Vvšnutč

Cliffside,'N. J.

kaičiai gavo telegramą 
Los Angeles, Gal., kad So-’< 
fijos Stasiukaitienės sūnus 
(o Jurgio posūnis) Frank 
Bražinskas gavo iš Fordo 
Fondacijos $7,650 stipendi
ją tolesnėms studijoms.

Frank Bražinskas yra 
jaunas, bet talentingas mu
zikos kompozitorius; su šia 
stipendija jis galės toliau 
gilintis kompozicijos ir 
bendrai muzikologijos mok
sle.

Rep.

TIKRINS LĖKTUVUS
Washingtonas. — Fed^J 

ral Aviation Agency infer* 
mavo Boeing kompaniją, 
kad bus tikrinami sparnai 
ir kitos dalys “BŠ707 
“B-720” lėktuvų,
lesniais laikais daug šių 
lėktuvų turėjo nelaimes.

” ir
Mat, vė-



Demokratinę Respubliką
* Po septynerių metų tru
kusios ryžtingos nacionali
nės išsivadavimo kovos 
prieš prancūziškuosius ko
lonizatorius Alžyro liaudis 
laimėjo pergalę; 1962 metų 
rugsėjo 25 d. buvo paskelb
ta Alžyro Liaudies Demo
kratinė Respublika. Naci
onalinės vyriausybės pa
skelbtoje programoje nu
matyta įvykdyti radikalią 
agrarinę reformą, naciona
lizuoti šalies gamtinius tur
tus, transporto priemones, 
bankus, įvesti užsienio pre
kybos monopolį i kt.

Jauna Alžyro Respublika 
išfkolonizatorių paveldėjo 
atsilikusią ekonomiką, vi
siškai priklausomą nuo už
sienio rinkos, visų pirma— 
nuo Prancūzijos.

Alžyras — agrarinė šalis 
su ekstėnsyviniu žemės ūkiu 
it silpnai išsivysčiusiu'PRą- 
mone. Apie 80% savaveiką- 
miškų gyventojų užimta že
mės ūkyje. Europiečiams 
v e r s 1 i n i n k ams (valdant 
Prancūzijai) priklausą ūkiai 
davė maždaug du trečdalius 
žemės ūkio bendrosios pro
dukcijos. Europiečiams pri- 
klAusė 38% visos dirbamo
sios žemės derlingiausiuose 
šalies rajonuose. Didžioji 
Alžyro valstiečių ūkių dalis 
yra natūralinio pobūdžio, 
daigiau kaip 60% jų paga
minamosios produkcijos su
vartojama pačiuose ūkiuo
se.

Pagrindinės pozicijos ša
lies ekonomikoje priklausė 
stambioms Prancūzijos mo
nopolijoms. Svarbias pozi- 
c^as šalies ekonomikoje bu
vo užėmęs taip pat Rotšil
do bankas, kontroliuojantis 
kalnakasybos p r am on ę' ir 
žymią prekybos su Prancū
zija dalį, ir Lazaro bankas, 
glaudžiai susijęs su JAV 
naftos ' bendrovėmis, daly
vaujantis eksplotuojant Sa
charos naftos turtus.

Alžyro ekonomikai karo 
padaryti materialiniai nuo
stoliai įvertinami maždaug 
10 bilijonų frankų; neveikė 
90% pramonės įmonių, apie 
70 (/o darbingų gyventojų 
neturėjo darbo, sužlugo fi- 
j^msai.

Iš 21 milijono hektarų tin
kamų dirbti žemių naudoja
ma kiek daugiau kaip 10 
milijonų hektarų. Likusios 
žemės reikalauja didelių 
melioravimo darbų. Žymi 
pasėlių dalis (apie 1 mln. 
ha) tenka grūdinėms kul
tūroms. Auginami daugiau
sia kietieji kviečiai ir mie
žiai (jie užima įpagrindnę 
vietą alžyriečių mityboje). 
Net ir derlingiausiais me
tais grūdų gamyba nepa
tenkina šalies poreikių; 
kasmet Alžyras turi atsi
vežti 400-500 tūkstančiu to-
gių grūdų.
* Alžyras užima ketvirtą 
vietą pasaulyje pagal vyno 
gamybą (iki 20 mln. hl per 
metus); jo vertė sudaro 
vieną trečdalį šalies nacio
nalinio produkto ir daugiau 
kaip pusę eksporto. Vyn
uogynais užimta apie 400 

' tūkstančių hektarų žemės.
Beveik visas pagamintas 
vynas išvežamas į Prancū- 

• ziją.
Europiečių ūkiuose svar

bią vietą užėmusios citrusi
nių ^kultūrų plantacijos 
(daugiau kaip 25 tūkstan- 

..As hektarų); vidutiniškai 
pWr metus buvo surenkama 
apie 400 tūkstančių tonų 

‘ vaisių.
Nors Alžyras turi palan

kias sąlygas, tačiau žuvies 
pramonė išvystyta silpnai.

Vąlstybė dabar skiria di-

at-delį dėmesį žemės ūkiui 
kurti ir išvystyti.

Pirmaeilis Alžyro vyriau
sybės uždavinys — radikali 
agrarinė reforma. Parti
ja — Nacionalinio Išsivada
vimo Frontas — siūlo, kad 
pirmiasia žemės nuosavybė 
būtų apribota iki 50 hekta
rų grūdinėmis ^kultūromis 
apsėjamų žemių ir iki 10 ha 
drėkinamų žemių. Stambūs 
kolonistų ir tėvynės išdavi
kų dvarai bus visiškai naci
onalizuoti. Gauta žemėpei> 
duodama valstybinėms fer
moms ir kooperatyvams, 
taip pat valstiečiams. '

Agrarinė reforma Alžyre 
pradėta vykdyti. Valstiečių 
komitetų žinion perduota 
daugiau kaip 1 mln. ha že
mės. Artimiausiu metu dar 
1.5 mln. ha žemės, priklau
sančios prancūzų kolonis
tams, pereis į valstiečių ran
kas.

Alžyro gavybinės pra
monės produkcija siekia 
70% visos .pramonės pro
dukcijos vertės ir daugiau 
kaip 15% bendros eksporto 
vertės. Svarbią reikšmę tu
ri nafta ir dujos.

Pagrindinį vaidmenį naf
tos pramonėje vaidina Pran
cūzijos bendrovės. Naftos 
verslovių (gamybos ir žval
gybos) plotas, priklausantis 
Europos (be Prancūzijos) 
bendrovėms, sudaro 16 % 
visos 1 ' ''
rijos,

koncesionuotos terito- 
JAV — daugiau kaip 

Alžyro naftos perdir- 
pramonė dar tik pra- 

vystytis. Baigiama
bimo 
deda 
statyti naftos perdirbimo 
gamykla Alžyro mieste, pra
dėtas statyti naftos chemi
jos kombinatas Arzeu mies
te.

Alžyras turi žymias kie
tosios anglies atsargas 
(maždaug 1 bilijoną tonų), 
tačiau jos gavyba padengia 
ne daugiau kaip vieną treč
dalį šalies poreikių.

Spėjami geležies rūdos iš
tekliai — daugiau kaip 1 bi
lijonas tonų.

Šalies miestuose yra ke
liolika šiluminių elektrinių 
ir apie 30 nedidelių hidro 
elektrinių. Pastar a i s i a i s 
metais apie 80% elektros 
energijos gaminama, pa
naudojant dujas. Dujųgau-. 
narna apie 130 mln. kub. m.

Labiausiai išsivysčiusi ap
dirbamosios pramonės ša
ka — maisto pramonė. Ša
lyje yra keli šimtai vyno, 
aliejaus gamyklų, tabako 
fabrikų ir įmonių, gaminan
čių daržovių, vaisių ir žu
vies ‘konservus.

Cemento gaminama apie 
1 mln. tonų. Chemijos pra
monė daugiausia gamina 
fosforines trąšas ir kai ku
riuos kitus chemikalus.

Metalurgiojs ir mašinų 
gamybos pramonė sutelkta 
iš esmės Alžyro ir Grano 
miestuose. Čia veikia kelio
lika nedidelių metalo apdir
bimo įmonių, turbinų val- 
cavimp gamykla, vagonų 
statybos ir dvi automobilių 
surinkimo gamyklos, žemės 
ūkio mašinų gamykla. Bo
no mieste statoma metalur
gijos gamykla.

Plentų ir geležinkelių 
statyba iki šiol Alžyre buvo 
visiškai pajungta koloniza
torių tikslams. Geležinke
lių ilgis—5 tūkst. km. 1962 
metais • Alžyro autoparką 
sudarė 185 tūkst. lengvųjų 
automobilių ir 80,000 sunk
vežimių. Visa užsienio pre
kyba vyksta jūrų transpor
tu. Kasmet šalies uostai 
praleidžia vidutiniškai 2 2 
inln. tonų krovinių.

1963 m. kovo 23 d. iš
leistu įstatymu valstybė pa
ėmė savo žinion maždaug 
500 valdytojų paliktų pra
monės įmonių, taip pat tas, 
kurios dėl valdytojų sabota- 
vimo dirbo nepilnu. apkro
vimu .

1962 m. pabaigoje į vals
tybės rankas perėjo visas 
šalies geležinkelių tinklas.

Alžyro vyriausybė numa
to artimiausioje ateityje 
likviduoti šalies priklauso
mumą nuo vartojimo pre
kių importo. Tuo tikslo su
daromos sutartys statyti ei
lę įmonių, pvz., Jugoslavija 
ir Bulgarija statys Alžyre 
tekstilės fabrikus, odų ga
myklas ir t. t.

Alžyro užsienio prekybos 
struktūra, viešpataujant 
prancūziškies i e m s koloni- 
zatoriams, atspindėjo jos 
ekonomikos kolonijinį po
būdį. Daugiau kaip 90% 
Alžyro eksporto sudarė že
mės ūkio ir mineralinės ža
liavos, apie 70 importo— 
pramonės prekės, tame tar
pe mašinos, įrengimai ir 
automobiliai.

Artimiausiais metais Pran
cūzija, atrodo, išlaikys savo 
vadovaujantį vaidmenį Al
žyro užsienio prekyboje. Pa
gal 1963 m. sudarytas su
tartis nurpatyta, kad Pran
cūzija /pirks beveik visą Al
žyro naftą, visą vyną, išlai
kys buvusią daržovių ir cit
rusinių kultūrų užpirkimo 
apimtį; kasmet pirks 80,000 
tonų miežių ir kietųjų kvie
čių ir parduos Alžyrui 150 
tūkst. tonų minkštųjų kvie
čių.

Rimtą pagalbą Alžyrui 
teikia Jungtinė Arabų Res
publika. Prekybinės sutar
tys sudarytos su Lenkija, 
Bulgarija ir Rumunija. Ne
seniai susitarta dėl preky
binių ryšių ir paskolos su 
Tarybų Sąjunga.

Ekonominis bendradar
biavimas su sociali s t i n ė s 1 
stovyklos šalimis ir kitomis 
laisvę mylinčiomis valstybė
mis padės jaunai Alžyro 
Respublikai sparčiau atsta
tyti šalies ūkį ir apginti sa- 
Vo ekonominį nepriklauso
mumą.

Gedeminiečių Wm. ir An
na De Vonių duktė Uršulė, 
17 metų mergina, Nazareth 

I Akademijos studentė, yra 
viena iš 40-tų šalies talen
tingiausių studentų. Vasa
rio 26 d., Washington, D. 
C., tie 40 stos į galutiną 
kompeticiją. Penki studen
tai, su aukščiausiais pažy
mėjimais, gaus Westing
house skiriamas stipendi
jas, kurių metinis fondas

Philadelphijoj įsikūrė 
antinącinis komitetas

Darbas ir ryžtas dažnai 
nugali gyvenimo užmojams 

, kliūtis ir1: atVgma gausiais 
laimėjimais. Per apskritus 
praėjusius mętuš kai kurie 
veikėjai įgudusiai darbavo
si, dėdami daug pastangų 
sutvėrimui priešna’cinio ko
miteto, kuris plačiau de
maskuotu karo kriminalis
tus ir pareikalautų teismo 

i juos tinkamai nubausti. Ta
čiau neorganizuota veikla 
veikla nepasiekė pageidau
jamų rezultatų, nes šis svar
bus darbas reikalauja stip
riai organiuotos liaudies 
veiklos.

O karo nusikaltėliai, su
sigūžę po pat Laisvės var
pu Filadelfijoje, per dauge
lį metų tūnojo ramiai, ap- 
simaskavę dorų žmonių rū- 
bais.

Tiems vampyrams nepri
valėtų būti vietos gyventi 
tarp dorų žmonių. Kad iš
varius iš miesto tą brudą, 
šiomis dienomis susitvėrė 
stiprus priešnacinis komite
tas iš kelių' tautybių, tarp 
kuriu ir du lietuviai veikė
jai užėmė komitete svarbius 
postus. *Šio antinacinio ko
miteto tikslas: informuoti 
plačiąją v i s u o m e n ę, kad 
vien Tik Filadelfijoje yra 5 
karo kriminalistai, doku
mentais įrodyti. Dar ke
liems išryškinti renkami 
faktai apie jų žvėriškus 
darbus ir bus paskelbti vė
liau. Kuomet visų budelių 
darbai bus iškelti viešumon, 
tuomet plačioji liaudis pa
kels savo balsą, pareikalau
dama išvalyti brudą iš mies
to, kad tų baisūnų mieste 
nebeliktų ne vieno. •

Komiteto narys i . —----r- ----

De Vonytė studijuoja 
chemiją. Taipgi rašo eiles., 
Sėkmės, Uršule, laimėti 
aukščiausią stipendiją.

Adam ir Julijos Blažių 
(Grigaliunaitės) duktė Ma
ry Ann turėjo šaunias ves
tuves. Gaila, kad neteko pa
tirtį jaunikio vardo. Vestu
vės buvo Gedimino salėje. 
Mat, Gedimino d-tė nariams 
duoda salę nemokamai as
meniškiems parengimams: 1 
vestuvėm ir gimtadieniams.!

Martinas Budris jau ilgo
kai serga. Nugirsta, kad 
sveikata neina geryn.

Pasitarus su keletą pensi
ninkų gedeminiečių siūloma 
turėti pensininkų klubą.

Pirmą susirinkimą turė
kime trečiadienį, kovo 4 d. 
kaip 2 vai. po pietų.

B. černauskas,
Gedemino d-tės koresp,

Staigiai .susirgo Albertas

dytojas į namus, apžiūrėjo 
ir patarė tuojau vežti į li
goninę jo sveikatos ištyri
mui. Tas ir buvo padaryta. 
Linkiu jam greitai pasveik
ti.

Povilas Amelio turėjo 
sunkią operaciją ant vidų-1 
rių. Tai mano švogeris, nes 
mes esame vedę seseris, jis 
vieną, o aš kitą. Linkiu jam 
greitai ir pilnai pasveikti.

A. Lipčius

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo
Vasario 9-tą įvyko Mote

rų klubo labai sėkmingas 
susirinkimas—daug drau
gių dalyvavo.

Buvo išduotas raportas, 
kie'kjįšoukota iš iždo 1963 
metais. “Laisvei”,. “Vilniai”, 
“Liaudies Balsui” ir apsigy
nimui viso $115.87.

Nutarta A. Bimbos pilie
tybės apgynimui paaukoti 
$10, taipgi asmenų duotų 
jau turiu 20 dol. ir dar pa
rinksime ant blankos, tai 
bus pasiųsta vėliau.

“Vilnies” bazarui pasky- 
rėm $5 ir draugės prižadėjo 
nuo savęs bazarui pasiųsti 
dovanėlių.

Vėliau buvo išduotas ra
portas, kad mūs Rocheste- 
rio tarptautiška už taiką, 
prieš karą, organizacija, 
dėvėtų rūbų išpardavime 
(“Rummage sale”) pelno 
padarė 100 dol. Pelnas eis 
Taikos organizacijos pra
kalboms rengti ir kitokioms 
išlaidoms padengti. Prie šio 
darbo daug prisidėjo lietu
vės mūs klubietės. Drapa
nų davė D. Valtienė, V. 
Bullienė zir L. A. Bekešiai. 
Keidutė 
surinko 
.reikėjo.

Kovo 14-tą yra rengia
mas pažmonys, apvaikščio
sime Tarptautišką pasauli
nę moterų dieną. Nutarėm 
visos narės ką nors paau
koti, kas pinigais, kas mais
tu, kad parengimas būtų 
sėkmingas. Aukojusių var
dai bus paskelbti vėliau. 
Pelnas eis geriems tikslams.

Pažmonyje bus rodomi 
spalvoti slankioja m i pa
veikslai (“slides”) iš Mask
vos Taikos konferencijos. 

į Juos rodys iš ten sugrįžu
sius delegatės., Bus skani 
vakarienę^jr viskas bus tik 
už $1.50 dovaną. Vieta: 
575 Joseph Ave. Pradžia 6 
valandą

Visus, vyrus ir moteris, 
nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti, tuomi paremti mo
terų vienintelę šventę, mes 
visų , maloniai lauksime.

Džiugu pranešti, kad į 
mūs klubą įstojo nauja na
rė M. Vinnik. Sveikiname 
naują draugę.

Po susirinkimo turėjome 
kavutės ir skanėstų. Ir tu
rėjom dviejų draugių gim
tadienius, tai D. Valtienės ir 
Onutės Žagi. Sudainavom 
jom Ilgiausių metų ir išsi
skirstėm visos draugiškoje 
nuotaikoje. Bravo mūsų vi
som Klubo narėm už drau
giškumą.

L. Bekešienė

New Haven, Conn, ,
Mildred Coningham (Ša- 

liunaitė) vyksta į St. Pe- 
tersburgą, Floridon, ap
lankyti savo tėvelius—Kasi 
ir Antosę Šaliunus. Ji ten 
bus keletą savaičių^ Linkiu 
laimingos kelionės vieš
nagės. . ui

Vasario 9 d. J. Petkus ir 
J. Kunca dalyvavo, Lais
vės” suvažiavime, kuris 
įvyko New Yorke. Grįžo į 
namus linksmi, nes suvažia
vime sutiko labai daug savo 
draugų, draugių ir galėjo 
ilgai pasiliks atmintyje.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

BODY MAN (2) Expd. Large 
modern body shop. Call TR. 6-2501, 
9 to 5. Ask for Mr. Fisher, Chester 
Lincoln-Mercury, 9th & Sproul Sts., 
Chester, Pa. (11-13)

zir L. A. Bekešiai. 
Žemaitienė iš visų 
ir su vėžio j o, kur

Elenora Stonkienė, gyve-, 
nanti Wellingford, Conn., 
jau eina sveikyn, bet ran
kos vis dar negali tinkamai 
vartoti. Kažin kodėl bro
liai — Juozas ir Antanas 
Motuzai, taipgi sesuo—nie
ko nei neparašo. Rodosi, 
kad Rumford, Me., jau žino 
apie Stonkienės susižeidi- 
mą.

New Haveno draugai ta
ria didelį ačiū draugams T. 
Kudateff už suteikimą pa
galbos pasiekimui Grand 
Central geležinkelių stoties 
iš “L.” suvažiavimo. Ačiū!

J. Kunca

konvejerių valdymo pultą. 
Patys konvejeriai, irgi pa
gaminti S. Mešausko vyrų 
rankomis, jau montuojami 
‘‘Raudonojo Spalio” fabrike. 
Anksčiau šios įmonės meist
ras, dirbęs prie staklių, tu-, 
rodavo gaišti brangų laiką, 
atsinešdamas sau medžia
gas. Suremontavus naujuo
sius konvejerius, meistrui 
užteks paspausti mygtuką, 
ir 
jo

.. žaliavos atkeliaus prie 
darbo vietos.

V. Džiugas

Elizabeth, N. J. — Girtas 
A. C. Elish įsiveržė į Sis
ters or Charity Convent na
mą ir labai sumušė zoko- 
ninkę Rose Perpetuą, 60 
metų amžiaus. Policija Eli
sha rado kaimyninkystėje Masan City, Iowa. — Su
po porčiais. Jis šaukė: “Tai laukęs 79 metų amžiaus mi- 
šėtonas ją sumušė, šėto- rė laikraščių ir knygų Įei
nąs!” dejas Lee P. Loomis.

■ HARTFORD, CONN.

| MIRUSn?

Antanui Raulinaičiui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Mrs. Mary 

Urban Raulinaitis, dukrelėms ir visiems 
giminėms, draugams ir draugėms.

Mrs. Helen Wiezalis J. ir V. Vasil
Robert Wiezalis" Marcelė
Richard Wiezalis J. V. Kazlau
Mr. ir Mrs. Sam Thompson Ag. Dagilienė 
Samuel Thompson O. Visockienė
M. Thompson Elizabeth Geisler
J. ir M. Barnett M. Mažonienė "
L. Butkevičius Anna Ruzinskas
J. ir L. Žemaičiai A. Ambroząs
Mr. ir Mrs. Naktiniai : M. Selokas 
J. ir M. Margūičiai A. Klimas

I ' O. Giraitięnė A. Lapata
I J. ir M. pūkštai J. Kazlauskas
1 A. ir O. Latvėnai M. Mazonięnė
I Ln . ______ ■

ŽINIOS IS LIETUVOS
Akademikų eilėms papildyti

VILNIUS. — Spauda pa
skelbė sąrašą dailininkų ir 
meno veikėjų, kurie iškelti 
kandidatais į TSRS Dailės 
akademijos* tikruosius na
rius ir narius-koresponden- 
tus. Jų tarpe yra ir kele
tas mūsų,respublikos atsto
vų.

41 kandidatas pasiūlytas 
į akademikus. Čia sutinka
me ir TSR£> Dailės akade-' 
mijos nario - korespondento/ 
TSRS liaucĮies daįlįninko, 
TSRS Valstybinės premijos 
laureato, Vilniaus Dailės 
instituto pypfęsorįaus skulp
toriaus Mikėno pavardę.

Į TSRS Dailės akademi
jos narius - korespondentus 
pasiūlytos 82 kandidatūros, 
jų tarpe Leninės premijos 
laureato skulptoriaus G. Jo- 
kubonio ir Vilniaus Dailės 
instituto profesoriaus L. 
Strolio.

“šviesios mintys 
širdį užkariauja...”

Antanas Čiapas, Naujo
sios Akmenės cemento ga
myklos malimo cecho maši
nistas, užaugo valstiečio 
šeimoje. Jis prieš dvylika 
metų atvyko į Karpė nu 
kaimą. Tada Čia dar niekas 
nė neįsivaizdavo, koks pui
kus miestas išaugs šioje pel
kėtoje šiaurės Lietuvos da
lyje.

Ne veltui N. Akmenėje 
prie kultūros rūmų pasta
tytas paminklas darbinin
kui. Tai jo darbščios ran
kos pelkėje sukūrė didžiulę 
gamyklą, tai jis čia pratie
sė kelius, pastalė šivesius 
namus. Tai paminklas 
Antanui Čiapųi. Jau 12 
metų, nuo pat pirmosios ce
mento krosnies paleidimo, 
dirba jis malūnininku. Šian
dien šį žmogų žino ne tik 
kaip gerą ir patyrusį darbi
ninką, bet ir kaip aktyvų^ 
ira ė i onalizatorių, autorite
tingą cecho komiteto pirmi
ninką.

Vos pasibaigus pamainai, 
prasideda kita, labai įdomi 
šio žmogaus dienos dalis. 
Tai — smuiko repeticija ir 
darbas sode, pamokos vaka
rinėje. Dar šiais metais, 
lankydamas sutr u m p i n t o 
kurso klasę, Antanas Čia
pas įsigis aštuonmetį išsila
vinimą.

V. Jukniūte
Cechuose--nauji konvejęriai

Kauno “Apvijos” gamyk
los mechaninio cecho šalt
kalviai gamina nemaža įvai
rių sudėtingų nestandarti
nių įrengimų respublikos 
pramonės įmonėms.'

Jau išsiųsta moderni da
žymo mašina į Vilniaus 
“Audėjo” fabriką. Panašūs 
įrengimai bus pagaminti ir 
daugeliui mūsų miesto teks
tilės pramonės įmonių. <

Neseniai cecho surinkėjai, 
vadovaujami Stepono Me
šausko, pradėjo gaminti

TSRS TEISIA VAGIS 
IR ŽULIKUS

Maskva. — Yra teisiama . 
vagių ir žulikų gauja, ku
rioje yra, 23 asmenys. “Iz- 
vestija” rašo, kad teisiamų
jų tarpe yra 8 žydai. Ir sa
ko: “Teisiami jie ne kaip 
žydai, rųsaį, totoriai arba 
ukrainiečiai, bet kaip va
gys ir žulikai”. Ta gauja 
visokiais būdais suvogė nuo 
darbo žmonių valst y į ė š 
$3,300,000 vertės visokių 
turtų.

Lietu viii Socialis Klubas 
Miami, Florida

Pranešame atostogautojams, kad Soęialio Klubo 
patalpos atdaros kasdieną.

Sekmadieniais duodami pietūs 1 valandą.
Vėliau seka muzika ir šokiai.

Čia galite gauti jnformacijij dėl nakvynių ir apsistojimo.^ 
k '

Gera vietą susipažinimui ir taiko, prąleidipaui.

LITHUANIAN SOCIAL CLUB OF MIAMI
2610 N. W. 119th Street, Miami, Florida

Phone 688-4161
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Suvažiavimui sveikinimai
St. Petersburg, Fla. — Mieli draugai delegatai ir 

svečiai: Sveikiname šį suvažiavimą ir linkime delega
tams sėkmės nutiesti kelią į laikraščio “Laisvės” gerini
mą, gerą kryptį ir dar ilgą, ilgą gyvenimą.

Nors “Laisvė” nuo mūs toli, bet ji visados mums la
bai artima prie širdies. Kas mielą savaitę laukiame jos 
ateinant su nurodymais pažangiajai veiklai, kad nesu- 
klystume ir kad sustiprintų mus dvasfriiai idant praves- 
tume savoje kolonijoje veikimą tiesiu keliu.

Nors mūs vietos kuopos veikla išvystyta neblogai, 
bet ir mes susiduriame su stipriais priešais, kurie iš pa
salų mus puola, lenda į mūs parengimus, uostinėja, kad 
suradus taip vadinamą “weak spot”, idant pažeidus pa
žangųjį mūs taip sėkmingą veikimą ir suardžius stiprią 
vienybę. Tačiau draugų glaudi kooperacija, draugišku
mas mus riša neapleisti susirinkimų, parengimų. Dar 
nei LLD nariai, nei mūs simpatikai ir šiaip prieteliai val
dybos ir pramogų komisijų nėra suvylę, visados ant pa
šaukimo pribūna.

Sveikindami šį suvažiavimą siunčiame laikraščio pa
laikymui' $300. Draugiškai, LLD 45 kuopos vicepirminin
kas V. J. Valley.

— 0 —
Chicago, Ill. Mieli “Laisvės” B-vės dalininkai: Ry

šium, su įvykstančiu jūsų suvažiavimu iš gilumos širdies 
sveikinu ir linkiu geriausios sėkmės suvažiavimo darbe, 
kad “Laisvės” gyvavimas būtų užtikrintas dar ilgiems 
metams.

Laikraštis “Laisvė” reikalingas lietuvių darbo masių 
švietėjas ir organizatorius. Be jo lietuvių pažangios or
ganizacijos vargu ar galėtų gyvuoti. Štai kodėl laikraš
tis “Laisvė” lietuviams darbininkams reikalingas.. Štai 
kodėl jis turi gyvuoti!

Geriausios sėkmės Jums, “Laisvės dalininkai!
Aukoja sekamai:

čikagiečiai sveikina su suma .. $216.00
St. Vėšys ................................... 50.00
A. Grigas ................................... 50.00

Viso auku $316. Draugiškai, J. Mažeika.
— 0 —

Camden, N. J. LLD 133 kp. sveikina garbingo mūsų 
laikraščio “Laisvės” suvažiavimą, linkėdama ilgų metų 
gyvavimo. Aukojo:

VI. ir Julė Šapranauskai (Phila.) $10.00
Fr. ir Amelija Riaubai (Phila.) 10.Q0

Uršulė Guzonienė (Gloucester) .. 3.00
A. J. Pranaitis .............................  2.00
J. ir E. Bekampiai (Avalon) ..........2.00
K. • Bakšis .................... r............ 2.00
S. Vaišvilienė .................. 2.00
J. Baranauskas ................  $1.00

Viso čia. rasite $32. Draugiškai, J. A. Bekampis. ,
— 0 —

Brockton, Mass., George Shimaitis prisiuntė $50.
Aukojo: •

Moterų Apšvietos Klubas ...... $10.00 
LLD 6-oji kuopa............................ 10.00
A. J. -Skirmontai ... /....................... 5.Q0
IC Kalvelienė ...............................  5.00
G. Shimaitis ....... . . .  j....................... 5.00
J. Vaitiekūnas .............................. 5.00
M. Gutauskienė ....r?...................5.00
F. K. čereškai .................... >.......... 5.00

— o —
Gerbiami Draugai! Sveikinu jus visus suvažiavusius 

“Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavime. Iš visos širdies 
linkiu tvirtos sveikatos, gero pasisekimo kilniame darbe, 
kovojant už taiką ir pažangą. Tegul laime, džiaugsmas, 
taika ir ramybė visų tautų vyksta darbuose ir-gyvenime. 
Sveikinu visus skaitytojus JAV ir Tarybų Lietuvoje. Čia 
randate $50. J. Smalėnskas, Miami, Fla.

— o —
So. Boston, Mass. J. Petruškevičius pridavė $35.

Aukojo: •
LLD 2oji kuopa........... . ........... $10.00
M. Kvietkas ................................. 5.00
B. Chuberkienė ............................ 5.00
S. J. Rainardai .......................  2.25

Po $lrJ. Sinkevičius, J. Butkus, P., Petrus, K. Kaz
lauskienė, J. Kawell, J. Valinčiauskas, J. Repšis, A. Jan
kus, S. Šukienė, H. Thomas, J. Drusdys, P. Kalenda. 
Smulkiais 75 c.

— o
Huntington, N. Y. F. Klaston pridąvė $20. Aukojo

sekami:
F. ir I. Klaston..............................$5.00
J. P. Kauliniai.....................  5.00

• Htmtingtonietis ................   5.00
A. A. Gaškauskai........... . ............  5.00

— o —
New Yorko Moterų Apšvietos Klubas sveikina vi

sus “Laisvės” B-vės suvažiavimo dalyvius. Prisidėdamos 
su $25 auka, norime pareikšti, kad ‘‘Laisvės” išlaikyta 
pozicija teisinga ir gera. Lai gyvuoja “Laisvės” visi dar
buotojai, skaitytojai ir rėmėjai! Ieva T. Mizariene, klubo 
pirmininkė. V

• — o —
Great Neck, N. Y. Sveikiname “Laisvės” dalininkų 

suvažiavimą ir linkime pravesti gerus tarimus, sustipri
nimui ir pagerinimui laikraščio, šiandien gyvename di
delių kovų ir perversmų laikais. Pavergtos tautos ir dar
bo žmonės visur kovoja už geresnį ir laimingesnį gyve
nimą, už taiką. Lai gyvuoja “Laisvė” ir gina mūsų visų 
reikalus. Su sveikinimu siunčiame dovanų. Po $5: M. Ha- 
ęinkevic, M. Adombnis, S. Shulin, M. Virbickas!, J. Kup- 
činskąą, P. Beeis. Po $2: A. Vinickas, Alice Lideikienė, 
M. Smaidjas, J. Višinskas, $2.50. Viso $38.50. P. Bečis.

Philadelphia, Pa., per J. Stasiukaitf, $90. Aukojo:
J. Stasiukaitis ............
ALDLD 10 kuopa ....
A. Paulukaitis .............

’ M. Griciunienė ......... .
J. Kaspariunas ......
P. Degutienė .............
V. Fergienė ..............
A. Zalner ................
R. A. Merkiai .............
M. Puikus .................
Mary Abraitienė .......
J. Šmitienė ..............
Belaskienė ................
Stasys I........................
A. Keršanskas ...........

— ° —
Draugai: Aplinkybėms susidėjus, negaliu daly

vauti šiame “Laisvės” suvažiavime. Linkiu delegatams 
atlikti daug gero darbo “Laisvės” labui. Taipgi linkiu 
“Laisvei” daug metų gyvuoti, dirbti lietuvių liaudies ir 
viso darbininkiško judėjimo labui. Čia randate dovaną $5.
J. Stanelis, Short Hills, N. J.

4

-. $20.00 
.. 15.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 3.00 
... 3.00 
... 2.00 
... 2.00

Visi kviečiami svarbiame 
mitinge dalyvauti

Mes, lietuviai privalome 
skaitlingai dalyvauti masi
nėje demonstracijoje prieš 
naciškus karo kriminalis
tus vasario 27 dieną, 7 vai. 
vakaro, H,o t e 1 Diplomat, 
108 W. 43 St., New York’

Visi mes gerai žinome, | 
kad daug nacinių karo kri-; 
minalistųrandasi čia pas 
mus, Amerikoje. Jų tarpe 
yra ir keletas lietuvių. Ne
manykime, kad jie sėdi ra
miai rankas sudėję. Jų tiks
las yra lįsti į amerikiečių or
ganizacijas ir per jas skleis-. 
ti neapykantą prieš darbi
ninkų organizacijas, priešJJLXllXxl£ X £4, CVX11ZJCAV1J 
žydus, negrus ir kitas tau
tines mažumas.

Mitingo prieš nacizmą ir 
antisemitizmą šaukimo ko
mitetas skelbia, jog turės 
žymių' žmonių kalbėtojų, 
kaip tai:

Dvasiškis Mil ton A. Gala-

Iš laiškų
...Tarybų Lietuva džiaugs

mingai ir iškilmingai mini 
didžiojo mūsų literatūros 
klasiko sukaktį. Respubli
kinėje bibliotekoje atidary
ta gausi ir įdomi jubiliejinė 
paroda. Sausio 4 d. Valsty
binės filharmonijos salėje 
įvyko iškilmingas poeto mi
nėjimas, į kurį atsilankė 
respublikos vadovaujantieji 
draugai, rašytojai, meninin
kai, daug svečių iš broliš
kųjų tarybinių respublikų. 
Po oficialiosios dalies sekė 
koncertas. Jame pasirodė 
įžymiausi respublikos meno 
meistrai. Labai įspūdingai 
nuskambėjo A. Račiūno 
kompozicija pagal K. Done
laičio . “Metų” žodžius, at
likta Valstybinio radijo ir 
televizijos komiteto choro, 
K. Kaveckui pritariant var
gonais. Tai pirmasis muzi
kinis kūrinys, sukurtas pa
gal K. Donelaičio poemos 
tekstą.

Jubiliejaus proga sureng
ta ir daugiau koncertų, lei
džiamos apie K. Donelaitį 
knygjos. Sausio 16-17 d. 
Mokslų akademijoje orga
nizuojama mokslinė konfe
rencija, skirta K. Donelai
čiui paminėti. Joje bus per
skaityta apie 15 mokslinių 
pranešimų, kuriuose visa
pusiškai bus išnagrinėtas 
K. Donelaičio literatūrinis 
palikimas, nušviesta poeto 
asmenybė, jo gyven a m o j i 
epocha. Pranešimus skai
tys tokie žinomi mokslo vei
kėjai, kaip J. Jurginis, J. 
Lebedys, Z. Slaviūnas, K. 
Doveika ir kt. Iki šiol dar 
nė vienas lietuvių rašytojas 
jokiais laikais nebuvo taip 
plačiai paminėtas ir pagerb
tas, kaip kuklusis būrų po- 

. Laikas

Joms šilta ir smagu
Moterų Apšvietos Klubo 

tarimų sekretorė Sofija 
Petkus gavo iš Floridos at
viruką. Jame klubietės O. 
černevičienė ir M. Kalvai- 
tienė rašo:

—Mes labai gerai jaučia-1 
mes. Kasdien einame pas 
vandenį ir jau gerai nuru- 
dome. Gyvename tik 2 blo
kai nuo marių, turime trijų 
kambarių butą.

Miela girdėti, kad mūsų 
darbščios draugės gerai po
ilsiauja.

Moterų Klubo narių 
Susirinkimas ,

Trečiadienį, vasario 19 
įvyks Moterų Klubo susi
rinkimas. 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” salėje.

Reikalų turime daug. Vie
nas iš svarbiausių darbų, 
tai prisiruošimas minėji
mui Kovo Aštuntosios.

Po susirinkimo turėsime 
kavutės ir vaišiu.

Valdyba

KRISLĄ!

mison; mokyklose integra
cijos judėjimo vadas;

New Yorko kaunsilma- 
nas Paul O’Dwyer;.

Rabinas S. Burr Yampol, 
iš Chicagos, prieš naciškus 
kriminalistus ir prieš fašiz
mą Amerikoje visašališko-

j jo komiteto pirmininkas;
Mrs. Ruth Gage-Colby, 

moterų už taiką vadovė;
Charles R. Allen, Jr., au

torius knygelių “Nazi War 
Crimiifals Among Us”, ir 
kitų rąštų prie fašizmą 
Amerikoje. Bus ir daugiau 
žymių kalbėtojų.

Pirmininkaus Sam Pevz- 
ner, niujorkiečių prieš na
cizmą ir prieš antisemitiz
mą Komiteto darbuotojas.

Kaįp matome, reitingas 
bus reikšmingas. Ir ; labai 
svarbu, kad jis būtų didelis.
Todėl visi turime, dalyvauti., eįas Donelaitis. Laikas

Lietuvių; -Komitetas | nUvajė nuo jo atminimo; 
prieš nacius karo • šimtmečių dulkes, ir mūsų j 
• - \-kriminalistus p0et0 šlovė nuskambėjo to-!

Brangioji Lilija! Prašau 
paslaugai!ti man. Noriu per 
spaudą padėkoti brookly- 
niečiui Simonavičiui už jo 
gerumą. Jis mane ir M. 
Kalvaitienę pasitiko prie 
buso mums atvykstant į 
Miamį, taipgi pagelbėjo su
rasti mums kambarius, ir 
kiekvieną sekmadienį nuve
ža mudvi į Sociali Klubą ir 
į parkus. 7" 
jam labai dėkingos, už jo 
gerumą.

Per Keidę ir Klemensą 
Saimanus buvome pakvies
tos į svečius pas Juozą ir 
Julę Vitkus, gyvenančius 
Miamyje. Kartu buvo ir 
Navickai. Man pirmą sykį 
teko susitikti su Vitkais, ir 
esu jiems labai dėkinga už 
malonų priėmimą.

Būk sveikutė. Pasveikink 
visus mūsų pažįstamus. 
Pasimatysime, kai grįšime. 
Mary Kalvaitienė taipgi 
sveikina visus draugus. 
Iki... Anna černevičienė

Tąsa iš 1-mo pusi, 
kaip nors į nužudymąkad 

yra įveltos tam tikros valdiš
kos įstaigos, jog bijomasi visą 
tiesą pasakyti ?

—:
Skaitau “Vienybės” leidėjos 

pareiškimą arba, geriau, atsa
kymą kokiam ten dviejų pa
vardžių hitlerininkui V. Vai
tiekūnui — Juozui Katiliui ir 
So. Bostono menševikų “Kelei
vio” redaktoriams. Ji turi pa
grindo rūsčiai į juos prabilti. 
Tie sutvėrimai ją biauriai Ws-

Mes abi esafrie niekino, įžeidė.
Bet ar tas duoda jai teisę 

bjauroti ir niekinti Lietuvą? 
Kuo jai Tarybų Lietuva ir jos 
vadovybė nusidėjo? Ar tuo, 
kad Tarybų Lietuva jos vyro 
palaikus priglaudė ir gražiai 
palaidojo ir ją pačią gražiai 
sutiko, priėmmė ir dar pavai
šino ?

Bet ji jau net persistengia 
besistengdama įrodyti (“V.,” 
vas. 5 d.), kad ji yra už tuos 
piktus sutvėrimus (Vaitiekū
nus ir menševikus) geresnė ir 
gudresnė mūsų Lietuvos ''Jhiis- 
vintoja,” kad tik jos metodai 
tikrai sugrąžintų į Lietuvą 
senąjį fašistinį režimą.

Juk begėdiškas melas sa
kyti, kad šiandien Lietuva 
yra “okupuota” ir kad 
nors deda pastangas ją 
rusinti ir sunaikinti.”

Kiekvienas, kuris dar
nors truputėlį sąžinės, žįn<#r 
pripažįsta, kad Tarybų Lietu
va milžiniškais žingsniais žen
gia pirmyn mokslo, kultūros, 
apšvietos, ekonomikos, valsty- 

i bingumo srityse, o “V” leidė-

kas 
‘su-

Dar del lietuviškų knygų 
išsaugojimo

Praėjusių metų pabaigoje 
A. Išlaužas “Laisvėje” pasi
sakė labai svarbiu klausi
mu—apie senų lie tu v. knygų 
saugojimą. Mums Lietuvo
je ir skaudu ir baisu buvo 
skaityti žodžius: “Nesma
gu, kai matai senas, retas 
lietuviškas knygas pasime
tant B rook lyne šalia išma
tų dėžės.” Ęeikia manyti, 
kad tokie vaizdai pasitaiko 
ir kituose Amerikos mies
tuose. Labai gaila, kad dėl 
kai kurių žmonių neapdai
rumo ar neapsižiūrėjimo 
dingsta tiek daug brangių 
lietuvių tautos kultūrinių 
vertybių.

Tačiau malonu pažymėti, 
kad yra nemaža tautiečių, 
kurie supranta senųjų lietu
viškų • knygų vertai ir„ Sten
giasi tokias nęįkainuojamas 
vertybes išsaugoti. Vienas 
tokių žmonių yra Mikas 
Detroitietis. Ne taip seniai 
jis atsiuntė Tarybų Lietu
vos Rašytojų sąjungos ad
resu vieną seną vertingą 
knygą. Rašytojo Antano 
Venclovos patarimu aš tą 
knygą perdaviau Lietuvos 
Knygų Rūmams. Štai kokį 
laišką atsiuntė Mikui Det- 
roitiečiui Knygų Rūmų di
rektorius A. Ulpis:

“Maloniai pranešame, kad 
Jūsų siųsta Tarybų Lietu
von knyga pateko į LTSR 
Knygų rūmus. Kadangi mes 
šiuo metu ruošiame retro
spektyvinę lietuviš k o s i o s 
spaudos bibliografiją (1547- 
1940), tai knyga mums la
bai ir labai reikalinga. Jū
sų dovanotos knygos metri
ka yra šitokia:

Ii per platųjį pasaulį, o jo 
poezija atsistojo į pasauli
nės literatūros gretas.

Mes vis dar neužmiršta
me tragiškos Džono F. Ke
nedžio mirties, jo šviesaus 
atminimo. Niekšiškas Pre
zidento nužudymas giliai 
sukrėtė Lietuvos darbo 
žmones. Nors čia ir nebu
vo pakeltos gedulo vėliavos, 
tačiau gedulą ilgai širdy ne
šiojome. Ir šiandieną mums 
tebekelia pasipiktinimą tas 
faktas, kad Prezidento žu-

Ziwatas Poną Yr Diewa 
Musu Jesusa Christusa Tay 
Yra Kietas Iszganima... Su- 
prasląw, (Supraslis) Drukar- 
nia J. K. M. yr KK, BB. . . 
Metusy Poną 1787.

Mes renkame ne vien tik 
knygas, bet ir senus laik
raščius, žurnalus, atvirutes 
su tekstu, lapelius ir kt. dikai iki šiol tebėra neiš- 
Mus domina, taip pat ir ži- aiškinti ir nenubausti, 
nios apie spaudinį, todėl la
bai gerai, kad Jūs kartu su 
knygą atsiuntėte ir kvitą, 
kuriame yra žinios apie bu
vusį knygos savininką.

Labai dėkodami už šią 
brangią dovaną, tikimės, 
kad ir toliau mūsų bendra
darbiavimas nenutruks. Jei
gu Jūs norėtumėte gauti 
kokių nors Tarybų Lietuvo
je leistų kriygų, tai mes 
mielai Jums nusiųstume. 
Rašykite mums šiuo 
su:

Vilnius
Rašytojų g. 4
Lietuvos TSRS

Knygų rūmai
Lithuania, USSR”

Na, tuo kartu gal ir vis
kas — bijausi įkyrėti, apra
šinėdamas dalykus, kurie 
Jums tikriausiai jau žinomi 
iš laiškų gausių Jūsų bičiu
lių Lietuvoje.

Viso geriausio !
Giliai Jus gerbiantis

J. Petronis
Vilnius, 1964-1-10

adre-

MikoBūtų malonu, kad 
Detroitiečio pavyzdžiu pa
sektų ir kiti tautiečiai, se
nosios lietuviškosios knygos 
gerbėjai ir mylėtojai. Tuo 
jie padarytų didėlį; ir labai 
reikalingą darbą.

Juozas Chlivickas 
Vilnius

Washingtonas. — JAV 
karo bazė Guantanamo 
įlankoje daugiau nesamdys 
darbams kubiečių.

Nušovė jaunavedį
New Yorkas.—Po 10 die

nų “medaus mėnesio” grįžo 
į savo apartamentą 210-40 

; Grand Central Parkwąy, 
Queens Village, H. M. Bur- 

Į ke,,22 metų amž., ir jo žmo
na Patrica. Kada jis iš ja sušilus bando svietui... įkal- 
kambario išnešė atliekanas, I bėti, kad Lietuva yra naikina- 
jį nušovė religinis fąnati- ma- 
kas A. J. Arendesas, kuris 
sako, kad matė velnius len- ANGLIJA REIKALAUJA 
dančius iš Burkės burnos. SUTVARKYT KAŠMYRĄ
Policija Arendesą suėmė.

turi

Jungtinės Tautos, N. Y;— 
Anglijos atstovas siūlo, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo

i Taryba sutvarkytų Kašmy-
PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

aldld 25 kuopos vaidyba nutarė ro reikalus. Prieš kiek laiko 
pikniką "Laisves” naudai. . pafcįes reikalavo Pakista- 

nas, bet Indija priešino#. 
Tarp Kinijos ir Pakistano 
jau nustatyta siena, bet 
tarp Indijos, Kinijos ir Pa
kistano vis dar ne.

rengti pikniką "Laisvės” naudai. 
Jis įvyks birželio 21 d., Slavų Par
ke, 6526 Holabird Avė. Prašome 
kitas kuopas ir organizacijas nieko 
nerengti tą dieną. Ruoškitės iš 
anksto, ‘ pasižymėkite kalendoriuje, 
kad nepamirštumėt dalyvauti tą 
dieną mūsų rengiamame piknike.

C. Paserskis, sekr. (12-13) ■I

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

SOMALIS SKUNDĖSI 
PRIEŠ ETHIOPIJĄ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Somalio atstovas skundėsi 
Jungtinių. Tautų Saugumo 
Tarybai prieš Ethiopijos 
agresijas. Ethiopija, būda
ma daug didesnė ir gyven
tojais skaitlingesnė, panei
gia Somalio sieną ir veržia
si į jo teritoriją.

Addis Ababa. — Tik per 
vieną savaitę ethiopai už 
mušė 307 somaliečius ir 492 
sužeidė.

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Kadangi, reguliarus “L” 
direktorių susirinkimas vi
sai arti — vasario 24 d., tai 
specialaus p o s u važiavimi- 
nio susirinkimo nusispręs- 
ta nešaukti, o persiorgani
zavimą atlikti vasario 24 d. 
posėdyje. Sekr.

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbiu
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami V 

H
511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras LietuviŲ-Angly Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami "Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 14, 1964




