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KRISLAI Atgarsiai dėl prezidento
Johnsono kalbos

Prezidentas apie 
žmonių sveikata

Senatoriai ieško išeities 
Iš karo Pietų VietnameGražus mostas

Kodėl mes Vietname?
236 Amerikos sūnūs I
Gal bus mažiau bukapročių 
Vėl teismų draudimai!
Nereikia pamiršti

Rašo A. Bimba

Rimtai kalbama ir galvoja
ma apie sudarymą bendro A- 
merikos lietuvių choro ir jo 
pasiuntimo i Lietuvą dalyvau
ti didžiojoje dainų šventėje. 
Ar pavyks? Kaip sekasi pasi
ruošimo darbai ?

Mažai tesigirdi spaudoje. O 
laikas bėga greitai. Tokio 
choro sudarymo ir pasiunti-] 
mo idėja labai graži. Jai tu-> 
retų pritarti visa plačioji A- 
merikos lietuvių visuomenė.

Kaip mes atsiradome Pieti
niame Vietname ir isivėlėme į 
baikų civilinį karą? j

Tai plačiausiai diskusuoja-{ 
mas klausimas. Savo praneši
te Kongresui prezidentas pa
žadėjo iš ten nesitraukti. Gir
di, mes buvome legalios val
džios pakviesti jai padėti.

Betgi toji Pietinio Vietnamo i 
valdžia su Diemu priešakyje, 
jau seniai nuversta! Vadina
si, net ir to labai menko pa
siteisinimo nebeturime.

Prezidentas turėtų klausyti 
vis garsėjančio reikalavimo iš 
Pietinio Vietnamo kuo grei-
čiausiai išsikraustyti.

štai oficialus pranešimas, 
Praėjusiais metais Pietiniame 
Vietname žuvo 236 jauni ame
rikiečiai, o kelis kartus dau
giau yra sužeistų. Tai nerei
kalingos aukos, tai per aukšta 
klaidingos politikos kaina.

Reikia tikėtis, kad mūsų ša
lies 89-jame Kongrese bus 
^aug mažiau bukapročių, ne
gu buvo 88-ajame. Kaip žinia, 
aname Kongrese buvo prikep
ta daugiau kaip 50 rezoliuci
jų “Lietuvai išvaduoti“. Lie
tuvių tautos atplaišos džiau
gėsi “baisiais laimėjimais“.

Kol kas nesigirdi, kad ir 
šiame Kongrese veiktų pana
ši kepykla kepimui panašių 
tuščių, kvailų rezoliucijų.

Jau buvome beveik pamir
šę teismų draudimus (“in- 
džionkšinus“) prieš streikuo
jančius darbininkus. Bet štai 
Niujorke tas darbo žmonių 
priešas pakelia galvą ir už
draudžia Gerovės departa
mento darbininkams streikuo
ti. O miesto valdžia vienu pa- 
simojimu atima darbą dau
giau kaip 5,000 darbininkų!

Tai labai keista. Niujorko 
valdžia su meru Wagneriu 
priešakyje labai giriasi su sa- 

, vo liberalizmu. Bet kaip tai 
^suderinti su jos pasielgimu su 

streikuojančiais jos departa
mento tarnautojais?

Džiugu skaityti paskutinius 
pranešimus apie “Laisvės“ va
jų. Jie rodo vajų buvusiu vie
nu iš geriausių.

Tikiu, kad laisviečiai gerai 
pasiruoš “Laisvės“ dalininkų 
suvažiavimui, kuris, kaip ži-
nia, įvyks vasario 7 d. . bos ir veikėjai raginami tuo 

I darbu susirūpinti. Atidelioji- 
Šiemet mūsų didžiajai Lie- mas ir vilkinimas silpnina or- 

tuvių Literatūros Draugijai ganizaciją.
yra jubiliejiniai metai. Rei- į ---------
k*]*ad jubiliejinėse sueigose , Atrodo, kad Indonezija pa- 
nebutų pamirštainūsų pažan-1 sitrauks iš Jungtinių Tautų, 

laisvė“, “Vii- • Taį didelė klaida. Tuo 
nis , Liaudies balsas“, žmo- jos prįe§ai pasinaudotų, 
nės sako: ranka ranką maz- Indonezija yra pažangi ša- 
^°^a-r4 Spauda gražiai pare- ]įs jos vieta pasaulinėje or-

> mia Draugijos veiklą, o Drau- t 
gijos kuopos bei rajonai rūpi-; 

^iasi stiprinimu spaudos.

ganiza/cijoje bendrai laikytis 
su slpcialistiniaias kraštais 

j prieš imperialistų pastangas 
I tą organizaciją panaudoti sa- 

O kaip einasi Draugijos na- vo interesams. Pažangiosios 
riy duoklių mokėjimasis? jėgos susilpnėtų, jeigu Indo- 
Svarbu pradžioje metų duok- nezija vpasitrauktų.

Maskva. — - Tarybų Są
jungos spauda aštriai kriti
kavo prezidento kalbą, sa
kytą Kongrese sausio 4 d.

“Pravda” rašė: “Prezi- 
dento pareiškimai Vietna
mo reikalais verčia taikos 
šalininkus susirūpinti... Iš 
vienos pusės prezidentas 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos sieks susitarimo 
ir sugyvenimo su Tarybų 
Sąjunga, o iš kitos pusės iš 
prezidento kalbos išplaukia 
palaiminimas JAV milita
ristų avantiūroms ir inter
vencijoms i kitas šalis, iš
laikymui specialių Jungti
nių Valstijų privilegijų pa
saulyje.”

“Izvestija” kritikavo pre
zidentą, kad jis visai apėjo 
taip svarbų reikalą, kaip 
nusiginklavimas, kad taikos 
reikalais buvo tik žodžiai, 
o ne pateikti planai jos iš
laikymui. Tarp kitko “Iz
vestija” rašė:

Indonezija išėjo iš 
Jungtinių Tautų

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Indonezijos respublika pa
sitraukė iš Jungtinių Tau
tų, protestuodama prieš tai, 
kad j Saugumo Tarybos na
rius buvo įleista Anglijos 
suformuota Malaizija.

Indonezija turi apie 100,* 
000,000 gyventojų.

Tokio. — Japonijos vy
riausybė susirūpino Indone
zijos pasitraukimu iš Jung
tinių Tautų, nes dabar Azi
joje jau bus arti 900,000,000 
žmonių, kurie bus už Jung
tinių Tautų ribų, tai yra, 
Kinija, Indonezija, abidvi 
Korėjos ir abudu Vietna- 
mai.

KO PRAŠĖ, TAI IR GAVO
Bostonas. — Prieš Kalė

das Walpoole akštesniosios 
mokyklos mokiniai paklau
sė anglų kalbos mokytojo A. 
J. Hullo, ką jis norėtų gau
ti kalėdoms. Jis trumpai 
atsakė: “Nieko daug, po
pieriui sukabinti sagučių, 
arba smauglį-gyvatę.”

Ir jis rado ant stalo do
vanų dėžę. Kada atrišo, 
tai iš jos išlindo keturių 
pėdų ilgio smaugliukas.

les užsimokėti. Kuopų valdy-

Indonezija yra pažangi ša-

“Prezidentas sakė, kad 
Jungtinės Valstijos nori tik 
taikos, ir tai tuo metu, kai 
jų militariniai žmonės žudo 
Pietų Vietnamo raistuose 
tos šalies gyventojus, kurie 
kovoja už savo šalies ne
priklausomybę... Preziden
tas nepateikė plano užbai
gimui JAV intervencijos...

Prezidentas kalbėjo apie 
“tiltą” į socialistines šalis. 
Kam? Nagi atitraukimui 
jų nuo Tarybų Sąjungos, 
veikimui prieš komunistus... 
Tie nerealistiniai planai yra 
seni ir tam tikslui nutie
siamas tiltas jau supuvęs.”

Varšuva.—Lenkijos spau
da kritikavo prezidento 
Johnsono kalbą' Vietnamo 
reikalais. Taipgi kritikavo 
ir už'9 tai, kad jis visai nu
tylėjo taip svarbų reikalą, 
kaip nusiginklavimas.

Saigonas. —A JAV milita- 
ristai susitarė sū Pietų Viet
namo militaristais sudary
mui “pastovios valdžios.”

Apie Turtingųjų 
Nigeriją

Lagos. — Nigerijos res
publika yra viena iš didžių
jų Afrikos respublikų. Ji 
užima 356,550 kvadratinių 
mylių plotą ir turi apie 55,- 
000,000 gyventojų. Gyven
tojus sudaro kelios tautinės 
grupės.

Nigerija labai turtinga 
gamtiniais turtais. Dera 
medvilnė, “pinacai,” palmių 
riešutai, žemėje yra: auk
so, geležies rūdos, skardos, 
anglies, naftos ir kitų tur
tų.

Tie turtai žada šalies gy
ventojams laimingą ateitį, 
bet kartu jie traukia Va
karų imperialistus, kurie 
siekia ir Nigeriją paversti į 
kitą Kongą.

KUBOS IR KINIJOS 
SUTARTIS

Havana. — Kuba ir Ki
nija pasirašė penkerių me
tų prekybos sutartį. Kini
ja mokės Kubai biskį dau
giau, kaip po 6 centus už 
svarą cukraus.

Kinija iš Kubos gaus 
cukraus, nikelio, vario, o 
Kuba iš Kinijos — ryžių, 
pupelių, avalynės, popie
riaus ir valgomojo aliejaus.

SURADO TUNELĮ Į 
DIDELĘ PIRAMIDĘ
Kairas. — Nilouipės kai

riajame šone yra didelių 
piramidžių. Nuo 1964 m. 
pavasario speciali ekspedi
cija, priešakyje su profeso
riumi Walteriu Emery, iš 
Londono universiteto, kasi
nėjo prie vienos piramidžių.

Dabar surado tunelį apie 
12 pėdų aukščio ir 9 pėdų 
pločio. Mano, kad pasieks 
piramidės vidurį. Ji buvo 
pastatyta prieš 5,000 metų.

Washingtonas. — Sausio 
7 dieną prezidentas Johnso- 
nas kreipėsi į JAV Kongre
są žmonių sveikatos reika
lais. Jis kreipimąsi pradė
jo 1787 metų pareiškimu 
buvusio prezidento Thoma- 
so Jeffersono, kad “neturint 
sveikatos nėra džiaugsmo. 
Ir todėl tuo reikalu dėme
sys turi būti priešakyje vi
sų kitų reikalų.”

Pareiškimas tei s i n g a s. 
Prezidento pateiktas rapor
tas apie žmonių sveikatą 
yra geras. Bet klausimas, 
ar bus pirmoje vietoje pa
statyti JAV žmonių svei
katos reikalai? Iki dabar, 
labai gaila, bet jie būdavo 
pamiršti.

Prisiminkime vien 1964 
metų JAV biudžeto paskirs
tymą : militarizmo reika
lams skyrė $56,011,000,000, 
tai yra po 62 centus iš kiek
vieno valstybės įplaukų do
lerio, q sveikatos ir labda
rybės reikalams tiktai $27,- 
265,000,000, kas nesudarė 
nei po 6 centus iš kiekvieno 
dolerio. Matysime, kaip bus 
skirstomas 1965 metų biu
džetas. Jeigu federalinė vy
riausybė ir vėl neduos rei
kalingos sumos pinigų, tai 
visos gražios kalbos neduos 
rezultatų.

Žinoma, tas priklauso ir 
nuo pačių JAV žmonių, jei
gu jie reikalaus Kongreso, 
kad eitų prie nusiginklavi
mo, kad neeikvotų pinigų 
militarizmo reikalams, bet 
juos skirtų sveikatos ir ki

Apie naujus įvykius 
Pietų Vietname

Saigonas. — Per šešias 
dienas, nuo gruodžio 28 iki 
sausio 2 dienos Binh Gia 
srityje, tik 40 mylių nuo 
Saigono, ėjo žiaurus mūšis-. 
Pradžioje valdžia gyrėsi, 
kad “apsupo partizanus”, 
bet galų gale mūšis baigėsi 
valdžios pralaimėjimu. Vien 
trys jos batalionai neteko 
135 užmuštais, 144 sužeis
tais ir 165 dingusiais kari
ninkais ir kariais. Jungti
nės Valstijos neteko 18 ka
rininkų užmuštais ir sužeis
tais, prarado penkis malūn
sparnius ir kelis kitokius 
karo lėktuvus.

Čionai esantys militari
niai patarėjai sako, kad tai 
didelis smūgis Pietų Viet
namo valdžiai, nes tai buvę 
pirmas, taip ilgas, arti Sai
gono, pozicinis mūšis. Par
tizanai įrodė, kad jie moka 
gabiai manevruoti ir veikti 
prieš moderninę armiją, pa
laikomą malūnsparnių • ir 
lėktuvų.

Vienoje vietoje jie apsu
po 200 valdžios marininkų. 
Apsuptiems JAV malūn
sparniai atgabeno 400 karių 
į pagalbą, bet ir šie buvo par
tizanų apsupti ir sumušti. 
JAV korespondentai sako, ers unijai.

tiems civilinių žmonių gyve
nimo pagerinimo reika
lams, tai kongresmanai tu
rės nors kiek skaitytis su 
žmonių balsais.

Dabar Jungtinių Valstijų 
žmonių sveikatos reikalai 
yra pasibaisėtinoje padėty
je, kaip nurodė preziden
tas. Jis sakė, kad 48,000,- 
000 gyventojų yra pavo
jus nuo vėžio ligų, apie 15,- 
000,000 žmonių pavojus šir
dies ligų, 22,000,000 žmonių 
kenčia nuo įvairių reumatų 
ir galvos skausmų, ir 5,500,- 
0000 yra protiniai .sergan
čių, kurių skaičius su kiek- 
vieneriais metais padidėja 
126,000.

Pasigailėjimo yra verti 
Seneliai, kurių yra apie 19,- 
000,000 ir turėtų gauti vals- 

1 tybės paagblą. Todėl prezi
dentas sako, kad pirmoje 
vietoje reikia priimti “me
dicare” įstatymą.

Blogoje padėtyje yra mo
kyklinio amžiaus jaunimas. 
Prezidentas sakė, kad apie 
15,000,000 vaikų yra iš tų 
šeimų, kurios gyvena var
ge ir skurde, ir reikalauja 
valstybinės pagalbos jų 
dantų prižiūrėjimui ir ko
vai prieš įvairias ligas.

Prezidentas sakė, kad rei
kia įsteigti daugiaų^įstaigų 
tyrinėjimui ligų, tinkamų 
ligoninių, kur tuojau būtų 
suteikta pagalba susirgu- 
siems, sudaryti tiems rei
kalams fondus prie Social 
Security.

kad į partizanų rankas pa
teko daug ginklų ir amuni
cijos.

Dabar JAV militaristai 
spėlioja: Ką darys partiza
nai? Gal jie jau visur stos į 
fronto mūšius apgynimui 
jų rajonų? Iki dabar jie 
vengė didelių mūšių.

Po valdžios pralaimėjimo 
Saigone ir kituose miestuo
se vėl prasidėjo demonstra
cijos prieš militaristų val
džią.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius Rus
kas sako, kad esamoje, pa
dėtyje negali būti karas iš
plėstas iš Pietų Vietnamo į 
kaimyniškas valstybes.

Londonas. — NATO na
riai atsisakė remti Jungti
nes Valstijas 'Pietų Vietna
mo kare, ypatingai Anglija 
ir Prancūzija tam priešin
gos. Anglija bijosi, kad tas 
karas neįtrauktų Kinijos.

Bostonas. — Sausio 8 d. 
baigėsi kontraktas batsiu
vių unijos su fabrikantais. 
Todėl virš 10,000 Massachu- 
setts valstijoje batsiuvių 
paskelbė streiką. Jie pri
klauso United Shoe Work-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų senatoriai pla
čiai diskusavo intervenciją 
į Vietnamą. Kalbėjo 83 se
natoriai ir tik trys rėmė 
militaristų planus — bom
barduoti Šiaurės Vietname 
susisiekimo kelius ir svar
bius punktus.

Dauguma senatorių ieš
kojo “garbingos išeities” iš 
to karo. Jie mano, kad pa
vesti Pietų Vietnamo arba 
ir visos pietryčių Azijos rei
kalus Jungtinėms Tautoms. 
Smarkiausiai už tai kalbėjo 
senatoriai Frank Church iš 

/Idaho valstijos, Ernest 
Grueningas iš A.laskos ir 
Olin Johnstonas iš South 
Carolines.

Trys senatorial reikalavo, 
kad tuojau Jungtinės Vals
tijos ištrauktų savo milita- 
rines jėgas iš Pietų Viet
namo. Senatorius Wayne 
Morse iš Oregono, sakė, 
kad jeigu to nepadarys, tai 
prezidento Johnsono vy

Apie “Medicare” 
biliaussvarbą

Washingtonas. — Nu
matoma, kad, dabartinis 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas netrukus priims King- 
Andersono bilių “medicare” 
reikalais, tai yra, seneliams 
medikalinės pagalbos.

Kaip dabar tas bilius yra, 
jeigu jis toks būtų priimtas, 
tai-19.000,000 seneliu gautų 

I iš valdžios medikalinę pa
galba per 60 dienų būnant 
ligoninėje ir per 60 dienų iš 
jos išėjus, arba per metus 
240 kartų daktarų ir ligo
ninėje sveikatos patikrini
mą ir vaistų gavimą.

Žinoma, yra dar pataisy
mų kaip biliaus reikalais, 
taip ir “medicare” fondo 
sudarymu.

GERĖJA KINIJOS ilR 
TSRS DERLIUS

Washingtonas. — JAV 
Agrikultūros departamen
tas seklbia, kad 1964 metais 
pagerėjo Tarybų Sąjungoje 
grūdų suėmimas, o Kinijo
je buvo geras derlius pir
mu kartu po 1956 metų.

JAV žemdirbystės virši
ninkai mano, kad 1965 ni
tais tų šalių javų derlius 
bus dar geresnis.

PIETŲ VIETNAME JAV 
NETEKO 2,000 ŽMONIŲ

Washingtonas. — Pietų 
Vietname Jungtinės Valsti
jos jau neteko 356 militari
nių žmonių užmuštais, 1,546 
sužeistais ir 19 dingusiais. 
Su kiekvienu mėnesiu nuo
stoliai didėja.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos sveikatos 
skyrius skelbia, kad labai iš
siplatino girtuokl i a v i m a s 
tarp 15 ir 21 metų amžiaus 
jaunimo.

riausybė užtrauks didžiau
sią gėdą Jungtinėms Vals
tijoms.

Senatorius Mike Mans- 
fieldas iš Montanos, Dema- 
kratų partijos senatorių ly
deris, pareiškė:

“Plėtimas karo į Šiaurės 
Vienamą neišspręstų prob
lemos. Tikrumoje, tai tik 
daugiau ją supainiotų, o 
galų gale mes atsidurtume 
didžiajame kare pietryčių 
Azijoje.”

Senatorius Wayne Morse 
sakė, kad teisinimas JAV 
paramos Pietų Vietnamo 
militaristams neturi pama
to. Kalbos apie “gynimą 
laisvės,” tai veidmainystė, 
o JAV kišimasis į Pietų' 
Vietnamo vidaus reikalus, 
tai yra atviras laužymas 
Jungtinių Tautų čarterio.

Senatoriai Fulbright, M. 
Mansfield ir eilė kitų iš
reiškė nepas i t e n k i n i m ą 
JAV politika pietryčių Azi
joje.

Inauguration kviečia 
100,000 žmonių .

Washingtonas. — Sausio 
8 d. bus Jungtinių Valstijų 
prezidento L. B. Johnsono 
inauguracija. Į ją bus iš
siuntinėta 100,000 pakvieti
mų.

Prezidentas ir jo žmona 
įteikė 60,000 vardų asmenų, 
kurie bus pakviesti. Vice
prezidentas Humphrey — 
30,000, o kongresmanai dar 
pridėjo 10,000.v

Inauguracijos pirmininkas 
Dale Miller sako, kad jis ti
kisi 30,000 svečių, tai to
kiam skaičiui ir ruošia pri
imtuves. 1

M

Ekstra
Panama. — Sausio 9 die

ną sukako metai nuo pana
miečių demonstracijų, ku
rių metu JAV kareiviai ir 
policijamušovė 20 Panamos 
studentų. Ta pfoga Vėl virš 
2,000 studentų demonstravo 
ir reikalavo JAV pasitrauk
ti iš Panamos kanalo zonos. 
Policija areštavo' apie 10 
studentų.

Stanleyville. — Belgai ir 
Tshombės armijos daliniai 
sušaudė virš 500 kongiečių, 
kuriuos priskaitė prie su
kilėlių arba jų rėmėjų.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Visi Indonezijos tarnauto
jai Jungtinėse Tautose jau 
ruošiasi išvažiuoti namo.

- - - .—4

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas įsakė 
Prekybos departamentui 
patyrinėti, kaip būtų gali
ma praplėsti prekybą su 
Tarybų Sąjunga.

Washingtonas. — 20 se
natorių siūlo bilių prieš oro 
teršimą.
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Ar galima ištesėti?
REAKCINGIAUSIOJI komercinės spaudos dails 

bando krėsti juokus iš prezidento Johnsono pranešimo 
Kongresui. Girdi, tie jo pažadai vardan “Didingosios 
Bendruomenės” niekados nematys dienos šviesos. Jie 
yra utopiški, mūsų sąlygomis neįmanomi, neįvykdomi. 
Iš kur gi, sako, jis ištrauks lėšų jų įgyvendinimui?

Tuo tarpu Kongrese goldwateriniai respublikonai ir 
reakciniai demokratai jau kaustosi kovai prieš bile ko
kius konkrečius pasiūlymus nors kai kuriems tų pažadų 
pravesti. Pav., jau užsuktas visas reakcinis frontas prieš 
siūlomą “Medicare” sistemą.

Mes, žinoma, nė valandėlei neabejojami galimybė- 

 

r jėgumu net ir visus tuos pažadus įvykdyti dar ir 

 

'su geni kaupu. Visiškai kitas klausimas, ar bus pas 
prezidentą noro ir ryžto pasiūlymus konkretizuoti. Ar 
jis nepradės pačius pažadus smailinti, menkinti, kompro- 
misuoti, nusilenkdinėti reakcinei opozicijai?

Labai didelis vaidmuo priklauso toms jėgoma;*KU- 
rios demokratus išrinko ir kurias tie pažadai labai stip
riai paliečia. Ar jos visas savo viltis sudės į prezidentą 
ir lauks malonių iš jo, o pačios nekovos prieš reakcinį 
frontą? Štai kame didžiausias pavojus. Kaip tik prieš 
šitą pavojų, kaip atsimename, persergėjo Amerikos Ko
munistų Partija savo rinkiminėje kampanijoje.

Ypatingas vaidmuo priklauso mūsų didžiajam dar
bo unijų judėjimui. Nieko nesigirdi apie AFL-CIO vado
vybės susirūpinimą mobilizuoti darbininkų jėgas pa
spaudimui prezidento ir Kongreso, kad rinkiminiai pa
žadai būtų vykdomi gyveniman. Tai nepateisinamas 
apsileidimas.

Šiuos žodžius rašant Kongresan jau konkretizuoti 
du pažadai, būtent, “Medicare” ir sveikatos reikalai. Ge
ras pasiūlymas, kad “Medicare” būtų dalimi Socialinio 
saugumo sistemos. Geras sumanymas, kad medicininis 
nemokamas ^aptarnavimas apimtų ne tik pensininkus, 
bet visus senyyo amžiaus žmones. Į sveikatos reikalus 
bilių įeina speciali kova pries širdies ir vėžio ligas. Pre
zidentas siūlo tai kovai (p^r ateinančius penkerius me
tus išleisti $1,200,000,000. Suma per maža. Tie> kurie 
tais reikalais speciailzuojasi, sako, kad sėkmingai kovai 
su tais mūsų žmonių žudytojais reikėtų išleisti po bili
joną dolerių kasmet. Bet vis tiek gerai, kad prezidento ( 
programoje kreipiamas specialus dėmesys į tuos svarbius j aktyvios veiklos išeivių tarpe, 
mūsų sveikatingumo reikalus. Pasiūlymas turėtų susi- 
laukti Kongreso ir visuomenės pritarimo.

Pradžia yra. Reikia tikėtis, kad Kongresas susi
lauks bėgiu kelių savaičių daugiau konkrečių pasiūly
mų' Už juos kova bus ilga ir sunki. Nė valandėlei ne
reikia nedakainuoti reakcinių jėgų, kurios^dieną ir naktį 
budi savo reikalų sargyboje tiek Kongrese, tiek už Kon
greso sienų.

Veržiąsi per atdaras duris
PREZIDENTAS savo pranešime Kongresui kalbė

jo apie praplėtimą prekybos su socialistiniais kraštais. 
Jis esąs tuo reikalu pradėjęs teirautis nuomonės pas 
specialistus.

Laabi gerai. Tik keista, kad šis klausimas stato
mas taip, jog atrodo, kad iš mūsų pusės reikės gana 
didelių pastangų tokiai prekybai praplėsti. Gi faktas 
yra, kad kuo plačiausiai prekybai su socialistiniais kraš
tais durys labai seniai plačiausiai atidarytos. Jeigu pre
kyba buvo varžoma,* tai ne iš Tarybų Sąjungos, ar ku
rios kitos socialistinės šalies pusės, bet iš mūsų pusės 

• atsisakymais parduoti daiktus, kurie tiems kraštams 
r Jk fc'ngi ir kuriuos jie su mielu noru pirktų.

Jeigu nuo dabar tie suvaržymai bus nuimti, tai pre
kybos išplėtimas nesudarys jokios problemos. O iš pra
plėstos prekybos naudos bus visam pasauliui.

apie

ne- 
sun-

tų būti įvairesnei tematikai ir 
žanrams; o taip pat skirtin
goms, jau išpyškėjusioms ir 
dar besiformuojančioms meni- 
lį. Daugiau pakantumo gale- 
nėms individualybėms. Ne 
tiek svarbūs , mūsų pavėluoti 
komplimentai, sakysim, im
presionizmui, kuris jau seniai 
pelnė viso pasaulio pripažini
mą, kiek truputį nuoširdesnis 
ar bent lojalesnis požiūris į 
kūrybos draugų pastangas 
šiek tiek praplėsti realistinio 
vaizdavimo galimybes arba 
jas paįvairintų

Mes kuriame tiktai liau
džiai, tiktai darbo žmonėms. 
Tegul niekas tuo neabejoja. 
Bergždžiai mūsų nedraugai iš 
“anapus” tikisi ką nors “sno
biško” susižvejoti jaunosios 
kartos ieškojimuose ir kūrybi
niame nerime. Mes vieningi 
tuo — kam visi mes kuriame. 
Tiesa, paskutiniuoju metu tai 
mažiau deklamuojama. Ko
dėl? Tur būt, dėl to, jog ne-

■vi

v.;
• <' '/V"

Ukmergės rajono “Lenino keliu” kolūkyje kombainai 
nuima kviečius.

Dr. A. Petriką

Lietuvių gramatikos geneze
Kalbininkas prof. Jonas mėjimas savąja kalba buvo | buvo geras.

Jablonskis laikytinas lietu- didelis. Dėl to J. Jablonskis, -
• 1__U l ____ T* • _________ ------------

Iš laiškų
Gruodžio 31, 1964 

Gerbiami Draugai! \ 
Prabėgo 1964-ieji metai, 

įtraukdami į istorijos lapą 
daug skausmų tarptautinia
me žmonijos gyvenime; te
bežydi išnaudojimas-paver- 
gimas per kapitalo dievai
čius, sunkiai dar yra var
gų prispausta didelė dalis 
žmonijos!.. Gal bus kiek 
laimingesni 1965ieji metai 
dėl žmonijos pasiliuosuoti iš 
to sunkaus kapitalo jungo!

Dėl amerikiečių pažan
giųjų lietuvių 1964 metai 
nebuvo taip blogi. Atlaikė
me savo organizacijų sei
mus pasekmingai; susisie
kimas su Tarybų Lietuva

Tai turėjau iš-

PASIMATYMAS SU K. 
VAIRU-RAČKAUSKU

“Tėvynės balse” K. Ma
rius rašo apie pasimatymą 
su mums amerikiečiams 
puikiai pažįstamu rašytoju 
ir veikėju Karoliu Vairu- 
Račkausku. Marittš sako: 

, C V' ūs . ■Kaip visuomet žvalus, rašy
tojas K. Vairas-Račkauskas 
pasitinka mane darbovietėje 
— Petro Cvirkos memoriali
niame muziejuje, kurį jis pats 
1949 m. organizavo Kaune ir 
kurio direktoriumi yra.

Pirmiausia teiraujuosi 
sveikatą.

— Girdėjau, pakėlėte 
lengvą ligą ir ne mažiau
kią ir pavojingą operaciją.

— Tiesa, kad. liga/ buvo sun
ki, ir operacija, kaip dabar 
pripažįsta chirurgas, jam pa
čiam atrodė beveik beviltiška. 
Tuo labiau, kad aš jau einu* 
82-uosius.

— Vadinasi, operacijajjuvo 
būtina, nata ji -atrodė net chi- 
rurguPImažai teikianti vilčių.

— Arba — arba. Būti ar ne
būti! — kaip sakė Hamletas. 
Kas geriau patinka: operaci
ja ir paskutinė išsigelbėjimo 
viltis arba pasidavimas ligos 
eigai, kas reiškė neabejotiną 
katastrofą.
spręsti per valandą ar net mi
nutę. žinoma, pasirinkau ope
raciją.

— Kaip dabar jaučiatės? '
—'Savijauta mano, galėčiau 

sakyti,- tuo tarpu visai gera. 
Todėl noriu dar pagal išgales 
daugiau padirbėti.

— Būtent ką ?
— Rašau savo atsiminimus. 

Numatau, kad turimos me
džiagos pakaks bent porai to
mų. Neseniai baigiau atsimi
nimus apie kunigą Dembskį. 
Juos spausdino Čikagos “Vil
nis”. Kunigas Dembskis buvo 
įdomi ir reta asmenybė. Ne
maža esu surinkęs atsiminimų 
medžiagos ir apie kitą žymų 
anų laikų kultūroš veikėją Jo
ną Šliupą.

. . . Užeikite į Petro Cvirkos 
memorialinį muziejų Kaune, 
ir ten-dažnai rasite vieną se
niausių mūsų rašytojų .ir ver
tėjų — Karolį Vairą-Račkaus- 
ką, kurį senesnieji Amerikos 

•lietuviai gerai prisimena iš jo

J Pusę metų išgulėjęs ligoninė
je, jis dabar kruta, dirba, no- 

| rėdamas padovanoti savo liau
džiai kuo daugiau to, ką su
kaupė per savo ilgus kūrybi
nės ir visuomeninės veiktos 
metus.

Mums irgi labai džiugu, 
kad mielas rašytojas gerai 
susveikd ir ryžtasi nau
jiems žygiams. Linkime ge
riausios sėkmės!

Už kiniečių pasiūlymą
GERAS NUTARIMAS atėjo iš Maskvos: Tarybų 

Sąjungos vyriausybė užgiria Kinijos Liaudies Respub- 
. likos pasiūlymą tuoj įšaukti tarptautinę konferenciją 
apsvarstymui atominio nusiginklavimo. Negerai, kad 
mūsų šalies vyriausybė tą išmintingą sumanymą atmetė.. 
Atominio ginklavimosi lenktynės pastato taikos reikalą 
į pavojų. Labai keista, kad mūsų vyriausybė, su pre
zidentu Johnsonu priešakyje, tos tiesos nemato arba 
nenori matyti.

Bet reikia tikėtis, kad tas nusistatymas bus pakeis
tas.

GRAŽUS IR GARSUS 
RAŠYTOJO BALSAS

Įžymusis Tarybų Lietuvos 
rašytojas Mykolas Sluckis 
pasitiko 1965 metus labai 
gyvu apibūdinimu meninin
kų vaidmens. Savo straips
nyje “Mūsų kalnai ir jūros 
1965-aisiais” jis rašo:

Menininkui viskas svarbu, 
žengiant į naujus dabo me
tus, o visų svarbiausia— gera 
kūrybinė atmosfera. Negalime 
skųstis--1964-aisais ji buvo pa
lanki. Skambėjo įvairūs balsai, 
senų ir jaunų, meistrų ir pra
dedančių, spaustuvės spausdi
no įvairius albumus ir knygas, 
kilo į aukštį skirtingų archi
tektūrinių sprendimų pasta
tai, o visa tai parodė daugia
lypį vieningo socialistinio me
no įvairumą. Tačiau iki šiol 
dar mėginame vienas kitą 
“perdirbti” pagal savo kurpa-

vių kalbos tėvu. Jisai pir- 
davė lietuvių kalbai

matydamas “Gramatikėles” 
netobulumus bei nedatek-bereikia įtikinėti vienas kito, mas . ...

kad gerbi darbo žmogų, kad mokslinį pagrindą, suvieno- (liūs, pats .mesi to sunkaus 
gyveni jo džiaugsmais ir 
pesčiais. Todėl, matyt,, 
apie kūrybinį 
sprendžiama ne iš gausių pa 
reiškimų ir tostų, o iš 1_____
taus darbo. Beje, ir daugiau | . . * . _ .......... . .
laiko atsirado drobėms, spėk-1 nors pirmuoju gramatikos , re,, pasikvietęs pagalbinm- 
takliams, knygoms, kurių lau-j kūrėju pats ir nebuvo. Da- ’ kais P. Avižonį, Žemaitę, 
kia^tūkstančiai, šimtai tūks- har jau kai kas grynai ja-!kaip gyvosios kalbos šalti- 
tancių meno vartotojų. Ir dar blonskinės rašybos nesilai-; nį, ir kitus literatus — pra- 
je visuomenėje negali būti M ,kai ,k{* Jau la>kO Pase- dėjo ___ ...... *
konflikto tarp menininko, ku- nusiu ’ i _
riančio liaudžiai, ir tarp me- bandoma “modernizuoti” 
nininko, kuriančio žmogui. Tai ‘ vedama “naujenybių” n

rū- dino rašybą ir subendrino! darloo. 1900 m. jis ryžosi
l<ad šnekamąją kalbą. Jis mokė paaukoti savo vasaros ato- 

darbuotoją kp-us ragybOs ir nutiesė ke- stogas gramatikos labui, 
konkre-1 kalbos gramati- Apsigyvenęs Vlado Putvins-

I kai, ypatingai etimologijai, j kio (Putvio) Graužikų dva-

“Jono Jablonskio paruoš-” dalyku; pati kalba
į- ta lietuvių kalbos gramati

ka buvo išleista 1901 m. Til-
mūsų laiminga specifika . | pridedama svetimybių, ban- žėje — ‘Lietuviškos kalbos

Aukštus kalnus turime su-1 j kalba “praturtinti” ! gramatika. Vadovėlis rašy- pilti ir gilias juras issamstyti . J
ateinančiais darbo metais“startais”, “finišais”, .“fai- to jamsir skaitytojams. Pa-

futbolais”, rašė
“beisbolais” ir kitais nauja- (J^ie 
darais.

ateinančiais ____ _____
Kas tai padarys? Mes visi, ku- j voklokais”, ■ - - - - - • • • jr 1..................

ne-
pa-

rie triūsėme 1964-aisiais 
gal būt, tie nauji, dar 
atsiskleidę talentai, kurie 
sibels 1965-aisiais!

Kiekvienam mechanikui 
kalinga draugiškų rankų 
galba. Supratimas, jog dirba 
reikalingą darbą. Suinteresuo
tumas kiekvienu ir kiekvieno 
darbu.

Su naujais / laimėj 
brangūs darbo*draugai! 
naujais laimėjimais, mieli 
skaitytojai, žiūrovai, klausyto
jai!

rei- 
pa-

Ci Petras Kriaušaitis’.
savo slapyvardžio

Kriaušaitis — pridėjo var
Jono Jablonskio tėvai gy-i^ Petras, tuo pažymėda
vo Rvp’iškin kaime. Gris-' mas> kad tai jų abiejų dar-veno Rygiškių kaime, Griš

kabūdžio parapijoje, Zana
vykų krašte. Dėl to Jablon
skis dažnai po savo raštais 
pasirašinėdavo slapyvardžiu 

Kriaušai-laimejimais, Rygiškių Jonas, 
! Su tis ir kitais.

KVAILA PASAKA
Pranciškonų “Darbinin

kas” naujuosius1 metus pra
dėjo su tokia pastaba:

“Komunistinis pasaulis 
agresyvesnis ir karingesnis 
nei pernai. Ima net grasin
ti Amerikai”.

Kur, kas ir kaip grasina 
mūsų Amerikai? “Darbi
ninkas” nepasako, neparo
do. Tai jo redaktorių ne
laimingo protelio kvaila pa
saka.

PRANCŪZIJA 1969 M. 
PASITRAUKS Iš NATO

Paryžius. — Iš visko ma
tosi, kad Prancūzijos prezi
dentas DeGaulle ruošia jos 
pasitra ūkimą iš NATO 
1969 metais. 1949 m. NATO 
susitarime yra pasakyta, 
kad bile valstybė, nenorinti 
toliau būti NATO nariu, už 
20 metų gali pasitraukti.

Žmogaus plaukai ir nagai 
susidaro iš tos pačios me-

Devynioliktojo amžiaus 
gale, to meto šviesuomenė, 
kuri bandė rašinėti, labai 
sielojosi dėl stokos lietuvių 
kalbos gramatikos, dėl ra
šybos bei kalbos nevienodu
mo: buvo kas rašytojas, tai 
kalba. Tuo reikalu rašė 
Vincas Kudirka savo “Tė
vynės varpuose”, ta klausi
mą kėlė jau net “Aušros” 
bendradarbiai. Tuo reikalu 
buvo susirūpinę ir JAV lie
tuviai. Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje gramati
kai parašyti net buvo pa
skelbęs konkursą su pinigi
ne premija.

1889 m. Jablonskis dėstė 
graikų ir lotynų kalbas 
Mintaujos (Jelgavos) pro
gimnazijoje (Latvijoje). 
Tarp jo mokinių buvo ir 
Petras Avižonis. Iš Mintau
jos valdžia Jablonskį iškėlė 
į Taliną (Revelį), Estiją, o 
P. Avižonis išvyko į Dorpa
to (Tartu) universiteto (Es

tijoje) medicinos fakultetą 
gydytoju mokytis. Avižo
nis, kaip Jablonskio moki
nys, rimtai susidomėjo lie
tuvių kalba ir 1897 m., ram-

bas. Už šią gramatiką iš 
SLA gautą premiją pusiau 
pasidalijo). Ši gramatika, 
gerokai patobulinta, antrą 
kartą Švyturio bendrovės 
buvo išleista 1922 m. Rygiš
kių Jono slapyvardžiu — 
‘Lietuvių kalbos gramatika. 
Etimologija vidurinėms mo
kslo įstaigoms’.

Ruošdamas ‘Lietuviu kal
bos gramatiką’, < 
blonskis rėmėsi žmonių šne
kamąja kalba, tiksliau sa
kant, vakarų aukštaičių, ar
ba, suvalkiečių, tarme, kur 
reikiant, papildydamas ją 
kitomis tarmėmis.”*)

džiaugsmas turėti artimu^ 
ryšius su giminėmis, drau
gais, gyvenančiais Tarybų 
Lietuvoje. Todėl linkiu, 
kad tas draugiškas ryšys 
ant visados pasiliktų mūsų

Skaudu yra prisiminti ir 
liūdnus 1964 metų įvykius: 
netekome artimų draugų, 
gyvenusių čia ir T. L., ku
rių gyvybė buvo pakirsta 
negailestingos mirties! 
Skaitau “Laisvėj” drg. R. 
Mizaros prisiminimus apie 
savo brolio Bernasiaus mir
tį ir trumpus bruožus iš jo 
gyvenimo. Skaitau “L” pri
siminimus apie Dr> J. Kaš- 
kiaučių ir \kitus, kurie kū-, 
re socialistinį gyvenimą4 
dar pirm 50 metų... pra
bėgo virš pusšimtis metų, 
bet prisiminimai senųjų 
draugų pasiliks ant visados!

Dar sykį sakau: Viso ge
riausio visiems “L” darbi
ninkams !

J. K. Mažukna

St. Petersburg, Fla.
Padėka

Petras Butkevičius buvo 
. Jis su mano 

šeimyna gyveno per 14 me
tų. Kadangi' jis sirgo “Par- 
kinsono” liga (jam rankos 
drebėjo), tai kada reikė-, 
davo lietuviškai parašyti, 
tai jis diktavo, o aš rašiau.

Aš tariu širdingiausią pa
dėkos žodį visiems ir vi
soms, kas dalyvavo tėvo 
šermenyse ir laidotuvėse,

Jonas Ja- į mano tėvas.

bos gramatika. Vėliau bu
vo ir naujų leidinių: grama
tikos laidas paruošė moky
tojas J. Damijonaitis, kun. j kurie * išreiškė užuojautą
J. Starkus, prof. J. Žiugžda 
(du tomu) ir kiti.

*) “Antanas Smetona“, Aleksan
dras Merkelis, psl. 44-45.

jam sergant ir man po jo 
mirties. Didelis dėkui vi
siems ir visoms.

Zofija Holbrukienė, 
P. Butkevičiaus dukra

Neamerikinį komitetą laukan!
DAUGIAU KAIP ŠIMTAS įžymių advokatų ir įvai

rių universitetų teisės’ profesorių pasiuntė Kongresui 
pasiūlymą xir reikalavimą, kad Kongresinis Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas būtų palaidotas, likviduotas. Jie 
sako, kad šio komiteto veikla kenkia Amerikos demo
kratijai, ją žaloja, ją paneigia. Šis 89-asis Kongresas

PROTESTŲ GAUNA
Seulas. — Pietų Korėja 

užlaiko 550,000 vyrų mili- 
; tarinėse jėgose. 1963 me- 
i tais ji gavo iš Jungtinių 
Valstijų militariniams rei
kalams $161,400,000, o 1964 
m. $27,000,000 mažiau. To
dėl Pietų Korėjos valdžia 
protestuoja prieš JAV.

JAV Pietų Korėjoje dar 
ir savo laiko apie 50,000 vy
rų pėstininkų ir lakūnų.

PIRMASIS LAUŽAS
Hadais, slapčiomis susibūrę, 
Kai prieblandoj skendo laukai,' 
Prie Nemuno laužą užkūrė 
Skriaudų nukamuoti vaikai...
Ir priesaiką šventą kartojo
Visi susimąstę giliai:
Kovosim už šviesų rytojų 
Kartu su tėvais, atkakliai...
Jie įveikė ugnį ir plieną, 
Jie kovėsi ilgus metus.
Ir mūšiuos, ir pergalės dieną 
žėrėjo jiems laužas skaistus...
Ir šiandien, kai mes, pionieriai, 
žygiuojam laisvi išdidžiai — 
Raudonuos kaklaraiščiuos žėri 
To laužo karšti atspindžiai.

“Liet. Pionierius”

dZlag°S, bet skirtingai jie dam^s Fridricho Ku,šai. 
čio vokiečių kalba parašyta 
lietuvių kalbos-^,gramatika 
(“Grammatik Hftauis c h e n 
Sprache”) — sutaisė “Lie
tuvišką gramatikėlę”, ku
rią, Jablonskiui peržiūrėjus, 
bandė atspausdinti Dorpatę. 
Tai nepavykus, rankraštį 
išsiuntė į Peterburgą (da
bar Leningradą), kad uni
versiteto lietuviai studentai 
jį atspausdintų. Ten 1898 
m. buvo rgimeografu at
spausdinti jos 100 egzemp-

ikiuga.
Plaukas pirm pakiekimo 

odos viršaus pereina per 
keturis jos sluogsnius. Apa
čioje jis turi apvalą šaknį, 
kaip tulpė..

turėtų be delsimo tą pavojingą ir skaudų šašą nuo ame
rikinio politinio kūno nubraukti.

Ar Kongresas, ar demokratai,'kurie turi daugumą 
abiejuose butuose, išgirs šitą įtakingų amerikiečių bal
są? Daug kas priklausys nuo prezidento atsinešimo. 
Kol kas jo nuomonė šiuo taip svarbiu klausimu nežino
ma.

Įdomu, kad už komiteto panaikinimą aiškiai pasisa
kė toks buržuazirųs didlapis kaip “N. Y. Times.”

Prie vis didėjančio skaičiaus balsų už komiteto lik
vidavimą mes norime pridėti savo balsą. Mūsų nuomo
ne, ragangaudizmui neturėtų būti vietos mūsų politi
niame gyvenime. Kongresinis Neamerikinėss Veiklos 
Komitetas per visą savo gyvenimą buvo tiktai gėda ir 
pažeminimas Amerikai.

Žmonijos ateityje energi
ja bus elektra, nes ją gali
ma pigiai pagaminti, yra 
ršvari ir paranki vartojimui.kJ ĮJCl LIUVAA A A VIA J-W V/ ---------------- X

liorių ir išdalyta to meto ^Kitokios medžiagos gali iš- 
lietuviškų leidinių redakto
riams bei rašytojams.

Tai buvo pirmas bandy
mas sukurti lietuvių kalbos 
gramatiką. Lietuvių susido-

sibaigti, bet elektrai nėra 
pabaigos, nes ją gali pasi
keičiant ta pati energija ga
minti, pavyzdžiui, upių van
duo^

2 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 12, 1965
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Tarybų Lietuvos nusipelnęs 
. artistas E. Paulauskas



įdomus pasikalbėjimas apie meną 
ir literatūrą Tarybų Sąjungoje

Praėjusių metų pabaigoje 
Jungtinėse Valstijose lan
kėsi tarybinių rašytojų ir 
kritikų grupė. Jai vado
vavo laikraščio “Litera- 
turnaja Gazeta” redakto
rius, rašytojas ir kritikas 
A. B. Čakovskis. Su juo 
“The N. Y. Times Maga
zine” bendradarbis, nese
niai lankęsis Tarybų Sąjun
goje, George Feifer turėjo 
intervju (pasikalbę j i mą) 
meno ir literatūros klausi
mais. Pasikalbėjimas tilpo 
minėto žurnalo gruodžio 20 
d. laidoje. Jo turinys įdo- 

>mus ir mums lietuviais, to
dėl žemiau paduodame iš jo 
kai kurias ištraukas. Iš an
glų kalbos vertimą padarė 
Irena Vladimirovienė. — 
— Red.

Klausimas: Kaip Jūs trak
tuojate “Literaturnają Ga- 
zetą” tarybinės literatūros
požvilgiu? Ar tas laikraštis 
liberalus, konservatyvus, ar 
laikosi vidurio linijos?

Atsakymas: Dalinti Tary
bų šalies meną į “liberalųjį” 
ir “konservatyvųjį”, kaip 
tai mėgsta daryti Vakarų 
komentatoriai, būtu kvaila. 
Žinoma, tarp mūsų yra tam 
tikru nuomonės skirtumu, 
bet perą jokios “liberalios” 
ir “konservatyvios” krypčių 
*ovos. Kiekvienas tikras 
tarybinis menininkas yra 
pasišventęs stiprinti socia
lizmą ir statyti komunizmą. 
Ar tai liberalu, ar tai kon
servatyvu? Jūsų etiketės, 
kurios gali būti taikomos 
privačiai nuosavybei, mums 
visiškai netinka.

Tačiau, jeigu norite, aš 
galiu Jums išdėstyti savo 
mintis šiuo klausimu. Aš 
pasitikiu partijos linija li
teratūros klausimuose ir 
palaikau ją tokią, kaip ją 
suprato Marksas ir Leni
nas. Tai reiškia, aš supran
tu literatūrą kaip triūsą, ir 
tai labai atsakomingą triū- 

<są: auklėti skaitytojų tiesos 
grožio jausmus, ir tuo pa
čiu laiku padėti jiems kelti 
ir vystyti geriausius ir kil
niausius savo charakterio 
bruožus. Mūsų tarybinėse 
sąlygose tai reiškia, kad li
teratūra turi padėti kurti 
tobulesnę visuomenę — ko
munistinę visuomenę. Ki
tais žodžiais, literatūra tu
ri mūsų visuomenėje kon
kretų, konstruktyvinį vaid
menį. Menas menui, kaip jį 
supranta buržuaziniai kri
tikai, svetimas mūsų galvo
jimui.

Kl. Ar socializmas iš tik
rųjų pagerino rusų litera
tūrą?

Ats. Aš esu tos nuomo
nės, kad mūsų kultūros ly
gis yra labai aukštas, ypač 

‘ dėl tų idėjų, kurias ji skel- 
* bia. Tai yra moralės kultū

ra, aukštos ir tyros dvasios 
kultūra; jūs turite su tuo 
sutikti. Ji nieko bendro ne
turi su nusikaltėliškumu, 
sensacionalizmu, parsidavė- 
liškumu, beviltiškumu, ne
gatyvizmu, iškrypimais, sa
dizmu — su žemais instink-
tais.

Žiūrint iš grynai meninio 
taško, tarybinė literatūra 
turi ir didelių pasiekimų,— 
yra sukurta daug pirmos 
rūšies veikalų — bet ir trū
kumų. Žinoma, yra trūku
mų; mes visiškai nepreten
duojame būti antžmogiais.

KL Kokia prasme tuomet 
tarybinė literatūra yra ge- 

< resnė už carinės Rusijos li
teratūrą? Ką socializmas 
padarė menininkų patobuli
nimui ir jų veikalų pageri
nimui? Puškinas, Čechovas

ir Tolstojus vis dėlto buvo 
carizmo produktas?

Ats. Jūsų klausimas ne
apgalvotas. Kiekviena epo
cha turi savo literatūros 
meistrų. Negalima lyginti 
meno meistrų pagal metus 
arba atskiras kartas.

Tiesa, mes neturėjome 
poetų, geresnių už Puškiną, 
romanistų, geresnių už Tols
tojų, dramaturgų, geresnių 
už Ostrovskį. Tačiau, kal
bant apie bendrą literatū
ros lygį, ypač apie turinį— 
idėjas ir mintis—visumoje, 
socializmo pasiekimai yra, 
be abejo, žymiai didesni už 
carizmo. Bendras carizmo 
laikų lygis, Jūs žinote, buvo 
labai žemas. Tiktai Tolsto
jus ir Dostojevskis ir ne
daugelis kitų buvo įkvepia
mi didžiulių idėjų, aš turiu 
■omeny didžiąsias moralines 
idėjas, žmonijos progreso ir 
visuomenės patobu 1 i n i m o
idėjas. Dabar visi mūsų 
rašytojai — beveik visi — 
yra šių didžiųjų idėjų skel
bėjai.

Kl. Daugumas amerikie
čiu mano, kad stalinizmas 
kaip tik tiesiogiai išplaukė 
iš t a r y b ų valdžios esmės, 
bent stalinizmo galimumas 
yra įgimtas tarybų politi
nei struktūrai. Aš čia tu- 
rilu omeny abso 1 i u t i š k ą 
valstybės kontroliavimą vie
nos partijos, opozicijos ne
buvimą, valdžios hierarchi
ją, teisinių garantijų ir 
nepriklausomos spaudos ne
buvimą ir t. t. Kodėl Sta
linas galėjo Jus apgaudinė
ti? Argi diktatūroje ne 
lengviau atsiranda represi
jos ir būna nekontroliuoja
mos ir nebaudžiamos?

Ats. Visų pirma, Tarybų 
Sąjunga nėra diktatūra. 
Prooletariato diktatūra, ku
ri yra demokratine dikta-, 
tūra, prieš dvejus metus; 
buvo pakeista visaliaudinės 
valstybės, kaip jūs žinote. 
Jūs taip pat žinote, kad 
Marksas ir Leninas atsklei
dė buržuazinės - parlamen
tarinės demokratijos esmę 
kaip tikros demokratijos 
parodiją. Jos skelbia kon-, 
stitucijas ir formalias ga- j 
rantijas kapitalistinėse są
lygose kaip fasadą. Aš esu 
gerai susipažinęs su visais 
argumentais, paremtais 
dviejų partijų sistema, par
lamentinėmis procedūromis, I 
taip vadinama laisvąja spau
da ir t. t. Ir vėl aš sakau 
(mes neturime laiko ap
žvelgti visą pasaulio isto
riją ir filosofiją), kad ta
rybinė santvarka yra be 
galo ’ demokratiškesnė. Aš 
nematau, kaip toji aukštai 
giriama Amerikos politinė 
sistema apsaugoja žmones 
nuo sunkiausių neteisybių, 
esamų čia.

Kl. Jūs pasakėte, kad ta
rybinėje, arba socialistinėje 
visuomenėje daroma žymiai 
daugiau rašytojų talentams 
skatinti ir vystyti, negu ka
pitalistinėje visuome nėję. 
Ar galite tai komentuoti? |

Ats. Aš galėčiau tai ko
mentuoti « ištisas savaites, 
nes tai liečia pačią mūsų 
visuomenių skirtumo esmę. 
Pire kapitalizmo pelnas yra 
galutinas tikslas; prie soci
alizmo tai yra žmogaus ir 
visuomenės tobulinimas ir 
gražinimas. Paimkime, pa
vyzdžiui, Jūsų best-selerio 
koncepcią. Jūsų best-sele- 
riai dažnai yra visiškai be
verčiai literatūriniu atžvil
giu.

Pavyzdžiui, Henri Milerio 
“Vėžio tropikas.” Pas mus 
tokia knyga niekad nebūtų 
išleista, nei parašyta. To
dėl, kad ji pornografiška.

Kl. Jūs tikrai manot, kad 
tokia knyga negalėtų būti 
parašyta Rusijoje?

Ats. Daleiskime, ji galė
tų būti parašyta, nors aš 
dėl to abejoju, kadangi mū
sų visuomenė visiškai skir- 

' tinga savo dvasia ir idea-
lais. Toks dalykas yra sve
timas mūsų žmonėms ir ra
šytojams, tuo tarpu Ameri
koje būdama seksualinė ir 
sensacinga, o tuo pačiu ko
merciškai sėkminga, ir yra 
natūralus visuomenės pro
duktas. Bet kuriuo atveju, 
tokio pobūdžio knyga tik
riausiai nebūtų pas mus 
išleista, nei kuri kita, per
žengianti padorumo ribas.

Kl. Kas apsprenndžia, ku
rie veikalai tarnaua tary
binės liaudies interesams?

Ats. Visuomenės nuomo
nė. Ji išreiškiama viešuose 
susirinkimuose, spaudoje, li
teratūros kritikoje, apžval
gose, partijos nutarimuose 
ir kongresuose. Tai kom
pleksinis, organiškas proce
sas.

Kl. Kas nusprcndžia, at
skirais atvejais, kurie vei
kalai bus ar nebus spausdi
nami ?

Ats. Kiekvienos leidyklos 
žurnalo leidėjų komitetas. 
Kai kurie amerikiečiai gal
voja, kad mes kiekvieną 
kartą skambiname vyriau
sybei ir klausiame, ar leisti 
ar ne tą arba kitą veikalą? 
Tai kvaila. Leidėjai nu
sprendžia, kaip ir kiekvie
no i e šalyje. Tiktai mūsų 
leidėjai vadovaujasi socia
lizmo ir humanizmo idėjo
mis, o ne pelno motyvais.

Kl. Ar galite paaiškinti 
tą didelį triukšmą ir riks
mą prieš abstrakcinį meną 
Tarybų Sąjungoje? Iš to 
žiauraus tono, kuris varto
jamas kovojant prieš tokį 
meną, atrodo, kad Tarybų 
valstybei gresia mirtinas 
pavojus.

Ats. Aš jau sakiau, kad 
mūsų menas turi auklėja
mąją rolę. Abstraktinis me
nas tarnauja priešingam 
tikslui; jis ne tik neauklė- 
ja, jis gadina ir klaidina, 
veda liaudį šalin nuo tiesos 
ir grožio ir nuo mūsų vi
suomenės tikslų. Jis atplė- 
šia* meną nuo gyvenimo 
tikrovės.

Kl. Bet Jūs pats kalbė
jote, kad kiekviena epocha 

turi savo menini stilių. Be 
to, marksizmaš tvirtina, kad 
nėra tokio dalyko,, kaip pa
stovus “žmonių gyveni
mas,” arba “žmogaus pri
gimtis,” kadangi jie. keičia
si su gvenimo aplinka.

Ats. Bet gyvenimas vi
sada egzistuoja, o abstrak
tinis menas ignoruoja viso
kį gyvenimą iš viso. 99% 
ambrikiečių ir neamerikie- 
čių kritikų, su tuo sutinka. 
Tai yra komercinis triukas, 
apgavystė, tikrojo meno pa
juokimas. Tarybinių žmo
nių tarpe jūs vargiai ra
site vieną, kuris galėtų virš
kinti abstraktinį meną, ir 
tai yra teisinga. f

KL Jeigu niekas jo ne
mėgsta, kodėl neleisti' jam 
mirti pačiam? Kodėl tos 
aršios kampanijos prieš jį?

Ats. Jūs galite paklausti 
tą patį apie bet kokį iškry
pimą, arba nepageidaujamą 
reiškinį — apie nusikalti
mus pavyzdžiui. Mes esa
me visuomenė, kuri siekia 
tam tikrą tikslą. Mes ne
stovėsimi nuošaliai ir nelei
sim tokiems reišk i n i a m s 
mums kenkti. Mes turime 
tam tikrą nustatytą liniją 
mene.

Kl. Kaip Jūs suderinat 
tam tikrų meno krypčių 
uždraudimą su išsireiškimo 
laisve?

Ats. Niekas nedraudžia 
tarybiniam dailininkui pieš
ti ką jis nori. Tegul jis 
piešia kraštutiniausias ab
strakcijas, tai jo privatus 
reikalas. Už tai niekas jo 
nebaus ir neskriaus. Bet 
mūsų galerijos ir muziejai 
taip pat turi teisę pasirink
ti, ką jie nori išstatyti. Dai
lininkas turi teisę piešti ką 
jis nori, o mūsų galerijos 
turi teisę nerodyti to, ko jos 
nenori. Tai mūsų laisvė. 
Mes skaitome, kad abstrak
tinis menas yra tikrojo me
no mirtis. Kodėl mes tu
rime oficialiai skatinti me
no mirtį? Iš tikrųjų, kodėl 
Jūs taip rūpinatės dėl ab
straktinio meno? Jūsų pa
čių prezidentas Eisenhowe- 
ris jo taip pat neapkentė...

Kl. Mr. Čakovski, kai 
aš gyvenau Maskvoje, aš 
pažinojau daug jaunų in
telektualų, kurie visiškai 
kitaip galvojo apie tarybi
nio meno tikslus ir uždavi
nius, apie socialistinį rea
lizmą, kūrybos laisvę ir 
beveik apie viską, ką mes 
čia kalbėjom. Tai buvo 
idealistiški, rimti jaunuoliai. 
Jie neapkentė kapitalizmo. 
Jie norėjo statyti komu
nizmą. Bet jiems komuniz
mas reiškė kūrybos laisvę 
tradicine prasme.

Jie galvojo, kad menas ir 
literatūra turi padėti su
kurti geresnę visuomenę, 
siekiant tobulumo grynai 
estetine prasme, be jokių 
marksizmo - leninizmo kon
cepcijų. Ar galite tai ko
mentuoti?

Ats. Tai nėra marksistai- 
leninistai, tai vaikai. Žino
ma, jūs rasit tokių nuomo
nių Tarybų Sąjungoje; jūs 
rasit ten visokiausių nuo
monių. Yra net tokių žmo
nių, kurie balsuoja prieš 

partijos kandidatus mūsų 
rinkimuose. Aš manau, jų 
yra apie 2%. Kai kurie ta
rybiniai piliečiai, aš esu tik
ras, norėtų sujungti bažny
čią su valstybe ,leisti nusi
kaltėliams nebaudžiamiems 
vąikščioti, ir bendrai norė
tų daryti visokius fantas
tiškus dalykus.

Bet aš Jus užtikrinu, tai 
labai nedidelė mažuma mū
sų krašte ir ji nereiškia 
mūsų liaudies siekimų. 
Marksizmo-leninizmo linija 
mene yra aiški. Ji yra re
miama didžiulės kuriančių 
žmonių daugumos ir mūsų 
liaudies kaipo visuma. Tie 
žmonės, kurie galvoja, kad 
menas gali žydėti nepri
klauso m ai nuo politikos, 
klysta.

KL Pakeiskime temą. Ar 
negalėtume pasisakyti apie 
kultūrinį pasikeitimą? Ar 
jis padeda sumažinti įtem-1 
pimą? Ar jį lUkia plėsti?

Ats. Žinoma, aš palaikau 
gultūrinį pasikeitimą. Ži
noma, jis padeda mažinti 
įtempimą mūsų šalių. Kai 
aš pirmą kartą aplankiau 
Ameriką 1959 m., aš paste
bėjau, kad atmosfera buvo 
žymiai labiau ” įtempta:

Karosienės knyga “Su taikos 
misija aplink pasaulį”

1965 metais LLD nariai, 
gaudami šią Ks. Karosie- 
nės knygą, didžiai pagilins 
savo žinystę, kurie tik skai
tys ją. Knyga pilna įdo
mių įspūdžių ir gražiai pa
rašyta. Teko perskaityti 
ją. Skaitant, nesinori už
dengti nebaigus. Ta mū
sų Ksavera, apskridus 
veik visą pasaulį, įspūdžių 
tiek daug prisisėmus, kad 
ne bet kieno galvoj galėtų 
tiek daug tilpti.

Nuostabūs vaizdai, įspū
džiai, ypatingai Japonijoj, 
Indijoj, Amsterdame ir vi
sur kitur. Pav., skaitant 
jos patyrimus Japonijoje, 
tiesiog didelis šiurpas visą 
nukrečia — tai Hirošima 
ir Nagasaki, kur buvo 
Amerikos numestos dvi ato
minės bombos. Sakoma, 
nuo tos baisios atominės 
bombos žuvo daugiau kaip 
100 tūkstančių žmonių. Sa
koma, kad 200 tūkstančių 
žmonių buvo apnuodyti, da
lis jų mirė pirmomis valan
domis po bombos sprogimo, 
o dešimtys tūkstančių buvo 
pasmerkti lėtai kankinan
čiai mirčiai.

Autorė sako: Praėjus 17 
metų nuo šios baisios tra
gedijos, ligoninės tebėra 
pilnos sergančių spinduline 
liga, kai kurie nepanašūs į 
žmones. Po daugelio metų 
daug jų palaipsniui miršta 
didžiausiose kančiose. Ksa
vera buvo tose ligoninėse ir 
matė tuos baisius pilnus 
skausmo veidus.

Japonija patyrė ant savo 
kūno, ką reiškia branduoli
nis karas. Sakoma, Hiro- 
šimos ir Nagasakio atmi
nimas bus neužmirštamas 
visiems laikams. Autorė 
sako, kad japonams taika 
yra brangus žodis, ir jie 
trokšta pasaulinės taikos. 
Ji taipgi sako, kad Tokio 
mieste demonstracijos pali
ko jai neišdildomus įspū
džius.

Indijoj, Kalkutos mieste, 
taip pat įspūdžiai buvo di
deli, vaizdingi. Indijoje la
bai vargingas žmonių gyve
nimas. Prie to, Ksavera ra
šo, kaip ji tapo sužavėta, 
kai jos lėktuvas prisiartino 
prie didžiulio miesto Delio, 
atskleisdaams prieš jos akis 
to didžiulio įmesto panora-

I žmonės tada puldavo pirk
ti arba statyti slėptuves nuo 
bombų. Amerikiečiai buvo
baisiai blogai . informuoti kauskas, Lawrence, Mass
apie Tarybų Sąjungą, ir aš 
turiu pasakyti, kad ir tary
biniai žmonės daug mažiau 
žinojo apie Ameriką, negu 
jie žino dabar. Daug dau
giau amerikiečių, atrodo, 
priima koncepciją apie tai
kingą sambūvį, negu pir
miau, ir aš manau, kad čia 
daug nuveikė kultūrinis pa
sikeitimas.

Kultūrinis pasikeitimas 
praturtina amerikiečių ir 
tarybinių žmonių protus ir 
dvasią. Tarybinis rašyto-, 
jas, bet kuris tarybinis pi
lietis turi daug naudos, at
vykęs čia.

KL Ar gali tarybinis ra
šytojas, dalyvaudamas kul
tūriniame pasikeitime, turė
ti naudos iš Amerikos idėjų 
ir filosofijos?

Ats. Meniškumo ir tech
nikos prasme, be abejo. Čia 
yra daug, ko jis gali moky
tis. Bet ar jis gali turėti 
naudos iš kapitalizmo idea
lų ir meno formų įtakos? 
Ne! Mes kovojame prieš 
buržuazines įtakas tarybi
niame mene.

ši rmą. Tai Indijos šalies 
dis.

Mūsų Ksavera turi daug 
jėgų, daug energijos ir am
bicijos. Ji įvairiais darbais 
apsikrovus, o gi tie visi 
įvairūs asmeniški patarna
vimai draugams ir pažįsta
miems, nuo kurių ji niekam 
neatsisako patarnauti, pa
dėti. Be to, ji turi sergan
čią mamytę ir patėvį, ku
riems jai tenka daug pa
dėti. Ksavera yra viena iš 
milijono.

Iš laiškų
Redaktoriai!

Šiuo laiškeliu noriu ap
lankyti “Laisvės” Redakci
ją, pasveikinti redaktorius 
ir pagalbininkus, pradedant 
naujuosius 1965 metus. 
Linkiu nuo širdies stiprios 
sveikatos ir gerų pasekmių 
jūsų darbuotėj. Labai džiu
gu, kad mes,, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaity tojai, tu
rime gamtos apdovanotų ir 
didelio mokslo gabių žmo
nių — poetų ir rašytojų. 
Įvardinsiu, kurių raštus la
bai myliu skaityti — R. Mi- 
zarą ir A. Bimbą, kurie pa
rašė daug gražių knygų, 
kurias dar ir dabar miela 
skaityti. Taip pat iš mo
terų yra labai gabių rašy
tojų ir kalbėtojų —paminė
siu Ks. Karosienę ir A. Jo
nikienę. Už jų gražius raš
tus nežinau nė kaip jas ga
lėčiau tinkamai pagerbti. 
Alesiukės Jonikienės pasa
kyta atsisevikinimo kalbą 
prie velionės Uršulės And- 
rulienės karsto net keletą 
kartų ašarodama skaičiau. 
Kaip deimantas gražiai ži
ba, taip jos žodžiai gražiai 
skamba. Ne tik Alesiukė 
tokia gabi, bet ir jos vyras 
L. Jonikas. Pažinojau jį, 
kai gyveno Detroite. Mažo 
ūgio žmogutis, bet protu ir 
mokslu pralenkia tūlus di
delius.

Mano įvardintiems minti
mis spaudžiu dešinę ir iš 
širdies gilumos linkiu: gy
venkit, sveiki būkit ir rašy
kit, o aš, kol gyva būsiu ir 
matysiu, jūsų raštus.skaity
siu. Anna Norkus 
Detroit, Mich.

3 gust Laisvė (Liberty\ Antrad., sausio (Jan.) 12k 1965

Laiškas iš Lietuvos
Šį laišką gavo Stasys Pen- 

nuo Urbono iš Šiaulių, su 
kuriuomi ryšius užmezgė 
anais metais be si lanky da
rnias Lietuvoje. :

Mielas drauge!
Jau seniai turėjau para

šyti Jums laišką, bet vis ne- 
prisi ruošdavau. Šiandien 
gavau spalio 27 d. “Laisvę”, 
kur perskaičiau, kad jūs 3 
savaites gulėjote ligoninėje.

Nors ir pavėluotai, bet 
skubu palinkėti jums geros 
sveikatos. Tikiuosi, kad su 
'jūsų sveikata nieko rimto 
neatsitiko. Jei aš teisingai4 
žinau, tai per naujus metus 
Jums sukaks tik 68 metai, 
o juk iki 100 dar toli.

Perskaitęs šią žinutę, aš 
prisiminiau jūsų žodži u s 
apie kelionę į. Lietuvą 1965 
m. Tikiuosi, kad ši nelemta 
liga erai nesutrukdys jums 
atvvkti dar kartą į Lietuvą 
ateinančią vasarą. Labai 
lauksime jūsų atvykstant. .

Aš ir mano _ šeima visi 
sveiki ir niekuo nesiskun- 
džiame. Nuo lapkričio 1 d. 
pas mus daug kam pakėlė 
akas. Man asmeniškai pa
kėlė algą 22%. Žymiai pa
gerėjo gyventojų aprūpini
mas maisto produktais.

Šiandien pat išsiųsiu 
jums drg. Jurginio knygą 
“Lietuvių karas su kryžiuo
čiais”, o tain pat ir Vilniaus 
b e i Lietuvos gamtovaiz
džius. Galėčiau daug i a u 
jums ką nors išsiųsti, bet 
nežinau, kas jums būtų 
i domu. Parašvkite, prašau, 
ko jūs pageidautumėte, aš 
tuoj pat išsiųsiu. Knygos 
pas mus pigios ir man tai 
nesudarys jokių finansinių 
sunkumu, galite apie tai vi
sai negalvoti ir nesivaržyti.

'Aš ir mano šeimaTinkime XI 
Jums ir jūsų šeimoj nariam 
geros sveikatos, taip pat 

i linksmai ir laimingai sutik
ti Naujus Metus.

Jūsų Urbonas A.
Šiauliai, 1964. XII. 6.

ŠIRDIS DIDŽIAUSIA 
DARBININKĖ

Ar žinote, kad žmogaus 
širdis per viena parą per
pumpuoja 10,500 kvortų 
kraujo. Per vieną parą ji 
suplaka apie 100,000 kartų. 
Per vidutini žmogaus am
žių širdis pervaro apie 264,- 
000,000 kvortų kraujo.

KAIP SENI YRA 
VARPAI?

Prieš 4,652 metus Kinijo
je buvo pagaminti pirmieji 
varpai, tai yra 2697 metais 
pirm dabartinės gadynės. 
Paskui jie prasiplatino Bur- 
moje, Indijoje ir artimuose 
Rytuose.

Didžiausias pas a u 1 y j e 
varpas—“Caras v ar p a s” 
yra Kremliuje, Maskvoje; 
Jis sveria 128 tonas.

Tarybų Lietuvos nusipelnęs 
artistas R. Kulikauskas



JONAS GASIŪNAS

Praeitį prisimenant
t

I
Mano vaikystes prisiminimai

Rokiškio rajone mano gimtavietė. Gam
tiniai puikiame Uvainių kaime išvydau 
šviesą 1893 m. birželio 3 d. Už keleto 
dienų mano kūmai nutarabanino mane 
Žiobiškio bažnyčion. Kadangi tą mėne
sį esti iškilminga Joninių diena, tai ir 
Jono vardą man parinko. Neatsimenu, 
ar aš protestavau, ar mielai jį priėmiau.

Uvainių kaimas man visuomet darė 
gražų įspūdį, kurio niekad negaliu pa
miršti. Ilga ūlyčia (gatvė) iš abiejų pu
sių apaugusi didžiuliais medžiais, kurių 
šakos skersai kelią susisiekia ir maloniai 
bučiuojasi. Kadangi per kaimą eina 
vieškelis, vedantis į Panemunėlio gele
žinkelio stotį, tai važiuotojų niekad ne
stigdavo. O vaikams tai labai patiko. 
Beveik kiekvieną vežimą jie pasitikdavo 
ir palydėdavo.

Mūsų kiemas buvo pačiame kaimo vi
duryje. Tai buvo kruvinai išpirktas kie
mas. Mano senelis, kuriam teko daug 
vargo panešti, pasakojo mums, kaip sun
ku buvo “savoji” žemė apdirbti ir bau
džiavines dienas dvare atlikti- Tuo metu 
ponas nesigailėdavo baudžiauninkų: už 
mažiausią “prasikaltimą” jie gaudavo 
bizūnų. Ašaros krisdavo iš akių, kai ma
no senelis prisimindavo, kiek jis yra 

• gavęs bizūnų, kiek baudžiauninkų kraujo 
ponas yra nuleidęs. Karti buvo duonos 
pluta, bet senelis išlaikė visas kančias.

Kai buvo oficialiai baudžiava panai
kinta, tuo metu gimė mano tėvas. Nors 
baudžiavos dienų nebereikėjo eiti, bet ki
tas “bizūnas” nuolat kabojp: žemė rei
kėjo atpirkti, jeigu nori ją išlaikyti. Sun
ki buvo buvusio baudžiauninko “laisvo
jo” gyvenimo pradžia, kartus buvo gy
venimas.
į Vos tik prisimenu mūsų namuose “ka
rą” už žemę. Dų senelio broliai su savo 
šeimomis netikėtai susikraustė į tą patį 
butą (gryčią), kur ir mums buvo ankš
ta. Nei apsisukti nebėra vietos. Jie rei
kalauja savo dalies, ’<o senelis aiškina, 
kad jiems jokia dalis neprigulinti, nes 
tuo metu, kai reikėjo žemę išlaikyti bau
džiauninko darbu, prakaitu ir krauju, 
tai jie “laisvai“ sau gyvenę ir jam visai 
nepadėję. Visas dalykas atsidūrė teis
muose, kur jie gavo po ketvirtadalį va
lako, o mano seneliui ir tėvui paliko pus
valakis ir pilna sodyba.

Man visai neapėjo, kaip jie ten barėsų 
ar mušėsi. Tiek atsimenu, kad mano 
motinėlė daug ašarų išliejo. Palikę ant 
pusvalakio tėvai jautėsi esą nuskriausti. 
Valakininkai jau skaitė juos žemesniais, 
nebelygiais, nebetinkamais sykiu drau
gauti.

Kad' aš nematyčiau visos namuose 
“vainos,” tėvai mane skubotai išvežė pas 
motinos tėvus Grižus, net už 15 verstų 
nuo namų. Ten pabuvau visą pusmetį, iki 
namuose “karas” buvo baigtas, iki sene
lio brolių šeimos išsikraustė ir paliko 
mus ramybėje. Grįžęs namo radau vis
ką tvarkoje.

Mano tėveliai jautėsi esą nuskriausti, 
pažeminti. Iš valakinio ūkininko pali
ko tik pusvalakinis. Tėvų simpatijos 
tuoj pakrypo nuskriaustųjų, vargingųjų 
pusėn-

Senelio broliai, gavę po ketvirtį, pasi
liko, kaip ir pirmiau, vargingoje ekono
minėje padėtyje. Iš grytelninkų gyveni
mo jie nebegalėjo pakilti. Senatvės su
laukus net elgetauti tekdavo. Skurdo 
našta nuolat didėjo, prie žemės juos len
kė. Skurdžiais jie ir mirė. Jų vaikai 
taipgi iš varguomenės eilių neišsirito.

Turėdami pusvalakį neblogos žemės, 
mano tėvai visgi vertėsi pakenčiamai, ta
čiau buvo tuo nepatenkinti. Ypač moti
na, atėjusi iš stambaus ūkio su nemaža 
pasoga, jautėsi savo “laimę praradusi.”

Gal dėl šios priežasties mano tėveliai 
artimai susidraugavo su vietiniais gry
telninkais Navuliais, turinčiais vieną na
melį, kuriame buvo vieno kambario bu
tas, karvidė ir kiaulidė, taipgi kampu
tis pašarui pasidėti. Navuliai turėjo ne
mažą šeimą, kurią išmaitinti buvo labai 
sunku. Jie bėgdavo uždarbiauti pas vie
tinius buožes ir į dvarą. Jie gyveno 
pačiame kaimo gale, kur ir daugiau skur
džių grytelninkų gyveno.

Mano kelio galas visuomet buvo pas 
bežemius Navulius. Su jų vaikais man 
teko visai suaugti, kasdien su jais drau
gauti. ' Visuomet Navuliai mus kuo ga

lėdami vaišindavo, o mano tėvai taipgi 
tuo pačiu atsilygindavo.

Kitame kaimo gale taipgi buvo keletas 
grytelninkų. Ten gyveno ir senelio bro
liai.

Graudu skirtis su Uvainiais
Rodosi, man einant tik penktuosius 

metus tėvai pardavė žemę ir visi 
kėlėmės į ,tolimą' vietovę. Kaip grau
du buvo palikti nuliūdusius Navu
lius ir pamylėtą Uvainių kaimą! Bet 
nieko nepadarysi. 'Atsikėlėme į Užusie- 
nių (Grigiškių) kaimelį, Panemunėlio 
valsčiuje esantį. Koks čia jau kaimelis— 
tik trys kiemai Baisiai nuobodu, negali 
ašarų išlaikyti, Aai prisimeni g r a ž ų j į 
Uvainių kaimą, geruosius Navulius, ma
lonius Navuliukus.

Jonas Gasiūnas
Naujame ūkyje turime perpus daugiau 

žemės, bet dėl to nėra ko džiaugtis. Žemė 
daug prastesnė, darbo ir vargo daugiau, 
o naudos mažai. Naujakuriams gyveni
mo pradžia gana sunku. Tiesa, mūsų 
naujieji kaimynai Tebelškiai ir Neniškiai 
labai draugiški, gražiai mus priėmė ir 
bėdoje visuomet kuo nors padėdavo. Rei
kia pasakyti, kad su jais niekad neteko 
susipykti. Kaip jie, taip ir mes turėjo
me pilnas rankas darbo. Daug žemės 
aparti ir apsėti, o kai prastą derlių te
duoda, tai jau netenka savo triūsu pa
sidžiaugti. Nespėjame pievas nušienau
ti, jau reikia rugius kirsti, vasarojų nu
imti. Pievas šienauti dažnai baigiame 
su gruodu. Taip ir kamuojamės, pluša
me, bet jau vėl jaučiamės esą valakiniais.

Smagu prisiminti, kaip visi trys kai
mynai nuoširdžiai kooperavome. Jei ku
ris pasilieka su rugių ar vasarojaus nu
ėmimu, kiti ateiname ir tam padedame. 
Sunkiausias laikotarpis teko pergyventi, 
kai mano tėvas, šiltine apsikrėtęs, neti
kėtai mirė, mane paliko tik 13 metų am
žiaus. Būdamas1 vyriausias turėjau daug 
vargo panešti. Bet ir tuo metu mūsų 
gerieji kaimynai mūsų neapleido, kuo 
galėdami padėjo. O didžiulėje 9 šeimoje 
be šeimininko tai tikrai vargas gyventi. 
Motina plūkiasi kiek tik galėdama, o pa
sisamdyti nėra iš ko. Būdamas vaikezu 
patapau “pilnu gaspadoriumi.” Reikėjo 
visus ūkio reikalus apžiūrėti. Bet toks 
gyvenimas man buvo geriausia mokykla. 
Sunkus darbas ir rūpesčiai suteikė man 
pakantrumo ir gudrumo.

Kas liečia draugišką kaimynų sugyve
nimą, tai galima skaityti mūsų kaimelį 
tuo klausimu pavyzdingą. Kaimyninis 
kaimelis, kuriame Antanas Bimba buvo 
gimęs ir augęs, visai priešingą pąvyzdį 
galėjo rodyti. Ten įvykdavo ginčų, ap- 
simušimų ir net teismų. Tuo Valaikiš- 
kių kaimelis, susidedąs iš šešių kiemų, 
mokėdavo pagarsėti. O vis daugiausia 
dėl žemės: vienas nuarė kaimyno ežios 
šmotą, kitas šienaudamas pasuko dalgį 
į kaimyno pusę, žiūrėk ir barniai, ler- 
mas. Nesakyčiau, kad visi ten pešdavosi, 
bet vienas kitas peštukas atsirasdavo.

/

Grigiškius ir Valaikiškius kažkaip 
kada nors pavadino Užusieniais ir tas 
pavadinimas prigijo. Gal tuo vardu jie pa- 
pavadinti, kad ant dviejų' parapijų ru- 
bežiaus: Panemunėlio ir Salų parapijos? 
Visoje plačioje apylinkėje niekas iš tik
rųjų tų kaimų vardų nei nežinojo, va
dino Užusieniais ir baigta.

(Bdaugiau).

šie Vilniaus vaikučiai kartu su savo mamytėmis atėjo į kavinę 
“Nykštukas”. Taip, tokia kavinė vaikams veikia Vilniuje.

U Jį 
pi į;

Pakalbėkim apie save
z 

(Iš paskaitos, skaitytos 1964 m. gruodžio 16 d.
ALDLD 75 kuopos susirinkime.)

Žmonės sako: “Mokytis 
piekad ne per vėlu, ir moks
las niekad nepabaigiamas.”

Atsiminkime, kaip ir ko 
mus tėvai mokė, kai pradė-

' j ome minti savo pirmuosius
■ gvenimo takelius. Jie mus 
mokė, kaip žąsis ir kiaules 
ganyti, vėliau kitus darbe
lius atlikinėti, kaip tai: ber
niukus— arti, šieną pinuti, 
šaukštą bei kfūmpelę tašy-

iti; mergaites — virti valgį, 
verpti, austi ir t. t. Viso to

; mus mokė ne mokykloje iš 
i knygų, o namie gyvu žodžiu,
iš lūpų į lūpas, ir mes daug 
ko išmokome.

Mes beaugdami ir bręsda- 
mi dainuodavom:

! Šioks toks bernužėlis, 
bet tik artojėlis 
Šiokia tokia mergužėlė, 
bet tik audėjėlė.

Ta pora dainelės posme
lių mums pasako daug. Žmo
nės dainas ir pasakas kuria

1 iš savo gyvenimo. Taip 
anų laikų Lietuvos artojė

li lis ir audėjėlė sudarė šei
mos pamatą: nebus kieme 
artojėlio, nebus audėjėlės —

į nebus drabužėlių, o tai ne
bus nė gyvenimo.

Mes augdami jautėm ir

prie motučių ratelių, buvo 
sunku mokytis, mūsų nie
kas nepamokė taip, kaip 
tuos, kurie turėjo laimę ei
ti mokyklon. Kaip to pa
vyzdį noriu pakartoti vie
no pradžios mokyklos mo
kytojo žodžius, pasakytus 
savo jaunučiams moki
niams: \

—Esame laimingi, galėda
mi vėl pradėti mokytis. 
Mokslas yra toks brangus, 
kad jo žmogui negali atsto
ti jokie turtai, nei dvarai. 
Džiaukitės gavę progą atsi
sėsti į mokyklos suolą. Mes 
daug dirbsime, nes mums 
reikės daug ką išmokti; gal 
kartais bus ir nemalonu, ta
čiau reikės stengtis visomis 
jėgomis mokytis. Knyga 
privalo būti nuolatinis jūsų 
draugas.

Taigi, toks mokytojo moks
lo apibūdinimas gal ne vie- 

! na jaunutį vaiką užvedė ant
laimingo ir tiesaus jo gy- pažindina su knygos turiniu 
veninio takelio, ko mūsų ir t. t. Knyga skaitytoją 
niekas taip nepamokė. | paprastai pradeda sužavėti 

Dabar — po 50 metų — tik įpusėjus ją skaityti. Pa- 
pažvelkime į praeitį, ką už- milti skaitymą, reikia prisi- 
gyve n o m e ? Ekonominiai versti, o tada atsiras noras 

' mes prasisiekėme gana to- ir bus miela.
vaidinom^veika- —mes gyvename gražino-1 J. D. Sliekas

se namuose, važinėjame 
brangiais automobiliais, rė- 
domės šauniai, valgom gar
džiai ir t. t.

Bet kaip mes stovime 
kultūriniai? čia mažai kuo 
galime pasigirti. Dauguma 
net ir ALDLD’ kuopos na
rių per mažai skaito.

Išsikalbėk su mūsų dau
guma žmonių apie skaity
mą knygų ir tuoj suprasi, 
kad jie labai mažai skaito— 
jie tau pasakys: “Et, pra
dėjau skaityti knygą ,bet ji 
manęs nesuinte p'Svs-a v o, ir 
padėjau.”

Mano knygos visos per
skaitytos po du tris sy
kius dar jas skaitysiu, jei 
dar pagyvensiu. Ir kiekvie
ną sykį jos man vėl kaip 
naujos.

Knyga pradžioje, galima 
sakyti, nieko nesužavi, mat,, 
knygos jau taip rašomos, 

‘ kol autorius skaitytoją su-

dėjimą — augo mūsų orga
nizacijos, chorai, mes juose 
dainavom, '_______ ___
lūs, skaitėm knygas ir laik
raščius, žodžiu, mokėmės, 
švietėmės.

Mokytų tarp mūsų tada 
buvo mažai, o knygų dar 
mažiau, tai gal todėl jas 
tada ir branginom. Tiesa, 
mums, kurie buvom išėję 
“mokslus” prie motučių ra
telių ir pasirašę kelis žo
džius, negalėjome paskaity
ti, patiems mokytis buvo la
bai sunku, tačiau kurie 
stengėsi, tie pramoko, gi 
kurie ne, tie pamiršo ir tai,

Apie pasaulio “subvės”
■ (požeminius traukinius)

Buvo ir tokių, kurie ge
riau suprato mokslą, jie ėjo 
į mokyklas ir jie ten daug. 
ko išmoko. Kiti atvažiavo ! 
iš Lietuvos pasimokę, jie re-! vės” yra Maskvoje, Kijeve 
dagavo mūsų laikraščius ir, ir Leningrade. Maskvos po-

k _ . .... ’ ’ ’ • ir sto-
ir 

' švariausiai yra užlaikomos.
Žmonės kalba, kad ant > Maskvos “Metro” turi 65 

dangaus yra I

Virš dvidešimtyje pasau
lio miestų yra įrengta 
“subvės” arba požeminiais 
traukiniais susisi e k i m a s. 
New Yorke “Subvių” keliai 
turi 237 mylias — ilgiausi 
pasaulyje, o Maskvoje yra 
gražiausi.

Jungtinėse Valstijose po
žeminiai traukiniai kursuo
ja Mew Yorke, Philadelphi-1 mui ir grindų nuplovimui.

J Chicagoje. Panašiai yra ir kitose ša- 
MI ew Yorke yra 481 stotis, lyse. Čia suminėjome tik 

m u o u u tuos miestus, kuriuose yraTarybų Sąjungoje ^‘sub- ilgesni pože^iniai keIiaf
D. M. š.

yra daug įvairiausių maši
nų ir 500 žmonių.

New Yorke kiekvieną pa-^ 
ra iš “subvių” pašalina 24^ 
tonas visokių atliekanų ir 
dulkių, o vis vien “subvės” 
nėra reikalingoje švaroje.

Toronte naudojamos nau
jos mašinos sienų nuvaly-

joje, Bostone,

rasė knygas — sudėjo į jas žeminiai traukiniai 
tai, ko jie išmoko mokyk- j tys gražiausiai įrengtos i 
lose. cvn pi q 11 cn o i vvh iwluilrnmnc

žvaigždė.
kad kiekivenas žmogus turi 
ant žemės savo gyvenimo 
takelį, kad kiekvienas žmo- 

supratom, kad mums skal- j gus savo gyvenime kur nors 
dant jau ir taip mažus že- 
fhės sklypelius į dar mažes
nius, nebebus galima sukur
ti nei vargingo gyvenimo.
Mes svajojom bėgti kur nors 

i ieškoti laimingesnio gyveni
mo.

Dauguma mūs subėgome 
čia, bet čia mes radome ir
gi nemažai vargo. Čia, kaip 
atėjūnai, be kalbos, be raš
to, be , amatų, radome visą 
gyvenimo būdą kitokį, — 
mes turėjome iš naujo mo
kytis gyventi; mums teko j 
darbai, kurių vietiniai gy-Į mokame rašyti, bet ne visi 
ventojai nenorėjo dirbti,nes galime būti rašytojai, nes 
tie darbai buvo sunkūs ir . kiekvieną darbą reikia iš- 
mažai apmokami. Bet mes !
juos noriai ėmėme ir dir- laiko, o mokytis ne visi lin- 

: bome, nes norėjome valgyti. kę, mokytis ko gero, gra- 
| Mes, dauguma, Lietuvoje žaus.
' buvom augę kaimuose, pri-1 Mums, kurie mokėmės 
pratę gyventi laisvai, — 
mums buvo atdari laukai ir i 
miškai, mes ėjom, kur nore-1 
jom, mūs i niekas nedraudė, 
nevaržė.y Gi čia, papuolus į 
didmiesčius, kur tau nevalia 
iškrypti iš akmenimis grįs
tų gatvių ir cementinių ša- Į 
ligatvių, čia mums buvo

( ankšta ir liūdna.
Tada, jei būtume turėję 

gana pinigų kelionei, iy jei 
ne karas Europoje, daugu- 

i ma būtume grįžę Lietuvon.
Bet mūsų likimas čia taip 

susiklostė, kad turėjome su 
juo susitaikyti ir čia prigy
ti, — vieni pradėjome kurti! 
šeimas, kiti įsitraukėme į I 
tada čia mūsų pradėjusį

Skaitytojų balsai
Vienas iš sunkiausių da-

kiekvienam į myiias ilgio, 69 stotis. Da- j lykų žmogaus gyvenime yra 
žmogui jo gyvenimo laimes ■ par požeminis susisiekimas Į nusikratyti senus papro- 

J 1 'čius. Aš čionai norėčiau
pakalbėti apie vieną seną, 
paprotį, kurį, rodos, būtų 
lengva nusikratyti, ir iš to 
naudos būtų visiems.

Paimkime mūsų pažan
giąją spaudą. Redaktoriai 
turi taisyklę per laikraštį 
atsakyti tiems draugams, 
kurių redakcijai prisiųsti 
rašiniai nebus talpinami. 
Pavyzdžiui paimkime perei
tų metų “Laisvės” 103čiam 
num. redakcijos atsakymą 
drg. F. R., kad eilėraštis 
netilps, nes, girdi, neprisi
laikoma “jokios eilėdaros.”

Man atrodo, kad šimtą sy
kių būtų pigiau, geriau ir 
mandagiau, jeigu redakcija 
atsakytų laišku. Kodėl re
dakcija nori atsakyti viešai, 
kad visi “Laisvės” skaity
tojai žinotų, kad tas ir tas 
nežino, ką rašo?

' Yra garbė, kad mūsų ju
dėjime yra gerai prasilavi
nusių draugų. Bet tie drau
gai taip pat turi neužmirš
ti, kad mes suvažiavome 
bemoksliai, kad mums rei
kalinga lavintis, kad žinotu
me daugiau, negu žinome. 
Nereikia spausti žemyn tą, 
kuris nemoka, bet reikia 
bandyti jį pakelti, pamo
kyti.

Redakcijai prisiųstas ra
šinys yra rašė j o privatiška 
nuosavybė. Ir todėl jam 
tas rašinys turi būti grą
žinamas atgal su nnurody- 
mu, kas jame negera, ko
dėl netelpa. Lai jis jį stu
dijuoja ir mokosi, kad kitą 
parašytų geriau.

John Balsys

Bet jnan rodos, yra vei ilginamas.

tinka. Jei jis pataiko ant 
savo gyvenimo takelio, jam 
tas darbas sekasi, — mes 
sakome: jam ar jai tas dar- 
baą tinka ir t. t. Jei mes 
visi\pa3idaliname kuris kur 
tinkam, mes atliekam daug 
darbo.

JPa^yzdžiui: kalbėti mes 
galim visi, bet kalbėti ilgai 
ir gražiai — būti kalbėtoju 
ne visi, kaip lygiai ne visi 
galime būti dainininkais, 
nes ne visi turime daina
vimui tinkamą balsą. Visi

Madrido, Ispanijoje, “sub- 
vės” turi 58 stotis. Stokhol
mo, Švedijos, taip pat 58 
stotis. *

Japonijoje yra “subvės” 
Tokio, Osaka ir N ag o e 
miestuose.

Prancūzijoje požeminiai 
traukiniai yra tik Paryžiu
je. Vokietijoje — Berlyne. 
Anglijoje — Londone ir 
Glasgowe. Italijoje — Ro
moje, Argentinoje — Bue
nos Aires, Australijoje — 
Sydney, o Kanadoje — To
ronto mieste. Yra “subvių” 
dar eilėje kitų miestų, bet

Dabar kreipia daug dė
mesio į užlaikymą švaros 
požeminiuose traukiniuose, 

. Visi 
specialistai sutinka, kad 
tam daugiausiai dėmesio 
kreipia Maskvoje. Ten 
“subvių” švaros užlaikymui

tiaiua r vajajlcl io” —-- ------------- —

i mokti, o išmokti ima daug stotyse ir tuneliuose.

Turistų palapinės Neringoje.
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Philadelphia, Pa. Lowell, Mass. Detroit, Mich.
Ar tai gražu?

* Lietuvių Respublikonų 
Susivieni j imas praėjusių 
metų vasario 9 d. visuoti
niame snusirinkime visais 
balsais nubalsavo klubą lik
viduoti. Susirinkimas nu
balsavo uždaryti visokį biz
nį-

Tai buvo geras ir būtinas 
nutarimas, nes tik tokiu bū
du dar likusius-pinigus bus 
galima nariams išdalyti. 
Tada niekas nepasipriešino 
klubi uždarymui, nes tokio 
tarimo niekas nelaukė ir ne
sitikėjo. Klubo “strategai” 
neturėjo progos tarp savęs 
pasitarti, kokios pozicijos 
tuo reikalu jiems reikia lai
kytis.

Paprasti klubo nariai 
džiaugėsi ir linksmi buvo, 
kad galės gauti šiek tik pi
nigų, nes jų po keleto metų 
visai neliks, kadangi kiek- 
vieneriais metais pasidaro 
nedatekliaus 12 tūkstančių 
dolerių

Susivienijimo likvidavimą 
turėjo pravesti organizaci
jos viršininkai. Bet jie ne
padarė tam jokio žingsnio, 
ir vietoje klubą likviduoti, 
jie, šeši asmenys, atidarė 
klubo patalpose biznį, ir su 
to biznio pagalba išeikvota 
7 tūkstančiai dolerių klubo 
pinigų.

Ar tai gražu taip daryti, 
mėtyti senelių pinigus? Pa
klauskite savo sąžinės!

Klubo patalpose, mat, tu
ri prieglaudą muzikantų 
kapela. Tai štai kur yra 
šuniukas pakastas. Bet Su
sivienijimas negali užlaiky- 

\ti klubą muzikantams. Jei
gu tie muzikantai būtų tei
singi sau ir klubui,\ tai tu
rėtų užsimokėti už įleidimą 
likerį pardavinėti, ,nž aliejų, 
elektrą ir kitas yklubo už
laikymui išlaidas. Klubui; 
namas nereikalingas, kada ; 

^nutarta organizaciją likvi
duoti. Visa svarba klubo 
nariams dabar yra, kad-pi
nigai, kurie randasi klubo 
ižde, turi būti išdalyti na
ciams, nes už kelerių metų 
pfhigų neliks, kadangi, kaip 
dabar yra, kiekvienas na
rys per metus turi $18.00
nuostolių.

Aš manau, kad naujas 
Susivienijimo pirmininkas 
Povilaitis, kuris tapo iš
rinktas sausio 3 d., kaip tei
singas ir sąžiningas klubo 
narys, paims vairą į savo 
rankas ir be jokio tūpčioji- 
mo išdalys pinigus, ir visi 
klubo nariai bus jam už tai 
dėkingi.

J. A. Bekampis

Bridgeport, Conn.
Aplankėme draugus Stri- 

žauskus ir radome abudu 
sergančius. Mary jau visą 
mėnesį neišeina iš stubos, 
^Juozas jau savaitė sirgi- 
nėja. Praeitą žiemą Juozas 
sirgo tokia pat liga ir pa
gijo, tai reikia tikėtis, kad 
pagys ir šiemet. Tik skun
dėsi, kad kamuoja kosulys.

Mary sako: Kai Juozas 
susirgo, tai aš netaip jaučiu 
savo ligą, nes jį turiu pri
žiūrėti.

Gaila, šioje apylinkėje jie
du yra energingiausi vei
kėjai apŠvietoje. Linkime 
greitai pasveikti.

W. J. Dūda

Red. atsakymai
J. Kaspariūnui, Phila. — 

į Jūs vietoje išriškite, ar ne- 
^aitlingas LLD kuopos su
sirinkimas galėjo išrinkti 
kuopos valdybą, ar turėjo 
šaukti kitą susirinkimą.

Kalėdų šventėms artė-
jant, kada didžiuma krikš
čioniško pasaulio gyventojų 
buvo linksmai nusiteikę, 
mano stubelę pasiekė visai 
nelinksma žinutė — susir
go mūsų geras draugas Jo
nas Daugirdas ir nuvežtas 
į ligoninę.

Sausio 1-mą su žmonele 
nuvažiavome aplankyti li
gonį. Sustojome prie stu- 
bos 158 Howard St. ir pa
spaudžiau skambutį. Pa
laukę kelias minutes ir kai 
nei jokia ypata neišėjo, su
sirūpinome, negalėdami su
prasti, kas čia galėjo atsi
tikti; Nsprendėme ^įeiti į 
stubą per užpakalines duris 
ir persitikrinti. Pabalado- 
jau, bet ir čia niekas neat
siliepė, ir tik kai įėjome į? 
stubą, tada Uršulė atbėgo < 
mudviejų pasitikti.

Tikėjausi rasti Joną lovoj 
gulintį, bet apsirikau, nes 
jis sėdėjo didelėj kėdėj ir 
žiūrėjo į televiziją.

Pirmiausia paprašiau, 
kad papasakotų, kas jam 
atsitiko. Nagi, mat, broluti, 
kaip kad ir beveik kiekvie
ną rytą pavalgęs gerą pus
rytį, rengiaus važiuoti pa
žvejoti, o mano žmonelė 
rengėsi išeiti kur nors sa
vai reikalais, — sakė jis, 
bet po krūtine pajutau di
delį skaudėjimą. Paėmiau 
dvi aspirinas, bet skaudėji
mas vis neperėjo. Tada 
žmona pašaukė daktarą ir 
jis įsakė tuojaus važiuoti į 
ligoninę. Nuvažiavus į ligo
ninę dar labiau ėmė skaudė
ti ir darėsi sunkiau kvėpuo
ti. Įleido gyduolių po oda 
ir uždėjo oksigeno maską, 
nes vis darėsi sunkiau kvė
puoti. Po kelių dienų tyri
nėjimo daktaras pasakė, 
kad širdis yra neužgauta ir 
įsakė viską imti išpalengvo 
ir sumažinti svorį. Bet vie
toj sumažinti svorį, tai aš 
dar uždėjau 4 svarus, nes 
ligoninėj davė gerai valgyt. 
Taip Jonas pasakojo apie 
savo ligą. Linkiu Jonui 
greitai pasveikti, o Uršulei 
daug kantrybės.

P. Niaura

Biskį noriu parašyti apie GLEN ELLEN, CALIF.
PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

save ir Detroito našles, 
pensininkes moteris, koki 
skaudūs man ir kitoms bu
vo 1964 metai.

Detroito miesto valdovai 
sumanė pasinaudoti išbied- 
nų ir ligotų našlių, kurios 
dėl neturto nepasidarė skie
pų. Pereitais metais in
spektoriai duris beldė ir 
įsakinėjo, kad aplink visą 
namą turi iškasti 24 colių 
gylio, 4 colių pločio ravus 
ir pripildyti cementu neva 
apsaugai nuo nešvarių žvė
riukų. Laiškus siuntinėjo 
Sveikatos depą r t a m e n t o 
vardu.

Tas Sveikatos departa
mentas padarė gyventojus 
ligotais. Vienas mūsų ar
timas kaimynas po inspek
toriaus egzaminacijos iš iš
gąsčio krito ir mirė

Aš, turėdama labai aukš
tą kraujospūdį, vos išlikau 
gyva.

Negana, kad reikėjo ap
kasti ir apcementuoti na
mą, bet dar privertė dvie
jų automobilių garažą nu- 
gugriauti, ir tai man iš
traukė $500. Tai buvo la
bai skaudus smūgis man 
vienai, sergančiai ir liūdnai 
gyvenančiai.

Anna Norkus

Worcester. Mass.
Sausio 5 d. įvyko-LSD ir 

darbininkų klubo pirmas 
šių metu susirinkimas. Vai- c. c
dyba ir biznio komisijos 
davė raportus iš praėju
sių metų veiklos. Pasekmės 
nelabai gej’os, bet nors tiek 
gerai, kad nepasidarė sko
lų.

L. S. ir D. moterų komite
tas labai pavyzdingai vei
kia ir padaro nemažai pel
no. Man teko dalyvauti per 
keturis sykius ir tai buvo 
paprasti parengimėliai. šeš
tadieniais susirenka keli 
desėtkai gerų LSD draugi
jos patriotų, užsimoka po 
$1, gardžiai pavalgo ir ge
rai pasilinksmina.

Sausio 17 d., 1 vai., LSD 
draugija rengia gerus pie-

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Paraše Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergove Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 

Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karė 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880) 
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

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

Mirus

Bernisei Partz-Zalogiutei
Reiškiame širdingą užuojautą jos motinai A. 

Zalogienei, seserei Jean, švogeriui, jų vaikams 
ir anūkams, ir kitiems velionės artimiesiems.

R. M. Mijat J. Kamarauskas
T. King
M. Baltulionytė
J. Anscott
M. Radę

F. D. Machuliai
J. M. ’Mozuraičiai
A. C. Mugianiai
B. V. Sutkai

— San Francisco-Oaklando ir 
apylinkes lietuviai

tus ir nuoširdžiai kviečia 
mūsų simpatikus dalyvauti 
parengime.

Reikia pagerbti3 mūsų 
Draugijos moterų komitetą 
už nuolatinį darbavimąsi 
geram Draugijos stoviui 
palaikyti. Varde LSD di
delis joms ačiū!

Didelis ačiū darbinin
kėms: M. Mfeškienei, Sukac
kienei, Pauliukaitienei, Ži
linskienei, Žalimienei, Šu- 
pėnienei, Petkūnienei, Ku
liešienei ir Vasilienei.

K. K.

Binghamton, N. Y.
Dar vis yra sergančių 

mūsų gerų draugių ir drau
gų. Eva Čekanauskienė vis 
yra gydytojo^ priežiūroje. 
Bronė Rakauskienė grįžo iš 
ligoninės, kurioje buvo ke
lias savaites. Klivis yra ligo
ninėje. Antanas Navalins-, 
kas labai serga, negalima 
jo vieno namie palikti. Stel- 
mokienė serga. Ona Paba- 
lienė labai serga ir yra ve
teranų ligoninėje, Kalifor
nijos valstijoje. Seniau ji 
ilgai gyveno Scrantone.

Iš Brooklyno rašo Keršu- 
lienė, kad jos sesutė Vikto
rija Miller (Zmitriūtė), ei
na geryn, bet lėtai. Visoms 
ir visiems linkiu greitai pa
sveikti.

Mus aplankė Thomson iš 
Simpson, Pa., jos dukra ir 
žentas, taipgi iš Scrantono 
I. Klevinskas ir K. Genys. 
Navalinskas ir aš esame 
jiems labai dėkingi už ap
lankymą ir dovanėles.

Buvo svečių iš Columbus, 
Ohio, tai J. ir A. Barvainiai 
ir jų anūkė su vyru. Pra
leido žiemos šventes pas tė
vus. Helen Žukienė svečia
vosi pas savo sūnų Walterį 
ir marčią Elizabeth’e, N. J.

J. K. Navalinskienė

Kodėl savaitėje 
yra 7 dienos?

Prieš kelis tūkstančius 
metų babilijoniečiai, kad 
viena ir ta pačia diena su
nešti ar suvežti į rinką pre
kes pardavimui, nustatė, 
kad ta diena turi būti sep
tintoji, tai yra, šešias die
nas praleidus.

Pasirodė, kad tai praktiš
ka, nes visi, kurie turėjo ką 
parduoti, arba kuriems rei
kalinga buvo pirkti, tai tą 
dieną vykdavo į prekyvietę 
(“rinką”).

Iš babilioniečių tą persiė
mė egiptiečiai, paskui grai
kai, dar vėliau romiečiai. 
Paskui įvairiose šalyse ėjo 
sugalvojimai ir kiekvienai 
savaitės dienai pavadini
mai. Egiptiečiai savaitės 
dienas vadino planetų var
dais: Marsas, Merkuris, Sa
turnas ir kitais vardais.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

HELP WANTED MALE
BODY SHOP MAN. 'With tools 

ready-willing-able to manage body 
shop. Only fully exp. men need app
ly. Wonderful opp. for right man. 
Apply in person. See TOM ŽAP- 
PALA at QUALITY MOTORS (for
merly Foss-Hughes Ford), Indust
rial Highway, Essington.

>'•' (3-7)

AUTOMATIC TRANSMISSION 
MECHANIC. Thoroughly exper
ienced in all makes and models. 
Apply in person. ROY’S S & K AU
TOMATIC, 241 W. White Horse 
Pike, Berlin, N. J. or call 783-5980.

(3-7)

MOUNTER & PROOFER
For Flexographic Printing.
Excellent expanding Co.

Call Mr. Murphy.
WA. 4-0200.

(1-3)

Help Wanted—Female

Apie pašto ženklelius
Dabar lengva susisiekti I 

laiškais vieniems su kitais, 
nes tam tarnauja paštas. 
Visai kitaip buvo prieš virš 
šimtą metų. Dabar parašei 
laišką, priklijavai pašto 
ženklelį ir esi- tikras, kad 
gaus tas, kam rašai.

Seniau tik turčiai laiškais 
susisiekdavo ir laiškus neš
davo jų specialūs pasiunti
niai.

Pirmieji pašto ženkleliai 
buvo pavartoti Prancūzijos 
karaliaus 1653 metais, bet 
tik jo reikalams ir tik Pa
ryžiuje. 1680 metais Londo
ne buvo įsteigtais arkliais 
pašto susisiekimas, kur už 
laiško pristatymą ėmė bran
gią mokestį. Tik 1801 me
tais Anglijos valdžia paėmė 
pašto reikalus į savo ran
kas, gi ženkleliai buvo įves
ti tik 1840 metais.

Po to ir kitų šalių val
džios paėmė pašto reikalus į 
savo rankas ir įvedė ženk
lelius: Jungtinėse Valstijo
se 1847, Prancūzijoje ir 
Belgijoje 1849 metais, o ki
tur vėliau.

Londonas.—Anglijoje yra 
seniausias gyventojas pane
lė H. Smith, kuri sulaukė 
109 metų amžiaus.

r _____________
Tokio. — Sulaukęs 90 me

tų amžiaus mirė Japonijos 
diplomatas Kenkiči Yašiza- 
va.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja, taipgi ir L.D.K. kliubas kviečia 
ir prašo visus ant pietų. Tai yra šių 
organizacijų rengiami pirmi pietūs 
1965 metais, įvyks sekmadienį, sau- 
sio-January 17-tą d., pradžia 1 vai. 
dieną, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
Street. —Rengėjai

(2-3)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks sausio 11 d., 2:30 
vai. popiet, 29 Endicott St. Kviečia
me visus narius ir nares dalyvauti 
šiame susirinkime nes turime ne
baigtų reikalų apkalbėti: ateinantis 
“Laisvės” banketas, prie to turime 
gerai prisiruošti, kad jis būtų pa
sekmingas. Taipgi turėsime ir kitų 
reikalų apkalbėti, ypąč šių metų 
veikimą. Šiemet mūsų draugijos ju
biliejiniai metai, turime prie jų 
prisirengti tinkamai paminėti 50 me
tų sukaktį. — Sek. Jaskevičius 

(2-3)

PHILADELPHIA. PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

Sausio-January 8 dieną, toj pačioj 
salėj. Prasidės 7:30 vakare. Visi 
nariai kviečiame būtinai atvykti į 
susirinkimą ir pašimokėti metines 
duokles. Pagalvokite, draugai, šie
met mes gausime po dvi knygas.

Taipgi varde 10-os kuopos draugų 
aš sveikinu visą “Laisvės” redakci
jos kolektyvą su naujaisiais 1965 
metais ir linkiu sveikatos ii* sėk
mės.

J. Kazlauskas, užrašų sekr. 
(1-2)

CAMDEN, N. J.
Literatūros Draugijos 133 kuopos 

susirinkimas įvyks Sausio-January 
10 d., 1 vai., 1622 Fillmore St.

Šis susirinkimas bus metinis. 
Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti. Visi gausite puikų “Vil
nies” Kalendorių.

Po susirinkimo bus pasivaišini- 
mas. Būkite visi.

A. J. P. 1-2)

MACHINIST
Tool and Diemaker.
Good starting salary.

Liberal Company benefits.
Steady year round work.

DE. 3-3300.
(1-3)

LPN. practicals and nurses aides,
All shifts, new convalescent 

home in Willow Grove.
Call OL. 9-3060.

(103-5)

CHEF 1st CLASS
Short order cooks. Experienced 

all shifts.
' Also
WAITRESSES

Experienced, neat and fast. All 
shifts. New Diner to open soon. 
Apply in person. COURT DINER, 
Baltimore Pk. & Edgemont St., 
Media, Pa. • 103-1)

HEAD waitress, waitresses, cash
ier. Gd. pay. Vac. Nice surround
ings. Lawrence Pk. Shop. Center. 
Broomall. Apply City Line Delic., 
7547 Haverford Ave. Ask for Jack 
Weiss, before 3 P. M.

(3-4)

PHARMACISTS. Temporary full 
time & part time positions available 
immed. Perm., Full & part time 
positions Also Available. For further 
information call Miss Genovese, 
SA. 4-1000. Sun Ray Drug Co.

1-3)

GAS STATION ATTENDANTS (2) 
—■ 1 full time, days hours, 1 part 
time, evening hrs. Some experience.
Call 279-5294. 9 A. M. to 5 P. M.

(3-4)

STATIONARY ENGINEER with 
license to work in hospital. Day 
shift 7:30 to 3:30. Call Chief En
gineer. EV. 6-4534.

(1-5)

PHARMACIST. With one or two 
years managerial experience needed 
to start immediately. Excellent 
starting salary, plus promotional 
opportunity. For further informa
tion call Miss Genovese.

SUN RAY DRUG CO.
SA. 4-1000

.1-3)

HAMMER DRIVER
Experienced on flat die forging 

hammer. Schuylkill Forge Co.
BA. 5-8545.

An Equal Opportunity Employer
(2-5)

BAKER — Day work 
Mixing and Decorating.

Modern shop and equipment.
Norristown area.

Call 272-5088.
(2-3)

TSRS VADAI 1965 M.
z BUS UŽIMTI

Maskva. — Šiemet Tary
bų Sąjungos premjeras A- 
leksejus Kosyginas apsi
lankys Anglijoje ir Indijoje.

Prie to, Tarytu Sąjungą 
vizituos Suomi jos^Danijos, 
Norvegijos ir Švedijos vy
riausybių galvos, todėl tuo 
metu TSRS vyriausybės va
dai, turės būti namie, kad 
svečius priimti.

INDONEZIJA SIEKIA 
ATGAUTI PLOTUS
Jakarta. — Indonezijos 

prezidentas Sukamo įsakė 
ištraukti savo šalies atsto
vus iš įvairių Jungtinių 
Tautų komitetų. Jis tą da
ro protestuodamas prieš 
Malaizijos atstovo priėmi
mą į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos narius. In
donezija siekia atsiimti Sa- 
rawaką ir Brunei, kurie 
įjungti į Malaizijos valsty
bę.

Detroitas.—Septyni vieš
bučiai paskelbė lokautą 
prieš tarnautojus.

Belgradas. — Jugoslavija 
atšaukė ambasadorių iš 
Kongo.

PHARMACISTS. Temporary full 
time & part time positions available 
immed. Perm., Full & part time 
positions Also Available. For further 
information call Miss Genovese, 
SA. 4-1000. Sun Ray Drug Co.

1-3)

WOMAN
With one child optional. 

Care for 2 children. 
Sleep in preferred. 
FOLCROFT VIC. 
Call TR. 4-9301.

(3-4)

WOMAN 
Middle age to work as cleaner 

7 A. M. to 1 P. M.
6 day week. Salary $35 week. 

Apply evenings.
ELLIS THEATER 

5235 Frankford Ave., CU. 9-7400.
. (2-3)

WAITRESSES WANTED
Full or part time.

PHILA. CRICKET CLUB
CH. 7-6001

(2-3)

LPN Practicals and nurses aides, 
all shifts, new convalescent home in 

Willow Grove. Call OL. 9-3060.
MAIDS for new convalescent home 
in Willow Grove. Call OL. 9-3060.

(2-8)

HOUSEKEEPER. General Cook
ing, laundry. Family of 5. Live in. 
Sundays off. References required. 
VI. 4-0561.

(3 -7)

HOUSEKEEPER
Experienced. Full time. Sleep in.

One child. Own room and TV. Re
ferences. Call 1-609-665-4924.

(3-4)

HOUSEKEEPER. General house
work. Live in. OWn room and bath. 
Family of 5 and a dog. References 
required. Starting salary $35. Call 
TU. 7-9213. (3-7)

HOUSEWORK. General, no cook
ing. Fond of children. Live in. Own 
room & TV. Good salary, recent re
ferences required. TU. 7-2022.

(3-7)

MALE and FEMALE

GRILLE & SANDWICH MAN. Exp. 
DISHWASHER. WAITRESSES. Exp. 
Apply in person 10 A. M. to 5 P. M. 
at the Vįllage Barn Luncheonette, 
Rt. 23 & Shoemaker Rd., King of 

Prussia. Ask for Mr. McCoy.
(2-4)

SVEIKINO KINUOS 
VADOVYBĘ

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pasiun
tė Kinijos vadovybei.* svei
kinimą, kurią išrinko Kini
jos Liaudies Kongresas. 
Sveikinime sakė, kad TSRS 
vadovybė tikisi, jog tarp 
abiejų šalių gyvuos drau
giškumas ir kooperavimas.

TSRS Užsienio prekybos 
ministras Nikolajus Potoli- 
čevas veda su Kinijos dele
gacija pasitarimus atnauji
nimui prekybos sutarties. 
Jis sako, kad pasitarimai 
eina draugiškoje dvasioje.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 12, 1965
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Iš A. Bimbai nupilietiiiti 
bylos eigos

New Yorkas. — Šiomis 
dienomis įvyko naujas ap
sigynimo advokatų ir val
džios prokuroro susitiki
mas pas teisėją bylos reika
lais. Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad federalinis 
distrikto teisėjas atmetė 
apsigynimo reikalavimą by
lą likviduoti, valdžios skun
dą atmesti. Teisėjas pa
tvarkė, kad valdžia turi tei
sę turėti progą teisme pa
gristi savo skundą bei nu- 
pilietinimo reikalavimą. 
Tai buvo pirmojo “mūšio” 
pralaimėjimas.

Po to apsigynimo advoka
tai — Ira Gollobin ir Blanch 
Freedman — turėjo pateik
ti raštišką atsakymą į val
džios kaltinimus ir argu
mentus, kuriais teisme ap
sigynimas bus vedamas. Na, 
ir toki raštą, “Brief” vadi- 
namą, advokatai paruošė ir 
įteikė. Paskui valdžios pro
kuroras davė atsakymą j 
apsigynimo “Brief.” Jis 
griežtai reikalavo, kad ap
sigynimo keliami argumen
tai būtu atmesti, neleidžia
mi kelti ir t. t. Tai va 
šiuo reikalu ir buvo abiejų 
pusių advokatai pašaukti 
pas teisėją, dar jam žodžiu 
išdėstyti savo argumentus.

Apsigynimo advokatai la
bai patenkinti, kad dviem 
pačiais svarbiausiais punk
tais šį kartą teisėjas val
džios reikalavimą atmetė. 
Savo; “Briefe” ir argumen
tuose, žodžiu apsigynimo 
advokatai sakė, kad jie teis
me įrodys, jog iš valdžios 
pusės laukimas kelių de
šimčių metų iškelti kaltini
mą prieš A. Bimbą yra ne
pateisinamas, neleist i n a s, 
neteisėtas, parodęs blogus 
siekius ir t. t. Antras ar
gumentas teisme bus, kad i

čia yra reikalas ne kokių 
ten gaunant'pilietybę nere
guliarumų, bet aiškus poli
tinis persekiojimas, varžy
mas žodžio ir spaudos lais
vės, kad iš Bimbos piliety
bę kėsinamasi atimti tik dėl 
to, kad jis laikosi ir skel
bia tokias mintis, kurios 
kai kam valdžioje nepatin
ka, kurios kritiškai žiūri į 
tam tikrus valdžios žygius 
ir t. t. Valdžios prokuroras 
ypatingai stengėsi šių dvie
jų punktų neleisti teisme 
kelti. Bet teisėjas patvar
kė, kad apsigynimo pusė tu
ri teisę ir turi turėti pro
gą teisme šiais dviem punk
tais argumentuoti ir gintis.

Bet kada pats teismas 
įvyks, apsigynimo advoka
tai dar vis nežino ir negali 
pasakyti. Dar turėsią būti 
atlikta visa eilė formalumų, 
susietų su byla. Jie mano, 

| kad teismas turės įvykti 
dar tik už kelių mėnesių, 
gal tik ateinantį rudenį. 
Matyt, kad teisėjas ir val
džios prokuroras labai rim
tai į šią bylą žiūri. Taip 
pat, žinoma, apsigynimo 
advokatai labai rimtai ir at
sargiai ruošia gynimosi ar
gumentus. Iš abiejų pusių 
paruošti rašyti dokumentai 
nepaprastai ilgi ir sudėtin-! 
gi. Pav., minėtas apsigyni
mo “Brief” susideda iš apie 
20 mašinėle rašytų pusla
pių. Tai, aišku, pareikalau-; 
ja daug darbo ir rūpesčio. 
Galima pridėti, kad šiame 
susitikime teisėjas pagyrė 
apsigynimo advokatus už 
tokį rūpestingą savo argu
mentų paruošimą.

Tai taip dabar stovi šios ;

stnta°^c?-dar'Pg Iš ALDLD 2 Apskrities1 Mieste pasidairius
11 C L 1 Ji 1 L1 1 C *

veikti 1967 m. S 
apartmentinių 
montuojami didesni, seniai 
statyti mediniai pastatai. 
Kurortas, kad ir žiemos 
metu, labai gražus. ~

Nemunas dar neužšalęs, o' metų gruodžio 13 d. “Lais- 
sraunioji Ratnyčėlė, sako,I vės” stalėj, Ozone Park, N. 
niekad neužšala. Šaliata-, Y. Mandatų komisija ra
kiais rožių, bijūnų krūmai portavo, kad delegatų buvo 
ir kitokios gėlės ilsisD -po nuo 7 kuopų. Viso 22. 
stropiai apklotomis sodrių 
eglių šakelėmis.

konferencija
ALDLD 2-ros Apskrities 

konferencija įvyko praeitų

2 Apskrities komiteto ra
portai: Pirmininkas rapor-

Pirmadienį Gerovės de
partamento tarnautojai te- 
bestreikuoja, ir galo strei
kui dar nesimato. Dar gi 
šnąkama apie streiko išplė
timą į kitus miesto depar
tamentus. Taip sako dvi 
unijos, kurios ši 
vadovauja.

Miesto majopa£ Wagneris

streikui

UVlkU. 1 11 luiiiiiiivcio lapui- . . . / ,.. ,
Visur daug prisodinta de- tavo, kad I Apskritis laime- per televiziją ir radiją krei- . • ■» _ • 7 n /-I t va i va Irii n ii• koratyvinių krūmų ir me- j0 lenktynes su 65 naujais 

; džių. Visa Nemuno kran- 
; tinė išsipuošusi didingais ir 

kiek palinkusiais link van
dens įvairiais medžiais.

Kurorto gyventojai vis sa
ko: “Ateikite vasarą, pa
matysite, kaip pas mus gra
žu.” Gražu ir gerą Drus
kininkuose visada.

Atvykau su labai malonia 
mergina, vos tik du mėne- 

| šiai atvykusia iš Brazilijos.
Mergina yra gydoma nuo 
nervų sutrikimo ir nuo ba
davimo. Ji lankė San Paulo 
miesto universitetą. Kada 
ten įvyko perversmas-, įsi
galėjo fašistai, į universite
tą įsiveržė gauja suidiotė- 
jusių niekšų, 5 0 merginų 
biauriausių būdu išniekino

I ir visas nužudė. Išžudė vi
sus fašistams nepalankius 
studentus ir dėstytojus.

Ketvirtame ar penktame 
pastato aukšte atvedė stu-

i dentą prie atviro lango, da-1 
vė penkias minutes laiko pa
sakyti, kas buvo jo bendra- jubiliejaus paminėjimui, 
darbiai. Negavus teigiamo

peši į darbininkus, kad jie. 
nariais, o 2 Apskritis gavo 1 Srįztų į darbą ir paliktų ne- 
tik 16 nauju narių. susipratimus “diskusijoms.”

LLD Centro raportą da- Bet darbininkai atsisako jo 
ve Centro Sekretorius J. raginimą pildyti.
Grybas, pažymėdamas, kad 
vra užsakytos net 3 knygos 
ir tik laukiame, kada mums lietė laivakrovių streikas.

Labai aštriai miestą pa-

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

Mot Klimas keliauja 
po Meksiką

Motiejus Klimas atsiuntė 
atviruką iš savo kelionės 
po Meksiką. Jis ten nu
skrido su grupe amerikie
čių. Aplankys žymiąsias ša
lies vietas, pasigrožės gam
tos grožiu ir -vėl su ta pa
čia grupe parskris.

Saugios ir įdomios kelio
nės jam linkime! V.

prisius. Yra vilties, kad 
greitu laiku gausime. Taip
gi yra planuojama 1965 m. 
išleisti vieną anglų kalba 
knygą, supažindinant Ame
rikoj gimusius lietuvius ir 
abelnai amerikiečius su Lie
tuvos gyvenimu ir jos atlik
tais darbais.

Nutarta, kad sekanti kon
ferencija būtų laikoma spa
lio mėnesį. Nutarta, kad 
kuopos savo parengimuose 
turėtų literatūros stalą ir 
abelnai platintų literatūrą.

Kadangi šiemet sukanka 
50 metų ALDLD gyvavi
mo, tai nutarta surengti 2 
parengimus — viehąZBrook- 
lyne, kitą New Jersey. Taip
gi ir kuopos turi turėti nors 
ir mažesnius parengimus

Tiesiog nutildytas visas di
džiulis uostas. Irgi nesima
to progų greitam sutari
mui ir streiko baigimui. Į 
miestą pribuvo federalinės 
valdžios Darbo departa
mento žmonės laivų kompa
nijas ir streikierius sutai
kinti. Kol kas jų pastangos 
rezultatų neduoda.

Sekmadienį mūsų Niujor
kas tapo užklotas aštuonių 
colių sniegu. Tai pirmas 
toks storas sniegas šiemet. 
Atrodo, kad pagaliau ir pas 
mus prasidėjo tikroji žie
ma. Oro biuras numato ke
liu dienu tikrai žiemišką 
orą. v

Buvo i šaukota musų
atsakymo, “pats iššoko pro spaudos ir kitiems reika-
langą...”

Merginai — Genovaitei 
Cvinkūnaitei—pasisekė pa
sprukti iš miesto, per du 
mėnesius ji slapstėsi miške, 
su išlikusiu bendradarbiu 
pagalba, papirkus policiją,

nepaprastai svarbios bylos kartu su tėveliais, be pini-

lams viso $170.
Perrinktas apskrities ko

mitetas, į kurį įeina sekan
ti:
P. Beeis,
Mikniaus.

Su tuo 
sibaigė.

Naujai išrinktojo senato
riaus Roberto Kenedžio 
žmona pagimdė devintą vai
ką. Sūnus sveria 8 svarus. 
Abudu — motina ir kūdi
kis — jaučiasi gerai.

eiga.
Reporteris

K. Petrikienes laiškas 
iš Druskininkų

1964 m. gruodžio 19 d.
Draugai Laisviečiai:

Nuo gruodžio 16 d. gyve
nu Druskininkuose. Kelione 
iš Vilniaus truko virš tri
jų valandų; mat, kelias vie
tomis slidus, negalima spar
čiai važiuoti.

Atvykusiems pirmoji die
na skiriama poilsiui, antro
ji, po pusryčių, pasimaty
mui su gydytoju, įvairios

dyta, .uždedama purvo iš 
viršaus ir tandžiai gydomą
jį blanketu susupa, uždeda 
dar vieną blanketą, ir taip 
pirmutinį kartą asmuo išbū
va 20 minučių. Po to, ge
rai dušu nusiplovęs apsi
rengia ir privalo pusvalan
dį poilsio kambary pagulė
ti. Sugrįžus iš vonios, dar 
valandą turi pagulėti.

Vartojamame purve ma-'

pasiekti 
Per tris 

dienas jie “maitinosi” van
deniu. Pavyko susirasti 
bendraminčius, kurie juos 
pavalgydino, asmeniškai su
dėjo pinigų pasiekti Tarybų 
valdžios atstovybę:

Mergina laisvai kalba por
tugalų ir ispanų kalbomis, 
skambina pianą ir yra pasi
ryžusi toliau tęsti mokslą 
Vilniaus Universitete.

K. Petrikienė

go, jiems pavyko 
Milaną, Italijoję.

Jau rūpinasi garsinimu 
pasaulinės parodos
Pasaulinės parodos virši

ninkai smarkiai galvoja,
analizės, mankštos ir vonių tosi kai kur dai augment- ga]įma geHau iš-

_• • jos sakelių bei lapų. Pur-
Kokie malonūs čia gydy- vas kaip derlinga trąša su-

nustatymas. jos šakelių bei lapų. Pur-

tojai, seselės ir visi poilsiau- taupomasir išvežiojamas 
tojais besirūpinantieji!

Kad viską deramai su-

garsinti parodą, kuri vėl 
atsidarys balandžio mėnesį 
New Yorke. Jie, sakoma, 
nutarė specialiai kreiptis į

J. Grybas, C. Bready, 
M/’Stakoff ir A.

konferencija už-

Konfer. Sekr.
C. Bready

Skaniai pasivalgysime 
ir gražiai popietę 

praleisime

LDS 13 kuopos susirin
kimas įvyko sausio 6 dieną 
“Laisvės” salėje. Nedaug 
narių tedalyvavo. Tikima
si sekamame susirinkime 
daug daugiau narių turėti, 
nes tai bus laikas dauge-1 
liui savo mokesčius pasimo- 
kėti ir dividendus gauti. /

Valdybos raportas taipgi 
buvo trumpas. Viskas tvar
koje, nariai pradėjo mokėti 
savo mokesčius, paš a 1 p o s 
prašančių ligonių nėra. Sta
sys Titenis tebeserga, bet 
jo pašalpa jau išsibaigusi.

Gruodžio 12 dieną įvy
kęs kuopos banketas pa
vyko visapusiškai. ?' 
įžanga buvo neaukšta, pietų, Polonia Club salėje^ 
tas desėtkų dolerių. Daly- 189 Second Avė., Manhatfh- 
vių galėjo ir daugiau būti, ne.
nes rengėjai buvo pasinio- Į Kalbės atstovas iš Lenkijos 
šę didesniam skaičiui ap- j ambasados Washingtone, 

Įėjimas nemokamas.

Lenkai minės istorinę 
20 metą sukaktį

Amerikos lenkai iškil
mingai minės Lenkijos va
karinių sričių atgavimo 20 
metų sukaktį. Parengimas 

Nors įvyks sausio 17 d., 3 vai. p<|Į

Bus įdomi programa.

tarnauti.
LDS prezidentas J. Ga- 

siūnas raportavo, kad LDS 
vajus naujiems nariams įra
šyti jau prasidėjo sausio 1 
d. Dabar galima įrašyti jau 
ant aukštesnės apdraudos, 
net iki $5,000, pasikelti ap- 
drauda jaunesni nariai gali 
net iki $19,000. Pertvarky
tas dividendų davimo pla
nas taip, kad ilgiau išbuvęs 
narys gali proporcionaliai 
gauti šiek tiek daugiau di
videndų. Patarė1 visiems 
pasiskaityti L D S organe 
LDS Centro Valdybos tari
mus ir kitas LDS informa
cijas.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks vasario 3 die
ną. Patartina nariams da
lyvauti susirinkime ir lai
ku sayo mokesčius pasimo- 
kėti. ’ C 
P. Babarsko brolis mirė 

’ 'LDS 13 kuopos sekreto
rius P. Babarskas prisimi
nė mani kad= jo brolis Ka
zys Babarskas mirė gruo- me name: Pradžia 2 vai. popiet. Su-

Prieš deportavimą 
veiklaus ateivio

Valdžia yra pasimojus 
deportuoti į Lenkiją Joseph 
Sherman, kuris prieš 45 
metus, tik 14 metų būda
mas, su motina atvyko į 
Jungtines Valstijas. Jis 
puolamas todėl, kad jis yra 
veiklus žmogus.

Yra susidaręs Jos. Sher
man gynimo komitetas. Jis 
gerai veikia. Tuo reikale 
sausio 31 d. įvyks susirin
kimas Manhattane Polonia 
Club salėje, 189 Second Ave. 
Prasidės 2 vai. popiet. Bus 
sekmadienis. Po kalbų bus 
graži kultūrinė programa,

Rep.

t

džio 29 d., turėdamas 75 
metus amžiaus.

r lyvauti.
Velionis buvo gimęs Lie- I

• f A 9 a A • . __ _________

PRANEŠIMAI
f l i • < > j r .

PARK, N, Y.
Lietuvių•■•kanjo Bendrovės (Lith. 

Bldg. Corp.) direktorių susirinkimas 
Jvyks sekmadienį sausio; 17, sava- 

sirinkimui bus patiektas metinis ra
portas ir aptarti kiti bendrovės rei
kalai. Prašomi visi direktoriai da- 

J. G.
: (3-4)

tųvoje — Alytaus apylin- 
ekėje, Radžiūnų kaime. A- 
merikon atvykęs apsigyve
no kietosios anglies srityje. 
Virš 50 metų išgyveno Lu
cernemines, Pa. Paliko liū
desyje sūnų, keturias duk
ras, 6 anūkus ir brolį^ Pet
rą. Jo žmona buvo mirus 
kiek pirmiau.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas.

Petrui Babarskui ir ki
tiems artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

LDS 13 kp. narys

ORGANIZACIJŲ ATYDAI!

LDS 1 kuopa nutarė surengi 
banketą — pietus sekmadieni, k<?vo 
28 d., “Laisvės" salėje. Prašome ki
tų organizacijų nieko nerengti tą 
dieną. LDS 1 Kp. Valdyba

(2-3) ■

Suimtas ir iš Floridos 
pargabentas vienas iš tų 
garsiųjų brangakmenių pa- 

i vogė jas Kahn sako: Jeigu 
j likusieji dar nesurasti pa- 
! vogti daiktai iš mužiejaūs 
\ nebus tuojau sugrąžinti, aš 
! plačiausiai atidarysiu savo 
i burną ir paskelbsiu vardus i 
ir pavardes visų, kurie prie I 
tos vagystės yra prisidėję, j 

i Manoma, kad išsigandę kiti 
j vafeys tuos daiktus sugrą- 
; žins muziejui.

Kam jums rūpintis ruoš-1 
pietus namuose, kuomet 

sausio 17 d., sekmadienį, 
galėsite skaniausius pietus j 

! gauti “Laisvės” salėje?) 
Pietus jums paruoš labai 
įgudusios Lietuvių Litera
tūros Draugijos 185 kuopos Į 
gaspadinės. Jums reikia 
tik ateiti ir juos suvalgyti.

Bet dar dau% daugiau: 
gerai, sočiai pasivalgę galė
site pasiklausyti gražios 
programos ir pamatyti įdo
mius. naujus filmus.

Kiek tie pietūs ir visa tai 
jums kaštuos? Ogi tik $2. 
asmeniui.

Pietus pradėsime valgyti 
12:30 valandą. Todėl bū
kite laiku.

Padarykite gero ir ki- 
kitiems: pakvieskite su ju
mis pietauti savo draugus 
ir pažįstamus. Jie bus 
jums dėkingi už pakvieti
mą, 
ti.

ti Policijos komisijonierius 
Murphy griežtai paneigia 

I visas kalbas apie kokių ten 
| rasinių riaušių galimybes. 
Jis sako, kad tokie gandai 
yra leidžiami piktos valios 

’! žmonių ir į juos nereikia 
kreipti dėmesio.

. Rep.

OZONE PARK, N. Y.
LDD 185-tos kuopos susirinkimas 

jvyks 12 d. sausio (January), 2-rą 
vai. popiet, “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Pirmasis 
susirinkimas šių metų turi didelės 
svarbos mūsų organizacijos 50-meti- 
nės, turim kreipt daugiau domės sa
vai darbuotei.

Antras didžiai naudingas išgirst 
biografiniai išsireiškimai, juos sa
kys draugai A. Bernotas ir A. Bim
ba. Neužmirškit būsimų užkandžių. 
Maloniai kviečiame. —Valdyba 

(2-3)

Jauki buvo Jono Juškos 
parinkę

Praėjusį penktadienį “Lais
vės” salėje įvyko Aido cho
ro narių susirinkimas, ku
riame buvo renkama šiems 
metams choro valdyba. A- 
pie tai, tikiu, parašys cho
ro korespondentė.

Man tik rūpi priminti, 
kad po susirinkimo aidie- 
tis ir aktorius Jonas Juš
ka su savo žmonele Magda
lena davė aidiečiams ir tū
liems pašaliečiams nedidelę, 
bet jaukią pariukę — pobū
vėlį su užkandžiais ir ka
vute. Tai Jonas padarė 
paminėdamas' savo dešim
ties metų Aido chore sek- 
retoriavimo sukakti. Šiems 
metams, beje, jis ir vėl iš
rinktas choro sekretorium.

Laike užkandžių buvo ir 
kalbeliu — Jonui ir Mag- 
dutei šiltų linkėjimų. Kal
bėjo: V. Bunkienė, J. La-

žemei tręšti.
Purvo vonių paviljone yra. bartende-
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rius, grožio salonų tarnau
tojus, kad jie pradėtų savo 
klientams kalbėti apie pa
rodos puikybes ir ragintų 
juos parodoje dalyvauti. 
Manoma, kąd šis garsinimo 
būdas pasieks daug žmo
nių.

prasti, reikalinga pačiam! Į4 atskirų patalpų, Kožno-I 
čia pabuvoti. Maistas įvai- je aptarnauja po apie 30 as-1
rus ir gana geras. Kožnam menų per dieną. Kambarių 
atskiras, su visais patogu- sienos baltos, kokliais deng- 
mais, erdvus kambarys. Vi- tos. Švara puiki. Aptar- 

nautojos dirba 6 valandas, 
5 dienas savaitėje, gauna 
mėnesį laiko apmokamų 
atostogų.

Druskininkų kurorte 1964 
m. gydėsi sanatorijose apie 
44,000 žmonių. Viso sana- 
tatorijose yra 98 gdydyto- 

dytojo nurodyta šiluma, jai ir apie 300 medicinos se- 
vandens iš mineralinių šal
tinių. Vanduo sūrus. Pir
mąją dieną reikia vandeny
je išbūti 10 minučių, to
liau—po 5 minutes ilgiau.

Purvo vonia — tai dauge
liui žinoma durpiena. Juo
da kaip derva košė, automa-^ 
tiškai viedrais atgabenama 
į sanatoriją, įkaitinama ir .
ant lovos ištiesto blanketo ■ gauĄama ant naujos stoties 
rieškučiomis pridedama,tai- WiIHamsburge po numeriu:

są parą gerai apšildomas. 
Radijas, televizorius tik 
bendrame poilsio salione.

Man priskirta vieną dieną 
“žemčiūgų vonia,” kitą — 
purvo.

“Žemčiūgų vonia” — tai 
tai maudynė, pilna sulyg gy-

KIEK YRA VISOKIŲ 
VABZDŽIŲ?

Mokslininkai man(k kad 
įvairiausių vabzdžių yra iki 
4,000,000. Jų yra didokų ir 
taip mažyčių, kad tik per 
mikroskopus galima maty
ti..

SO. BROOKLYN, N.Y.
LDS 46 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadienį, sausio-January 13 d., 
7:30 vai. vakare, 1OJ2-O2 Liberty A v., 
Ozone Park, N. Y.

Visi nariai prašomi dalyvauti, bus 
kuopos komisijos raportas už 1964 
ir reikės perrinkti kuopos valdyba 
1965 metams. Taipgi kiti kuopos 4 
reikalai reikės apsvarstyti. k

Komitetai ~
(2-3)

Tuo bukite užtikrin-

kant tai kūno daliai, kurią 
gydytojas pažymi; poilsiau
tojas atsigula, jeigu nuro-

sėlių.
Statoma didelė sanatorija 

“Turistas,” kuri ski r i a m a 
užsieniečiams gydytis. Pla
nuojamas “Turistas” pradės

“ LAISVE ”

380 So. 2nd Street 
kampas Hooper Street

Svaigalą gėrimas ir 
automobilių nelaimės
Miesto policijos departa

mentas paskelbė duomenis 
^pie< automobiliu nelaimes 
praėjusiais metais. Pasiro
do, kad 51 procentai visų 
vairuotojų, kurie žuvo ne
laimėse, buvo girti. Taip 
pat 30 procentai keleivių, 
užmuštų nelaimėse, buvo 
girti. Tai dar vienas įro
dymas, kad gerai įsikaušęs 
žmogus neturėtų vairuoti 
automobilį. Jis ir savo pa
ties ir kito, visai nekalto 
žmogaus, gyvybę pastato į 
pavojų.

LLD 185 Kp. Valldyba

Lankėsi “Laisvėje”
Praėjusią savaitę “Lais

vės” leidykloje lankėsi Jo
nas Ynamaitis iš Union Ci
ty, Conn? Jonas vyko į 
Floridą poilsio, tai ta pačia 
proga buvo sustojęs ir Niu
jorke, ir pas mus.

“Vilnies” Kalendorius, 1965 Metams
Suredagavo Leonas Jonikas

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

Turiningas kūrinys svarbių istorinių infor
macijų. Daug raštų iš įvairių mokslo šakų.
Taipgi yra apsčiai dailiosios literatūros prozoje 
ir poezijoje. Labai naudingas turėti kiekvienos

New Yorkas. — Sausio 
12 dieną miesto majoras R. 
Wagneris City Hali patai- zauskas, I. Mizarienė, L. 
poje turės pasitarimą su 
18 biznierių ir 5 unijų at
stovais reikalais suteikimo 
progų jaunuoliams mokytis 
amatų.

šeimos knygyne.

Gaunamas “Laisvės” Knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Kavaliauskaitė, R. Mizara 
ir patys šeimininkai — Jo-, 
nas ir Magdalena Juškai?’ 
Abiem jiem buvo sugiedo
ta “Ilgiausių metų.”

Duodame niuolaidą platintojams, užsisakantiems 
ne mažiau 5 egzempliorių.
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