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Pažangiųjų Argentinos lietu
vių laikraštis “Vaga” dar pra
ėjusių metų lapkričio 18 d. 
laidoje (mes( tą numerį tega- 
vome tik šiomis dienomis) 
pranešė, jog šalies preziden
tas A. Ilija pasirašė dokumen
tą, “panaikinantį represinius 
dekretus, išleistus ankstesnės, 
valdžios, kuriais buvo varžo- .
mos šalies piliečių žodžio, I {staigų rodo, jog 196a 
spaudos bei susirinkimų lais-1 metais nuo rūkymo mirs 

nuo 125,000 iki 300,000 žmo
nių, v

Tyrimo įstaigos pakarto
ja, kad rūkymas, o ypatin
gai papirosų, kenkia svei-

vės.
Kitais žodžiais, Argentinoje 

grąžinama žmonėms laisvė su
sirinkti, spausdinti, kalbėti, or
ganizuotis.

Galimas daiktas, šis nuta-,

Sako : 1965 metais 125 000 
žmonių mirs nuo rūkymo

Washingtonas. — Prabė- 
Jungtiniųgo metai nuo

Valstijų valdžios komisijos 
paskelbimo, kad rūkymas 
kenkia sveikatai.

National Interagency 
Council on Smoking and 
Health ir United States 
Public Health Service sako, 
kad tyrinėjimo rezultatai iš 
17-kos valdiškų ir privati-

rimas palengvins veiklą ir pa- ka£aį—prisideda prie plau- 
•v nYi m no i c* A >»nrnnrir> ao mot 11- A xžangiesiems Argentinos lietu- 
\]|ams. O tai bus didelis da
lykas !

1964 metų pradžioje, komi
sijos paskelbimas paveikė į 
žmones ir pirmame trijų 
mėnesių laikotarpyje .papi
rosų rūkymas buvo nupuo
lęs virš 10 procentų lygi
nant su 1963 m. Bet visuo
menė graeitai “pamiršo”, 
vėl pradėjo daugiau rūkyti, 
taip, kad per visus 1964 
metus papirosų rūkymas 
tik trimis procentais suma
žėjo lyginant su 1963 metų 
papirosų surūkymu.

Tuo pat kartu cigarų rū
kymas padidėjo, taip pat 
žymiai padidėjo pypkių ta
bako suvartojimas.

American Tobacco Co. ir 
dar keturios didelės kom
panijos skundžiasi, kad 
JAV valdžios komisijos pa
skelbimas pakenkė jų biz-

“LAISVES” VAJUS 1 1 Viitagonas už dar didesnį
GAVIMUI naujų skaitytojų 

Vajus oficialiai baigsis Sausio-January 15 d. 
KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS:

— 0 —

Buvęs amerikietis rašytojas 
ir veikėjas Karolis Vairas - 
Račkauskas savo laiške, kurį 
tik neseniai gavau, primena 
tokį dalyką:

“Savo gerbiamoje “Laisvė
je” galite paminėti, kad aš, 
bene pirmas iš lietuvių rašy-1 
tojų, savo asmeninę bibliote
ką ir personalinį archyvą ati
daviau Kauno Literatūros Mu
ziejui ...”

Be abejonės, turtinga rašy
tojo biblioteka ir archyvas tu
rės didžiulės vertės ir busimo
sioms kartoms.

Beje, K. V. Račkauskas jau 
baigė rašyti savo apysaką 
apie kun. VI. Dembskį.

“Dabar, sako jis, draugų 
patinamas, pradėjau rašyti 
panašų veikalą apie d-rą Jo-.

čių vėžio.
Dr. Luther L. Terry, 

viršininkas iš US Public 
Health Service, sako, kad niui ir Šerų vertė sumažėjo.

Sako: JAV lobsta 
iš Jungt. Tautų

Maskva. — “Pravda” ra-

Kinijos lėktuvai 
virš Tonkino

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Centrinė žval- !šo, kad be reikalo Jungti- 
gybos Agentūra (ČIA) skel- nės Valstijos giriasi, būk 
bia, kad dabar Kinijos ga- jos daug aukoja palaiky- 
lingi mūšio lėktuvai “MIG- mui Jungtinių Tautų, tik- 
21” skraido virš Tonkino rumoje Jungtinės Valstijos 
įlankos, iš kurios pirmiau darosi pelno iš Jungtinių 
kelis kartus JAV lėktuvai 
ir karo laivai puolė Šiaurės 
Vietnamo respubliką.

žvalgyba sako, kad Kini
jos lėktuvai bazuojasi jos 

ną' šliupą, kuris, gyvas būda-j Hainano saloje, iŠ jos skren- 
mas, prašė, kad būčiau jo bi-;da per Tonkino įlanką į 
ografu, ir perdavė šiek tiek šiaurės Vietnamo respubli-
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Prašome įsitemyti: šitie ne paskutiniai .rezultatai. 

Bet vajus oficialiai pasibaigė su sausio (Jan) 15 d., o 
paskutinius rezultatus paskelbsime, kai viskas bus su
tvarkyta. Po sausio 15 d. punktai nebus duodami.

Šį sykį i punktai pasikeitė sekamai: Prie Connecticut 
valstijos pasidarbavo Amelia Yuskovic, stamfordietė, 
L. Žemaitienė, hartfordietė, J. Čepukaitis, forestvillie-

(Tąsa 6-tame puslapyje)

S Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence, Mass...............

Žemaitis, Baltimore, Md. 
i Chester, Pa................................
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LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 
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M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
V. Taraškienė—B. Sutkus,

San Francisco, Calif..........
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Jau tu-svarbios medžiagos.
riu apie 130 pusi, beveik 
baigtų.

ką, o paskui grįžta atgal.
baigtų. Mana^u kad knVga. žvalgyba sako kad saloje 
bus apie .400 puslapių mašin-1 buk yia iki 100 Kinijos
raščio MIG-21” lėktuvų.

Tautų buvimo New Yorke.
“Pravda” rašo, kad JAV 

biznieriai per metus iš 
Jungtinių Tautų delegacijų 
pasidaro apie $40,000,000 
pelno, nes į Jungtines Tau
tas yra suvažiavę iš virš 
šimto šalių delegacijos, jos 
turi skaitlingus persona
lus, o vis tai turtingi žmo
nės, kurie daug reikmenų 
perka.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Prezi-

Tenka stebėtis K. V. Rač- i 
kausko energija. Ir iš kur jis : 
jos semiasi? Juk tai žmogus, j 
peržengęs 82-jų metų slenks-' 
tį.- Ir vis dirba ir dirba!

Na, geriausios Karoliui sėk- dentas Johnsonas prašys 
Kongreso, kad civilinių vei- 

'kimui erdvių užkariavimui 
11965 metais būtų skiriama 
Į $5,250,000,000.

UI }

mes!

Juozas Baltušis rašo: 
“Šiandien, gruodžio 6 

septynioliktą valandą visi 
sim sveikinti drg. Kazį Boru
tą. Sveikinsim jo amžiaus 60 
metų sukakties proga. Nuei
sim į namus, nes sirguliuoja 

k žmogus. Oficialus jo pager
bimas įvyks sausio 16 d. Įžy
mius tai mūsų rašytojas, ne tik 
pats daug parašęs, bet ir 
įkvėpęs kitus rašyti. Atvirai 
kalbant, tai mano pirmasis ir 
tikrasis literatūrinis mokyto
jas. Jei ne jis, vargu bau bū
čiau šiandien literatūros dar
bininkų tarpe. Jis pirmas pa
tikėjo manim, paragino, pa
skatino ir net privertė rašyti. 
Už tai aš jam dėkingas be 
galo ir be krašto.”

Maskva. — Tarybų Są
junga bandys naujas toli
mo siekimo raketas į Ramų
jį vandenyną. Jas šaudys 
nuo sausio 11 iki kovo 1 d.

Jakarta. — Indonezijos
Rangūnas, Burma.—Vai-' prezidentas Sukamo ir Ko- 

džia sako, kad plečiasi par- munistų partijos vadas D. 
tizanų veikimas penkiose N. Aidit’as tarėsi su kitų 
provincijose.

niai buvo sunešę klumpes į 
Čikagą. “Naujienos” rašo, 
kad ten “buvo aptarti laisvų
jų lietuvių uždaviniai.” “Lais
vaisiais” jie vadina “veiks-j 
nius,” ' šmeižiančius Tarybų, 
Lietuvą.

Bet “veiksnių” balsas į dan- 
- gų neina. Tarybų Lietuva žy- 
' giuoja pirmyn, šiemet ji švęs 

Šia proga lai būva ir mums savo sidabrinį jubiliejų. Ir 
leista palinkėti jubiliatui Ka- jam žmonės sparčiai ruošiasi, 
ziui Borutai: geriausios svei- Gyvenimas Lietuvoje virte

Tautos 
atplaušų kliedėjimai neturi jo-lf3„qc 
kios reikšmės. !

šalių diplomatais, ir juos 
į informavo, kodėl Indonezi- • 

j ja iš Jungtinių Tautų pasi
traukė.

Berlynas. — Berlyniečiai 
i paminėjo ketvėrių metų 
Pietų Vietnamo partizanų 
kovos sukaktį ir pažadėjo 
jiems pagalbą.

katos, ilgo amžiaus, ąėkmės1 verda visose srityse, 
kūrybojeI..

Na, o “pats J. Baltušis tebe
rašo savo įspūdžius iš kelio
nės Amerikoje. Puikūs jo 
įspūdžiai. Tik talentingas, 
akylas ir ausylas žmogus ga
li taip parašyti, šiuo metu jo 
įspūdžiai tęsiniais eina “Lite- 
fetūras ir menas” laikraštyje; 
neužilgo jie bus atspausdinti 
knygoje. .

Londonas. — Sulaukęs 79 
metų mirė E. Alexander, 
tris kartus buvęs pirmasis 
Anglijos karo laivyno lor-

a

JAV apsiginklavimą
Washingtonas./— Prezi-, kalinga apie 10 bilijonų do- 

dentas Johnsonas suplana- 1 ‘ * 
vo 1965 metams Jungtinių

į Valstijų biudžetą, tai yra jos komandieriai nepasilie- 
valstybines pajamas, šimtą ka nuo raketų ir lėktuvų 
bilijonų dolerių. Iš tos su- viršininkų.
mos militarizmui skiriama m:^/tQ Qfui non non Pentagonas, tai Jungtinių
^4y,dOU,UUO,OUU. Valstijų militarinis centras

Bet Pentagone generolai Washingtone. Milžiniškas

leriu.
Karinio laivyno ir armi-

Punktai 
... 8869 
... 8128 
... 4504į 
... 4402 
... 3992 
... 3022 ir admirolai nepasitenkinę- penkių aukštų pastatas, ku- 
... 2984 
... 2960 
... 2904 
... 2208

jie reikalauja dar didesnių 
sumų. Komandieriai gink
luotųjų jėgų raketoms rei
kalauja vien “Nike” raketų 
gaminimui septyniolikos bi
lijonų dolerių. Atominių ra-

... 860'ketų “Polaris” viršininkai 
576 reikalauja dar daugiau.
460 Tuo pat kartu karinio or- 

laivyno generolai reikalau- 
408 ja statyti .1,500 bombone- 
408, šių “F-lll,” kurių pastaty-

ris pastatytas 34 akrų plo- 1 
te. Jo pastatymui ir įren
gimui 1943 metais buvo iš
leista $83,000,000. Ten dirba 
26,500 žmonių: generolų, 
admirolų, visokių karinin
kų, žvalgų ir raštinių tar
nautojų.

432

372
288

288
324
144

36

mui ir įrengimui būtų rei-

Washingtonas. — Japoni
jos premjeras E. Šato lan
kėsi Washingtone ir tarėsi 
su prezidentu Johnsonu.

1,600 reikalavo 
priimti biliu

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Kongresui atsi
darius^ į Washingtoną auto
busais, traukiniais ir auto-

J. Grybas išvyko 
į suvažiavimą

Sekmadienį, sausio 17 
dieną, Chicagoje,' įvyksta 
tarptautinis priešnaciškas 
suvažiavimas, tai yra. vei

Prezidentas apie 
mokslo reikalus

Washingtonas. — Sausio (rėš pasisekimo, jeigu 
12 dieną prezidentas John-1 čiai bus ignorantai. 
sonas pateikė Kongres u i i Prezidentas sakė, 
specialų raportą mokslo rei
kalais, su pasiūlymais.

kad
dabar viešose mokyklose 
proporcionaliai per metus / 
kiekvieno vaiko mokymui

mobiliais:’šuV&žislvo •virš' kalais nuinaskuoti hitleri- 
1,6000 organizacijų atstovų 
ir taip žymių žmonių, kurie 
reikalavo, kad tuojau būtų 
priimta “Medicare”’bilius.

Daugiausiai buvo atvy
kusių iš New Yorko ir kitų 
didmiesčių. Jie matėsi su 
savo valstijų senatoriais ir 

pilie- kongresmanais ir jiems per
statė, kaip būtinai yra rei
kalinga tuojau priimti me- 
dikalės pagalbos seneliams

ninkus, kurie atvykę į- mūsų

‘ Jonas Grybas išvyko į 
taip svarbų suvažiavimą at
stovauti Lietuvių Literatū
ros Draugiją, kurios yra 
CK sekretoriumi, ir Lietu
vių Meno Sąjungą, kurioje 
jis daug veikia.

Varšuva. — Sausio 10 d. 
čionai buvo šiltas ir lietin
gas oras.

Prezidentas sakė, kad da- yra išleidžiama po $450, tuo VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
Įbar vienas iš kiekvienų 3-jų 

mokinių negali pasiekti vi
durinių mokyklų (high 
schools), kad kiekvienais 
metais 100,000 mokinių, bai
gusių “high school” mokyk
las neturi progų eiti į kole
gijas, nes neturi išteklių. 
Tuo pat kartu naujieji dar
bai reikalauja, kad darbi
ninkai būtų daugiau išsila
vinę — baigę aukštesnes , 
mokyklas.

Mokslas turi būti 
pirmoje vietoje 
ų

Prezidentas sakė: Aš siū
lau, kad 89-tasis Kongresas 
įsipareigotų ir mes paskelb
tume, jog mūsų valstybinis 
tikslas yra suteikti kiekvie
nam progą mokytis. Kiek
vienas vaikas turi būti pa- 

I drąsinamas siekti mokslo 
tiek, kiek jis yra tinkamas. 
To mes norime ne tik jo ge
rovei, bet ir tautos gerovei. 
Niekaš kitas taip nėra svar
bu mūsų ateičiai, kaip 
mokslas: nei militarinis pa
siruošimas, nes jis bus

Manila. Pampangos pro- |jever^s> jeigu mes neturė-šiandien, gruodžio 15 d., 
Statler-Hilton viešbutyje, Man- vincijoje, Filipinuose, išsi- 
hattane, bus pagerbtas įžy-1 plėtė partizanų veikimas, 
mus amerikietis — Aleksand
ra# Trachtenbergas jo 80 me
tų sukakties proga.

i
Sveikinu garbingą jubiliatą, . . .v. - . .. ,

didžiai nusipelniusį Amerikos kongreso (greičiau priimti musų demokratine santvar-
Neseniai lietuviškieji veiks- darbo žmonėms! ‘“Medicare” bilių. ■ .......

sime proto išlaikymui pa
saulio taikos, nei mūsų eko
nomikos gamyba, kuri ne
gali turėti pasisekimo be iš- 

, nei
Washingtonas. — AFL- gan nucu 

CIO unijos reikalauja JAV lavintos darbo jėgos,

ka išlaikymui laisvės netu-

gi kartu užlaikymui jaunų 
nusikaltėlių išleidžiama po 
$1,800, sulaikymo namuose ‘ 
po $2,500, o kalinių kalėji
muose po $3,500 metams.

Prezidentas sakė, kad bū
tinai yra reikalinga pasta
tyti 400,000 naujų mokyklų 
kambarių, nes dabartinių 
pusė jau yra seni, virš 
30 metų.

Katalikai ir 
Konstitucija

Prezidentas Johnso n a s 
ragino Kongresą, kad šie
met pradinių mokyklų pa
galbai būtų skiriama $1,- 
515,000,000, ir iš tų pinigų 
dalis būtų teikiama pagal
bos katalikų ir privatinėms 
mokykloms.

National Catholic Educa
tion Ass’n tuojau už tą pa
siūlymą pasisakė, Už jį pa
sisakė dalis senatorių ir 
konrgresmanų, bet kai ku
rie stato klausimą: Ar tas 
neprieštarauja Jungti n i ų 
Valstijų Konstitucijai, kuri 
bažnyčią skiria nuo valsty

bės?
z Prezidento 

pasiūlymai
Prezidentas Johnso n a s 

siūlo $1,515,000,000 sekamai 
paskirstyti: bilijoną dolerių

po

Panama. — Nacionalė 
gvardija mėtė ašarų bom
bas į 2,000 
monstraciją. 
kalavo JAV 
Panamos.

studentų de- 
Studentai rei- 
pasitraukti iš

Jakarta. — Indonezi j a 
kaltina Angliją, kad ji kon
centruoja savo militarines 
jėgas Malaizijoje prieš In
doneziją.

Paryžius. — Vengrijos 
Užsienio ministras Janos 
Peteris diskusavo su Pran
cūzijos vyriausybe apie Va
karų Vokietiją, kuri po 
priedanga “apsigynimo nuo 
komunizmo” militarines jė
gas ruošia agresijoms.

Panama. — Per keturias 
dienas Panamos studentai 
demonstravo ir reikalavo 
panaikinti 1903 metų Pana
mos kanalo sutartį.duoti viešoms pradinėms 

mokykloms/ iš kurių dalis 
pinigų būtų vartojama tei
kimui ekonominės pagalbos 
vaikams, kuriems ji reika
linga.

$100,000,000 duoti knygų
pagaminimui, viešoms ir 
katalikų mokykloms ir bib
liotekoms.

$100,000,000 išleisti įstei
gimui viešųjų ir katalikų 
mokyklų bendro apšvietos 
centro.

$260,000,000 skirti pagal
bai studentų, kurie nori to- j Sausio 9 d. čionai mokomą- 

jame lėktuve įvyko nelaimė 
ir buvo užmušta du lietu
viai : inžinierius Arvydas 
Rimas ir jo bičiulis Donatas 
Venckus. Pastaruoju laiku 
jie gyveno Chicagoje. Čio-

1S I
į Maskva. — Profesoroius 
Nikalojus Bogoliubovas iš
rinktas direktoriumi Insti
tuto tyrimui niuklinės ener
gijos.

Maskva. —TSRS premje
ras A. Kosyginas ateinan
čią vasarą vizituos Angliją.

lėktuvo nelaimėje 
žuvo lietuviai

San Francisco, Calif. —

liau mokytis, bet neturi/iš
teklių. z

Prezidentas, siūlydamas 
šį planą, sakė, kad jis pra
šo mažos sumos pinigų taip 
svarbiam reikalui. 1964 me
tais apšvietos reikalams bu- nai jie veikė iš San Carlos 
vo skirta $1,300,000,000. skra jojimo mokyklos.
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Kas ką rašo ir sako
JUGOSLAVėS — GRA- I siuntęs į Lietuvą, nes užten-
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Plieno darbininkų unijoje
JUNGTINĖ Plieno Darbininkų Unija yra .viena iš 

pačių stambiausių unijų visose Jungtinėse Valstijose. Ji 
turi 1,200,000 narių. Jai jau daug metų vadovauja pre
zidentas David John McDonaldas. Tokia milžiniška or
ganizacija, žinoma, turi gražių armiją gerai apmokamų 
organizatorių, kurie paklusniai padeda prezidentui uni
ją valdyti. Per eilę metų vis keldamasis sau algą, McDo
naldas šiandien gauna $50,000 metinę algą!

Natūralu ir suprantama, kodėl McDonaldas nega
li pakęsti jokios opozicijos, . ir visus, kurie norėtų jį iš 
prezidento sosto išversti, apšaukia unijos priešais. Ir, 
reikia pasakyti, iki šiol jam puikiai pavykdavo su bet ko
kia opozicija susidoroti. Tačiau protesto balsai nenutilo.

Ir va ateina nauji unijos vadovybės rinkimai Jie 
įvyks vasario 9 d. Net derybos unijos su plieno kompani
jomis dėl naujo kontrakto atidėtos iki po unijos rinki
mų. Matyt, prezidentas McDonaldas yra rimtai susirūpi
nęs.

Kas atsitiko? Kame “pavojus?” Kam toks susirūpi
nimas? Ogi paaiški, kad šį kartą yra susidariusi tikrai 
rimta jo vadovybei opozicija. Jo vietą užimti pasimojo 
tos pačios unijos iždininkas - sekretorius lorwith Wil
bur Abel. Jis dabar važinėja po miestus, laiko susirinki
mus su plieno darbininkais ir agituoja pakeisti unijos 
vadovybę, išrenkant jį unijos prezidentu. Mitingai, sako
ma, labai sėkmingi. Eiliniai unijos nariai Abeliui karštai 
ploja.

Kokius argumentus Abelis iškelia prieš McDonaldo 
prezidentavimą? Faktinai jis turi tiktai vieną didelį ar
gumentą, būtent, kad McDonaldas per daug supenėjo, 
kad jis per daug metų jau susidraugavo su plieno kom
panijų viršininkais ir valdžios pareigūnais, beveik visiš
kai ^pamiršdamas plieno darbininkų reikalus. Plieno fa
brikuose sąlygos nepakenčiamos, o unijos vadovybė ne
sirūpina jas pataisyti. Kitas prezidentas geriau dalykus 
sutvarkytų. Todėl, girdi, išrinkite mane, Abelį!

Betgi nesnaudžia ir McDonaldas. Tiesa, jis turi uni
jos seniai padarytą nutarimą, kad ir pasitraukęs iš vado
vybės jis gaus iš unijos $25,000 metinę pensiją iki gyvos 
galvos, bet vis tiek geriau $50,000, negu pusė tiek! Todėl 
prezideAtas puola opoziciją, ypač Abelį. Abelis ir jo pa-‘ 
sekėjai esą pasimoję uniją “sugriauti”! Tik jis galėsiąs 
derybose su kompanijomis išsiderėti unijos nariams 
naujų ir didelių laimėjimų.

Ži&ohra, senajam prezidentui tvirtai simpatiziuoja 
komercinė spauda. Todėl jis neabejoja savo laimėjimu 
vasario 9 dieną.

Bet visko gali būti. Galimas daiktas, kad eiliniuose 
nariuose nepasitenkinimas savo aukšta ja vadovybe toks 
didelis ir gilus, jog jie nuspręs savo dabartinį prezidentą 
pasiųsti “ant pensijos”. Tai būtų didelis stebuklas!

Nereikia nė sakyti, jog pakeitimas plieno darbinin
kų unijoje vadovybės garsiai nuskambėtų per visas kitas 
mūsų darbo unijas, kurias daugumoje taip pat valdo ne
didelės konservatyviškos klikos. Tai būtų didelis padrą
sinimas visų unijų nariams pradėti galvoti apie savo va
dovybės pakeitimą naujais, kovingais žmonėmis.

ŽIAUSIOS MOTERYS 
PASAULYJE

Clevęlando smetonininkų 
organo “Dirvos” korespon
dentas Vakarų Vokietijoje 
Vyt. Alseika buvęs nuvykęs 
į Jugoslayiją • ir pateikia 
saują įspūdžių.

Alseika giria Jugoslavi
joje patarnavimą.’ Rašo:

Būdamas geležinkeliečių glo
boje, Dirvos bendradarbis pir
miausia kreipėsi į turistus ap
tarnaujantį geležinkelių kelio
nės biurą. šiame ir kituose 
biuruose ar pinigų keitimo vie
tose greitai patyrei skirtumą 
— jei palygini su tokiais biu
rais Austrijoje, kad ir Villach 
mieste — jugoslavų naudai. 
Kai austrės, vidutirtio amžiaus 
išpuikusios damos, turistą in
formuoja nenoriai ir, rodos, 
nori juo greičiau nusikratyti, 
tai jugoslavės — jaunos mer
ginos nepaprastai mandagios 
ir linkusios patenkinti visus 
keleivius — informacinio po
būdžio — norus.

Bet jau tomis Jugoslavi
jos moterimis “Dirvos” ko
respondentas tiesiog susi
žavėjo. Jis rašo:

Beskubant Liubljanos gatvė
mis, pakeliui padarius vieną 
kitą foto nuotrauką, negali 
nepastebėti dar vieno būdingo 
bruožo—- moterų grožio. Grei
čiausiai čia “kaltas” tas gy
ventojų mišinys, gal dar kas, 
tačiau visai objektyviai teks 
pripažinti: Jugoslavijos mote
rys bene bus pačios gražiau
sios visame kontinente. -

Gerai, kad Alseika nors 
tiek gero surado komunis
tinėje Jugoslavijoje.

ką lietuviškų ir visus gauna.
Ne tik “Tėviškės, žibu

riai” bet visa klerikalų, 
menševikų ir smetonininkų 
spauda savo skaitytojus 
nuodija melu, būk susiraši
nėjimas su Lietuvos žmonė
mis yra pavojingas. Gerai, 
kad šis “T. Ž.” skaitytojas 
tiems melagiams nušluostė 
nosį.

Tegu lankosi...
JAU ESĄ ..SUSITARTA, kad Tarybų Sąjungos 

premjeras Kosyginas greitoje ateityje lankysis Anglijo
je, o vėliau Anglijos premjeras Wilsonas vyks į Tarybų 
Sąjungą. Kalbos eina, kad nepraeis be rezultatų ir mūsų 
prezidento pastaba, kad Kosyginas čia būtų pageidauja
mas svečias. Tačiau gal pirmiau tektų prezidentui John- 
sonui apsilankyti Tarybų Sąjungoje. Mat, anais metais 
Tarybų Sąjungos premjeras Chruščiovas čionai lankėsi, 
tai dabar kaleina turėtų būti mūsų prezidentui aplanky
ti Tarybų Sąjungą.

Kaip ten bebūtų, mes labai pritariame vienų pas ki
tus lankymosi idėjai. Geresnė, gilesnė vieni kitų pažintis 
padeda geriau ir greičiau susikalbėti.

IŠMOKĘ Iš KOMERCI
NĖS SPAUDOS

Kunigų “Draugo” redak
toriai labai gudravo j a savo 
žinių bei straipsnių antraš
tėmis. Dažnai antraštė/ nie
ko neturi su žinių turiniu. 
Mat, jie žino, kad jų skaity- 

! tojai labai paviršutiniškai 
' skaito tik antraštes ir jo
mis “šviečiasi”. Tai kapita
listinių didlapių skaityto
jams apgaudinėti metodą.

Pav., sausio 7 d. žinios 
keturių skilčių antraštė 
skamba: “Turkai parla
mentarai nušvilpė Sovietų 
Rusijos Podgorny”. Betgi 
pačioje žinioje nieko pana
šaus nesiranda. Joje tik tiek 
pasakyta, kad parlamente, 
Podgornui kalbant, saujelė 
reakcionierių “rankomis 
daužė suolus”. Podgorny 
pasakė kalbą ištisai, kriti
kavo NATO politiką ir 
“taip pat ragino kitus kra
štus susilaikyti nuo įsikiši
mo—specialiai nuo karinio 
įsikišimo—Kipre”.

Įsivaizduokite, kaip “ap- 
sišvies” tie “Draugo” skai
tytojai, kurie neturęs kan
trybės tą ilgą ir nuobodžią 
žinią perskaityti. Jie “ži
nos”, kad Podgorny” iš ti
krųjų buvo “nušvilptas”.

IR NUŠLUOSTĖ JIEMS 
NEŠVARIĄ NOSĮ

GRAŽIAI PRISIMINĖ 
JONO KAŠKAIČIO 80-j į 
GIMTADIENĮ

Vilniaus “Tiesoje” sausio 
5 d. straipsnyje “Aktyvus 
kovotojas, nuoširdus drau
gas” Romas šarmaitis pri
simena mūsų buvusio gero 
draugo ir veikėjo Jono Kaš- 
kaičio - Kaškevičiaus 80-j į 
gimtadienį. Gražiai perbė
gęs draugo ilgo gyvenimo 
ir veiklos kelią, autorius sa
vo straipsnyje sako:

Atvykęs 1959 m. su turistais 
į Lietuvą, J. Kaškaitis pasili
ko gyventi Vilniuje. Gyvenda
mas Vilniuje, J. Kaškaitis ir 
toliau palaikė glaudžius ry
šius su JAV likusiais kovos 
draugais. Jis siuntinėjo pa
žangiųjų lietuvių laikraščiams 
straipsnius apie Tarybų Lietu
vos gyvenimą. Tarybinių mok
slinių įstaigų prašomas, J. 
Kaškaitis atliko nemažą bib
liografinį darbą, aiškindamas 
“Laisvės”, “Vilnies” straipsnių 
autorių slapyvardžius. Pa
kviestas bąndradarbiauti Vil
niuje leidžiamoje Mažojoje 
lietuviškoje tarybinėje enci
klopedijoje, jis uoliai rinko 
medžiagą JAV pažangiųjų 
lietuvių veikėjų biografijoms.

J. Kaškaitis buvo nepapras
tai nuoširdus ir paslaugus. Jis 
visada stengdavosi kiek galė
damas padėti visiems į jį be
sikreipiantiems.

Atsitiktinai persišaldęs, J. 
Kaškaitis sunkiai susirgo ir 
1963 metų gruodžio 30 dieną 
mirė. Palaidotas jis Vilniaus 
Antakalnio Karių kapinėse. 
Tąrybų Lietuvos vyriausybės 
nutarimu rengiamas projektas 
jo antkapiniam paminklui pa
statyti. Gana gausus J. Kaš- 
kaičio rankraštinis palikimas 
yra jau istorijos institute, kaip 
medžiaga JAV pažangiųjų 
lietuvių judėjimo istorijai.

Paminėdama šiandien J. 
Kaškaitį, Tarybų Lietuva pa
gerbia jo asmenyje JAV lietu
vių pažangų veikėją, ištikimą 
darbo žmonių reikalų gynėją, 
aktyvų visuomenininką, įnešu
sį svarbų indėlį į lietuvių tau
tos kultūros lobyną.

Atitaisome klaidą
Gerbiamoji Redakcija:

Mano straipsnyje “Lietu
vių gramatikos genezė,” tū
pusiame “Laisvėje” š. m. 
sausio 12 d., korektoriaus 
pražiūrėta vienas reikšmin
gas žodis—Avižonio,” o be 
jo visas sakinys lieka nesu
prantamas, be jokios pras
mės. Rankraštyje sakinys 
parašytas sekamai:

“Prie savo’ slapyvardžio 
Kriaušaitis — pridėjo Avi
žonio vardą Petras, tuo pa
žymėdamas, kad tai jų abie
jų darbas.”

Tą korektūros klaidą bū
tinai reikia atitaisyti.

Marksistinių knygų 
leidyklos jibiliejus

Sausio 15 d. New Yorke 
bus iškilmingai atžymėta 
dvilypė sukaktis: .Interna
tional Publishers Associ- 
ątes 40 metų ir pirmojo šios 
įstaigos prezidento Alexan
der Trachtenbergo 80 metų 
sukaktis.

A. Trachtenbergas prieš 
40 metų suplanavo įsteigti 
marksistinnių knygų leidy
klą. Gavęs tarp marksistų 
pritarimą, jis ėmėsi darbo. 
Kai buvo sukurta minima 
leidykla, tai jis buvo 'išrink
tas jos prezidentu ir vedė
ju.

International Publishers 
per tuos 40 metų išleido to
nus marksistinių knygų. Tai 
vienatinė Jungtinių Vals
tijų leidykla, kuri tiek daug 
didžiulių marksistinių vei
kalų yra išleidusi.

1954 metais buvo išleista 
knyga “Looking Forward”, 
parašyta 19 amerikiečių au
torių. Tai buvo atžymėji- 
mas 30 metų nuo šios lei
dyklos susikūrimo. Į porą 
mėnesių autoriai parašė 
jiems skirtas dalis. Tai bu
vo pasiniojimas prieš fašis
tinį Smitho aktą, nuo kurio 
tiek daug pažangiųjų visuo
menės veikėjų nukentėjo.

International Publishers 
vedėjas A. Trachtenbergas 
buvo areštuotas ir nuteis
tas trejiems metams įkali
nimu.- Tuo metu jis turėjo 
70 metų amžiaus. Jis buvo 
kaltintas “suakalbiavimu 
mokyti ir propaguoti jėga 
įg prievarta JAV valdžios 
nupvertimą”.

Teismabutyje jis pareiš
kė, kad valdžia pasimojusi 
jam laisvę atimti darbo 
žmonėms naudingas knygas 
leisti. Jeigu jam kalėjimas 
skiriamas, tai kartu ir 
“knygos įkalinamos”. Nepai
sant reakcijos, daugelio 
žmonių kalinimo, knygos 
pasiliko galinga jėga kovo
je prieš Smitho ir kitus fa
šistinius aktus.

Teisiant 12 pasižymėjusių 
visuomenės veikėjų teisma- 
butin buvo atvežtos ir In
ternational Publishers išlei
stos knygos, iš kurių kal
tintojai sėmėsi medžiagos 
įrodymui, kad kaltinamieji 
skelbė iš šių knygų paimtą 
mokymą “jėga ir prievarta 
nuversti valdžią”.

Nors daugelis marksistų 
turėjo ilgus metus kalėji
muose išbūti, bet reakcija 
neatsiekė to, ko siekėsi. 
Marksistinių knygų leidyk
los ir kita marksistinė spau
da laimėjo pergalę.

Ši pergalė bus atžymėta 
sausio 15 d. Statler-Hilton 
viešbutyje, 32 St. ir 7 Avė., 
New Yorke. Pradžia . 7:30 
vai. vakare. Kartu bus at
žymėta International Pub
lishers 40 metų ir A. Trach
tenbergo 80 metų sukaktis.

Claudia Jones

aktyviai dalyvavo marksis
tiniame judėjime. Ji važi
nėjo su prakalbomis, raši
nėjo marksistinei spaudai, 
dalyvavo streikuose ir kito
se darbo žmonių kovose.

1915 m. vasario 21 d. ji 
gimė Trinidade, negrų šei
moje. Į Jungtines Valstijas 
ji buvo atvežta tik 9 metų 
amžiaus. 1951 metais ji bu
vo areštuota ir kartu su 17 
kovotojų kaltinta mokymu 
“jėga ir prievarta nuversti 
valdžia”. 1955 metais Clau
dia Jones, kartu su Eliza
beth Gurley Flynn ir Betty 
Gannett buvo uždaryta fe- 
deralinianiame k a lė j i m e 
Alderson, W. Va. Kalėjime 
ji susirgo širdies sunegala
vimu. Išbuvusi įkalinta vie
nerius mV;.s ji buvo išde- 
po r tuo ta.

1964 metų gruodžio 29 d. 
nuo širdies smūgio ši darbo 
žmonių švietėja ir jų reika
lų gynčja amžinai' užmer
kė akis Anglijoje.

Jos mirtis — didžiulis pa
žangiajam judėjimui nuo
stolis.

Gold water iui padėjo
New Yorke randasi troc- 

kįstų centrelis, pasivadinęs 
Socialist Workers Party. 
Savo grupeles jis turi dar 
keliuose miestuose. Išleidi- 
nėja laikraštuką “The Mili
tant”.

Visuomet rinkimuose tro- 
ckistai setengiasi pastatyti 
savo kandidatus, nors ir vi
sai mažai tegauna balsų. 
1964 metais jie pastatė ne
grą DeBerry kandidatu 
prezidento vietai, manyda
mi atitraukti nemaža balsų 
nuo demokratų kandidato 
Johnsono. Bet jiems mizer- 
nai pavyko . pasitarnauti 

' respublikonui Goldwateriui.
DeBerry surinko apie 32,- 

000 balsų, kuomet 1960 m. 
trockistų kandidatas Dobbs 
buvo gavęs api# 40,000 bal
sų. Dar prasčiau New Yor- 
ko valstijoje trockistai pa
sirodė, kuomet jų kandida
tas senatoriaus vietai Rich
ard Garza tegavo 2,943 bal
sus, o 1962 m. jų kandida
tas Carl Feingold buvo ga
vęs net 13,510 b.

Prieš pat rinkimus troc
kistai susikoncentravo 
smarkiausia kovoti prieš 
demokratų kandidatus ir 
kartu prieš visus progresy
vius, kurie smarkiausia ko
vojo respublikonus. Troc
kistai taipgi įžūliai niekino 
ir dabar nuolat šmeižia Ta
rybų Sąjungą ir jos vado
vus. į

Sektantinės Socialist La
bor Party kandidatas E. 
Hess surinko 42,511 balsų, 
o 1960 m. jos kandidatas 
prezidento vietai buvo ga
vęs 46,500 balsų. Ji taipgi 
pasižymi pažangiųjų veiki
mo skaldymu, Tarybų Są
jungos šmeižimu.

NAUJI RAŠTAI

Labai svarbi knyga
Du Amerikos žumalistaų 

David Wise ir Thomas B. 
Ross, parašė labai įdomią 
knygą, kurią išleido Ran
dom House leidykla Niu
jorke. Knyga pavadinta 
“The Invisible Government” 
(“Nematomoji valdžia”). 
Knygos autoriai surinko iš 
pirminių šaltinių labai daug 
nepaprastai įdomios me
džiagos apie veiklą mūsų* 
krašto žvalgybos, turinčios 
daugelį skyrių, visaip pasi
vadinusių ir veikiančių įvai
ri o m i s šnipinė jimoformo- 
mis. Daugelyje atvejų žval
gybos skyriai veikia prisi
dengę vardu tariamų ko
mercinių įstaigų bei įmonių^ 
kurių suvis nėra.

Autoriai parodo, kad Kir
bos invaziją organizavo ir 
finansavo žvalgybos sky
rius, vadinamas ČIA (Cent
ral Intelligence Agency), 
kuris Floridoje ir Guate- 
maloje treniravo ir ap
ginklavo apie 2,000 Kubos 
pabėgėlių, juos aprengė jr 
jiems vadovavo; kad inva
zijoje dalyvavo Amerikos 
karininkai ir kariniai lakū
nai; kad ČIA (Amerikos 
žmonių pinigais) išpirko 
apie 1,200 belaisvių, pate
kusių invazijos metu į Ku
bos gynėjų rankas, etc.

Knygoje nenuginčijamais 
faktais įrodyta, kad ČIA 
agentai, veikianti kaip įvai
rūs “tarnautojai,” tiesiog 
valdo mūsų krašto ambasa
das kai kuriose šalyse: su
sisiekimui jie turi skirtin
gą nuo ambasados kodą, 
siuntinėja surinktas žinias 
į žvalgybos centrą Vašing
tone visai nesiskaitydami 
su ambasadoriumi, etc. Dėl 
žvalgybos veiksmų mūsų, 
ambasadoriai dažnai turi 
daūg nesmagumų, pav., In- 

| donezijoje, Laose, Vietname 
ir kitur.

Autoriai parodo, jog A- 
merikos žvalgyboje dirba 
apie du šimtu tūkstančių 
treniruotų agentų, veikian
čių užsienyje ir mūsų 
krašto viduje; kad jos^ 
skyriai veikia daugelyje 
miestų ir kad tos specialios, 
armijos išlaikymas atsieina 
Amerikos žmonėms ne ma
žiau kaip $4,000,000,000 (4 
bilijonai dolerių) kas metai. 
Tai didelė suma!

Tie patys autoriai kiek 
anksčiau išleido kitą įdomią 
knygą, pavadintą “The U-2 
Affair.” Abi knygos ver
tos atydaūs skaitymo. Jas 
galima gauti visuomeni
niuose knygynuose bei skai
tyklose ir knygų parduotu
vėse. M-s.

Baisi skerdyne!..
■ SU BELGIJOS IR AMERIKOS pagalba laimėjęs ir 
užėmęs Stanleyvillį Čiombė į keletą dienų be teismo iš
skerdė 500 žmonių. Miesto gatvės buvo nuklotos nekaltų 
žmonių lavonais!

Taip praėjusį sekmadienį buvo pranešta “N. Y. Ti- 
meso” korespondencijoje iš Kongo.

Kanadiškių klerikalų “Tė
viškės žiburiuose” (sausio 
7 d.) vienas skaitytojas ra-

Viso geriausio,
A. Petriką

Prisimenu, kai Claudia 
Jones, dar jauna mergaitė, Moterys ar taika?

Vienas Washingtone išei-

KREMLIIUJE VIETOJE 
DIPLOMATŲ—VAIKAI
Maskva. — Per pastaruo

sius 10 metų Kremliuje ir 
TSRS ambasadose bei kon
sulatų įstaigose įvykdavo t 
Naujųjų Metų pasitikimoj 
parengimai. Dabartinė vy
riausybė atsisakė nuo tų 
parengimų ir jų surengimui 
išlaidu. 1965 metus Krem
liuje sutiko apie 2,000 pa
rinktų TSRS, jaunuolių.

Įdomi pastaba apie Jungt. Tautas
SMARKIAI KLYSTA tie, kurie mano, kad Jungti

nes Tautos yra mūsų kraštui didelė našta. Tarybinė 
spauda šiomis dienomis atkreipė, dėmesį į štai kokį fak
tą: Jungtinės Valstijos kasmet Jungtinėms Tautoms iš
moka po 24 milijonus dolerių, į>et iš jų biznio pasidaro 
už 67 milijonus dolerių. Tai visiškai geras biznis!

so:
Anksčiau kažkas “Tž” rašė 

nesiųsti į Lietuvą jokių lietu
viškų sveikinimų, t. y. atviru
čių, nes visięms pakeiks. Ma
no giminės jš žmonos pusės 
gyvena apie Panevėžį ar pa
čiame mieste, o kiti Rokiškio 
apskrity. Su visais susirašinė
ju ir visi gauna katalikiškus 
švenčių proga sveikinimus. 
Mano uošvė dabartiniu laiku 
yra jau virš 80 m. Devinti 
metai gauna sveikinimus: Ka
lėdų, Velykų ir Motinos Die
nos proga. Man žmona rašo, 
kad mama jau nebežino kuris 
Marijos paveikslas gražesnis, 
kad mirus galėtų į rankas pa
imti. Angliško sveikinimo nesu Tie dešinėje jau rado bendrą kalbą. Vaizdas iš Vilniaus.

nąs dienraštis įdėjo karika
tūrą, pajuokiančią neameri- 
kinės veiklos komitetą, ku
ris buvo pasišaukęs tyrinė
ti už taiką kovojančių mo
terų organizacijos viršinin
kes.

Vienas to ragangaudžių 
komiteto narys, pavėluotai 
atėjęs į tyrinėjimo kamba
rį, klausia komiteto pirmi
ninką:

“Pavėluotai atėjau, tai 
noriu žinoti, kas čia neame- 
rikinis—moterys ar taika.”

JAUNI PRADEDA
New Yorkas.—The New 

Yprk Youth Boardo virši
ninkai paskelbė, kad nuo 
1952 metų jų komisija, prie
šakyje su Dr. Alfred J. 
Kahn, tyrinėjo jaunuolių 
prasikaltimus.

Komisija apklau s i n ė j o 
tūksta n č i u s prasikaltusių 
jaunuolių. Pasirodė, kad 
daugelis jų jau nuo 10 metų 
amžiaus pradėjo vykinti 
prasikaltimus, o daugiausiai 
iš neturtingųjų.

.       W     ................ . ■■■ - .   —■—^■■1 III > I .....................................................
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NAUJI RAŠTAI

t Iš nepaprastai audringo 
kovų kupino gyveninio

Falsifikuoti “pinigai” 
ir kaip jų saugotis

ST. PETERSBURG. FLA

Jis jau 80 metų amžiaus. 
Jis seniausias Komunistų 
partijos narys. Jis trijų re
voliucijų dalyvis, jis pergy
venęs tris karus, jis apdo
vanotas Lenino, Raudono
sios Vėliavos, dviem Darbo 
Raudonosios Vėliavos ir 
“Garbės ženklo” ordinais ir 
medaliu “Už šaunų darbą 
1941-1945 metų didžiajame 
tėvynės kare.” Sutiksime, 
jog tai labai retas, labai ne
paprastas jo gyvenimas.

Ir štai jo atsiminimai 
“Mačiau saulėtekį,” išleisti 

autorius — Viktoras Brig- 
manas. Jo literatūriniai 
bendraautoriai — P. Kiri- 
jenka ir E. Vaserdamas.

Skaitau ir paskęstu tose 
audrose, kurias taip gyvai, 
taip vaizdingai 'mums nu
piešia šis taurus lietuvių 
tautos sūnus savo atsimini
muose.

Atsiminimai prasideda la
bai anksti. Štai tik penke- 
rių metu berniukas su tė
veliais atsikrausto.į Paver- 
čiuvės dvaro kumetyną ir 
labai džiaugiasi, kai vieną 
gražią dieną “geroji” ponia 
pakviečia mokytis abėcėlės 
su jos dviem išdykusiais pb- 
iraičiukais. Deja, džiaugs
mas neilgas. Jis viskuo kal- 

• tas. Dingsta kišeninis laik
rodėlis. Kas kaltas? Po
naičiukai jį apskundžia ir 
“geroji” ponia visa gerkle 
rėkia: “Lauk! Ir kad čia 
tavo nė kvapo nebūtų!” 
Skaitome:

“Ašarodamas bėgau na
mo. Taip pirmą kartą gy
venime savo vaikiška siela 
pajutau neteisybę. Mano 
širdyje ėmė kauptis neapy
kanta poniai ir jos sūnums, 
kurie taip begėdiškai 
apšmeižė” (10 psl.).

Lietuvos kumečio, 
mio gyvenimas, kaip 
buvo nepavydėtinas.

Pirmosioms demonstrantu 
gretoms beliko vienintelė 
išeitis — pasitraukti ant 
Dauguvos ledo.

Plonas ledas neišlaikė, 
ėmė trūkinėti, daugelyj vie- 

beže- tų lūžo, 
žinia, dėjo skęsti.

____ __________ Vik- 
Toriuko tėveliai nuspren
džia paieškoti geresnio duo
nos kąsnelio jau gerai Lie
tuvoje išgarsėjusiame Lat
vijos didmiestyje Rygoje. 
Ten tėvelis gauna darbą 
prie statybų. Vieną kartą 
mama sako dvyliktuosius 
metus einačiam sūneliui: 
“Na, Viktoriuk, laikas bū
tų ir tau pagalvoti apie sa
vo duonos kąsnį” (13 psl.).

Ir Viktoriukas pradeda 
savo duonos kąsnį pelnyti 
prie laivų ant garsiosios 
Dauguvos upės, o vėliau 
gauna darbą Oto Erbės 
įrankių fabrike ir palaips
niui įsitraukia į tų laikų 
didvyriškas Rygos proleta
riato kovas.

Ši atsiminimų dalis, ku- 
- rioje Brigmanas taip nuo
sekliai mus supažindina su 
tomis kovomis ir Rygos lie
tuvių dalyvavimu jose bent 
man yra pati įdomiausia 
knygos dalis. Pasirodo, 
kad jau tuo laiku Rygoje 
gyveno ir dirbo apie 35,000 
lietuvių. Ir džiugu, kad jie 
nebuvo paskutinėse Rygos 
proletariato kovų gretose,

Rygoje mūsų jaunas dar
bininkas išgirsta apie susi- 
organizavimą Rusijos soci
aldemokratų darbininkų 
partijos, kas į jį padaro gi
liausią įtaką. Skaitome:

“Ar žinote, — kalbėjo Sa- 
mulionis, — ką reiškia re
voliucinės partijos įkūri
mas! Prieš kapitalistų vals

tybės jėgą gali sėkmingai 
kovoti tik vieninga, organi
zuota darbininkų jėga... 
Vadinasi, darbininkų vieny
bes saulė patekėjo.

mane

Aiškiai pajutau gilią šių 
Samulionio žodžių prasmę. 
Tartum iš tikrųjų būčiau 

lančią skaisčią saulę, kuri 
nušvies darbo žmonėms ke
lią jų atkaklioje kovoje” 
(25 psl).

Taip ir buvo, ir nušvie
tė tą kelią, kuriuo eidami 
darbo žmonės 1917 m. paė
mė valdžią ir savo likimą į 
savo rankas!

Bet koks ilgas ir sunkus 
"buvo kelias iki Spalio revo
liucijos! Štai dar 1899 m.

siunčiamas jis grįžta Į Lie- daug pelnyti. Antra, sidab-

ulu xevMunv,.- - ■ “apskrities revo- daryti. Tikru pinigų, apsau-
j darbininkių bucinę valdžią.” Kaip to- gojimui jų, padaryti aplin- 

ą, mitingą užpuola kių, kaip Brigmanas, pa- grioveliai, kokius falsi-

ju gegužės 5 d. džuto fabriko
streikuojančių
suruošta ____ _________
kareiviai: “Šaudydami ir stangomis Ukmergė buvo 
puldami darbininkus durtu-, v'ena iš tų vietų, kuriose 
vais, jie skirsto minia. Ant I Lietuvos liaudis energin- 
grindinio liko keli užmuš
ti. !
bos, o gatvėje plaikstėsi aš
trūs parako dūmai” (27

; liaudis energin
giausiai ir ilgiausiai prieši- 

Sužeistieji šaukė pagal-. nosj Lietuovs buržuazijos ir

tai

tilto.

Pagaliau išaušta istorinis 
1904-1905 metų laikotarpis. 
Rv.ga tampa vienu iš pačių 
didžiųjų proletariato kovos 
centrų prieš carizmą, 
tik vienas pavyzdys:

“Eisena Dauguvos 
krante priartėjo prie
Čia demonstrantus pasitiko 
kareiviu daliniai... Sutra- v
tėjo šūviai. Demonstran
tai stabtelėjo. Pastebėjau, 
kaip virš mūsų kolonos ple
vėsavusi raudona vėliava 
staiga palinko žemyn. Šir
dis apmirė: ją nešė artimas 
draugas Juozas Blažys iš 
mūsų kuopelės. Pro spūstį 
prasibroviau artyn. Aplink 
krauju p a s r u v u s į Juozą

. — • — . — — • I IXICl LIO LIO* CXI V £ CX V £1C£LI CG 1 vllstovejo.rustus musų vyrai... j jžti ; tgvi§k jig atsakg.

Darbininkai pra- 
Ju pagalbos 

šauksmus nustelbė šūviai. 
Niekas negalėjo gelbėti 
skęstančiųjų.

Kai pakrantė ištuštėjo, at
siskleidė šiurpus reginys: 
ant suminto sniego gulėjo 
užmuštieji ir sužeistieji. 
Karšto kraujo klanai tirpdė 
sniegą” (28 psl.).

Štai kokia kaina buvo 
mokama tų, kurie nenulen
kė sprando prieš skriaudas 
ir priespaudą!

Dar apie Rygos lietuvius. 
Čia buvo pradėtas leisti lie
tuvių socialdemokratų laik
raštis “Pirmyn,” kurio išė
jo tik du numeriai (62 psl.). 
Vėliau čia ėjo laikraštis 
“Vilnis,” kuris, kaip žinia, 
suvaidino labai svarbų vaid
menį, kuris, pasak Brigma- 
no, “Ilgainiui suspietė apie 
save tūkstančius nuoširdžių 
d r a u g ų - r ė m ėjų Rygoje, 
Liepojoje, o taip pat Šiau
liuose, Kaune, Vilniuje, de
šimtyse kitų Lietuvos mies
tų ir miestelių” (115-116 
psl-). ............

Laikraštis išeidinėjo nuo
1913 metų lapkričio 9 d. iki
1914 m. liepos 19 d. ir išėjo 
23 numeriai (117) psl.).

Atsiminimų autorius* ci
tuoja Vinco Kapsuko api
būdinimą Rygos lietuvių 
vaidmens Lietuvos darbi
ninkų kovose:

“Pirmuosius Lietuvos bol
ševikus, kurie, jau atvirai 
kėlė bolševikų o balsiu s," 
randame ne smulkiaburžu
azinėje Lietuvoje, o didžia
jame pramonės centre Ry
goje. Ten buvo susitelkę 
tūkstančiai lietuvių darbi
ninkų. Dirbdami fabrikūo-

Augmeny žalumo 
svarba

Visi žinome, kad vasarą 
beveik visi augmenys yra 
žali. Atrodo, kad tai papras
tas reiškinys. Tikrumoje, 
gamtoje yra kitaip: tas la-! 
pų, visokių augmenų žalu
mas, tai ženklas, kad jie ga
li imti iš oro ir žemės sau 
reikalingą maistą, beJmrio 
negalėtų gyventi. I

Žalumas, tai augmenų 
gyvybė. Kada jie netenka 
žalumo, apart metinių sezo
nų, jiems jau artinasi mir- 

se su kitų tautų darbini-■ tis. . ............ ,

nkais, jie gyveno bendru jų 
gyvenimu ir priklausė ben
drai Latvijos socialdemo
kratų organizacijai” (102

Ir mūsų atsiminimu au- 
torius buvo vienas iš pačių 
veikliausių to judėjimo da-
lyvių. Jis gerai pažinojo 
Kapsuką ir jį kaip -vadą la^ 
bai gerbia.

1914-ųjų meti} karas Brig- 
maną nubloškė į Nižnij 
Novgorodą. Jis čia su 
džiaugsmu sutinka 1917 m. 
kovo mėnesį nuvertimą ca
ro ir bolševikų gretose, dar
buojasi dėl didžiosios soci
alistinės Spalio revoliucijos. 
1918 m. pradžioje partijos

tuvą, į Ukmergę ir ten or
ganizuoja

užsienio imperialistų kruvi
noms pastangoms nuversti 
tarybinę Lietuvos valdžią. 
Bet, kaip žinia, jaunutė ta
rybinė valdžia buvo sutriuš
kinta ir Lietuvos padangė 
apsiniaukė juodu reakcijos 1964 metais buvo pagamin- 
debesiu, kuris tapo išblaš- ta apje $7,000,000 ’’vertės”
kytas tik 1940 metais, at
kuriant taiybinę santvarka ' 
ir išlaisvinant Lietuvą iš > 
buržuazijos, buožių, dvar
ponių ir kunigų priespaudos J 
visiems laikams.

Reakcijai laimėjus ir ta
rybinę valdžią nuvertus, 
mūsų atsiminimų autorius i ( n
vėl atsiduria Rusijos gilu-' bnmazkas , 
moję, bet visuomet pasilie- pastarąsias
ka aktyviu kovotoju už Lie- , ,
tuvos liaudies išlaisvinimą. ^an^p reikalauja vardo, pa
čia vėl jis prisimena Kap
suko žodžius. Girdi, pa
klausus, ar yra vilčių greit

“Neabejoju, kad vėl grįši
me į gimtinę, o tuo tarpu, 
kur bedirbtum, kur begy
ventum, nuolat sek įvykius 
Lietuvoje. Būk pasiruošęs 
grįžti, kai prireiks” (210 
psl.). Bet ilgai, daug me
telių prisiėjo laukti tos lai
mingos valandos. Ji išmušė 
tik 1940 metais! Bet su tuo 
jau beveik ir baigiasi šie 
atsiminimai. Paskui karas, 
vėl atgal Tarybų Sąjungos 
gilumon, paskui vėl atgal į 
Lietuvą, vėl kovose ir pa
stangose už naują ir šviesų 
rytojų. Joks metų kalnas 
negali užstoti kelio šiam 
drąsiam, neišsemiamos 
energijos lietuvių tautos 
sūnui!

Viktoro Brigmano var
das visuomet garsiai skam
bės Lietuvos liaudies ir vi
sų dirbančiųjų kovos už 
naują ir laisvą gyvenimą 
istorijoje. O šie jo atsimi
nimai lai pasiekia plačiau
sias dabartinių statytojų 
mases Tarybų Lietuvoje. Iš 
jų daug yra ko pasimokyti 
ir susistiprinti dvasią tomis 
valandomis, kada dideli sun
kumai bando užstoti kelią 
į šviesią ateitį.

A. Bimba

Ar žinote, kad kiekviene-1 toje šalies dalyje. Kai kurie 
riais metais Jungtinėse | taip gerai, padaro netikrus 
Valstijose už milijonus do
lerių būna paskleista netik
ri!* tai yra, sufalsifikuotų 
pinįgb? Nuo jų nukenčia 
tie, kuriuos Židikams pa
vyksta apgauti.

Seniau būdavo pasklei- 
i džia ir sidabrinių netikrų 
pinigų po 25 centus (“kvo- 
derių”), po 50 centų-pusdo- 
lerių. Dabar jų jau nesima
to, nes tokiomis mažomis 
sumomis žulikai nenumato

rinius pinigus sunkiau pa- 

fikatoriams sunku padary
ti..
Per metus buvo $7,000,000 

netikrų “pinigų”
Jungtinių Valstijų vyriau

sybė turi specialią agentū
rą sekimui netikrų pinigų ir 
gaudy m u i falsifikatorių. 
Tos agentūros direktorius 
James J. Rowley sako, kad

netikrų “pinigų”. Nuo 1959 
iki 1964 vidurio buvo pa
gaminta $16,000,000 “ver- 

; tęs” falsifikuotų “pinigų” 
ir publikoje paskleista 154,- 
000 “bumažkų”.

Falsifikatoriai gamina po 
^20 “vertės” 
o rečiau po

i sun
kiau išmainvti. Daugelyje 

vardės ir adreso bei as
mens tapatybės įrodymo 
kas nori $50 “bumažką” iš
keisti. Po $50 ir Jungtinių 
Valstijų bonusus jie daž
niausiai iškeičia užsienyje.

Asmuo, kuris gauna ne
teisinga pinigą, būna nu
skriaustas, nes nei valdžia, 
nei bankai jo neiškeičia, kai 
tik jis ten patenka, būna 
tuojau sugadinamas.

Snecialės agentūros virši
ninkas Rowley sako, kad 
plačiai veikia falšvvų “pini
gu” sekimo agentai ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet 
ir užsienyje, ypatingai Pu
erto Ricoje, Prancūzijoje, 
ir kitose šalvse, kur daug 
lankosi JAV turistų ir pla
čiai paskleidžiami Jungti
niu Valstijų pinigai.

Bet gaudvmas falsifika- 
torių nėra lengvas darbas. 
Jie paruošia netikrų “pini
gų” vienu kartu viename 
ar kitame mieste, staigiai 
ju daug paskleidžia ir 
dingsta. Paskui su tais “pi
nigais” atsiranda visai ki- 

*r

1
Vilnius. Susibūrimas prie balionų pardavėjo
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Pasvalio rajono “Naujo gyvenimo” kolūkio 
pirmos brigados kilnojamoji karvįų 

melžimo aikštelė.

“pinigus”,.kad net bankų 
darbininkus apgauna. Vie
ni iš jų patys leidžia į apy
vartą tuos “pinigus”, kiti 
savo agentams pigiai par
duoda ir tie agentai jau 
platina. Neseniai New Yor
ke suėmė vieną buvusį poli
cijos viršininką, kuris “bu- 
mažkas” po $10 agentams 
pardavinėjo tik po $1, o tie 
jas platino. Durham mieste, 
North Carolina valstijoje, 
falsifikato r i a i $1,040,600 
“vertės” “bumažkų” po $20 
vienam valgyklos savinin
kui pardavė už $30,000, bet 
pirkėjas falsifikatorius iš
davė.

Kokie yra ženklai?
Kaip atskirti netikrus 

pinigus nuo tikrųjų? Apsi
saugojimui patartina ge
riau jsižiūrėti į tikrus pini
gus, jų formas, ant jų esa
mus prezidentų paveikslus. 
Tikrųjų pinigų prezidentų 
akys aiškios, plaukai gra
žiai sugarbiniuoti, drabužių 
apykaklės aiškios. Netikrų
jų pinigų prezidentų akys 
ir plaukai atrodo murzini 
Veidai taip pat nėra aiš
kūs, drabužių įlenkimų ir 
iškirpimų formos neaiš
kios.

Visi popieriniai pinigai 
yra išmargintais kraštais. 
Tikrų pinigų margumyno 
brūkšneliai aiškūs, netikrų 
“pinigų”, kurie gaminami 
ant pigaus popiėriaus, pras
tomis mašinomis, išmargi- 
nimai murzini, su rašalo iš
siliejimais.

Tikrosios dešimtdolerinės 
“bumažkos” antroje pusėje 
yra JAV iždinės, namo pa
veikslas. Kolonos, langai, 
vėliavos stiebas ir vėliava 
aiškiai matosi, o netikrųjų 
“pinigų” paveikslas to aiš
kumo neturi. Taip ir su ki
tokios “vertės” netikrųjų 
pinigų paveikslais.

Jeigu jau pasitaiko kam 
gauti netikrą “pinigą”, ne
reikia bandyti jį išleisti— 
kitam įkišti, nes taip el
giantis galima tik į bėdą 
patekti, ant savęs užsi
traukti agento—platintojo 
kaltinimą. Tokį “pinigą” 
reikia tuojau nunešti į ban
ką, perduoti, paaiškinant 
kaip jis jums pateko. Taip 
pasielgdami panėšite t i k 
nuostolį, bet neturėsite ki
tokio nesmagumo.

D. M. š.

Manila. — Filipinuose iš
sikėlė 1,000 Jungtinių Vals
tijų marininkų.

Gražiai pradėti nauji metai
St. Petersburgo apylin

kėje šis žieminis sezonas 
ideališkas: oras gražus, ma
lonus, 
lėtos.

Visos . dienos . sau- 
dvelkia netvirtas vė- 
galima pajūry mau
kas dieną. Praeitądytis 

žiemos sezoną nebuvo tąip 
gražu, dėl to nuo turistų 
gavome “karšto vėjo” už, 
per spaudą ir laiškuose, gy
rimą Floridos oro. Turistai 
mūs klausinėjo, “kur jūs to
ji saulė?” Taip, tuo metu 
menkai saulė prasiskverb
davo pro juodus debesis, ly- 
nodavo, vėjas švilpaudavo. 
Turistai labai buvo nepasi
tenkinę. Dabar kas kita. 
Dabar turistai pasitenkinę, 
linksmi, džiūgaujapųoribuvę 
čia žiemoti.

Seni vietos gyventojai ne 
visi pamena, kada toks 
malonus, šiltas ir labai pa
stovus oras buvo. Deja, 
stoka lietaus.

Vietos pažangiečiai gy
ventojai linksmai, smarkiai 
darbuojasi, juda. Kalėdinis 
banketas praėjo puikiau
siai, su daugeliu svečių.

Nauju Metų dieną taip 
pat bankete lankėsi nema
žai žmonių į r jaunesnės 
kartos svečių, viešnių. Pra
mogoj buvo graži progra
mėlė dainų, kalbų ir t. t. 
Dainoms vado va vo Adelė 
Pakalniškienė. Mes be jos 
liūdėtume. Jos energingu
mas. gabumai visai publikai 
teikia daug malonumo. 
Kuomet ji surikiuoja visus 
dainuoti, tik skamba salė, o 
žmonių veidų išraiška liu
dija, jog visi dainomis pa
sitenkinę.

Marija Judžentienė taip- 
I gi gelbsti su pianu orkest
rui. Pirmu kartu gražiai .šventes tik sugrįžo iš ilgos 
čia padainavo J. Bakšys, kelionės, — jie buvo nuvykę 
worcesterietis, “Stasys” ir i Argentiną. Turėjo gražią 

'dar vieną. Mylėsime, jei jis kelionę, sugrįžo . sveiki ir
| ir dažniau mūsų programė
lėse padainuotu. Sekstetas 
sudainavo dvi liaudies dai
nas ir dvi visa publika. 
Kalbas sakė keletas, bet 
vyriausią — Jonas P. Mil- 
leris. J. P. Stančikas reci- 
tavo eilėraštį. Programa 
išėjo pagirtina.

—Daugiau tokių progra
mėlių, — kalbėjo žmonės.

Sausio 3 d. įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas. t Na
rių dalyvavo virš šimto. Ir 
šiuo kartu nemenkai daly
vavo artimų ir iš toliau sve
čių. Šiame susirinkime iš
klausyti metiniai raportai 
iš gražaus pasiekimo veik
loje. Iš komisijos girdėta, 

(jog baigiama susitarti su 
i soliste iš Čikagos, kuri pa-

dainuos, atžymint LLD 50- 
metines. Tasai prakilnus 
atžymėjimas įvyks už kokio 
mėnesio. Veikiausiai teks 
•susitarti M-iamio draugams 
ir mūsiškiams su Justu Mi- 
sevičia, čikagiečiu, čia pa
rodyt jo suktus Lietuvoje 
filmus. ’ •

Atjaustas antinacinis ju
dėjimas, paremta pažangi 
angliškoji spauda. Kas svar
biausia, kad šiame susirin
kime kuopa paaugo visa de
šimtimi nariu. Vieni, čia C. f

apsigyvenę, atsikėlė iš kitų 
kuopų, kiti nauji įsirašė. 
Geidžiame, kad visi čia gy
venantys įsirašytų. Juo 
daugiau, tuo geriau.

Naujai įstojusiems ir se
niems nariams įteiktas gra
žus ir svarbus “Vilnies” 
kalendorius nemokamai. 
Nariai juo džiaugiasi.

Pirminink a u j a n t Jonui 
Milleriui, susirinkimas pra
ėjo sklandžiai, gražiai. Po 
to įvyko pasivaišinimas.

Kalėdiniame bankete bu
vo šie svečiai: J. ir M. Slan
kai iš Long Island, N. Y., 
J. ir J. Whites giminaitė 
Ona Adomaitienė iš Grand 
Rapids, Mich.; viešėdama 
pas juos, užsuko atsisvei
kint su floridiečiais. J. An- 
drikis iš New Jersey. Mil
dos ir Conrado Fribergų 
sūnus Carl, svečiuodama
sis pas savo tėvelius žiemo- 
tojus, atvykęs iš Michigan 
Universiteto, neapleido ir 
banketo.. Josephine Bačiu
lis iš Kanados. Sofija Pra- 
ninskas iš Čikagos. Rūta ir 
Richi Richardson iš Missis
sippi. Roy ir Chariot Rū
kų dukra Thelma iš Pa.

Rukai prieš kalėdines 

linksmi.
Fred su šeima Polmayer 

iš Chicagos ir Tvaskų duk
ra Chariot iš Detroito, ato
stogaudama pas tėvelius, 
užsuko į banketą įsigyti 
daugiau pažinčių.

Vietos gyventojai, Juknių 
kaimynai, Mr. ir Mrs. Mat
thews, lietuviai. Jie, buvę 
čikagiečiai, nežinojo, kad 
čia tiek daug lietuvių gy
vena ir daro parengimus. 
Pasitenkinusiai leido laiką 
Naujų Metų dienoje. Mrs. 
Storis iš Miamio, Kleidė Sta- 
revičienė iš Čikagos. Drau
gės Klišienės dukra ir žen
tas Dan Martin, leisdami 
šventes, užsuko į banketą. 
Šį kartą ir Rūkų žentas 
Bruno Smolec užsuko.

Tai tiek turėjome svečių 
iš toliau. /

Vikutis

Indonezija ir 
Malaizija

Jakarta. — Indonezijos 
liaudis neapleis savo brolių 
Bornejo saloje, kuriuos An
glijos imperialistai įjungė 
į naujai sudarytą MalaizL 
jos valstybę.

Indonezija užima 735,865 
i kvadratines mylias ploto.. 
Jos teritorija tęsiasi per 
daugybę salų Ramiajame 
vandenyne. Malaizija uži- 

i ma 128,550 kvadratinių my-, 
lių plotą, turi apie 10,000,- 

'000 gyventojų. Ji yra da
limi Britanijos imperijos.

Nnesusipratimas eina už 
Sarawako ir Brunei plotus, 
Bornejo saloje, kuriuos 
Anglijos imperialistai pri- 

. jungė prie Malajų pusiasa- 
llio ir sudarė Malaizijos 
l valstybę. - — - •" - » • W .J
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Praeiti prisimenant
(Tąsa)

Kokia ponų teisybė?
Mūsų abieji Užusieniai buvo gamtiniai 

gražioje vietoje. Iš vienos pusės šatekš- 
nos dvaro miškas, iš kitos—didysis Sala- 
girio miškas, o iš trečios — gražus Užu- 
sienių ežeras, siekiąs Valaikiškių kaime
lio pakluones, bet priklausąs šatekšnos 
dvarui. Smagu gamtiniu papuošalu 
džiaugtis ir grožėtis, bet kai juo negali 
naudotis, tai pasidaro graudu. Norisi 
ežere pasigaudyti žuvies, sargas tave pa
gaus ir gausi pasimokėti bausmę. Miš
ke pagaus tave grybaujant ar uogau
jant, vėl ta pati nelaimė. O jeigu karvė 
ar arklys įlys j svetimą mišką, ypač ru
dens metu slėpdamiesi nuo šalčio, sargas 
pagavo,—bausmė.

Sykį atsitiko taip. Sargas pasigavo 
mūsų kaimo po vieną karvę ir net 21 
verstą nuvarė Rokiškin, pas teisėją. Tei
sėjas uždėjo bausmę: po penkinę už kiek
vieną karvę. Įgrąsino nesinaudoti grafo 
turtu—mišku, nes kitą šyk būsianti dar 
didesnė bausmė.

Pas teisėją tuo pat laiku buvo svarsto
ma kita byla. Miško sargas rodo teisė
jui negyvą kiškį ir sako:

—Šitą grafo kiškį valstietis N. užmu
šė ir norėjo išsikepti ir suvalgyti. Jis

manim lenktyniuoti. Kai jis pramoko 
tik keletą raidžių atpažinti, aš jau galė
jau įsisavinti visą abėcėlę ir pramokau 
slebizuoti. Praėjo keletas savaičių, jau 
pradėjau šį tą paskaityti. Pirmieji ledai 
jau pralaužti. Toliau visai gerai sekasi.

*

Ruošiasi išvežti mokyklon
1904 m. rudeniop tėvai susitarė Jo

nuką siųsti Panemunėlio pradinėn mo
kyklon. Atsimenu, jau buvo pašalę. 
Prikrovė vežimą malkų ir maistui reik
menų na ir važiuojame už septynių vers
tų mokyklon. Gaila atsiskirti su saviš
kiais, bet žingeidumas viską nugali. Kad 
tik greičiau pasiekti miestelį!

Panemunėlyje pirmiausia sustojome 
pas vieną davatką, kuri man suteikė 
kvaterą, o vėliau tėvas veda mane mo
kyklon. Mokytojas maloniai priima, už
sirašo mano vardą knygon ir su tėvu 
atsisveikiname. Pasodina mane “skamei- 
kon” (suolan) tarp kitų tokių pat pra
dinių vaikų. Žiūriu, kitoje “adelenijoje” 
randasi mano giminaičiai Jonas ir Juo
zas Bimbai. Sveikina jie mane ir drą
sina, o man iš gėdos net veidai rausta. 
Kaip dabar pradėsiu rusiškai mokintis?

Gaunu porą pradiniams ^pritaikytų > 
knygų. Mokytojas rusiškai aiškina, o aš 
nieko nesuprantu. Bandau teirautis pas

vo išmušti, kiti tūkstančiai nelaisvėn pa
teko. Tai buvo vienas skaudžiausių Ru
sijai smūgių.

Dėdė taipgi pasakojo, kad rusų fron
tas buvo prastai paruoštas, kareiviai 
prastai ginkluoti, kuomet japonai buvo 
geriausia karui paruošti. Kitas dalykas 
—rusų kareiviai kariavo be jokio ūpo, be 
noro, prievarta varomi. Revoliucijos 

/bangos ir juos pasiekė. Jie laukė, kada 
caro valdžia bus nuversta ir liaudžiai 
laisvė suteikta.

’ Japonų nelaisvėje rusų kareiviams bu
vo gana sunku. Tūkstančiai ten ir galą 
gavo. Likusieji gyvi baisiai nuvargę po 
karo grįžo namo.

Buvo pradžioje aiškinta, kad rusai 
“kepurėmis užmėtys japonus,” bet išėjo 
kaip tik priešingai — japonai nugalėjo 
rusus ir caro valdžia buvo priversta pa
sirašyti negarbingą taikos sutartį.

Revoliucija ir mokyklą pasiekė
Visoje Rusijoje išsiplėtusi revoliucija 

1905 m. pasiekė ir Panemunėlio mokyk
lą. Caristinės dvasios mokytojas su sa
vo žmona buvo priverstas pabėgti. Mo
kykla buvo uždaryta visą sezoną. Pri
pratę prie mokyklos kaž kaip jautėmės 
nesavi.

Sekamas sezonas, betgi, buvo mums vi
siems laimingas. Panemunėlio mokyk
lon atvyko iš Vilniaus naujas mokyto
jas, lietuvis. Kaip mes nudžiugome. Ca- 
ristiniai varžtai atpuol|, pasijutome lais

vesni. Prie rusiškų lekcijų jau turime 
ir vieną lietuvišką. Pirmuoju mums va
dovėliu buvo graži su puikiais apdarais 
knygutė “Žiupsnelis,” turinti puikių pa
siskaitymų ir žavėjančių poemų, tarp ku
rių buvo ir Baranausko “Anykščių šile
lis.” Tai buvo, puikiausia mums dovana.

Tais pačiais metais atvyko mokyklon 
ir Antanas Bimba. Jis buvo pasodintas 
pradinėn “adelenijon.” Tai visi trys bro
liai mokėsi toje pačioje mokykloje.

Prie naujojo mokytojo mokinių skai
čius taip padidėjo, ka(į jau reikėjo suo
luose, vietoje pirmiau trijų, po penkis 
sėdėti ir dar naujų “skameikų” buvo pri
statyta. Kai jau nebebuvo nei vienos vie
tos, tai naujų mokinių nebepriėmė. Mo
kyklos pastatas—senas, apipuvęs, gyveno 
paskutines dienas.

Už metų kitų nauja mokykla, gerokai 
didesnė, buvo pastatyta, bet ir toji buvo 
perpildyta. Tokiame dideliame valsčiuje 
viena mokykla, aišku, visų negalėjo ap
tarnauti.

Mano kvatera buvo tarp mokyklos ir 
parapijos namo, kuriame gyveno vargo
nininkas, zakristijonas ir keletas “uba
gų.” Dažnai užeidavau pas vargoninin
ką ir zakristijoną. Vargonininkas mus 
pamokydavo dainuoti, bandė sudaryti 
vaikų chorą giedoti bažnyčioje, bet ne
pavyko. Zakristijonas kepdavo plotkas 
ir leisdavo map daryti komunijas. Tai 
buvo gera proga plotkų prisivalgyti.

1 Rue dn 119*191)'

Philadelphia, Pa.
Philadelphijos Civil Liber

ties Unija išleido 9 pusla-v*> 
pių kaltinimą magistratui ' 
ir distrikto prokurorui dėl 
tvarkymo kriminalinių ir 
politinių prasikaltėlių. Pa
teikė pasiūlymus blogu- ? 
mams pašalinti. *

Pasklebtoji statistika sa
ko, kad Philadelphijos mo
kytojų uždarbis yra penk
tas šalyje pagal gyventojų 
skaičių.

11,500 žmonių padavė ap
likacijas įstoti į Pennsylva- 
nijos universitetą ateinantį 
rudens sezoną. Universite
to pareigūnai sako, bus pri
imta tik 7,200.

Harold Brown, 5 vaikų 
tėvas, su nemokėtomis dak
tarams sąskaitomis dirbo 
Food Fair krautuvėje su 
mažu uždarbiu, Cherry Hill, 
N. J. Pavogė kompanijos 
$8,000 ir nebuvo ramus, tad 
pinigus grąžino. Valdinin
kai dabar nežino, ar jį ap
kaltinti ar pasigailėti, ne
nubausti.

kriminaliai prasižepgė.
—Aš kiškio neužjnušiau,— susirūpinęs 

valstietis N. aiškinasi.—Kiškį jau negy
vą aš radau savo kopūstų darže. Grafo 
kiškiai mano kopūstus graužia, daug ža
los man padaro.

Teisėjas nusprendžia pamokyti vals
tietį N.:

—Pasimokėk grafui 15 rublių ir dau
giau saugokis kiškius mušti. O kas lie
čia kopūstus, tai kaip moki juos auginti, 
taip mokėk juos ir apginti. Žinok, kad 
visi kiškiai yra pono nuosavybė.

Tai tokią teismuose teisybę valstiečiai 
rasdavo. Grafų ir ponų pusėje visuo
met teisybė.

Dvejopą teisybę surasdavome pas savo 
kaimynus dvarponius, šatekšnos ar Za- 
liesio ponai nuolat mus skriausdavo. Pa- 
sigaus įėjusią jų pievon ar miškan kar
vę, užsidarys dvaro karvidėn ir tu pra
šyk neprašęs, neatgausi tol, kol nesutik
si porą ar trejetą dienų darbymetėje, 
daugiausia rugius piaujarit, atidirbti. 
Tenka prieš poną klupinėti ir jo rankas 
bučiuoti, o iš pykčio norisi gerai įkąst. 
Bet malonių pas jį nėra. Atidirbk ir 
baigta.

Bet kaPponų karvę, įėjusią į mūsų ja
vus, pasigauni, tai esti kita giesmė. Ta
da turi reikalą ne su ponu, bet su su
vargusiu skerdžium, kuris ašarodamas 
atsiprašo, ir be jokios bausmės pono kar
vę atsiima. I

—Jeigu be pabaudoj pono karvės man 
neatiduosite,—man girdint aiškina mano 
tėvui dvaro skerdžius,—tai mano ponas 
bausmę atskaitys iš mano algos ir mane 
išvąrys iš darbo.

Ką gi galima daryti? Teko be jokios 
bausmės pono karvę grąžinti skerdžiui. 
Tokių atsitikimų turėjome nemažai. 
Grafai ir ponai yra saugūs, juos niekas 
negali bausti, o 'kaimynams ūkininkams 
nuo jų tekdavo nukentėti.

f

Pradinė mokykla prie ratelio
Tėvai buvo šiek tiek raštingi, tai no

rėjo, kad ir' vaikai neliktų bemoksliai. 
Septintus metus man einant nupirko 
slaptai iš Prūsų atneštą elementorių ir 
mane pasisodino prie verpiamo ratelio 
(kalvarato). Įdavė “dascipulką” ir pra
dėjo mokyti abėcėlės. “Dascipulka” ve- 
džioju po raidyną ir nieko nesuprantu. 
Galva net svaigsta, o niekaip negaliu iš
mokti. Motina, betgi, greit suprato, ko 
man reikia.

—Rytoj pasodinsiu prie tavęs Petriuką 
ir žiūrėsiu, kuris greičiau galėsite išmok
ti abbėcėlę, ~ grąsinančiai pasakė moti
na.

Nusigandau, net plaukai pasišiaušė. 
Kaip dabar bus? Jeigu mano jaunesnis 
broliukas mane pralenktų, tai gėdą turė
čiau nešti visą gyvenimą. Niekaip ne
turiu pasiduoti.

Visą naktį negalėdamas nei akių su
dėti vis svarsčiau/ kaip Petreliui nepasi
duoti. Ant rytojaus, vos tik pusryčius 
pavalgius, motina pasisodina už stalo 
mane ir Petrelį. Baisus dalykas. Grie- 
giausi mokintis. Truks pliš, nepasiduo- 
siu.

Pasirodė, kad mano baimė buvo be pa
grindo. Petrelis, buvo dar per jaunas 
ką nors greit išmokti, tai negalėjo su

kitus vaikus, ką jis ten kalba. Jie man 
primena, kad lekcijų metu niekam neva
lia lietuviškai kalbėti, visi privalo ru
siškai kalbėti. Tik tada, kai pamokos už
sidaro, vaikai gali lietuviškai kalbėtis.

Beveik verkdamas pareinu pas davat
ką ir skundžiuosi nelaime, kad niekaip 

t negaliu rusiškai suprasti. O toji mano 
šeimininkė nei kiek geriau, kaip ir aš, 
rusiškai nesupranta. Laimė, kad tame 
pačiame kambaryje gyveno kitas moki
nys, kuris jau buvo pramokęs rusiškai. 
Jis mane nuramino. Jis man išrašė lie- 

_ tuvišką ir rusišką abėcėlę ir pamokė, 
kaip rusiškas raides tarti. Tai buvo man 
didžiulė pagalba. Grįžęs mokyklon pasi
jutau visa galva aukštesnis.

Pati būdama bemokslė, davatka dau
giausia rūpinosi, kad mes gerai mokėtu
me poterius, katekizmą. Kai kunigas 
užeidavo ir poterių paklausdavo, kai ka
da nepataikydavai, kaip reikia. Tada, 
kunigui išėjus, davatka griebia už mūsų 
ausų ir kiek galėdama suka. Varydavo ji 
mus į bažnyčią, neduodavo ramybės.

Ilgai ir stropiai rengė ji mus prie pir
mosios komunijos. Išmokė, kaip visus 
griekus' kunigui išpasakoti. O ką gi tada 
tenka daryti, kai nesijauti niekuo nusi
dėjęs? Tada tenka sugalvoti visokių ne
būtų griekų ir kunigui meluoti. Taip 
ir tekdavo daryti kiekvieną ausinę atlie
kant ir išeina labai gerai: kunigas pa
tenkintas ir pats jautiesi savo pareigą 
atlikęs.

Kiek man teko patirti, tai daugelis ir 
kitų mokinių panašiai darydavo, kad tik 
atlikti pąreigą. Sugalvotų griekų maišelį 
paleisdavo kunigui ir baigta.
Rusų’japonų kąrąs jaučiamas mokykloje

Tuo metu kur nors tolimame Sibire 
Rusija kariavo su Japonija. Žinias apie 
karo eigą mums perduodavo mokytojas, 
o kitokių žinių niekur negaudavome. 
Mokytojas bandydavo įkalbėti, kad japo
nai bus sumušti, bet gandai eidavo, kad 
Rusijai visai nesiseka, padėtis gana blo
ga.

Prievakariais, kai iš mokyklos vaikai 
išbėga, tuoj pasidalina į dvi grupes. Vie
na grupė vadinasi Rusijos kareiviais, ki
ta—japonais. Na, sniego gniukštais ir 
mėtosi, daužosi, vieni kitiems nepasiduo
dami, o mokytojas iš tolo žiūri patenkin
tas, kai Rusijos “armija” nugali “japo
nus.” O kadangi mažesniems vaikams 
tekdavo “japonais” būti, tai “rusams” 
laimėti “karą” buvo nesunku.

Man visuomet tekdavo “japonų” pusė
je būti, nors to ir nenorėdavau.

Karas vistiek gązdindavo mokinius. 
Daugelis vaikų verkdami skundžiasi, kad 
jų tėvus jau šaukia kariauti, siunčia Si
biran. O kai ateina žinių, kad tas ir tas 
užmuštas, sužeistas, ar nelaisvėn paim
tas,'dar didesnį liūdnumą sudaro.

Aš irgi gavau liūdną žinią, kad mano 
gerasis dėdė Naujikas išvežtas karo 
frontan ir už kiek laiko kita baisi žinia, 
kad jis fronte dingo. Tik karui pasibai
gus jis grįžo iš japonų nelaisvės.

Sunku ir įsivaizduoti, ką jis mums pa
pasakodavo. Mažai jam tetekę kariauti. 
Tik nuvežtas frontan pasijuto esąs japo
nų apsupime. Didžiulė rusų armija pa
kliuvo į japonų spąstus. Tūkstančiai bur

Kristaus ir kalėdų pasaka Annie Campbell mini sa
vo šimtąjį gimtadienį. Gy
vena Nursing Home, 7107 
York Rd. Pirmiau negu 
buvo paimta į Nursing 
Home, puldama išsilaužė 
šonkaulį, ir buvo sakyta, 
kad negalės vaikščioti. Pa
darius operaciją, moteriškė 
pilnai pasveiko ir vaikščio
ja.

Krikščioniškas pasaulis su ras.” Pradžioje ir krikš- 
1 dideliu džiaugsmu ir puoš- čionių metinėse apeigose 
; numu — giesmėmis, daino-' Kristaus gimt a d i e n i s ne- 
mis ir šokiais — šiais me- buvo minimas. Kristaus 

! tais mini gruodžio 25-tą die- gimtadienis pradėta minėti 
ną, kaip 1964 metų sukak- jau apie porai šimtmečių 
tį nuo nuo Kristaus gimi- praėjus nuo krikščionybės 

; mo. žinoma, ši metų su- atsiradimo. Kalėdos su 
kaktis apie Kristaus dieviš-Kristaus gimtadieniu taip 
ką ar žmogišką gimimą nė- pat buvo ruošiamos ne gruo- 
ra mokslinė, nei istorinė, džio 25-tą, bet sausio 6 die- 
Tai grynai bibiljinis paša- ną. Tai rodo, kad krikščio- 
kojimas.

Prieš du tūkstančius me- taus buvimo ir jo gimtadie- 
tų jau buvo rašliava. Gra.i- nio.
kuose, romėnuose buvo po- <" - - - _____
etai, dramaturgai, istorikai, džioje" krikščionybės buvo tis —trumpėti^StabmeTžTai! Bucks County Common 
bet jų raštuose nieko nėra labai žemoje stadijoje. To- tą dieną ruošdavo iškilmes.' Piease teisėjas Lawrence 
ape Kristų kaipo žmogų ar | ki astronomar kaip Koper- Jie mang) kad saulg nuga.
dievą. Pati krkscionybes mkas ir Galilėjus dar nebu- lgjusi savo gamtinius prie-į drausme nrieš skleidimą 
istorija taip pat byloja prieš vo gimę. Pagonys ir krikš-j gus> grjgta j žemę. Pas juos’0 ■ ■ ? .?
Kristaus esybes ir dievybės čionys katalikai tikėjo, kad | gruodžio 25 diena buvo sau- 
teoriją. Pavyzdžiui, 325 me- ne mūsų planeta Žemė, bet ! |-s gįmtajįenįs> Sirijoj, E-

nybe nežinojo tokio Kris-

žmogaus pavidalo, bet tri
jose esybėse — “dievas tė
vas, dievo sūnus, dievas 
dvasia šventa.” Ir prisidir
bo daug įvairių šventųjų ir 
apaštalų.

Bet grįžkime prie Kalėdų 
su dabartiniu Kristaus 
gimtadieniu. Kaip žinoma, 
Julijaus kalendoriuje gruo
džio 25 diena buvo įrašy
ta ne kaipo Kristaus gim
tadienis, o kaip saulės grį
žimo diena. Tai reiškia

Philadelphijos delegatai 
su meru Tate lankėsi Wa
shingtone U. S. Labor De-‘ 
partamente, reikalau darni 
$6.3 milijono skurdo naiki-

, ii- ' pakaitą, kuomet die- nimui šiame mieste. 
O _ gamtos _ mokslai pra- na pradeda ilgėti, o nak- j 

tais Konstantino sušaukti. Saulė ratu bėga aplink Že- j gįpte ir kitose Europos’ ša-
dvasininkai Nicoje, svarstė, mę. Pagonių tikėjime die- j 

vų buvo labai daug. Euro
pos ir Azijos tautose die
vais buvo ne tik žmonės, bet 
ir gyvuliai, žvvėrys, me
džiai, saulė. Romoje bu
vo paplitęs tikėjimas į “di
džiąją dievų motiną” Cibe- 
lę. Adonis buvo gėlių gro
žio dievas, Atilis — augme-

' debatavo, kas tikrai turi bū
ti Kristus. Tame dvasinin
kų susirinkime nutarta, kad 

. Kristus nėra dievas, o tik 
i dievo sūnus. O dar vėliau, 
451 metais, bažnyčios tary
ba susirinko ir nutarė Kris
tų padaryti dievišku. Bet 
dvasiški jo j ginčai ėjo toliau 
dar apie du šimtmečius.

I ‘Pagaliau vyskupai ir ku
nigai, 681 metais, susirinko 
Konstantinop o 1 y j e ir jau 

I nutarė, kad Kristus turi dvi 
prigimtis — dvi energijas, 
dvi išmintis ir dvi idėjas. Bet 

, ir čia nebuvo galas deba- 
! tų, kas tikrai yra ar turi 
būti Kristus. Pradžioje 16- 

i to amžiaus, kai atėjo Liu- 
| teris su savo religine re
forma, tai vėl kilo klausi
mas, kas yra Kristus. Liu
teronai norėjo Kristų pada
ryti ne dievu, bet tik žmo
gumi su prigimtais, dievo 
duotais gabumais.

Tad kas dabar iš to viso 
išeina? Jei Kristūs būtų 
dievo duotas, jei aukščiau
sioji visagalinčio dievo va
lia davė Kristui dievybę, 
Kristaus gimtadienis ne- 
tai kaip jau žemiški kuni
gai gali debatuoti ir daryti 
tarimus Kristaus dievišku
mo klausimu? Sveikai gal
vojant, tai Kristaus esybės 
ir dievybės teorija niekas 
daugiau nėra, kaip tik le
genda, pasaka. <

Bucks County Common

j penktos klasės mokiniams 
biblijos viešose mokykloje.

Gruodžio 27 d. mirė Jo
nas Rudis, buvo pašarvotas 
Rama nausko šermeninėje.’ 
Palaidotas Holy Cross ka
pinėse.

.lyse tą dieną gimusius kū
dikius laikė saulė dievo duo
tais. Tuos kūdikius jie gar
bindavo iškilmėse.

Tad krikščionims, kurie 
vedė kovą prieš pagoniją, 
reikėjo tą dieną pasisavin
ti. Todėl krikščioniškos 
bažnyčios aukštoji dvasiški- 1,798,000. Taip teigia Da-

Phiiladelphijos apylinkė
je, sakoma, lapkričio mėne
sį pilnai dirbančiųjų buvo

nijos dievas. Jų dievai gim-pa susirinko 354 metais ir jniel J. Littley, Pennsylvani- 
davo ir mirdavo. Savo die- nutarė, kad Kristaus gim- i jos darbų statistikos vedė- 
vams stabmeldžiai iškilmė- Padienis būtų ne sausio 6-tą, I jas.
se dėdavo ir aukas. Kai ku-! gruodžio 25-tą dieną, 
rios tautos dievams duo-| Kaip ,matome, katalikai 
davo gyvulius ir net žmo-i^vencįa gruodžio 25 dieną 
nes žudydavo, degindavo, ne todėl, kad Kristus tą die- 
kad ‘dūmais jie nueitų sau
lės dievui. Dalinai tos pa
gonių tikėjimo tradicijos 
primena ir Kristaus kruvi-

ną būtų gimęs, bet todėl, 
kad taip- krikščionybės au
toritetai nutarė. Tai tokia 
yra Kristaus gimtadienio|

I^er visus 1965 metus 
kiekvieną trečiadienį nuo 9 
ryto iki 12 vai. Sindoni 
Foundation, 2301 Pennsyl
vania Ave., bus nemokamai 
patikrinama cukraligė. Lie- 

i tuviai, pasinaudokite proga
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ną mirti, kuris buvo nukry- iškilmių legendine pasaka, patikrinimui savo sveika -
žiavotas. Žinoma, kylant mokslui, tos.

Taip ir eglaitė į mū- | kultūrai, industrijai, keitėsi 
sų Kalėdas atėjo iš stab- ir kalėdinės iškilmės, jų 
meldžiu tikėjimo. Rome- spalvingumas. Kalėdinės; 
nuošė eglaitė šventiškai bu- giesmės (karunkos), para- laidota sepulcher kapinėse, 
vo naudojama, kaipo žalu- šytos didžiumoje, jau 13-ta- Pilietis
mynų dievo dvasia. Net! me amžiuje, Italijoje. Daug '------- --- '.......... —---- =-
nuošė < „ 
vo naudojama, kaipo žalu- čių atėjo su elektros išra- 
mynų dievo dvasia. Net dimu. Kalėdinės dovanelės šiame tradicines sueigas, 
lotynų įžymus poetas, Virgi- atėjo iš Olandijos.Atviru-! pokylius. Baigdami praei- 
lijus, kuris gyveno ir rašė 
dar prieš krikščionybę, eg
laitę mini savo raštuose su 
visais jos papuošalais. Stab
meldžių tikėjimas daug ry
šių turėjo su gamta. Jų 
dievai nugalėdavo žiemą, i kad Kristus gimė galvijų . giame praėjusių metų klai- 
duodavo pavasario grožį, I tvarte. I das ir pasižadamfe geriau
paskiau — vasaros derlių, j šių laikų kalėdinės iškil- veikti naujuose už santaiką 

Kalėdų pasaka eina dar Tad jie ruošdavo iškilmes įmes daugiausia paremtos tarpe mūs ir taiką tarp visų 
toliau į žmonijos istoriją.! tų dievų gimt a dieniam s | biznio, pramonės tikslais, tautų..

Dorothy Abromaitis mirė <
1964 m. gruodžio 20 d. Pa--4

Pilietis
dievo dvasia. JNet. me amžiuje, rcanjoje. uaug ---------- --------------

eglaitė šventiškai bu- įvairių žibučių, žgvaigždu- metų pabaiga, kitų —
. _ JI — J____ _ 1__ * X _ 1 _ _ nil xx I Irrim n "I JI X * ~ AC *______  ■ — *1___ .* _ ____ ____

■ pra
džia. Šiuo laiku ir mes ruo-

kai gavo pradžią Anglijoje.1 namus metus ir sutikdami 
Šienas ant kūčių stalo mums 
primena giesmes dar Lietu
voje: “Karalaitis šio svie
to guli ant šieno.” Mat, 
“šventi” tėvai išgalvojo,

naujus, mes sveikiname vie
ni kitus su linkėjimais ge
ros sveikatos ir laimės mū
sų gyvenimui. Žengdami į 
naujus metus, mes peržvel-

Žodis “kristus” :. 
čionybė,” matomai, paimta 
nuo graikų žodžio “chres- 
tos,” kuris reikia ne žmo-

(Skaityta 1964 m. gruo-ir “krikš-' kartais dažniau, negu kartą Mums, pažangiesiems žmo- 
į metus. nėms, Kalėdos nėra Kris-'džio 24 d. LSK sueigoje,

Atėjus krikščionybė darė taus gimtadienis. Kalėdos,. Miami, Fla.) 
‘ , Ji suma- nauji metai mums — vienų ižingsnį pirmyn. V, Bovinas

|IT l| ĮIH| I ĮI V|! ,lfgaus ar daikto pavadinimą, žino dievų skąįčių. Krikš- .... ..... , . ■■■■—~——— ■ ■ ■1\ ■■■■""»> ■
•' -.... čionybė susitvėrė dievą 4 p,-Laisvė (Liberty) — Penk t, sausių (Jam) 15, 1965bet yra būdvardis ge
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LAISVOJI SAKYKLA ir teršia šio krašto gerą 
vardą.Atsakymas “Naujienų” avet“N” sk drąsiai

skaitytojui
“N” Sk. iš desperacijos ir 

baimės recenzavo “Do You 
Know Them” bro š i ū r ą. 
(“Naujienos”, 1964 m. gruo
džio 17 d.). Tiesa, jis įvar
dino Ukmergės, Kauno ir 
Skuodo Lietuvos piliečių 
atsišaukimus, tačiau užty
lėjo vardus ir pavardes 
Mečio Paškevičiaus, Anta
no Impulevičiaus ir kun. 
Liongino Jankaus-Jankaus
ko. Gal “N” Sk neskaitė an
gliškos ir- lietuviškos spau
dos apie tuos prasikaltėlius, 
kad jie buvo nuteisti in ab
sentia (už akių) kaip karo 
kriminalistai ? Jū^ų tik už- 
tylėjimas aiškiai įrodo, kad 
jūs palaikote juos esant ne- 
prasikaltusiais ir dorais lie
tuviais dipukais. Ar taip?

Dabar užklausiu jus. Ko
kiais juridiniais faktais jūs 
laikote juos ne prasikaltu
siais prieš humaniškumą? 
Ar ne su pagalba hitleri
ninkų jie išžudė tūkstančius 
nekaltų ir beginklių Lietu
vos piliečių, kurių tarpe bu
vo senų vyrų, moterų ir vai-

Camden, N. J.
Iš pavyzdingo susirinkimo
Literatūros Draugijos 133

už
klausia “Naujienų”: “Ar jie 
sutiko, ar jie pritaria at
sišaukimo turiniui?” ___
kymas: Ukmergės, Kauno 
ir Skuodo signatoriai r 
tais-atsišaukimais sutiko ir ! - ------ 
jiems pritart kuomet ji. | JjJ
savo laisva valia ir pareiski-| ti namų Jeigu meg bQ_

r
Jmopos metinis susirinkimas 

s ’ įvyko sausio 10 dieną, įvyko 
didžiausias netikėtumas — 

su [ gamtos rykštė. Camdene ir 
-1_ apylinkėje prisnigo tiek

mu padėjo savo vardus ir 
pavardes po jais. Jųjų suti
kimas duoti savo pavardę ir 
parašą po jais yra legališ- 
kas paliudymas. Suprask, 
kad Lietuyos TSR piliečiai 
buvo liudininkai 
nių ir skerdynių, 
vo įvykdytos.

Prie pabaigos 
pasakyti, kad “N” Sk niū
riai vengia savo skaityto
jams tarti tiesos žodžio. Jis 
mano, kad jo skaitytojai ir 
JAV piliečiai neseka, ką 
JAV Kongreso nariai pa
reiškia savo balsuotojams. 
Pavyzdžiui: kongresmanai 
Seymour Halpern, John F. 
Shelly ir Frank Kowalski 
viešai ir stipriai pareiškė 
Kongreso nariams, kad ka
ro kriminalistai yra nelega- 
liškai globojami JAV. Pa
tarė i a jums perskaityti

tų kanky- 
kurios bu-

man lieka

kų ? Ar jūs turite liudytojų ' kongresinius rekordus ba- 
įrodymus? Jūs pateisinote landžio 16-os, 1962 m., P. 

-savo rašte, kad tai buvo ka- 2935 ir spalio 5-os, 1962 m., 
ras. Tik išprotėjęs ar pami

1962 m., P.

ras. Tik išprotėjęs ar pami- • P. 21483-4. Ir kai kurie se- 
šęs žmogus tikės jūsų ’ pa- natoriai pareiškė, kad lai- 
reiškimais, kad antrasis pa-; kas suvesti sąskaitą su ant-

■ ■ • ■ ■ * v • rojo karo prasikaltėliais,
kurie nedaro garbės gyven
dami šioje šalyje.

Niekados negaliu pamirš
ti prezidento Franklino 
Roosevelto žodžių, kuriuos 
jis pasakė (kovo 24, 1944 
m.): “It is/fitting that we

saulinis karas buvo priežas-, 
t’f žudymo beginklių žmo
nių. Dabar aš užklausiu jus. 
Kokios ideologijos ir rasės 
žmonės buvo žudomi? Žudė 
socialistus, bedievius, ko
munistus ir žydus. Kuom 
tie nukankinti ir nužudyti 
Lietuvos piliečiai prasikalto 
tiems'sadistams? Jei pas 
jus liko nors kibirkštėlė są-

tume žinoję, kad Camdene 
tiek daug sniego yra, tai 
gal būtume nevažiavę į su- 
susiriųkimą. Avalone, mat, 
nesnigo. Mums pravažiavus 
30 mylių, pasirodė sniegas; iš 
pradžių daug jo nebuvo, bet 
važiuojant tolyn sniego krū
vos vis didėjo ir didėjo. Da- 
sigavome iki Gloucesterio ir 
užsukome pas Uršulę Guzo- 
nienę ir kartu visi dasigavo^ 
me iki susirinkimo vietos.

Nežiūrint to nepalanku
mo, kuopos susirin k i m a s 
įvyko — dalyvavo 7 nariai.

Aš, kaip kuopos pirminin
kas, atidariau susirinkimą. 
Nariai paskiria mane susi
rinkimo vedėju. A. J. Pra
naitis, kaip sekretorius, 
perskaito pereito susirinki
mo užrašus. Užrašai vien
balsiai priimti.

Išduoda raportą kuopos 
valdyba ir delegatai iš VI 
apskrities konfere n c i j o s. 
Raportai priimti. Neatsi
žvelgiant į tai, kad kuopa 
turi tik 12 narių ir kad 
kuopa neturėjo jokio paren
gimo per 2 metus, kuopos 
ir jos narių vardu buvo pa
aukota spaudai ir kitiems 
darbininkiškiems reikalams

Susirinkime kilo pasiūly
mas, kad kuopa būtinai se
kančią vasarą suruoštų pa
rengimą spaudos ir kt. kul-/ O i X JI A£^ A A A A Ai J.X v* Aim

should again proclaim our I tūrinių reikalų paramai, 
determination that none 1 Pasirodė, kad sunku surasti 

„ . . .. • ---- r— --—i-— —1 these’ gera ir tinkama vietą bile
zines, jus tu rite juos pa- acts of savagery, shall go parengimui.
Smelkti. I T'ii vniicjn ein. ta___ r:

who participate in

Sk laiko ' unPun^s^e(^”- mūsų sie- 
_ .j kis!Kuomet

Paškevičių, Impulevičių ir j Nacionalio Komiteto Kovoti
Tonlzii _ To nl/nii c Vn nnnvocį- :_  . . „ w.Jankų - Jankauską neprasi- 
kaltusiais prieš humanišku
mą, paliepkite jiems užvesti 
šmeižto bylą prieš Naci j o- 
nalį Komitetą Kovoti Naciz
mą. Jei koks laikraštis ar 
$>ata “N” Sk apšauktų 
žmogžudžiu, ar jūs ne iškel
tų te tam laikraščiui ar jam 
kriminališką šmeižimo by
lą už įžeidimą jūsų garbin
gos asmenybės?

Sk. recenzavo “Do You 
Know Them” brošiūrą, ma
tyt, iš desperacijos. Jis pui
kiai suprato, kad JAV pilie
čiai, skaitydami tą brošiū
rą bus pilnai informuoti, 
kokius prasikaltėlius mūsų 
valdžia globoja ir jiems su
teikia šios šalies pilietybę. 
Mes esame pilnai persitik
rinę, kad jie siųs laiškus ir 
peticijas JAV pareigūnams, 
reikalaudami juos išdepor- 
tuoti iš šios šalies. Apsiskai
tę JAV piliečiai žino, kad 
Sąjungininkų Deklaracija, 

wpo kuria pasirašė JAV, Di
lioji Britanija ir Franči- 
ja, sekančiai stipriai pa
brėžia : “War crim i n a 1 s 
shall be pursued to the 
ends of the earth”. Taipgi 
toj deklaracijoj randasi žo
džiai: “All war criminals 
mi^st be brought to judge
ment, and will be handed 

' over to the cauntry con
cerned, to be judged accor
ding to its laws.”

Toj recenzijoj “N” Sk už
klausia: “Kas įgaliojo tuos 
Ukmergės, Kauno ir Skuo- 

- do prašytojus kreiptis šituo 
reikalu į JAV vyriausybę?” 
Tai yra žioplio užklausi
mas. Tie prašytojai nepra
šė JAV vyriausybės depor- 

» Uioti juos iš šios šalies. Jie 
pkinf orma v o C hi c a g o s, 
New Yorko ir Philadelphi- 
jos piliečius, kad tie elemen
tai gyvena tuose miestuose

Nacizmą ir Fašizmą Vice
prezidentas

B. F. KUBILIUS

Miami, Ha.
Socialiame Klube, nors iki 

šiol svečių-turistų dar ma
žai buvo, bet nuo Padėkavo- 
nės dienos vis vyko tradici
niai parengimai ir visokie 
sukakčių bei pagerbimų mi
nėjimai. Kai kurie iš tų 
parengimų, kaip tai Paukš
tienės, L a c k ų, lietuviškų 
kūčių ir dar kai ko, jau bu
vo kitų korespondentų ap
rašyti, tad apie juos nera
šysiu.

Naujųjų Metų sutikimo 
vakaras buvo gana puošnus, 
šventadieniškas ir viskuo 
gausus.

Nežiūrint vaišių ir visko 
kito, kiek girdėt, visi su
grįžo į namus laimingi ir 
sveiki. Šukaičio iniciatyva, 
senuosius metus išlydėjom 
vaizde nukaršusio, raukšlė
to senio, kurį vaizdavo K. 
Kraučiūnas, o Naujieji Me
tai įžengė pavidale labai 
gražaus berniuko, todėl 
mums tik vieno belieka 
pageidauti,,s— kad 1965-ieji 
metai būtų tokie gražūs ir 
laimingi kaip tas Naujųjų 
Metų berniukas.

Nors dar per anksti - apie 
tai kalbėti, bet vėliau šia
me sezone Socialis Klubas 
šiemet, kaip ir praeitais me
tais, duos visai gerą kon
certą. Mūsų Aido choras 
irgi deda pastangas pasi
rodyti su savo pasiekimais 
ir pažanga. Mes, floridie- 
čiai, šią žiemą buvom iki 
šiol laimingi tuo, kad šalčių 
dar neturėjom. Tai mūsų 
seni jaunikaičiai neturi kuo 
skųstis.

Draugė Guzonienė įneša, 
kad kuopa surengtų išva- 

į žiavimą pas Bekampius, 
prasidėjus vasarai. Įneši
mui visi kuopos nariai entu
ziastingai pritarė.

Po išsikalbėjimo, nutarta 
suruošti pas Bekampius iš
važiavimą sekmadienį, bir
želio 6 dieną. Bekampiai su 
tuo sutiko.

Taigi pas Bekampius įvyks 
dubeltavas išvaži avimas. 
Bekampiai išvažiavimą ruoš 
po Camdeno kuopos kontro
le. Visi nariai pasižadėjo 
darbuotis ir koop e r u o t i, 
kad tas išvažiavimas būtų 
pasekmingas visais 7 atžvil
giais. Kuopa pasikvies ir iš 
kitų kolonijų draugus ir 
drauges, kaip Lipčių, Šlajų, 
Žalnieraitienę ir kitus, kad 
ir jie prisidėtų prie šio taip 
svarbaus išvažiavimo, kad 
jis būtų vienas is skaitlin
giausių ir pasekmingiausių, 
kada nors Bekampių rezi
dencijoj buvusių.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimą su narių su
dėta pinigine dovanėle.

Visi kuopos nariai užsi
mokėjo savo duoklę Draugi
jai.

Camdeno 133 kuopa turi 
augti ir bujoti. Narių pa
stangomis įrašyta į kuopą 4 
nauji: Uršulė Bakšienė — 
camdenietė, P. irK. Valan- 
tai — iš Egg Harbor City, 
Pov. Navalinskas—iš Atlan
tic City. Taigi dabar kuo
pa turi 16 narių. To neuž
teks ; bus dėta visos' pa
stangos įrašyti daugiau.

J. A. Bekampis

Arėjas

PATAISA
“Laisvėje” iš sausio 12 d., 

žinioje “Prezidentas apie 
žmonių sveikatą”, pasaky
ta, kad 1964 metais sveika
tos ir labdarybės reikalams 
buvo skirta $27,265,000,000, 
turėjo būti $5,500,000,000.

Lowell, Mass.
Kreipiuosi į visus LDS 

110 kuopos narius, gyve
nančius Lowellyje ir apylin
kėje, kad ateitute į susirin
kimą ir pasimokėtute duok
les už 1965 metus. Susirin
kimas įvyks vasario mėnesį.

Pereitaisiais metais dau-' jarbų parodą. Tai bus, kon- 
gelis narių pradžioje metų krečiai kalbant, vasario 2, 
pasimokėjo duokles už vi- 3 ir 4 dienomis, LSK salė- 
sus. metus, būtų gerai, kad į je> 26io N. W. 119th Street, 
ir šiemet taip padarytų, nes Miamyje. Pradžia kiekvie- 
tas palengvins finansų sek- ną dieną 1 vai. popiet.

MIAMI, FLA.
Meno darbų paroda 

jau artėja
Gal šio laikraščio v skai-

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE
BODY SHOP MAN. With tools 

ready-willing-able to manage bodytytOjai jau pastebėjo, Kad Shop. Only fully exp. men need app- 
Šių metų vasario pradžioje; ly- Wonderful opp. for right man. 
Lietuvių Sociahs Klubas^ pala at quality motors (for-
ruošia trijų dienų meno merly Foss-Hughes Ford), Indust-

rial Highway, Essington.
(3-7)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Mature kind 
woman to live in. Experienced and 
capable of taking charge of Moth
erless home. Own Room. Referen
ces required . 609 - TR. 7-9660.

(5-8)

retorini.
Aš vis dar esu daktaro 

priežiūroje, todėl negaliu iš j 
namų išeiti. Mano adresas: į 
158 Howard St 
Mass., *_______ __ — - -

Paroda bus kultūrinio ir 
meninio pobūdžio. Ekspo- 

! natų (kūrinių) jau numato- 
3c, Lowell”, ma bu? įYai,rių’,b“>Sra- 

telefonas 452-2066. darbelių, kaip tai mez- 
_  gmelių, siuvinehų, skulptu- 

Partraukiau “Vilnies”ka- 4nh* drožinėlių .ir profesi-
ginėlių, siuvinėlių, skulptū-

lendoriaus 1965 metams. Ja
me yra gerų pasiskaitymų. 
Kreditas L. Jonikui už jo 
sutaisymą. Įsigykite.

Prieš Kalėdas mirė Vac
lovas Milius. Paliko nuliū
dime moterį — Moniką, sū
nų, jo moterį ir jų 4 vaikus. 
Lai būna jam lengva Ame
rikos žemelė, o jo žmohai^r 
sūnui reiškiu užuojautą. 1

Mes, lowellieciai, sveiki
name “Laisvės” personalą 
su pradžia .1965 metų. Vėli
name geros sveikatos ir 
energijos darbuose už taiką 
pasaulyje.

nio darbo kūrinių iš tapy
bos, grafikos. Taip pat tu
rėsime iliustruotų žurnalų 
ir knygų iš Lietuvos. Paro
doje svečiai galės taip pat 
susitikti su tokiais dailinin
kais, kaip Rimša, Čiurlionis, 
Žmuidzinavičius ir kiti.

Laike parodos turėsime 
ir rodomo meno paaiškini
mus, taip pat ir muzikalias 
programėles.

Žinoma, paroda ruošiama 
lokaliniai, kas liečia įvairius 
dirbinėlius. Vienok yra 
kviečiami ir iš kitų miestų, 
kolonijų, kurie turite gra
žių, meniškų dirbinėlių, pa
rodyti juos miamiečių paro
doje. Taip pat prašome vi
sų, kurie dalyvausite su sa
vo eksponatais parodoje, 
rengėjams priduoti savo pa
vardę, adresą ir kūrinio 
vertę, kainą. Būtinai rei
kia pažymėti, ar norite, kad

Tariu didelį ačiū visiems 
draugams ir draugėms; ku
rie man sergant išreiškė 
užuojautą laiškais ir atvi
rukais. Dėkui norwoodie- 
čiams už aplankymą ir su
teiktas dovanas. Visiems ir jūsų kūrinį galima išleisti, 
visoms didelis dėkui.

Jonas Daugirdas

Naujieji vėjai blaško 
senus prietarus

Šiandien pradėjo pūsti 
nauji vėjai, blaškantys senų 
prietarų miglas. Ne tik pa
vergtos atsilikusios tautos 
veja laukan misionierius, 
bet ir komercinėje spaudoje 
religiniai istorikai ir moky
tojai pradėjo rašyti, kelda
mi abejotinas ^mintis apie 
teisingumą skirtingų religi
nių įvykių.

Gamtoje yra toks įstaty
mas, kad kas gimė, turi pa
senti. Taip ir kai kurie įsta
tymai bei idėjos turi mirti 
arba išnykti. Per amžius 
buvo aiškinama, kad nė pek
los vartai nepergalės “die
vo žodžio.” Bet pasirodo, 
kad šiandien tie patys reli
giniai istorikai bei mokyto
jai pradeda judmti tų re
liginių tvirtovių pamatus.

Baltimorės laikraštyje ra
šo žydų rabinas Frances, 
kad Velykos yra hebrajų ir 
pagonių dar prieškrikščio
niškų laikų šventė. Anglų 
kalba žodis “Easter” arba 
“East” pareina nuo žodžio 
“Ost,” kas reiškia atgims
tantį pavasario linksmumą.

Kunigas Filas rašo, kad 
Kristaus gimimo kalėdų 
šventės yra nepageidaujamai 
perdėtos, paremtos daugiau 
legenda negu faktu. Kitas; 
rašė j as smulkiai aprašo bib
lijoje minimą Nojaus arką. 
Jis nurodo, kad ir prieš šių 
dienų moderniškų laivų sta
tymo metodų jokiu būdu 
nebūtų galima pastatyti to
kio dydžio laivą, kuriame su
tilptų visų pasaulio paukš- j 
čių ir žvėrių po porą.; 
Man katalikų organizacija 
“Knights of Columbus” 
siuntinėja lapelį, kuriame 
kritikuoja kai kurias bibli
jos dalis ir agituoja už bib
lijos pataisymą.

John Balsys

parduoti, ar ne.
Vietiniai ir artimos apy

linkės parodos dalyviai tiks
liausiai gali pristatyti ir už
registruoti su rengimo ko
misija savo kūrinius pirma
dienį, vasario 1 dieną. Ta 
diena skiriama eksponatų 
išdėjimui, parodos galuti
nam paruošimui. Antradie
nį paroda jau atsidarys lan
kytojams.

V. Bovinas

AUTOMATIC TRANSMISSION
1 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.

I (3-7)

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.

HAMMER DRIVER
Experienced on flat die forging 

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

An Equal Opportunity Employer
(2-5)

FOREIGN JOBS. Foreign Em
ployment office men. A choice of 
19 countries, free transportation. 
Special Tax benefits. Bonuses, libe
ral vacations. And a most unique 
way of life in Government careers, 
or with American Companies. You 
can earn up to $1600 per month, paid 
in U. S. currency. For informa- i 
tion write: STAFF RESEARCH, 
ASS’N, INC. 225 S. 15th St., Suite ' 
713. No interview without an ap-' 
pointment.'

MECHANIC*
Experienced for Pinball

and Music Machines.
Call WA. 3-4272.

(4-6)

PRANEŠIMAS
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos sekamas banketas 
įvyks Sausio-Jan.) 23 visiems gerai 
žinomoj vietoj, 314 — 15th Ave. So., 
St. Petersburge. Pietūs prasidės 12 
vai. Pasivalgę gerų pietų galėsime 
smagiai pasišokti ir kitaip pasi
linksminti. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengimo komitetas. (4-5)

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė 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:

ir jų viešpačiai
Amerikoje

Baltieji vergai
Negrų vergovė
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
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

x Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba“ 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisves” Knygyne 
Siųskite užsakymus,- adresuokite:

102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., sausio (Jan.) 15, 1965

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

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

(103-5)

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)

W0MAN
With one child optional. 

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

(3-4)

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)
CL >1>I m-’.______________________________________________

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.VM. to 5 P. M. 
at the Village Barn Luncheonette, 
Rt. 23 & Shoemaker Rd., King of 

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

Philadelphia, Pa.
Kalbės įžymus mokslininkas

Sausio 22 d. Philadelphi- 
jos Forume kalbės Dr. Dirk 
J. S t r u i k, profesorius ir 
mokslininkas iš Massachu
setts Institute of Technolo
gy. Jo kalbos tema bus: 
“Materialism Versus Ideal
ism” (Materializmas prieš 
idealizmą). Įėjimas visiems 
atdaras. Vieta: Diamond 
Hali, 249 South 9th St. Pra
džia 8:30 vai. vakare. Lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Rep.

Londonas. — Artistė Eli
zabeth Taylor atsisako nuo 
JAV pilietybės.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau dėdės Kukio Jono (sūnaus 

Baltraus), išvykusio į Ameriką iš 
Gudelių kaimo. Karų metu dingo 

, jo adresas. Noriu sužinoti, ar jis 
dar gyvas. Jis pats arba apie jį 

. žinantieji prašomi pranešti.
labai dėkinga.

Aleksienė Stasė
(Čcikuvienės Mortos duktė)

Varėnos rajonas
Merkinės paštas
Krušavo dvaro vienkiemis
Lithuania, USSR

(4-5)

Būsiu

Ieškau Petro Navidamsko ir Onos 
Navidamskas (Jokauskytė). Gyveno 
Philadelphia, Pa. Ji mirė 19&J. Tu
rėjo savo namus. Iš Lietuvos ki
lę nuo Užvermenės kaimo, Kaunas. 
Turiu svarbų reikalą, prašau atsi
liepti, arba kas žino apie viršminė- 
tus asmenis, praneškite man, bCį- 
siu dėkingas. Wm. B. Grigas, 118 
Commonwealth Avenue, Worcester, 
Mass. s (4-6)



LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

tis, su atnaujinimais. Naują prenumeratą prisiuntė J. 
Duda, woodburietis.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., prisiuntė 3 naujas pre
numeratas ir atnaujinimų

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. (dėl LLD 87 kp.), 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Atnaujinimų prisiuntė: F. Šimkienė, Arlington, N. 
J.; A. Bukaitis, Bayonne, N. J.; Valys Bunkus (su pa
galba N. Y. Moterų Apšv. Klubo), Brooklyn, N. Y.; R. 
Merkis, Philadelphia, Pa.; J. Jaskevičius, Worcester, 
Mass.; M. žiedelis, Nashua, N. H., savo rezultatus per
davė S. Penkauskui ir J. Blažoniui, Lawrence, Mass.; K. 
Kilikevičiuš, Toronto, Canada; L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y.; Bennv Sutkus, San Francisco, Calif.

• — 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:

džiu, atostogas praleidau 
labai gerai.

Pas mus dabar žiema, 
•' nors dar didelių šalčių ir 
nėra, bet reikia tikėtis, kad 
ateis ir šalčiai.

Parašyk laiškutį, kas pas 
tave gero, kaip gyveni ir 
kaip sveikata tarnauja, 
kaip jums su akimis? Negi 
j a u negalima pagydyti ? 
Pas mus daro akims ope
racijas ir daugiausia pagy
do. Žinoma, Amerikoj gy
dymas prieinamas tik
tuoliams, o biednam žmo
gui pagalbos nėra. Pas 
mus visas gydymas nemo
kamas, nežiūrint kur tu be- 
sigydytum, dargi gulėda-

K. Petrikienė rašo
Sausio 1, 1965 

Brangi Drauge Mizariene,
Naujų metų pradžioje 

rašau pirmutinį laišką. Pa
lydėję senus metus, į pala- 

į tą grįžome jau penkiose. Aš 
su savo drauge turėjome 
dalyvauti dviejuose poky
liuose, bet pasidavėme ku
rorto vyriausios gydytojos 
patvarkymui ir dalyvavo
me jos kompa n i j o j e, kur 

apie 500 žmonių. Tik-
■ tai aš viena buvau su bal
tais plaukais, gal todėl ir vi
sų domė kreipta į mane.

Druskininku kurorte iš
būsiu iki sausio 11 d.

tu r- buvo

LLD 2 Apskr., New York (per P. Bečį) .... $25.00 
LLD 11 kp. (per J. Jaskevičių), Worcester^ M. 20.00 
Paul Zunaris, Lake Worth, Fla........................... 10.00
Zofija Butkeviciute - Holbrook,

St. Petersburg, Fla.............................  10.00
Ch. Daugėla, Shrewsbury, Mass................. .... 10.00
C. P. Lewis, Los Angeles, Calif.......... .................. 6.00

mas ligoninėje gauni algą.
Bet gana. Linkiu tau ge

ros sveikatos, ilgo amžiaus 
ir viso kuo geriausio.

Brolis Juozas
Gruodžio 13, 1964
Šiauliai

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00
4.00 i 8-ta dieną “Laisvės
3.00 1 'F-------- ------
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 j Pasirodė, kad choras ir jo 
2.00 i solistai bei solistės praėju- 
2.00 siais metais dainavo viso- 
2.00 kiose pramogose 11-ka kar- 
2.00 
2.00 
2.00

Iš Aido choro 
susirinkimo

Pradedant šiuos, naujuo
sius 1965 metus, Aido cho
ro dainininkai turėjo savo 
metini susirinkimą sausio 

salėje.
Pirmiausia choro sekre- 

j torius J. Juška perskaitė 
protokolą iš pereitų metų, 
ir tapo, priimtas vienbalsiai. 
Iš sekretoriaus protokolo

tų ir visur gerai pasirodė.
Po to kiti visi choro ko

miteto nariai davė rapor- 
2.00 , tus, peržvelgdami kas buvo 
2.00 i nuveikta ir kaip nuveikta. 
2.00 i Visų jų raportai tapo pri- 
2.00

M. Green, Worcester, Mass.................................
F. Kazeliunas, Worcester, Mass.........................
B. Samoska, Orlando, Fla....................................
F. Kaziliunas, Brooklyn, Conn............................
J. K., Kearny, N. J............ ..................................
Joseph ir Isabelle Jackim, Shelter Island, N. Y. 
E. Morkevich, Montreal, Canada ....................
I. ir H. Vėžiai, Binghamton, N. Y.....................
M. Paužienė, Toronto, Canada................ .........
Antanas Trepkus, Colonia, N. J.........................
Frank Zavis, Bethlehem, Pa...............................
Mae Zasines, San Bernardino, Calif...................
Jonas Zabotko, San Bernardino, Calif........ ...
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa.......................
J. Sikorskis, Kearny, N. J....................................
J. ir A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y................
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y...... ....................
M. Niaurienė, Verdun, Canada ........................
Alma Norkus, Detroit, Mich. .. .........................
Mary Thomas, Bloomfield, Conn.......................
F. Ramanauskas, Dorchester, Mass...........
O. Giraitienė, Wethersfield, Conn.....................
F. Shimkus, Arlington, N. J................................
A. Lindautas, Mexico, Me....................................
M. Simonaitis, Binghamton, N. Y.......................
P. ir K. Juozapaičiai, Binghamton, N. Y............
Po $1: A. Zurnis, S. Griškus, Brooklyn, N. Y.; A. 

Simokaitis, Great Neck, N. Y.; J. Vaitas, Rochester, N. 
Y.; V.Lopata,Baltimore,Md.;L. Stadolnik,Lynn,Mass.; 
A. Ramanauskienė, Kingston, Pa.; M. Machidnis, J. Pa
lionis, A. Naruševičius, V. Pačesas, K. Kasulis, V. Žit
kus, J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; J. Kavaliauskas, | 
J. Morkūnas, Phila, Pa.; Andrew Rėklaitis, Thomaston, 
Conn.; Ig. Urmonas, Chicago, Ill.; Ch. Aimont, Holly
wood, Fla.; K. Lugauskai, W. Lochs, J. Kazlauskas, We
thersfield, Ct.; A. Kaziukaitis, Arlington, N. J.; B. Ba
joras, A. Mičiulis, M. Pakštas, A. Kushlis, Kearny, N. J.; 
Ch.Globich, P. Raymond, F. Josmantas, P. Marson,Har
rison, N. J.; B. Simonavičius, Providence, R. L; Joseph 
Kazules, Taunton, Mass.; A. A. Buddy, Los Angeles, 
Calif ;F. ii/V. Miller, P. Mikalojūnas, E. čekanauskienė, 
V. KapiČiauskienė, J. Krasauskas, Binghamton, N. Y.

- 0-
Šį sykį aukų gauta $209. Anksčiau įplaukė $6,081.55. 

Viso gauta $6,290.55.
— 0 —

imti.
Choro mokytoja Mildred 

Stensler. dėkojo choristams 
už gerą kooperavimą ir ra
gino veikti ir toliau taip 
energingai. Choristai pasi
žadėjo kooperuoti ir dėkojo 
jai už gabų vadovavimą.

Jonas Grybas išdavė ra
portą iš * banketo pasitiki- 
mui naujų metu, pranešda
mas. kad visais atžvilgiais 
puikiai pavvko. Skaitytas 
laiškas iš LMS centro kas 
link ’važiavimo į Lietuvą 
dainuoti. Laiškas priimtas 
ir darbas jau vykdomas.

. Choro mokvtoia Mildreda 
pateikė plona šiems me
tams, sakydama, kad reikia 
pavasario^ turėti narengi- 
ma su vaidinimu. Tai yra

Taip pataria gydytojai. Vei
kiausiai namo grįšiu tiktai 
pradžioje vasario. Tikrai 
sužinosiu tiktai sugrįžusi į 
Vhnių.

Poilsiaudama susiti n k u 
daug labai įdomių žmonių. 
Ot, kad ir šiandien, beval
gant, išsikalbėjau su žmo
gumi, kuri banditai pakelė
je buvo palikę kaip “užbaig
tą”. Jis, kiek atsipeikėjęs, 
nušliaužė iki gyvenvietės, 

i Bandysiu parašyt apie jį ir 
jo žmonos pergyventas kan
čias. Tokių kaip jis gydosi 
labai daug, beveik visi, kaip 
jie sako, — širdininkai ir 
nervų sukrėtimais. Metams 
slenkant, karo ir banditų 
palikti pėdsakai skaudžiai 
kankina žmones.

Poilsiaujant liuoslai k i o 
mažai yra; nuo pusės devy
nių iki netoli penkių, seka 
įvairios gydymo procedū
ros, vakare dažnai susitin
ku su poilsiautojais. Gydėsi 
rašytojas Algirdas/Rocius, 
daug mokyteTu-iš^kirtingų 
šalies dalių. Dabar poilsiau
ja dvidešimt lietuvių.

Gruodžio 26 d. dalyvavau 
jaunimo pobūvv, kur buvo 
daup' labai gražių jaunuo
liu. 27 d. dalyvavau Drus
kininku I vid. mokyklos pio
nierių jubiliejiniame pobū
vyje. Oras pasitaikė blogas, 
snigo. Kultūros name buvo 

i suvvke daugiau 200 vaiku
čiu. pradedant nuo apie ko
kiu 3 metų ir paaugesniu. 
Sakė eilėraščius, sveikini
mus, suvaidino dviejų aktų 
veikalą patvs vaikai. Koks 
mukus vaikų auklėjimas! 
Abiejose pramogose .teko 
pakalbėti. Vakar atvyko ki
ta delegaciia pakviesti daly- 
vaut jaunuolių kitoje pra
mogoje sausio 2 d., bet tu
rėsiu kitur išvykti. Dabar

Paskutinis pakvietimas 
ant piety A

Šį sekmadienį, sausio 17 d., 
būkit^^Laisvės” salėje ska- 
nįąTpasivalgyti didelius pie
tus. Juos ruošia LLD 185 
kuopa. Valgiai bus išduo
dami lygiai' 12:30 vai. Tad 
būkite laiku.

Prie skanių pietų dar bus 
ir kultūrinė programa. Vi
si galėsime gražiai praleisti 
popietę jaukioje, draugiško
je nuotaikoje.

I Už pietus ir viską pasi- 
mokėsite tik $2.

Kam namie gaminti pie
tus ir paskui indus plauti, 
kuomet galite pas mus juos 
gauti už tokią mažą mokės-

i Pietų rengėjai

i Motery klubo mitingas'
Pirmas šių 1965 metų Mo- • 

terų Klubo mitingas įvyks i 
sausio 20 d., 7:39 vai. va
kare, “Laisvės” name. Bū
kime visos!

Turėsim galutinai prisi
ruošti Moters Dienos minė
jimui. Bus pateiktas ra
portas iš Brooklyno LLD 
kuopų pasitarimo, kaip sėk
mingiau paminėti LLD 50- 
metinę. Žinoma, atsiras ir 
daugiau reikalų.

Klubo valdybos narės pa
vaišins klubietes po susi
rinkimo.

Valdyba

Ačiū vajininkams už pasidarbavimą. Prieteliams už 
dosnias atikas. Reiškia, vajus oficialiai užsibaigė. Pasku
tiniai rezultatai bus paskelbti vėliau. Po sausio 15 d. 
punktai nebus skaitomi.

“Laisvės” Administracija

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

su ištrauka iš operetės “Ka
rn i n k r ė t y s ir malūninin
kas.”

Choro valdyba užtvirtin
ta ta pati. Tai yra: Pirmi- 
mininkas Jonas Grybas, 
vice pirmininkė Elena Bra
zauskienė, sekretorius Jo
nas Juška, kasininkas Wal-

mokinukai turi vakacijas. 
Prašė būtinai leist jiems su
ruošti mudviem išleistuves. 
Kas gali atsisakyt nuo to
kio pakvietimo?

Jau antras mėnuo kai gy
venu Lietuvoje. Laikas taip 
skubiai prabėgo, o turiu 
planų kaip ką‘daugiau susi-

į Jaltą, buvome taip pat 
Sevastopolyje, ma u d ė m ė s 
Juodojoje jūroje ir ten lei
dom 15 dienų atostogų. Ten 
labai šilta, gamta ypatingai 
graži ir atrodo, kad iš tie- 

1 sų gyveni rojaus kampely- 
| je. Vienu žodžiu, turėjau 
■ labai geras atostogas. Par-

Laišką gavo brooklynietis 
Antanas Litvaitis nuo sa
vo brolio. Laiško autorius 
pasako, kaip gyvena pa
prastas pilietis Lietuvoje ir 
džiaugiasi naujuoju gyveni
mu.
Sveikas, mielas brolau!

Dovanok, kad taip ilgai! važiuodamas buvau Sasna- 
neparašiau tau laiškučio,— Į Voj, aplankiau mamos bei 
mat, vis to laiko daugiau- tėvelio kapus, svečiavausi 
šia trūksta, nes iki šiol dar pas Marytę,—ji gyvena ten 
vis dirbu, nors_ jau turiu pat, kur seniau gyveno. Jos 
paskirtą senatvės pensiją, sveikata kiek pagerėjo ir 
Dabar gaunu algą ir pusę nauju metų proga žadėjo 
pensijos, o . dar jaučiuosi atvažiuoti pas mane i sve- 

, stiprus, tai ir nesinori be čius paviešėti ir pasižiūrė- 
darbo gyventi. Man atro-: ti, kaip aš gyvenu, žadėjo 

atvažiuoti drauge .su Žilio- 
niu, taip, pat žadėjo atva
žiuoti ir jos dukterys, ku
rios pra jau abi ištekėju
sios ir viena gyvena Anta- 
nave, turi nuosavą namą, 
lengvą mašinėle ir gyvena

darbo gyventi.
do, kuomet nedirbsiu, tai 
bus labai nuobodu ir nebus 
jokios prasmės gyventi.

Dabar aš gyvenu gerai, 
esu pilnai sotus, gerai ap
sirengęs, turiu gerą butą ir 
esu viskuo patenkintas. Šie
met. būdamas atostogose labai gerai, o antroji gyve- 
spalio mėnesį ąbu su žmona na Pilviškiuose, yra gimna- 
buvom nuvažia

teris Keršulis ir finansų 
sekretorė Ona Kazlauskie
nė.

Korespondentės Helenos 
Feiferienės susirinkime ne
buvo, bet choristai vis tiek 
ją sveikino už jos gražius 
aprašymus choro veiklos ir 
pageidavo, kad ji ir toliau 
pasiliktų korespondente.

Mūsų Aido chore yra apie '

tikti ir naujų vietų 
kyti.

Jonikienei padarė 
ei j a ir sėkmingai ji 
ta. Be abejo, mudvi grįšime 
kartu.

Jau mačiausi su eile vi- 
suomenininkių. Prašiau, 
kad jos pasistengtų padėti 
man susikaupti juo daugiau 
reikalingos medžiagos. Visi

aplan-

opera- 
sveiks-

Apiplėšė Igną Sutky
Iš sekmadienio į pirma

dienį, vidurnak t y j e, kai 
Ig. Sutkus, taverno biztiį 
uždaręs, laukė buso ant 
kampo Grand St. ir Union 
Avė., Brooklyne, grįžti na
mo, jį užpuolė du vyrai, su 
įnagiu smogė Sutkui į veidą 
ir atėmė iš jo $538 pinigų.

Ant gatvių tuo tarpu ne
buvo žmonių, nes laikas bu-1 
vo 4-ta vai. ryto. Manoma, | 
jog plėšikai nujautė, kad jis 
biznį uždaręs pinigus pasiė
mė su savim

Sutkaus veidas labai su
žalotas, šiaip sveikata ne
pažeista.

~ Reporteris

Nepateisinamas majoro 
užsispyrimas

I

Gerovės departame n t o 
tarnautojų streikas tebesi
tęsia, ir dar vis jam galo 
nesimato. Miesto majoras 
Wagneris antru kartu ragi
no darbininkus grįžti į dar
bą, sakydamas, kad jie eina 
prieš valdžią ir streiko ne
galės laimėti.

Majoras sako, kad val
džia nesitarsianti su orga
nizuotais darbininkais, kol 
jie streikuoja. Vadinasi, 
darbininkai turi pirma su
grįžti į darbą, o paskui val
džia su jais tarsis dėl jų rei
kalavimų,

Aišku, kad darbininkai

Suvažiavimas 
jau čia pat

Nežiūrint, kad daugelį 
mūs slegia gyvenimo našta, 
bet gyvenimo įvykiai turi 
padilginti mūsų širdį ir iš
judinti mūsų protą, ir drą
siai ištiesę savo tvirtą 
sprandą, kad niekas negalė-: 
tų jo palaužti, ir, jei tik i 
nereikia mums gulėti lovoj, 
tai visi dalyvaukime “Lais
vės” dalininkų suvažiavime. 
Atsipalaiduokime nuo min-; 
ties, kad mes jau pasenome. 
Nusiminimas, apatija turi 
išnykti iš mūsų tarpo. Bū
kime entuziastais ir pasiti
kėkime savimi, kad niekas 
mūs nenugalėtų.

Susispieskime nors vieną; 
kartą per metus pasidalyti 
mintimis ir patyrimais, pri- 
duokime vieni kitiems ūpo 
ir, subūrę savo sveiką ir 
prakilnų protą į krūvą, ga
lėsime nustatyti gaires, kad 
mūsų garbinga “Laisvė” gy
vuotų dar ilgus metus ir 
skleistų tarp lietuvių ap- 
švietą, teisybę ir šviesą.

Jokie stabdžiai neturi su
laikyti mūs nuo dalvavimo 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavime — tai ir važiuoki
me visi džiaugsmingai į su- 
važiavima.

Mes, kaip visados, taip ir 
šiemet, važiuosime į suva
žiavimą. Kartu su mumis 
važiuos A. J. Pranaitis, E. 
Lietuvaitė ir Uršulė Guzo- 
nienė.

J. A. Bekampis 
Avalon, N. J.

Už SUPAŽINDINIMĄ 
LYTIES REIKALUOSE
New Yorkas. — Mokyto

jai, daktarai ir profesoriai 
suorganizavo The Sex In
formation & Education 
Council. Dr. Mary S. Cal
derone, tarybos direktorė, 
sako, kad būtinai yra rei
kalinga teikti jaunimui ži
nių.

Sveikinimai iš Meksikos
Laisvietis Motiejus Kli

mas su savaitraščio “Nąj 
tional Guardian” suruoštu 
ekskursija išvyko pamatyti 
Meksiką ir iš miesto Aca
pulco prisiuntė tokį atviirn- 
ką:

“Su geriausiais linkėji
mais iš Acapulco, Meksikos, 
visam Laisvės štabui. Čia 
gamta kuo puikiausia. Gru
pė, su kuria čia lankausi,, 
puikūs žmonės—draugiški. 
Guardian skaitytojai.e<Kada 
grįšiu namo, nežinau”.

M. Klimas

SVEIKINIMAS
Vilniečio Simonavičiąus 

sveikinimą gavo laisvieciai 
Povilas ir Nellie Ventai. Jis 
rašo: <

Širdingiausi linkę ji m a i 
Naujųjų 1965-ųjų metų pro
ga visai jūsų šeimai, tebū
nie jie dar laimingesni, ne
gu praėję.

Prašau perduoti taip pat 
mano linkėjimus bendriems 
mūsų pažįstamiems, kurių 
adresų nežinau, bet kuriuos 
dažnai prisimenu.

Leonas S.
Vilnius, 1964. XII. 30

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
TSRS delegatas Evgenijus 
Makevas kritikavo Jungti
nes Tautas už bereikalingą 
pinigų eikvojimą.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y. > W

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith. 
Bldg. Corp.) direktorių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 17, sava
me name. Pradžia 2 vai. popiet. Su
sirinkimui bus patiektas metinis ra
portas ir aptarti kiti bendrovės rei
kalai. Prašomi visi direktoriai da
lyvauti. J. G.

(3-4)

.'“LAISVE”, ■ 
gaunama ant; naujoą stoties 
Williamsburge po numeriu:

380 So. 2nd Street
kampas Hooper Street į

Tarptautine Moters Diena
Parašė Ksavera Baltrūnytė-Karosienė 

Knyga iš 125 puslapių, kaina $1.00

Gilus šaltinis istorinių davinių iš moterų organizuotos 
veiklos bei kovų už lygias su vyrais pilietines teises. 
Moterų kovos už taiką, lygybę ir brolybę tarp tautų 

ir visų žmonių ant mūsų žemėg skritulio.

Keletas iš daugelio svarbių skyrių:
Krikščionybė ir Feodalizmas 
Moterų Kovos 19-tame Šimtmetyje 
Pirmaš Moterų Suvažiavimas JAV 
Kovo 8-to j i Moters Diena 
Iškovojimas Balsavimo Teisų 
Moterų Tarybos Lietuvoje 
Lietuvių Moterų Veikla Amerikoje 
Pasaulinis Moterų Kongresas

Gaunama “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami adresuokite:

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

30 dainininkų, tarp kurių stengiasi padėt, kuo tik iš
yra solistai bei solistės: j gali. .Esu nutrūkus nuo kas- 
Elena Brazauskienė, Nellie dieninių žinių; nėra kada 
Ventienė, Victor Becker, paskaityt laikraščių, ameri- 
Augustinas Iešmantą, Ta- i kiečių laikraščių dar neteko 
das Kaškiaučius ir Alekas matyti, ko jau pasiilgau.
Velička. Ir taipgi — Mo-! \ Perduok . linkėjimus vi- 
terų choras ir Moterų kvar- siems laisviečiams.
tetas ir Vyru choras. Ir dar 
choras turi 31 garbės narį.

Labai džiugu, kad pas ai- 
diečius dabar yra geras 
ūpas. Jie, mat, patenkinti, 
kad publika juos remia fi
nansiškai ir dalyvavimu pa
rengimuose. Taigi viskas

Draugiškai,
K. Petrikienė

negali priimti ir nepriima 
šitokio ultimatumo. Majoro 
nusistatymas nepateisina
mas. Su darbininkais reikia 
tuojau tartis streiko baigi
mui.

Kiti miesto organizuoti 
darbininkai turėtų ateiti 
talkon streikuojantiems Ge
rovės departamento tar
nautojams.

Rep.

“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 S 
ir poezijoje. Labai naudingas turėti kiekvienos

ąbu su žmona na Pilviškiuose, yra gimna- rodo, kad mūsų draugijų, 
aYę į pietus— zijos mokytoja. Vienu žo-1 parengimai ir šiemet bus su

meninėmis programomis — 
su daina.-

Taigi, laimingų šių naujų
jų 1965-ųjų metų jums vi
siems! JMes pasižadam jus 
visus linksminti dainomis.

' Jonas Juška, sekr.

New Yorkas. — Numato
ma, kad 1965 metais namų 
savininkams bus pakelti 
taksai nuo 15 iki 17 centų 
ant kiekvieno šimto dole
rių namo įkainavimo. Da
bar buvo po $4.41 nuo šim
to dolerių.

šeimos knygyne.

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

Duodame niuolaidą platintojams, užsisakantiems 
ne mažiau 5 egzempliorių.

sj
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