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KRISLAI
Juokingai per maža 
“Medicare” ir biznis 
>Iūsų veikėjos Lietuvoje 
Daugiau dėmesio
Man irgi labai gaila. . . 
Bet kur jis ir jie buvo?

— Rašo A. Bimba —

Afrikoje baltieji patys 
ruošia sau kapus

■ Nairobis, Kenija. — Per 
šešias savaites Tshombės ir 

j Belgijos kareiviai Stanley- 
; villėje sušaudė virš 500 af- 

Pirmąją savaitę. Jau turime prezidento Kon- rikiečių. 
gresui pasiūlymus ir apšvietos p0 j-0 kai juos atgabeno 
reikalais. Iš federalinio iždo 
siūloma skirti pusantro bilijo-1 
no dolerių.

Išbarstyk arba padalyk tą 
sumą penkiasdešimt valstijų, 
ir kiek jos gaus? Pagalba per 
niaža. Militariniams reika
lams penkiasdešimt bilijonų 
dolerių per vienerius metus, o 
dviejų šimtų milijonų žmonių ( 
apšvietos reikalams tik pus-1 
antro bilijono dolerių! * I

Koks nepaisymas opiausių! 
liaudies poreikių! O, pama-j 
tysite, dar ir prieš šitą mi- į mimo orlaukyje buvo nu- 
zerną prezidento, pasirodymą i šauta 21 baltasis, 
yisomis keturiomis sukils gold- 
'^ateriniai reakcininkai! Jie 
sakys, kad toks “švaistymas” 
iždo pakenks mūsų ekonomi
kai, kad apšvietos reikalai pri
klauso grynai miestų, 
ir valstijų valdžioms.

Tikėsite ar ne, bet 
care” neatmeta Wall 
karaliai. Jų organas 
Wall Street Journal” net bara 
tuos, kurie prezidento pasiū
lymais gąsdina Amerikos biz
nio reikalus.

Jungtinių Valstijų milita- 
i riniai lėktuvai, belg a i ir 
tshombiečiai sušaudė virš 
300 žmonių. Šaudė be jokio 
teismo ir tardymo. Žudė 
sukilėlius ir jiems prita
riančius žmones Petrice Lu
mumbas stadione.

Pamename, kaip baltieji 
Į triukšmavo Vakarų pasau
lyje, kuomet metu susirė-

kaimų

“Medi- 
StryW' 
“The

Šis belgų ir tshombiečių 
žvėriškumas visoje Afriko
je iššaukė baisų pasipikti
nimą. T. Kanza, Kongo 
liaudies vyriausybės užsie
nio ministras, pirmiau bu-

vęs Kongo delegatas Jung
tinėse Tautose ir ambasa
dorius Londone, čionai vei
kia ir sako, kad Afrikos 
žmonės sumobilizuos 100,- 
000 vyrų armiją, iššluos 
belgus ir jų pakalikus iš 
Kongo respublikos.

Kongo žmonės į pagalbą 
mobilizu o j a s i “Mau-Mau” 
kovotojai, kurie per kele
rius metus kovojo prieš 
Anglijos imperiailzmą už 
Kenijos nepriklausomybę. 
Kongečiams pagalbą mobi
lizuoja k o p t i k ų (coptic) 
vyskupas James Ochwata. 
Jis sako, kad baltieji su sa: 
vo žiaurumu Afrikoje patys 
sau ruošia kapus.

Karačis. —Pakistanas su
teikė Indonezijai $10,000,- 
000 kredito prekybos reika
lams.

Dėl imigracijos 
pakaitų į JAV

Washingtonas.—Sausio 13
Medicare” nepakenktų biz- prezidentas Johnso-

niut, d dar gražiai jam patar
nautų. Ir štai kodėl: dabar 
daugelis senų žmonių bijo li
gos ir ligoninių kaip baisiau
sio maro. Jie žino, kad, atsi
dūrus ligoninėn, kaip bere
gint išgaruos visos jų san
taupos, nes tik retas kuris ti

kisi numirti be ligoninės.
Na, o kai tie žmonės žinos, 

kad tokioje nelaimėje jiems 
ligoninės patarnavimas bus su
teiktas nemokamai, jie nebe- 
taip drebės dolerį išleisti šiaip 
visokiems kasdienio gyvenimo 
reikalams. Daugiau visko pirks. 
Bizniui eis į sveikat

Reikia pripažinti, \kad šito 
pilna 

eturė- 
Medi-

žurnalo argumentaci 
sveiko p^oto. Biznis 
tų priešintis įvedimui 
care.”

Šiuo tarpu Tarybų Lietuvoje 
vieši dvi įžymios Amerikos pa
žangiųjų lietuvių 
Alisė Jonikienė 
Petrikienė.

Reikia tikėtis, 
draugės dalyvaus, kaip vieš
nios ir stebėtojos, F 
moterų suvažiavime.

Beje, kol kas suvažiavimo • 
diena dar nepaskelbta.5 < 
įvyks pradžioje vasario mė- 

w Tiesio.

Prašau perskaityti šios die-j 
nos “Laisvės” editorialą apie I 
Bendrovės metinį suvažiavi-1 
mą. Ten plačiau išdėstoma 
suvažiavimo svarba.

Visi turėkime galvoje, kad 
suvažiavimas jau nebe už kal
nų. Vasario 
siškai arti, 
čiams reikia 
suvažiavimas būtų vaisingas.

nas siūle Kongresui panai
kinti virš 40 metų senumo 
imigrantų įsileidimo įstaty
mą, nes jis jau nusenęs.

Pagal 1920 metų įstatymą 
iš Anglijos per metus laiko 
imigrantų galėjo atvykti į 
JAV 83,000, iš Vokietijos— 
25,814, Airijos — 17,756, gi 
iš Graikijos tik 308, iš Lie
tuvos — 384.

Pasekmėje susibarė nely
gybė: iš šalių, kurioms lei
do dideles kvotas, tiek ne
atvažiavo, o kurioms davė 
mažas kvotas, iš tų šalių 
desėtkai tūkstančių žmonių 
laukia savo, kvotinės eilės ir 
negali sulaukti.

veikėjos — 
ir Katrina

kad mūsų

Tarybų Sąjungoje 
taisys knygas

Maskva. — Naujoji Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
patvarkė pertaisyti tekstą 
mokyklų knygų, Komunistų 
partijos istorijos ir eilės kt. 
istorinių leidinių, ypatingai 
apie Ukrainą, kurios buvo 
vėlesniais metais išleistos.

Taipgi bus taisomos kny
gos ir biologijos klausimais, 
nes vėlesni patyrimai-nesu- 
puola su profesoriaus^ T. 
Lysenkos mokymu.

Taikai pavojus iš Vakarų 
Vokietijos pusės

Maskva. Dienraštis

Dar $3,380 milijonų 
užsienio pagalbai

Washingtonas. — Sausio 
14 dieną prezidentas John
sonas kreipėsi į Kongresą, “Pravda” vėl nurodė, kad 
prašydamas $8,380,370,000 taikos šalininkai neturi už- 
užsienio valstybių pagalbai. į simerkti prieš pavojų iš Va- 
Jis sakė, kad už $1,170,000,-1 karų^Vokietijos revanšistų 
000 reikės duoti militarinįų | ir JAV agresyvių elementų 
įrengimų, o už liikusią su- pusės.
mą ekonominių.

Tuo pat kartu preziden
tas sakė, kad karas Pietų 
Vietname gali pareikalauti 
padidinti JAV užsienio vals
tybėms pagalbą.

Lapkričio 14 dieną Jung
tinės Valstijos pasirašė mi- 
litarinę sutartį su Vakarų 
Vokietija, sutartis paskati
no prie karo avantiūrų vo- 

I kiečius revanšistus ir JAV
■ '•.... . . 'i!—.................—1 ■-.... ...... -.......... ■■■■" ■ agresyvius elementus, rašo

JAV bombarduoja liaudiško Įdienrastls-
Laoso vieškelius ir miestus

Washingtonas. — Sausio 
13 dieną Jungtinių Valsti
jų militaristai iš Pietų Viet
namo pranešė, kad liaudiš
kame Laose nušovė du JAV 
bombonešius. Tuo pat kar
tu iš Pentagono militaris
tai pareiškė, kad JAV bom
bonešiai jau nuo 1964 me
tų lapkričio mėnesio bom
barduoja plotus į pietų pu
sę.

Jau nuo šėmai Pentagono

UŽSIENIO STUDENTAI 
MASKVOJE

Maskva. — čionai Patri
ce Lumumbos vardo uni
versitete mokosi užsienie
čiai. Jame yra virš 25,000 militaristai kalbėjo, kad jie
studentų, 10,000 iš Afrikos, 
Azijos, ir Lotynų Ameri
kos. Beveik visi jie iš var
gingųjų šeimų.

Jie gauna iš TSRS po 
$330 kai atvyksta susipir— 
kimui būtinų reikme n ų, 
paskui po $100 kiekvieną 
mėnesį stipendijos, kamba
rį ir valgį;

Paryžius. — NATO virši
ninkai planuoja įrengti ato
mines minas išilgai Vakarų 
ir Rytų Vokietijų sieną. 
Jie sako, kad tai būk rei- 
kalihga “sulaikymui Tary
bų Sąjungos ir kitų socia
listinių šalių užpuolimo,” 
jeigu jis būtų daromas.

bombarduos tą vieškelį, nes 
būk Pietų Vietnamo parti
zanai juo gauna pagalbos iš 
Šiaurės Vietnamo respubli-

SUĖMĖ 23 VANDALUS
New Yorkas.—Sausio 14 

dieną, B ronksa miesto daly
je, policija suėmė 23 jaunus 
vandalus tarp 14 ir 17 metų 
amžiaus. J i e važiuodami 
autobusu ėmė teroriziuoti 
keleivius, draskyti sėdynes, 
išmušė aštuonis autobuso 
langus. Pasitaikė, kad pas
kui autobusą važiavo du 
policininkai, kurie ir areš
tavo pramuštgalvius.

IŠ VISO PASAULIO
Potsmouth, Va. — Nese- 

Lietuvos niai; nuleistas į vandenį 
JAV lėktuvnešis “Weigh- 

Gal ing”’ 78,000 tonų įtalpos, 
1 sėkmingai atliko pirm ą j į 
plaukiojimą.

į Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų režimas

7 diena jau vi- 
Visiems "'Įaisvie- 
susirūpinti, kad

« Nuoširdžiausiai simpatizuo
ju Edvardui šulaičiui, vienam 
iš pabėgėlių, kuris labai skun
džiasi. Jį, kartu su Valerija 

" ir Salomėja, esą užpuolę ar 
apnikę “veiksniai.”
- Ir ko jie nebeišdarinėja! Jie 
puola Šulaitį asmeniškai, jie 
biaurioja “Vienybės” leidėjas, 
jie net terorizuoja vienybinius 
biznierius piktais gąsdinimais. 

^Jie, kitais žodžiais, nori suės
ti “Vienybę” ir visus, kurie 

jos nusistatymui pritaria bei 
kaip nors su ja bendradar
biauja.

,( (Tąsa 6 pusi.)

Washingtonas. —JAV 
atominis submarinas “E- 
than Allen,” Viduržemio jū
roje, susidūrė su norvegų 
laivu “Octavian”. Abu 
vai nedaug nukentėjo.

lai-

Alžyras.... Ateinančią
sąrą Alžyre įvyks Afrikos 

siekia daugiau suvaržyti | ir Azijos valstybių konfe- 
budistus, kurie sudaro virš 
tris ketvirtadalius šalies 
gyventojų.

va-

rencija. Numatoma, kad 
joje dalyvaus ir kai kurios 
Lotynų Amerikos valstybės.

SAKO: INDONEZIJA 
NEPRADĖS KARQ

Jakarta. — Užsienio ko
respondentai klausė Indo
nezijos prezidento Sukamo 
kuo baigsis nesusipratimas 
su Malaizija už Sarawako 
ir Brunejo plotus.

Indonezijos prezidentas 
sakė, kad jo šalis nepradės 
karo, bet jeigu Anglijos im
perialistai karą išprovo
kuos, tai indonezai kariaus 
iki laimėjimo.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sako, 
kad jo šalis nepradės karo 
prieš Malaiziją, bet jeigu 
bus užpulta, tai kirs tvirtą 
atsakomąjį smūgį.

Pekinas. — Jungtinių 
Valstijų 24 bombonešiai de
gino miestelius ir kaimus i 
Laose išilgai kelią Nr. 7. 
Apsigynimo jėgos' nušovė 
di/ JAV bombonešius.

Maskva. — Čionai lankosi
! Pakistano Užsienio minist
ras Zalfikaras Alis Bhutto.!
Jis plačiai tarėsi su TSRS Tautų Saugumo Taryba 
premjeru Kosyginu. - .

Sofija. — Bulgarijos par
lamentas sutiko, kad gali 
būti padidinta Jungtinių

PRISIUVO LIEŽUVĮ
wVincenze, Italija. — Au

tomobilių nelaimėje nukir
to liežuvį F. Sosteriui, 22 
metų amžiaus. Po poros 
valandų liežuvį surado ne
laimės vietoje. Tris valan
das truko jį prisiūti, bet 
operacija pavyko — žmogus 
tuojau ėmė liežuvį valdyti 
ir kalbėti.

nuo 11 iki 15 narių.

kos. Tikrumoje jie jį jau 
per du mėnesius bombar
duoja ir jau neteko šešių 
bombonešių.

Ką JAV militaristai nori 
pasiekti? Viena, jie bom
barduodami Laoso liaudie- 
čių plotus gelbsti Laoso de
šiniųjų jėgoms, kurios ne
gali liaudiečių įveikti, o ki
ta — jie plečia karą piet
ryčių Azijoje.

1964 m. Jungtinės Valsti
jos vien Pietų Vietname per' 
11 mėnesių neteko 42 mili- 
tarinių malūnsparnių, o ba
zėje—virš 26 partizanų su
naikintų bombonešių.

1 Taikai nepasitarnavo ir 
prezidentas Johnsonas, kai 
jis gruodžio 3 dieną, kalbė-

■ damas Georgia valstijos 
universitete, tai yra, 
mėnuo po jo išrinkimo 
zidentu, sakė:

“Mes turime gerbti 
karų Vokietiją, kaip 
bingą mūsų partnerį Vaka-

tik 
pre-

gar-

ruose. Vakarų Vokietija 
daug pasidarbavo, kad su
darytų pastovią ir laisvą 
santvarką, būdama ištiki
ma NATO sąjungininkams. 
Mūsų prieteliai ir sandrau
gai Vakarų Vokietijoje 
ypatingai užsitarnauja pa
sitikėjimo iš savo talkinin
kų pusės, bet jie negalės il
gai sutikti su pavojumi tai
kai; kuris išplaukia iš prie- 
v£,rtingų Vokietijos padali
nimo”.

Kas gi i padalino Vokieti
ją? — klausia dienraštis. — 
Ją padalino Vakarų “demo
kratinės” valstybės, kurios 
paneigė hitleriškos Vokieti
jos kapituliacijos sutartį, 
atsteigė Vakarų Vokietijo
je militarizmą, įtraukė Va
karų Vokietiją į NATO, o 
dabar stengiasi vokiečiams* 
į rangas įduoti ir branduo
linius ginklus.

NUMATO PARTIZANŲ 
VEIKIMĄ

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų politiniai ir 
militariniai veikėjai numa
to 19 65 metais “padidėji
mą komunistų partizanų 
veikimą pietryčių Azijoje.”

Jie sako, kad išsiplės par
tizanų veikimas: Filipinuo
se, Tailande, Burmoje, Bhu- 
tane ir Pietų Korėjoje.

PERKŪNAS TRENKĖ 
J LĖKTUVĄ

Prestwick, Škotija. —Ka
da “B-707” lėktuvas su 31 
keleiviu ruošėsi . pakilti ir 
skristi į New Yorką, žaibas 
trenkė į jo uodegą ir dalį 
jos nunešė.

Niekas nenukentėjo. Po 
kelių valandų keleiviai ang
lų lėktuvu išskrido į New
Yorką.

JAV AUTO NELAIMĖSE , „„UmJJi;..ŽUVO 48,000 ŽMONIŲ Į aUtOfflODlllŲ

, Chicago. — National Sa- Į išnuomojimo biznis 
fety Council skelbia, kad 
1964 metais automobilių ne
laimėse žuvo 48,000 žmonių, 
o nuostoliai buvo virš aš-, 
tudnių bilijonų dolerių.

Tarybos viršininkas H. 
Pyle sako, kad nelaimių bu
vo mažiau ant gerų kelių, o 
daugiau ant blogų. 1963 
metais automobilių nelai
mėse buvo užmušta 43,600 
žmonių, v

Washingtonas. — Plast 
mases vartojimas • auga su 
kiekvieneriais metais. Jos 
pagaminimas jau pigesnis 
už popieriaus, o vartojimas 
daug parankesnis. 1964 me
tais Jungtinėse Valstijose 
buvo pagaminta 1,481,250,- 
000 svariu plastikų.

. New Yorkas.
nėse Valstijose veikia auto
mobilių išnuomavimo biz
nis. Hertz Co.visoje šalyje 
turi savo automobilių gara
žus, kur žmogus gali pasi- 
randavoti automobilį reika
lingam laikui. Sakysime, 
New Yorke pasirandavojai, 
nuvažiavai į Chicagą arba 
Los Angeles ir ten automo
bilį per duodi į kompanijos 
garažą.

1964 metais Hertz Co. tu
rėjo 470,000 automobilių, už 
jų išraudavo j imą gavo 
$845,000,000 įplaukų. 1965 
metais jau turės 541,000 au
tomobilių ir mano, kad 
įplaukos viršys bilijoną do-

Jungti

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Wichita, Kansas. —Jung- Į New Yorkas. — Penkta- 

tinių Valstijų militarinis dienį, sausio 15 dieną, Ta- 
lėktuyas nukrito ant gyve
namųjų namų. Apie 30 
žmonių, daugumaje vaikų, 
buvo užmušta ir apie 30 su
žeista. Lėktuvas sunaikino 
10 gyvenimo namų.

PRASTAS INDIJOS
“NEUTRALĮŠKUMAS”
New Delhi.—Indijos val

džia sutinka su'Jungtinių 
Valstijų prisiuntimu atomi
nių submarinų į Indijos di-
jūrį. Kitos. Azijos valsty- j Atlanta, Ga. — AFL-CIO 
bes prieš tai protestuoja, o unįjos čionai įsteigė raštinę

Londonas. W. Chur- 
chillas gavo šoką. Jis jau 
yra prie mirties. Churchil- 
las neseniai minėjo 90 metų 
gimtadienį.

rybų Sąjungos milžiniškas 
lėktuvas “TU-114”, skrisda
mas į Kubą sidūrė su di
deliu vėju. Pritrūko kuro ir 
buvo nusileidęs čionai Ken^ 
džio orlaukyje. Gavęs 10,- 
000 galionų gazolino jis vėl 
išskrido į Kubą. Jame ke
liavo 66 žmonės.

Indija, kuri skelbiasi neut
ralia (neprisijungusia) vals-

organizav i m u i neorgani-
. zuotų darbininkų ir kovai 

tybe,/ramiai prima atomi- ■ prįe§ baltųjų rasizmą, 
nių gnklų plėtimą.

Maskva.
Broadcasting Co. vėl atida
rė savo skyrių Maskvoje.

 Long Beach, Calif. — 
National Douglas Aircraft Co paga

mino naują lėktuvą “DC-9”, 
kuris greitas ir gali vęžti 
95 keleivius.

Washingtonas. — Sausio 
13 dieną virš 20 Jungtinių 
Valstijų bombonešių per 
valandą bombardavo Laose 
kelią N 7, ir netoli Ban Ba- 
no sunaikino tiltą per San 
Ca upę. Tai didelis smūgis 
Laoso liaudiečiams ir Pietų 
Vietnamo partizanams, nes 
kelias turi didelę strateginę 
svarbą.

j Los Angeles, /Calif. — 
’JAV armijos/viršininkas

Maskva. — “Pravda” iš-' generolas/TI.
tinę Arabų Respublika pa- spausdino informacijų apie !___ , . . . _____ v c _______ _________________ t _____
sirašė kultūriniais reikalais įvykusį Kinijos Liaudies karas gajli užsitęsti 10 me- mą, kurie elgiasi, kaip pa- 'reikalais, tai New Yorko 

_ Kongresą.

Kairas. — Kinija ir Jung-
Manilla. — Filipiniečiai Albany, N. Y. — Jeigu

Sterling, Ohio. — Susidū
rė du prekiniai traukiniai 
ir žuvo 5 žmonės.

sutartį.

generolasyH.K. Johnsonas protestuoja prieš Jungtinių j Kongresas priims preziden- 
sako, kad Pietų Vietname Valstijų militaristų " veiki-1 to pateiktą planą mokslo

tų. > mie. 'valstija gaus $92,88,000.

Maskva. — TSRS 1970 m. 
planuoja gauti 370,000,000 
tonų naftos.



Belaukiant “Laisves“
suvažiavimo

MAŽAI LAIKO bepaliko iki Laisvės Bendrovės da
lininkų rpetinio suvažiavimo. Kaip žinia, suvažiavimas 
įvyks vasario 7 dieną.

Nėra reikalo čionai daug kalbėti apie mūsų suva
žiavimų svarbą. Kiekvienas laisvietis tai žino iš ilgame
čių patyrimų. Tai ne tik graži “Laisvės” gyvenime tradi
cija, bet ir rimtas prisiminimas, kad mums visiems rei
kia rūpintis laikraščio palaikymu ir likimu. Juk tiktai 
tokiomis sutelktomis pastangomis mes pajėgėme iki šiol 
nugalėti visus sunkumus ir laikraštį išleisti. Ligos ir 
mirtys retina laisviečių gretas. Likusiems tenka daugiau 
susitelkti, daugiau aukotis, kad “Laisvė” išeidinėtų.

Be galo džiugu, kad praėjęs vajus dar kartą gražiai 
pademonstravo mūsų pajėgumą nesitraukti iš kovos lau
ko, dar labiau ryžtis laikraščio išlaikymui. Bet būtų di
džiausia klaida nors valandėlei įsivaizduoti, kad su va
jum ir sukėlimu dar su gražiu kaupu penkių tūkstančių 
dolerių fondo mūsų vargai pasibaigė ir kad dabar išti
sus metus galime ilsėtis. Rūpinimasis pažangios spaudos 
reikalais yra nuolatinis nepertraukiamas reikalas.

Kaip visuomet, taip šiemet iš suvažiavimo tikėsimės 
moralines ir medžiaginės paramos. Kuo rimčiausiai ragi
name visus dalininkus, kuriems tik sąlygos leis pasiekti 
Niujorką, asmeniškai dalyvauti suvažiavime.. Juo skait- 
lingesnis suvažiavimas, tuo visų ūpas geresnis.

Bet mes puikiai žinome, kad ne<visi dalininkai ga
lės asmeniškai dalyvauti. Tačiau ir negalintieji asmeniš
kai suvažiavime dalyvauti gali prie jo pasisekimo prisi
dėti sveikinimais. Vienaip ar kitaip, tegu jūsų vardas 
skambės vasario 7 dienos suvažiavimo rekorduose.

Taip pat prašome nepaskūpėti patarimų, kaip mes 
galėtumėm “Laisvę” padaryti dar įvairesnę, dar pa
trauklesnę. Į kiękvieną patarimą bus kreipiamas tiek su
važiavime, tiek po suvažiavimo reikalingas dėmesys.

žodžiu, ruoškimės ateinantį suvažiavimą padaryti 
visapusiškai vienu iš pačių vaisingiausių suvažiavirfių!

Ii . > .lt

Ne visada pagal planą
AMERIKOS KOMERCINĖ SPAUDĄ nesiga iii! 

smarkiausios kritikos visai socialistinio planavimo siste-į 
mai. Jos redaktoriai, korespondentai bei komentatoriai 
nepraleis, pavyzdžiui, Tarybų Sąjungoje, nepastebėję 
vieno kurio plano nepasisekimo. Girdi, tie planuotojai 
yra trumparegiai.

Tegu gi būna ir taip. Daleiskime, kad tarybiniai pla
nuotojai kartais ima ir prašauna pro šalį, prisiverda 
“košės”. O kaip dalykai tuo reikalu stovi su mumis ir1 
pas mus? Mes irgi be planavimo neapsieiname. Juk štai 
dabar prezidentas Johnsonas su savo patarėjais jau ke
linta savaitė planuoja Kongresui pasiūlymus. Juk be 
plano negalima nė pasijudinti. Ar tie visi planai yra iki 
galo dagalvoti, šimtu procentų praktiški? Ar juos ne
reikės keisti, taisyti?

Ir dar kaip reikės! Štai tik vienas pavyzdys. Dar 
1956 metais federaliniai planuotojai suplanavo ir pateikė 
Kongresui naujų 40,000 mylių ilgio autostradų (didžiųjų 
vieškelių) programą. Sakė, kad pravedimas atsieis nei 
mažiau, nei daugiau kaip 27 bilijonus dolerių. Na, ir 
Kongresas programą užgyrė.

Bet kaip tam mūsų planui sekasi? Kaip jis atrodo 
šiandien?

Pasirodo, kad tie planuotojai buvo didžiausi “trum
paregiai”. Dabar-jau sakoma, kad tos visos programos 
pravedimas lėšuos dąugiau kaip 47 milijonus dolerių! Bet 
ir tai dar labai didelis klausimas, aHužteks. Iki 1972 me- 
tųj kada darbas turės .baigtis, dar gali daug kas pasi
keisti ir programos pravedimo kaina gali dar desėtku ki
tu bilijonų dolerių pakilti.

Vadinasi, argi tas neparodo, kad ypač su ilgamečiais 
planais yra labai sunku—labai sunku viską iš anksto nu
matyti. Gyvenimas nestovi vietoje. Sąlygos kinta. Taigi 
ir planus tenka peržiūrėti, perkratinėti, modifikuoti, 
keisti. Taip yra Tarybų Sąjungoje, taip yra Amerikoje. 
Bet tik kvailiai gali juoktis iš planavimo, arba atmesti 
visokį planavimą. Kaip tik tokiais kvailiais pasirodo ko
mercinės spaudos rašeivos, kai jie juokus krečia iš pla
navimo Tarybų Sąjungoje ir kįfuose socialistiniuose 
kraštuose.

Juk tai akiu muilinimas!
PREZIDENTAS JOHNSONAS pasiūlė
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beveik nepalieka laisvo laiko. 
Daugiausia betgi blogumų yra 
todėl, kad per mažai žinome 
ir suprantame, kad nieko ki
ta nėmdtome, o tik save ir 
savo kiemą. Tačiau yra žmo
nių mūsų tarpe h* visuomeniš
kų, ir pažangių, kurie į bend
ruosius reikalus žiūri lygiai I 
kaip ir į savo asmeniškus, i 
Kaskart daugiau mūsų visuo-1 
menes supranta, kad vieninte
lis kelias į geresnę ateitį yra 
planingas ir rimtas darbas.

Dvidešimtmetis tai yra vi
sos kaltos laikotarpis, tautos 
tačiau gyvenime tai yra tik 
vienas žingsnis. Lenkų tautai 
šis žingsnis buvo nepaprastai 
reikšmingas. Ant karo griu-

Iš LENKIJOS LIETUVIŲ i bai, kurie paima daug jėgų ir 
GYVENIMO IR VEIKLOS

Tik dabar pasiekė • mus 
Lenkijoje lietuvių leidžiamo 
leidinio “Aušrą” pereitų 
metų 7-tas numeris. Jame 
randame labai įdomų Vla- 
dislavos Pajaujienės straips
nį “Lenkijos lietuvių kultū
rinis gyvenimas Liaudies 
Respublikos ,dvidešimtme- 
tyje.” Atžymėjus, kiek ir 
kas yra toje dirvoje pasiek
ta. Pajaujienė rašo:

Taigi Lenkijos Liaudies Res
publikoje gyvenantiems lietu
viams yra leista pažinti ir vys
tyti savo tautinę, kultūrą. Gim-’ 
tosios kalbos mokymasis, lie
tuviška knygaf gyvas žodis 
scenoje, dainoje, kasdieninia
me gyvenime, gražiųjų lietu
viškų papročių laikymasis, kur 
taip pasireiškia dora, darbštu
mas, sąžiningumas, svetingu
mas, sąžiningumas, svetingu
mas — visa tai padeda mums 
suprasti mūsų kultūros savi
tumą, ją mylėti ir puoselėti. 
Gimtąja kultūra pasiremdami 
galime ugdyti vertingą žmo
gaus asmenybę, kuri yraSsvar- 
biausia sąlyga kuriant socialis
tinę visuomenę ir naują, lai
mingesnį gyvenimą.

Ne visi dar supranta šių 
dviejų pagrindinių veiksnių 
reikšmę ir ne visi žino, kad 
bendram savo krašto ir valsty
bės ekonominiam lygiui pakel
ti būtinas yra žinojimas-, gera 
organizacija ir -žmogaus sąži
ningumas visose darbo srityse. 
O tai galimą pasiekti tik per 
mokslą ir savo kultūros vysty
mą.

Turime dar labai daug trū
kumų. Mūsų žmonių tarpe ga
lima pastebėti pareigos iv vi
suomeninio jausmo stoka, o i 
da^hai trūksta ir gerų norų. I PI£TI SAPALIOJIMAI 
Suruošti kultūrinę pramogą 
nėra lengva, reikia daug ska-

kurie sakė, kad Lietuvos 
kalėjimuose politiniai kali
niai yra terorizuojami, kan
kinami. “Naujienų” supra
timu, tie lietuvių tautos sū
nūs ir dukros po desėtkąir 
daugiau metų buvo Smeto
nos laikomi kalėjimuose jų 
pačiu gėriui. Taipgi “iš 
meilės” kai kurie jų ten bu
vo nužudyti bei mirė nuo 
alkio ir ligų. Taipgi, žino
ma, pagal “Naujienas,” ir 
sušaudytieji komunistų va
dai buvo “kriminalistai,” ir 
Smetona gerai padare, kad * 
su jais susidorojo. Tai ma-

i

Sesi ir ten pasidairius
Darganotas rytas. Rūs- sipalaidavo nuo buržuazi- 

tote, kur su savo neapykan- tus šiaurys kaukdamas at- nes idėjos, smogdama jiems,
vėsių nežmoniškai sunkiose są- įa Lietuovs tarybiniai san-1 piešia nuo medžių dar už- skaudų smūgį savo drąsiu 
lygose susikūrė valstybę, pa- tvarkai ir kom u n i s t a m s ’ silikusius medžių lapus ir eilėraščiu: “<T * '
grįsta naujais ekonominiais ir 
socialiniais dėsniais. Šie dės
niai liečia ir mūsų lietuvių vi
suomenę, yra jai šiuo metu supuvo, 
naudingi ir priimtini. Dabar- Į---------------------
tinę mūsų padėtį galėtume JIEMS SEKASI TIKIN- 
įvertinti tik palygindami ją su' įlŲJŲ LIETUVIU 
pirmųjų pokario metų sunku- | KjŠENEg KRAUSTYTI 
mais ir neviltimi. Daug yra 
padaryta ir laimėta, o d a r 
daugiau siektina.

aukštai ore ; 
sviedžia žemėn! Pirmosios 
žiemos s^..ono stambios

Į snaigės, krisdamos ont dar 
i neatšalusios žemės, greitai 
tirpsta.

Eidamas didmiesčio gat
ve, susitinku aukštą, liesą 

Jaunimas1 girdėję, kad vienos Wash- uniformuotą jauną vyrą, 
turi mokytis, o visų kitų mūsų iugtono katedros rūsyje lie- apsirengusį vasariška ka- 
taip pat laukia pas t a^n g o s • įuvjams duotas mažas kam-; Deivio uniforma. Tas jau- 
sviesti, nes tik daug zn_10.da“! bariukas isirengimui “kop-1 nas karys panašus į žino
suprasti esmines mūsų gyve- i lycios. ’ Visa tai Amerikos glsk% seselę arba j baidyk- 

' lietuviams katalikams atsi- JIS žengia šlubuodamas, 
eis apie $305,000. Įdomu,; vos vilkdamas savo _ ilgas 
kaipgi kunigams sekasi tų kojas. Jisai ant dešinio pe- 

‘ didoką maišą,
I kuriame sukr aut a s visas 
I kario turtas. •

(sausio 9 d.j atšakoj Tas nepažįstamas, pasi-

nimo problemas, tinkamai nu
statyti mūsų poreikius ir pa
gal juos tvarkytis. Prisidėda
mi prie bendrojo darbo mes 
kursime tuo pačiu ir sau ge
resnį materialinio gyvenimo 
pagrindą, kuriuo remdamiesi 
galėsime puoselėti ir gilinti 
mūsų tautinę kultūrą. Sąlygos 
tam yra palankios ir jų išnau
dojimas priklauso žymia 
limi nuo mūsų pačių gerų 
rų ir pastangų.

no-

Chicagos “Naujienose”
tinimų ir raginimų, atrodo lyg’ (sausio 9 d.) slapukas “V. 
trūktų kažkokio veikimui 
akstino. Kai buvo kadaise 
draudžiama spaudą ir varžo
mas kultūrinis gyvenimas, mo
kėjome pasipriešinti ir kovo- 

(ti, turėjome savo knygnešių 
■ ir kitų ryžtingų drąsių žmo- 
’ nių. Didvyrių reikia ir šiais
laikais. Tik tas didvyriškumas 
nustojo savo romantiško cha
rakterio, jis atrodo pilka kas
dienybė ir todėl nelengva būti 
dabar tikru didvyriu. Ne kiėk- 
vienas mūsų moka išsižadėti 
asmeniškos naudos, prisidėda
mas prie kokio nors bendrojo 
darbo, ne kiekvienas dirba no
riai ir sąžiningai, jeigu to nie
kas nepastebi ir negiria. La
bai malonu girdėti chorą dai
nuojant, matyti vaidinimą ar 
šokant scenoje, bet patys pri
sidėti prie to nenorime, tegul 
kas nors kitas tai padaro. Ne 
visas jaunimas nori mokytis. 
Mūsų jaunieji inteligentai silp
nai žino lietuvių kalbą ir ne
daro pastangų jos pasimokyti, 
o yra ir tokių, kurie gėdihasi 
lietuviškai kalbėti, išvažiavę 
toliau už Suvalkų.
Toliau:

Be abejo, sunkumų ir kliū
čių mūsų visuomeniškam ir 
kultūriniam darbui vystyti yra 
daug: plačiai išmėtytos sody
bos ir dideli nuotoliai, blogas 
susisiekimas rudens ir žiemos 
metu, kada yra daugiau lais^ 
vo laiko, o vasarą sunkūs ir 
primityviai dirbami lauko dar-

Kongresui 
užgirti milijonierių John T. Connor į Komercijos sekre
toriaus postą. *Bet pasirodo, kad Connor turi prisipirkęs 
akcijų daugybėje korporacijų, kurios jau daug turi ir 
dar vis daugiau ieško kontraktų su federaline valdžia. 
Daugelis jų tik ir pasilaiko iš tokių kontraktų.

Tai kaip čia dabar bus, kai tų kompanijų savininkas 
bus Komercijos sekretorium ir tuos kontraktus turės už
girti ūba atmesti? Argi jis neužgirs tų kontraktų, iš ku
rių jis turės gražaus pelno? Juk jis yra žmogus. Jo pihš-

menševiku laikraštis nudar
dėjo. Visiškai moraliniai

Msų skaitytojai jau yra

žmonių kišenes kraustyti1 ties nešėsi 
tai koplyčiukei įsteigti?

Chicagos kunigų “Drau-' 
ge” 1 '
pats vyskupas Brizgys. Jis 
sako, kad koplyčios įrengi
mas bus baigtas tik 196 6 
metais. Skaitome:

Sausio pradžioje įnešta ant
ra lietluvių mokėjimų suma— 
$110,000; iš viso jau įmokėta 
$ 2 2 0,0 0 0 ir beliko mokėti 
$105,000; jau ir tam paskati

 “Jei šiandieni 
apsukęs ratu • šypsaus ir tikiu gyvenimu, 
... t n:.____________ ! 4-~: 4.^x1____1-------J------ ~."4-~tai todėl, kad nueitą kelią 

sulaužiau kaip vyšnios iš
džiūvusią šaką, sugrioviau 
altorių, kų« melstasi am
žiams, kur garbinta meilė 
ir mėlynos pasakos. Ir tiltą . 
į praeitį visą sudeginau.”

Šitokį smūgį gavę, buržu
aziniai nacionalistai ir kle
rikalai visiškai padūko! Ir 
šiandien jie nerimsta, kerš
tingai lieja karčią tulžį ant 
savo tautos žvaigždės, ta
lentingos poetės S. Nėries.

Neseniai Čikagos lietuvių 
pažangiame dienraštyje 
“Vilnyje redaktorius S. J. 
Jokubka komentavo apie^ 
Vilniuje leidžiamą laikraš
tį “Tėvynės balsą.” Drau-

iplVO,VVU ; Jclll H LclIIl pdSAULl- ' v ' . ,v . v . .. .
niam mokėjimui kasoje turima parskrido iŠ Pietinio Viet- 
jau $44,000. Tas paskutinis namo karinės ligoninės. Du 
mokėjimas turės būti padary-1 kartus buvo sužeistas mū- 
tas 1966 m. pradžioje ir, su
silaukus tokio gražaus pritari
mo iš lietuvių visuomenės, lė
šų klausimas problemos nebe-

I sudarys.
i ' rr-i . 4.-- -

gailėjimo vertas karys pra
eidamas pro mane prašne
ko: “Mister, būk tiek ge-1 go Jokubkos manymu, šis 
ras ir panėšėk porą blokų laikraštis gana plačiai pa
mano maišą—iki mano tė
vu trobos.”

Einant jisai man pasako
jo, kad jis orlaiviu ką tik

V.” straipsnyje “Vingiuo
tais takeliais” prideda savo 
nešvarų balsą prie tų, kurie 
tebeniekina ir tebešmeižia 
įžymiąją lietuvių tautos po
etę Salomėją Neri. Ji dar i 
tuo baisiai nusidėjusi, kad! 
buvusi Liaudies seimo suda- kaip mūsų sutanuoti “tėve- 
rytoje delegacijoje vykti į į liai” moka gąsdinimkis pek- 
Maskvą ir prašyti Tarybų !ja iš tikinčiųjų kolektuoti 
Sąjungos Aukščiausi o s i o s ‘ dolerius. 
Tarybos, kad priimtų Lietu-1 ------------------- p
vą į tarybinių tautų šeimą. ’ MAŽAI KAS Iš TU 
Tačiau ne apie tai čia kai- PASTANGŲ TEIŠEIS .... 
besime. i r— ’ • ...........

Tame piktame straipsnyje Chicagos dienraštis “Vii-. ^ant miHtaristų troškinius. 
r V.” vienoje vietoje sa- nįs<

I sąs karui su skurdu pasky-! 
Visą Kremliaus komediją1 re tik 900 milijonų dolerių, 

šlykščiais melais (“apvainika- laikraštis sako: 
vo” kriminalistas Pranas Zi- i 
bertas. Jis ilgai pasakojo apie 
kalėjime praleistus metus, 
baisius. išgyvenimus, discip
linarinį režimą, karcerius, mu
šimus ir kt. Visas tas melas 
buvo skirtas Kremliuje esan
tiems kalmukams ir kirgi
zams sugraudenti.

Čia -dti dalykai, verti dė
mesio. Vienas, tai kad Zi- 
bertas buvo “kriminalistas.” 
Vadinasi, Lietuvos fašizmo 
auka, politinis • kalinys 
“Naujienoms” yra krimina
listas. Antras, melavo tie,

(C 

ko:

sklidęs ir mėgiamai skaito
mas emigracijoje. Laikraš
tis įdomus, su daugeliu in
formacijų, kas vyksta Ta
rybų Lietuvoje...

Drg. S. J. Jokubka pridu
ria : “Ar nebūtų gerai, kad

šiuose prieš liaudies parti- pradėtumėm šiam laikraš- 
zanus. Džiunglėse naktį čiui bendradarbiauti. Tuo- 
bemiegant palapinėje įkan-« met laikraštis pasidarytų 

| do labai nuodinga tropiška
Tas tik dar kartą parodo,: gyvatė, nuno kurios nuodų 

labai sunku žmogaus gyvy
bę išgelbėti. Dar ne visiš
kai pagijęs nuo gyvatės 
įgylimo, apsirgo malarija, 
kuri ir dabar kartais pasi
kartoją. To jauno vyruko 
sveikata sužalota pačiame 
jaunystės žydėjime, vy IšTokią nuomonę išreiškia

” Padavęs, kad Kongre-1 •! ^Mūsų žymiosios poetės 
lakštingalos Salomėjos

i Nėries 60-ojo gimtadienio 
' atžymėjimas šlovingai pra
ėjo. Pažangioji liaundis ne 
vien tik Tarybų Lietuvoje, 
bet ir užsieniuose tinkamai 
ir prideramai pagerbė savo 
mylimą poetę.

Tačiau paškudninkai

Tas gerai. Tik bėda tame, 
kad skurdo potvynį bando iš
semti šaukštu. Tūlas ekono
mistas, ištyręs reikalą, patiekė 
savo nuomonę sekamai: jei no
rima rimtai pravesti karą 
skurdui, tam reikalui reikia 
skirti ne 900 milijonų dolerių,! 
bet 100 bilijonų. Reiškia, apie liaudies priešai vis dar ne
tiek, kiek skiriama karo rei- siliauja poetę S. Nėrį šmeiž- 
kalams (sakoma, apsigyni- rpaį visiškai nenuostabu, 
mmui). 1 ......... - ■ -

Ką tas rodo? Tas rodo, kad 
mūsų šalies vairuotojai kokiu 
tai stebuklu nori išgydyti vė
žiu sergantį ligonį—kapitaliz
mą. Tačiau nė vienas jų ne
drįsta paliesti tos ligos prie
žasties, tai yra — kas 'gimdo 
skurdą, mat, nepatogu, 
gimdo niekas kitas, kaip tik 
sistema, paremta pelnu.

žino tai ir kapitalistiniai ko
votojai su skurdu, bet ar jie 
gali piauti tą šaką, ant kurios 
jie patys sėdi? Aišku, ne. Ir 
jie supranta, kad tasai skelbia
mas karas skurdui, pagrindi
niai, tėra tik mažytis lopas už- 
lopymui didelės tos sistemos 
skylės. Dar svarbiau-—-tuo nu
raminti skurdu paliestus žmo
nes, kad jie nepradėtų galvoti 
apie pakeitimą esančios blogos 
sistemos geresne, ką padarė 
visos eilės šalių žmonės.

■      —.i ■ ■ y. i i i

30d PeDŲ medžiai
Kalifornijoje auga labai 

stori ir aukšti “sequoia” 
medžiai, kurie siekia 300 
pėdų aukščio ir, kai kurie, 

2 p.--Laisvė (Liberty)— Antrad., sausio (Jau.) 19, 1965 i 50 pėdų — aplinkui—storio.

tai irgi į save linksta. Tuo būdu pasigirdo protestų prieš 
prezidento kandidatą į Komercijos sekretorius.

Bet Connor yra gudrūs kapitalistas. Jis surado išei
tį iš tos keblios padėties.

Gal jis tuos Šerus pardavė, jų atsikratė?
Nieko panašaus. Jis tuos visus Šerus pavedė vienam* 

bankui globoti. Bankas juos globos ir biznį su jais varys 
tol, kol ponas Connor^bus Komercijos sekretoriumi ir 
prezidento kabineto nariu. Po to jam tie Šerai bus sugrą
žinti su visu pelnu, kurį su jais tasai bankas per tą laiką 
bus padaręs!

Tie gi bankieriai, žinoma, yra Connor draugai. Jie 
mokės tomis akcijomis biznį vesti ir ponui Connor gra
žaus pelno padaryti. Ponas Connor puikiai žino, kokių 
korporacijų Šerus jis turi ir žinos, kaip pasielgti su kon
traktais, kurie bus valdžios daromi su tomis korporaci
jomis! t ,

Tai taip amerikiečiai yra mulkinami kapitalistų, 
kurįe gudriai apeina Įstatymus ir savo kapitalą didina 
būdami valdžioje..
j_tJLtLf. m-m-'ll- r“'^’ ----- • n --- ■ --- -  ----—

O

nes šmeižti nepatinkamą 
asmenį — tai buržuazinių 
nacionalistų ir klerikalų 
specialybė.

Aš gerai atsimenu, kuo
met poetė S. Nėris buvo dar 
nepilnai atsipalaidavusi nuo 
buržuazinės Lietuvos val
dančiosios klasės raugalo; 
ji jau tuomet buvo buožių 
neapkenčiama. Kai Kaune 
buvo paskelbtas “konkur
sas” įžymesnių poetų eilė
raščių rašytojų, S. Nėris ir
gi buvo pasiuntusi pora sa
vo rinktinių eilėraščių. Ei
lėraščiai buvo skaitomi ir 
transliuojami Kauno radijo 
stoties bangomis. Bet kuo
met reikėjo Nėries eilėraš
čius skaityti, tuomet radi
jas užspringo keliom minu
tėm, ir Nėries kūriniai buvo 
nukniaukti, neskaityti.

Taip poetė Nėris nusi
skundė Kauno laikrašty 
“Lietuvos žinios.”

Vėliau poetė visiškai at-

dar įdomesnis.”
Drg. Jokubka gal nebu

vo informuotas, kad dau
gelyje miestų paštas “Tė
vynės balso” neįsileidžia. 
Pav., Philadelphi j o je ir 
Camdene lietuviai, kurie 
gaudavo tą laikraštuką per 
ilgoką laiką, dabar jau 
apie pusmetis nė vienas ne
gauna. Šių žodžių rašyto
jas buvo pradėjęs bendra
darbiauti, bet laikraščio su
stabdymas nutraukė visus 
ryšius.

Geistina būtų girdėti iš 
kitų miestų korespondentų, 
ai) jie gauna “Tėvynės bal
są” ar ne?..

(Kai kurie Didžiojo Niu
jorko dalyje Queens taip 
pat jau virš pusmečio “TB” 
negauna.—Redakcija.)

Pastaruoju laiku už uni
versitetų studentų sukeltas 
riaušes FBI viršyla J. E. 
Hooveris kaltina (neįvar
dindamas) užsienio šalis ir 
vietinius komunistus. Po
nas Hooveris nė žodeliu ne
prisimena apie reakcingą 
universitetų vadovybę ir 
studentams laisvių suvar
žymą.

Žurnale “Post” Bill Da
vidson plačiai rašo apie 
JAV juodrankių Mafia or
ganizaciją. Sako, ši gengs- 
terių organizacija mūsų ša
lyje gerai org&ųizuota ir 
galinga! Daug galingesnė 
už Hooverio FBI. Patsai 
Hoove ris ir jo skaitlinga 
šnipelių armija bijosi ir ne
drįsta paliesti didžiųjų 
gengsterių bosų. Justici
jos departamentas kartais 
areštuoja mažiukus^ nežy
mius raketierius, o į di
džiuosius nekimba...

Progresas

*
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Tegu kiekviena valanda būna 
‘ sparnuota ir vaisinga

Justo Paleckio pasisakymas sutinkant 1965 metus
NAUJŲJŲ metų slenks

tyje visada galvojasi kaž
kaip plačiau, iškilmingiau, 
negu eilinėmis dienomis, ir 
įvairiausi kasdieniniai pa
vyzdžiai, detalės, nuotrupos 
įgauna naują skambesį, tam
pa reikšmingomis ir iškal
bingomis.

Naujųjų metų išvakarės— tai įspūdingus, turinčius
tai tokia aukštuma, iš ku
rios nejučiomis žvelgi i vi
sas puses — ir į likusi už
pakalyje kelią, ir i tą, kurį 
dar teks įveikti. Ypatinga 
data, ypatingas jausmas...

dien Lietuvos gyvenimo 
bruožai, mūsų ekonomikos, 
kultūros lygis bei savitarpio 
santykių charakteris neat
skiriamas nuo visti tarybi
nių respublikų gyvenimo.

Dabar norėtųsi vardinti 
skaičius, palyginimus, fak
tus — iš tikrųjų nepapras-

dirbdamas, kiekvienas turi 
tikėtis dosnaus, diena iš die
nos vis dosnesnio, buitiniu 
bei kultūrinių poreikių pa
tenkinimo. žodžiu, tikėtis 
gyvenimo gėrybių ne toli
moje perspektyvoje, o bū
tent šiandien.

Dviejų metų riboje visada 
išreiškiami geri linkėjimai, 
formuliuojami sau, drau
gams, tolimiems ir arti
miems bičiuliams tai, ko

simbolinę prasmę. Bet pa
sistengsiu apsiriboti tik vie
nu pavyzdžiu. Dabar Lietu
va elektros energijos paga- lauki' iš naujųjų, praside- 
mina trisdešimt viena kar- dančių metų. Jie turi būti 
tą daugiau, negu ikitarybi-I taikos ir darbo metais, vil- 

naujoVartydamas senojo—1964 !niu laikotarpiu, o kai pilnu čių sutvirtejimo i
*—metų kalendoriaus lapus, ’ 
išmargintus įvairia u s i a i s 
užrašais, aš dar kartą pri
simenu nesenus įvykius, ir 

^didelius, ir mažus.
šešiasdešimt ketvirtieji 

buvo vieni iš labiausiai įvy
kiais prisotintų metų, štai 
daugybė užrašų, pastabų 
apie nelengvą kovą už der
lių, 
laimėti, sugrąžinti 
jas, ] 
neparastai sunkiais žemes 
ūkio metais. Ir daugybė vei-

ir
pajėgumu pradės dirbti kūrybos polėkio, jie, 1965- 
Elektrėnų jėgainė, ji viena 
tris kartus prašoks visos 
neaprėpiamos Rusijos (val
dant paskutiniajam carui) šiais metais šturmuoja nau- 
energetinį pajėgumą .

Atmintinos datos:' jaudi- venime tam, kad kiekvie- 
dienos prie televi-inas darbo rankų gaminys 
ai iš kosmoso žiū-' neštų džiaugsmą ii; kūre-

ji, turi garbingai vainikuo
ti mūsų septynmetį.

Tegu darbi ninku klasė

jas ribas technikoje ir gy-

nančios <
zorių, kai iš kosmoso žiū
rėjo į mus iš karto trys 
kosminiai galiūnai... pas-kurią žut-būt reikėjo kosminiai galiūnai... pas- 

_ pozici- butinis kolūkis, kurį pasie- 
prarastas praėjusiais, elektros laidai

tie-

Uk-

ti žbaig- 
tas pirmasis Tarybų Lietu
vos elektrifikavimo etapas... 
paskutinieji darbai prieš 
paleidžiant Jonavos azoti
nių trąšų gamyklą... Bet 
argi viską išskaičiuosi, net

jams, ir vartotojams.
O ir kaip keistai skamba 

tokia įprasta manąjai kar
tai frazė apie rankas! Juk 
nebedaug liko galingame ir 
įvairiapusiame ‘sraute pro
dukcijos, kuri būtų sukurta 
būtent rankomis, o ne ma
šinomis bei automatais. Ir 
vis tiek viso to ištakose-/

KREIPIMASIS
Į LLD narius ir laikraščių skaitytojus

Mes esame pasimoję šiemet išleisti net dvi knygas— 
vieną lietuvių, kitą^ anglų kalba. Kaip žinia, lietuvių kal
ba knyga bus “Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Istorija”. Tai bus stambi apie 350 pusla
pių knyga. Joje atsispindės ne tik mūsų organizacijos 50 
metų veikla, bet ir to viso audringo laikotarpio šiaip di
dieji įvykiai. Autorius: Dr. A. Petriką.

Nėr^i jokia paslaptis, kad įvairūs lietuvių tautos 
priešai ir atplaišos pastaraisiais keleriais metais yra iš
leidę net keletą knygų bei brošiūrų apie Lietuvą ang
lų kalba. Jie taip pat laiškais komerciniams laik
raščiams ir visokiomis rezoliucijomis Kongrese per 
savo agentus yra ^paskleidę daug piktos propagandos 
prieš Lietuvą. Tuo tarpu iš mūsų pusės tiems melams at
mušti ir angliškai skaitančiąją visuomenę supažindinti 
su tiesa apie mūsų senąją tėvynę Lietuvą mes kol kas ne
same parodę jokių pastangų. Tai reikia laikyti mūsų di
deliu apsileidimu ir klaida. Laikas tą klaidą nors dabar, 
nors jau ir gerokai pavėluotai atitaisyti.

Tai štai ir gimė idėja išleisti anglų kalba vidutinio 
dydžio (atfie 250 puslapių) knygą ir ją plačiausiai pa
skleisti tarp tik angliškai teskaitančių amerikiečių. Kny
ga susidės iš dviejų dalių: pirmoje dalyje bus trumpais 
bruožais amerikiečiai supažindinami su garbinga lietu
viu tautos istorija, jos praeitimi. Antrojoje dalyje )bus 
kalbama apie Lietuvą šiandien: ką ji jau yra laimėjusi 
bei pasiekusi ir kaip ji žiūri į ateitį. Tai bus grynai in*~ 
formacinė knyga. Jos tikslas,. kaip jau sakyta, painfor
muoti angliškai skaitančius amerikiečius apie Lietuvą. 
Jos antraštė. “Lithuania—Past and Present”. Medžiagą 
kruopščiai surinko žurnalo “Šviesos” redakcija.

Knygos platinimo planas

žindinti su Lietuva, ar ne? Vargiai rasis toks mūsų 
Draugijos narys bei mūsų laikraščių skaitytojas, kuris 
neturėtų tokių pažįstamų, kuriuos supažindinti su Lie
tuva jis nenorėtų.

Tad štai ko prašome: užsisakykite knygos “Lithua
nia—Past and Present” tokiam išplatinimui. Knyga bus 
nebrangi: tik $1.50.

Užsisakyti galite vietinėje LLD kuopoje bei pas šiaip 
vietos veikėjus, arba kreipiantis į LLD centrą. Užsisa
kant knygos platinimui, reikia už ją ir užmokėti.

3. Kadangi knyga bus spausdinama kokioje nors 
angliškoje komercinėję^ąpaustųvėje, tai su techniškais 
sunkumais mums neteks susidurti, jeigu tik pajėgsime 

už atspausdinimą užmokėti. Tačiau reikia žinoti, kad to
kios knygos anglų kalba išleidimas siejasi su didelėmis 
išlaidomis.'Tuo mums tenka greitai ir energingai rūpin
tis.

Kitais žodžiais, prašome aukų. Kai kurios kuopos iž
duose turite santaupų, iš jų paaukokite stambesne sumą 
šiam svarbiam ir skubiam reikalui.

Daugelis mūsų LLD narių bei spaudos skaitytojų 
esate gerai apsirūpinę ateitimi ir lengvai galėtumėte šios 
knygos išleidimui paaukoti po stambesnę sumą. Labai 
prašome, nuoširdžiausiai prašome atsiliepti. Kurie sutik
site, tų vardus ir pavardes paskelbsime spaudoje. O ku
rie nenorėsit viešai pasiskelbti, pasakykite, ir jūsų var
das nebus viešai skelbiamas, pasiliks tik draugijos re
korduose kaip parėmusio labai svarbų reikalą.

Mes manome, kad šios anglų kalba knygos išleidi
mas šiemet bus lyg ir apvainikavimas mūsų didžiosios 
organizacijos 50 metų jubiliejaus. Visus kviečiame tal
kon prie to gražaus vainiko nupynimo!

Ką sakote? Ar galime laukti ir tikėtis iš visų nuo
širdaus atsiliepimo?

ALDLD Centralinis Komitetas,
John Grybas, sekretorius, 
102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y., 11417

O

žmonių, entuziastingai, 
siog narsiai dirbusių lau
kuose.

Prisimenu pokalbį su 
imergės rajono “Lenino ke

liu” kolūkio pirmininku Juo
zu Kondratu, vienu iš šau
niausių mūsų kaimo darbi
ninkų. Tą džiaugsmingą 
jam valandą, kai buvo suve
dami geri šių metų rezulta
tai, kai kolūkio aruodai iki 
kraštų prisipildė auksiniais 
grūdais, jis staiga su pyk
čiu ir gėla pradėjo kalbėti 
apie, tuos, kurie apsunkino 
tiesų kelią į gausų derlių, 
apie biurokratinius popier- 
graužius, besistengiančius 
suvystyti žemę į ruloną iš 
instrukcijų bei nurodymų, 
kurie ateina “iš aukščiau.” 
Sakoma, kad laimėjusieji 
neteisiami, bet Kondratas 

* pats teisė, ir teisė griežtai.
’Po to aš ne kartą prisimin
davau šį teisingą seno žem
dirbio griežtumą — posė
džiaudamas Kremliuje tuo
se susirinkimuose, kuriuose 
buvo šalinamos užtvaros 
liaudies ūkio vystymosi ke- 
lyje.

Štai dar viena data. Ka- 
lendoriaus lapelyje užrašy
ta: Kišiniovas, jubiliejus... 
Mūsų delegacija atstovavo 
Lietuvos respublikai Tary
bų Moldavijos keturiasde
šimtmečio iškilmėse. Praė
jusieji metai Tarybų Sąjun
goje buvo turtingi tokiomis 
iškilmėmis — savo stebėtino 
kelio rezultatus suvedė ir 
uzbekai, ir tadžikai, ir turk
mėnai. O kokios tolimos, 
neįtikėtinai juodos ir niū- 

k rios buvo šio kelio ištakos...
Šiandien šiose respublikose, 
galimas daiktas, daugiau 

/profesorių ir mokytojų, ne
gu tada buvo raštingų .žmo
nių, institutų gi daugiau, 
negu tada buvo mokyklų...

Iškilmės buvo ir pas' mus, 
Pabaltijo respublikose, tame 
tarpe ir mano gimtojoje 
Lietuvoje — išvadavimo iš 
hitlerinės okupacijos dvi
dešimtmetis. Kelias, kurį 
kitos TSRS respublikos nu
ėjo per keturiasdešimt me
tų, Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai buvo lyg ir supresuo
tas į šį pokarinį dvidešimt
metį, nors 1965 metais Pa- 
baltijys švęs Tarybų val
džios atkūrimo dvidešimt- 
penkmetj. Tačiau dėka to, 
kad mūsų sąjunga — vie
ninga tautų šeima ne tik pa
gal pavadinimą, bet ir pa
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gi kuo didžiausią, reikšmių- darbo žmogaus galva, širdis
giausią...

Praėjusieji metai buvo 
žymėtini tampresniu suar
tėjimu tautų, vis aiškiau, 
giliau suprant ančių, kad 
planeta visoms joms — vie
na, ir išsaugoti ją galima 
tik drauge. Būtent, apie tai 
aš galvojau, skrisdamas virš 
neaprėpiamų Amerikos že
myno platybių .

Didžiulius turtus sukau
pė žmonija, papuošė ir iš
aukštino žemes savasias. Jai 
yra ką mylėti ir saugoti. 
Vardan to reikia ieškoti ke
lių savitarpio supratimui,, 
vardan to negalima nesusi
tarti. Beveik tokiais pat 
žodžiais kreipėsi į mus — 
tarybiniu parlamento atsto
vus—mūsų pašnekovai Me
chike ir Montrėjuje, Saagu- 

! ne ir Meridoje. Tai buvo 
labai įvairūs žmonės—vals
tietis Pedros Gonzalga ir 
Meksikos Nacionalinio kon
greso pastoviosios komisijos 
prezidentas Romulas San- 
čas Mirelis, rašytojas A. 
Martinas Kaseras ir depu
tatė Gvadelupė Rivera Ma-! 
rina (įžymiojo dailininko 
Diego Riveros duktė). Bet 
visi jie sutiko tame, jog pir
moje eilėje būtinas tautų 
savitarpio supratimas tam, 
kad pasaulio likimą spręs
tų ne beširdės ir beprasmės 
bombąs, o širdingi ir pro
tingi žmonės. Man atrodo, i

ir rankos.
Tebūnie šie metai laimin

gi ir mūsų šalies valstie
čiams — jauniems, didvyriš
kiems vaikinams iš tarybi
nių ūkių plėšininėse žemėse 
ir kolūkiečiams, visiems 
žemdirbiams, kurie rodo 
meilės darbui, žemei, bend
ram ūkiui stebuklus. Pada
ryta ir daroma nemažai, kad 
aprūpinti juos visais moder
niausiais mechanizmais, pa
gerinti jų buitines sąlygas.

Tegu kiekviena naujųjų 
metų diena ir valanda būna 
sparnuota jr vaisinga tiems, 
kurie jėga savosios minties, 
jėga ieškojimų ir kūrybinės 
dvasios atveria naujus hori
zontus mokslui ir technikai, 
menui, atspindinčiam ir per
tvarkančiam savaip patį gy
venimą.

Tegu šie metai nudžiugina 
mano bendraamžius, jau be
baigiančius septintąjį de
šimtmetį, polėkių, brandu
mu bei skaidrumu sekančių 
po mūsų kartų, tų kartų, 
kurios išaugo Tarybų val
džios metais — Didžiojo 
Spalio vaikais ir anūkais, 
įpėdiniais tos did ž i o s i o s 
svajonės, dėl kurios mūsų 
karta ėjo į mūšį, kovojo ir 
nugalėjo.

Tebūnie mano mažiausias 
anūkas, kuris žengia dar 
tik pirm uosius žingsnius 
gimtąja žeme, vertas tų,

Kaip sakyta, su šia knyga apie Lietuvą mes norime 
pasiekti kuo plačiausią Amerikos visuomenę. Reikia, kad 
ji pasirodytų kiekvienoje miestų bei kaimų bibliotekoje, 
kur tik randasi lietuvių. Reikia, kad ją, gautų visi stam
besni laikraščiai. Norime, kad ją gautų kiekvienas sena
torius bei kongresmanas.

Be to, juk mes labui norime su tiesa apie Lietuvą pa
siekti mūsų antrosios ir net trečiosios kartos lietuvius— 
jūsų sūnus ir dukras, anūkus ir anūkes. Dažnai jie tei
raujasi žinių apie Lietuvą. Kiti, nežinodami, kad jų tėvų 
tauta ir gimtinis kraštas turi garbingą praeitį, kad Lie
tuvoje žmonės turi milžiniškų laimėjimų apšvietoje, 
moksle, technikoje, kultūroje, dailėje, ir t. t., gėdinasi 
prisipažinti lietuviais, slepia savo kilmę nuo kitų ameri
kiečių mokyklose bei sueigose. Jie to, žinoma, nedarytų, 
jeigu žinotų, kas Lietuva buvo ir kas ji yra šiandien. Jie 
tikrai didžiuotųsi savo tėvais bei seneliais. O iš kur jie 
tai visa sužinos, kuomet jie nemoka lietuviškai nei kal
bėti, nei skaityti? Vadinasi, štai tūkstančiai lietuviškos 
kilmės amerikiečių, kuriems reikia informacijos apie 
Lietuvą jiems suprantama ir prieinama anglų kalba.

Tai štai koks vaidmuo ir kokia atsakomybė jūsų, 
mielieji Lietuvių Literatūros Draugijos nariai bei “Lais
vės”, “Vilnies” ir “Liaudies balso” skaitytojai, šiame mi
nėtos knygos platinimo plane:

1. L.L.D. nariai gausite šią knygą kaip . nariai ne
mokamai, už narystės duoklę. Kurie suprantate ir gali
te skaityti angliškai, knygą perskaitę duosite savo vai
kams bei anūkams pasiskaityti. Kurie negalite angliškai 
skaityti, gavę knygą, tuojau atiduokite tiems savo arti
miesiems, kurie tik angliškai gali skaityti. Taip knyga 
gerokai pasiskleis antrosios ir trečiosios kartos lietu
viuose.

2. Bet tik tokio knygos paskleidimo toli gražu neuž
tenka. Čia kalbame į LLD narius ir nenarius — mūsų 
spaudos skaitytojus. Daugelis mūsų turime ne po vieną 
sūnų bei dukrą, ne po vieną anūką bei anūkę, bet po ke
letą jų. Bandykite kiekvieną jų aprūpinti šia svarbia 
knyga apie Lietuvą. Taipgi daugelis turite tik angliškai 
kalbančių kaimynų bei pažįstamų, kuriuos svarbu supa-

Nūdienis lietuvių kultūrinis

kad tai svarbiausios mintys, I kurių .gyvybės kaina prieš 
kuriomis būtų galima atžy-: dvidešimtį metų pasauliui
mėti besiartinančias dvide
šimtąsias pergalės ir ant
rojo pasaulinio karo pabai
gos metines.

Visi mes daug laukiame 
iš naujųjų, 1965 metų. Mes 
turime rimtą pagrindą lauk
ti iš šių metų naujų džiaugs
mų, naujų laimėjimų ir pa
siekimų. Į kelionę mes pa
siėmėme su savimi visa tai, 
kas geriausia, kas laiko ir 
gyvenimo išbandyta.. Mes 
ryžtingai atmetėme tai, kas 
negyva, prigalvota, iš pirš
to išlaužta. Mes žinome sa
vąjį kelią, savąjį kursą — 
lenininį kursą.

Toli užpakalyje liko sun
kiausieji metai, kai tarna
vimas Tėvynei reikalavo 
ypatingo pasiaukojimo, ne
turto, sunkaus darbo, atsi
sakymo nuo asmeninės ge
rovės. Šinadien, tarnauda-

buvo dovanota taika, žmo
nėms — ateitis, vaikams — 
saulė.

Tegu 1965-j i metai sutvir
tins žmonijai tikėjimą j šių 
trijų brangiai apmokėtų gy
venimo jėgų — taikos, sau
lės, ateities—triumfą.

Mūsų didžiosios lenininės 
partijos išmintis ir tiesa — 
pats patikimiausias laidas 
to, kad ši amžinoji viso pa
saulio žmonių svajonė bus 
įgyvendinta.

J. Paleckis
“Izvestija," 1965—I—1

Kansas City. —čionai at
sidarė Tarybų Sąjun gos 
medikalė paroda.

gal savo gilią esmę, šian- mas savo šaliai, sąžiningai traukti.

Paryžius. — Čionai atvy
ko buvęs Kongo respublikos 
premjeras C Adoula. Jis sa
ko, kad Tshombė turi pasi-

Šiauliuose išaugo dar vienos profesinės-techninės mokyklos 
rūmai. Tai — 48-ji tokio profilio mokykla Tarybų Lietuvo
je. Ji ruošia industrinei statybai šaltakalvius-santechnikus, 
šaltkalvius-vamzdžių tiesėjus, suvirintojus elektra ir dujomis, 
dažytojus-tinkuotojus.

1 Pramonei, statybai ir žemės ūkiui šiemet miestų ir kaimų 
profesinės-techninės mokyklos paruoš 70 specialybių kvalifi
kuotų darbininkų.

Nuotraukoje: moksleiviai Leonas Šukys (kairėje) ir Ado
mas Barauskas praktikos darbų metu*

gyvenimas
f

Neseniai Vilniuje viešėjo 
Lenkijos Lietuvių Visuome
ninės kultūros Draugijos 
Centro valdybos Varšuvos 
skyriaus pirmininkas My
kolas Kmita. Daug kas jun
gia Lenkijos lietuvius su 
mūsų respublika: bendra 
kultūra, bendri siekimai, 
bendri interėsai. Drg. M. 
Kmita sutiko mums apie tai 
papasakoti plačiau.

—Lietuvių Visuomeninės 
kultūros draugijos tikslas— 
pasakė M. Kmita, — padėti 
Lenkijoje statyti socializ
mą. Lenkai mums taip pat 
skolingi nelieka. Jie Kroku
voje, Poznanėje, Vroclave 
yra sudarę “Lietuvių bičiu
lių draugijas”. Mūsų drau
gija palaiko ryšius su savo 
tautiečiais, kur jie bebūtų, 
tame tarpe ir su pažangiai
siais lietuviais, gyvenan
čiais JAV ir Pietų Ameri
koje. Tačiau mes griežtai 
atsiribojame' nuo buržuazi
nių .nacionalistų, kurių pa
žiūros mums nepriimtinos.

Lenkijoje yra nemaža lie
tuviu visuomeninės kultū
ros draugijos salelių su 
Centro valdyba Seinuose. 
Mes turme devynias lietu
viškas mokyklas, o Seinuo
se vidurinę, kurios direkto
rius yra Algis Uzdila, nese
niai baigęs Vilniaus V. 

' Kapsuko v. universiteto is
torijos - filologijos fakulte
tą. Taip pat draugija lei
džia laikraštį “Aušra,” ku
ris nuo 1965 m. pradės eiti 
reguliariai.

Ypač mus domina Tarybų 
Lietuvos kultūrinis ir vi
suomeninis gyvenimas. To
dėl mes sekame spaudą, 
naujousius lietuvių rašyto
jų kūrinius.

—Ką jūs galėtumėt! pa
pasakoti apie Lenkijos lie
tuvių kultūrinį gyvenimą?

—Punske mes turime lie
tuvių kultūros namus. Ypač 
pasižymi dramos gr u p ė, 
kuri nuo 1956 m. pastatė ne
maža lietuviškų scenos vei
kalų, jų tarpe J. Baltušio 
“Gieda gaideliai”,, J. Grušo 
“Herkų Mantą”, A. Vienuo
lio “Prieblandoje” kt. Šis 
kolektyvas gastroliuoja po 
Lenkijos miestus ir kaimus,

Lenkijoje
supažindindamas vietos gy- 

į ventojus su lietuvišku sce
nos menu. Taip pat yra ke
letas muzikiniu bei choreo
grafijos ratelių, kurie dau
giausia pasirodo Varšuvo
je. Kartais vyksta jungti
niai lietuvių, ukrainiečių, 
rusų, baltarusių koncertai.

—Kokią pagalbą gaunate 
iš mūsų respublikos?

—Norėčiau paminėti, kad 
neseniai iš Lietuvos gavo
me įvairių lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų. Tik 
bėda, kad neturime apie 
liaudies instrumentus nusi
manančio žmogaus. Be to, 
mūsų draugija palaiko nuo
latinius ryšius su ELTA, iš 
kur gauname fotonuotrau
kas, iliustruojančias Lietu
vos TSR gyvenimą. Mus ža
dėjo aprūpinti lietuvių tau
tiniais rūbais, magnetofono 
juostomis su lietuviškos 
muzikos įrašais, o Respub
likinė biblioteka — knygo
mis.

—Gal jūsų draugija turi 
kokių nors pageidavimų?

—Į’ Lenkiją dažnai atsi
lanko Lietuvos TSR meni
niai kolektyvai. Tik gaila, 
kad jie būna didelio sąstato 
ir negali apsilankyti mažes- 

1 nėse vietovėse, kaip, pavyz- 
! džiui, Seinai, nors čia gyve
na labai didelis procentas 
lietuvių, Būtų gera, kad pas 
mus atvažiuotų ir mažesnės 
meninės grupės, kurių gast
rolės vyktų nedidelėse gy
venvietėse.

A. Matekiinaite
FILIPIN. REIKALAUJA 

SABAHO PLOTŲ
Manila. — Filipinų res

publika reikalauja, kad Sa
bah plotai Borneo saloje 
būtų jai atiduoti. Plotai už
ima 29,500 kvadratinių my
lių. Ten gyvena apie 600,- 
000 žmonių. Anglija tą plo
tą įjungė į jos suorganizuos 
tą Malaizijos valstybę.

Maskva. Dabar TSRS 
sostinė Maskva turi jau 6,- 
500,000 gyventojų. 1965 m. 
bus įrengta dar 113,000 
naujų telefonų ir pastatyta 
daug naujų namų iki 20-ies 
aukštų.

3 gusi. Laisve ^Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 19, 1965



JONAS GASIŪNAS

prisimenant
(Tąsa)

Pas vargonininką ir zakristijoną tek
davo prisiklausyti visokiausių kalbų, 
ypač kai kunigas pasisuka. Juokų esti 
iš davatkų ir kitų išpažinčių. Man jau 
tada atrodė, kad nei kunigas, nei vargo
ninkas, nei zakristijonas religinių rei
kalų nepaiso, tai jie ir padėjo mane at
šaldyti nuo bažnyčios.

Zakristijonas buvo kartu ir felšeris ir 
savo vaistinę turėjo. Kadangi Panemu
nėlio valsčiuje jokio daktaro nebuvo, ar
timiausias daktaras Zaborskis buvo Ro
kiškyje, tai daugelis susirgusių naudojo
si zakristijono paslaugomis. Jis todėl 
buvo labai užimtas, tai ir iš mokinių 
laukdavo paslaugų. Be to, jis prireng
davo mokinius prie altoriaus patarnau
ti “klapčiukais.”

Didesniems atlaidams reikėdavo ne
mažai patarnautojų, daug daugiau “klap
čiukų,” tai ir mane zakristijonas buvo 
“skubotai pagalbai” paruošęs. Bet neil
gam, nes neturėjau tam užsiėmimui pa
traukimo.

Pas davatką gyvenant ir kasdien gir
dint ją poteriaujant, tai įsiėsdavo iki gy
vo kaulo, nesinorėdavo daugiau nuolati
nių poteriavimų klausytis. O dar dau
giau ji mane supykdydavo ir įerzindavo 
vis klausinėdama “katekizmų.” Kai ne
pataikydavau tinkamai atsakyti, ausys 
nukentėdavo. Bet šeimininkė ji buvo 
gera, skaniai valgius pagamindavo ir 
švariai kambarį užlaikydavo. Jeigu ne 
tie nuolatiniai poteriavimai, tai galėjau 
jaustis kaip pas savo motiną.

Mokyklą baigiau nesunkiai, į du ir pu
sę sezono. Rokiškyje perėjau egzami
nus ir gavau “diplomą.” Su tuo ir bai
gėsi mano mokyklinis mokslas. Nors 
tėvai nuolat tarėsi siųsti mane gimna- 
zijon, bet tai buvo tik pažadai. Tėvui 
mirus apie aukštesnį mokslą jau nebe
buvo jokios kalbos. Kiek galėjau, sten
giausi iš knygų mokslintis.

Kunigo Katelės mokykla
Labai gerai prisimenu senelį Panemu

nėlio kleboną Katelę. Tai buvo nepapras
tas asmuo, pasiaukojusiai dirbo, kad sa
vo parapijoms išmokyti skaityti ir rašy
ti. Jis turėjo slaptą mokyklą, kurioje 
pats kitus mokė, o kaimuose organiza
vo savitarpinio lavinimosi ratelius. Tan
kiai jis pats, kai jaunesnis buvo, kaimus 
aplankydavo. Užtat Panemunėlio para
pija buvo skaitoma ratinga, nors ne visi 
klebono paslaugomis pasinaudodavo.

Būdavo, penktadienių popiečiais atei
na jis į mūsų mokyklą mus tikėjimo pa
mokyti. Apart tikėjimo, klausinėja, kaip 
mums vyksta lietuvių kalba ir rašyba. 
Vieną sykį jis paprašo mūsų ką nors pa
rašyti, pasakaitę ar eilėraštį. Sako, bus 
sudarytas iš jūsų geriausių rašinėlių są
siuvinėlis ir jis pasiliks, klebonijos kny
gyne.

Daugelis jo prašymą patenkino. Ma
no pirmasis rašinėlis taipgi buvo priim
tas ir saldainiais apdovanotas. Vėliau 
dėl susilpnėjusios sveikatos jis jau ne
begalėjo mūsų lankyti. Jį tada pavada
vo jo pavaduotojas kun. Poškoms, kuris 
irgi buvo pasižymėjęs apšvietos darbe.

Už keleto metų Katelė pasimirė ir bu
vo palaidotas prie senosios medinukės 
bažnyčios pamato. Kai 1959 m. aplan
kiau Panemunėlį, tai teko aplankyti ir 
Katelės kapą, ir nusifotografuoti su tuo
laikiniu klebonu.

1‘rle kun. Katelės kapo 1959 rri.: Pranas Gasiūnas
su žmona ir dukrele, Anellja Gasiūnaitė-Grigienė, 

J. Gasiūnas, Panemunėlio bažnyčios klebonas 
ir Povilas Gasiūnas.

Katelei mirus buvo baigta statyti mū
rinė bažnyčia, senoji buvo nugriauta.

Revoliucinė padėtis mūsų apylinkėje
•Rokiškyje, Panemunėlyje, Kamajuose, 

Salose, Skapiškyje, v Kupiškyje 1905 m. 
buvo jaučiama revoliucinė padėtis. Sek
madieniais ir turgų dienomis galėjome

maršuoti demonstracijose ir klausytis 
revoliucionierių kalbų, dalinomės spal
vuotais lapeliais “Šalin caro valdžia.” 
Kamajiškis Smalstys daugiausia mums 
kalbų yra pasakęs. Studentas Jonas 
Kaškevičius-Kaškaitis taipgi su kalba 
pasirodydavo. Jie visuomet turėdavo 
daug klausovų.

Klebono Katelės pavaduotojas (ko- 
mendorius) buvo pažangus asmuo, net 
palaikė ryšius su revoliucionieriais. At
simenu, jis pradėdavo savo pamokslą iš 
biblijos ir surasdavo palyginimų su da
bartine padėtimi ir revoliucine kova. 
Tuo metu, kai prie šventoriaus įvykdavo 
socialdemokratų prakalbos, tai šio kuni
go pamokslai būdavo trumpi. Baigda
mas kalbą jis dar primindavo, kad lauke 
bus kitas pamokslininkas. Tuomet visi 
grūdamės iš bažnyčios ir apstoję kalbė
toją atydžiai klausomės.

Prisimenu ir tai, kai šis kunigas buvo 
vyskupo atšauktas ir pažemintas. Nors 
Panemunėlio parapijonys buvo pasiuntę 
pas vyskupą delegaciją su prašymu jį 
čia palikti, bet ir tai nieko negelbėjo. 
Vyskupas, matyt, ėjo ranka rankon su 
caristine valdžia.

Skubotai vyskupas atsiuntė Panemu- 
nėlin kitą kunigą, bet jau kitokios dva
sios. Mažažemių ir bežemių reikalai jam 
jau buvo svetimi. Tankiai iš Vilniaus 
ar kitų miestų atvykdavo pas jį paneliu.. 
Sakydavo jis, kad tai jo seserys, bet ma
žai ką galėjo tuo įtikinti. h

Mažažemiai, grytelninkai ir kumečiai 
socialdemokratams simpatijas reiškė. 
Kalbėtojų padrąsinti, kumečiai viename 
kitame dvare pakeldavo protestus prieš 
sunkias darbo sąlygas ir visai mažytį at
lyginimą. Dvarininkai jau buvo revoliu
cionierių įgązdinti, tai kai kur ir suteik
davo savo kumečiams koncesijų. Kai 
kur ponų pareigūnai gaudavo ir apmušti. 
Bet revolucijai atslūgus, vėl grąžinta 
dvaruose senoji “tvarka.”
Falšyvi revoliucionieriai gauna plakti
Pas mus buvo, atsiradę ir falšyvų re

voliucionierių. Pasiskelbę esą socialde
mokratai, linkę prie girtuokliavimo ir 
palaido gyvenimo, ginkluoti revolveriais, 
jie reikalaudavo iš ponų pinigų ir degti
nės. Labiausia jie buvo linkę prie mo
nopolių daužymo, nes tuo metu jiems bū
davo tikra puota.

Tokius “revoliucionierius” socialde
mokratai smerkdavo. Vieną sekmadienį, 
atlaidų dieną, Panemunėlyje buvo su
gautas toks “revoliucionierius” ir viešai 
socialdemokratų išplaktas. Tai buvo pla
čiai žinomas girtuoklėlis, savo pusvala
kį pragėręs. Kai gavo gerai išplakti, 
daugiau jis bijodavosi vadintis socialde
mokratu.

Kiek žinoma, tokiems “revoliucionie
riams” nereikėdavo nei slapstytis, nes jie 
nebuvo valdžiai pavojingi.

Miesteliuose būdavo po keletą straž- 
ninkų, bet jie greit pasislpėdavo, kai pa
matydavo demonstracijas ir revoliucio
nierius kalbant. Tik tada jie pasidary
davo “drąsūs,” kai gaudavo dragūnų 
pagalbos. O dragūnų pas mus dažnai 
pasirodydavo, ypač Rokiškyje, Kamajuo
se, Skapiškyje. Neaplenkdavo jie ir ki
tų miestelių.

Prisimenu, kai per Petrinių atlaidus 
Skapiškyje buvo pasklidę gandai, kad 
revoliucionieriai daužys valdiškas įstai
gas, ypač monopolį. Dragūnų pribuvo 
visas būrys ir jie su iškeltais ilgais dur
tuvais jodinėjo miestelio gatvėmis. Bet 
monopolis tą dieną buvo vis tik išdau
žytas.

Kamajuose kareivių būrys apsupo 
Smalsčių namus ir paleido darban kanuo- 
lę, kurios šovinys išdraskė namų sienas. 
Bet Smalsčio sūnūs buvo kitur išvykę, 
tai nepateko į kareivių rankas. Gry
čios siena ir pasiliko skylėta,'kiek vėliau 
moliu buvo užkrėstos skylės.

Panemunėlio apylinkėje veikė social
demokratų būreliai. Kiek atsimenu, 
gaudavom lapelių ir knygučių, atnešda
vo mums kaimynas Antanas Tebelškis, 
priduodavo šetekšnių Gricius (abu Chi- 
cagoje mirę). Ar jie buvo revoliucio
nierių grupelių nariais, tikrai nesuži
nojau.

Kartą dragūnai ir mūsų kaimelį ap
lankė. Visas būrys sujojo mūsų kieman. 
Tuo metu tik aš vienas buvau namie’ 
Klausia, ar nežinau socialistų, ar ką 
nors apie juos negirdėjau, ar kas nors 
nedalina lapelių. Nieko nepešę išjojo 
Kamajų link.

(Bus daugiau)

Laisvoji
Gerbiamieji:

Nenusistebėkite, kad Jums 
rašau šį laiškutį. Nors nesa
me tolygių politinių pažval- 
gų, bet rašau Jums kaip 
brolis lietuvis broliams lie
tuviams, lietuvių, kaip ma
no, taip Jūsų, lietuvių tau
tos Amerikoje gyvybiniu 
reikalu.

Mūsų tautos šeimyna yra 
labai mažą skaičiumi, jos 
dauguma gyvena Lietuvo
je, mažuma yra pasklidusi 
pasaulio žemės platumoje. 
Didžiausia dalis yra apsigy
venusi Amerikoje, ir gali
ma sakyti, jog tai seniau
sia lietuviais apgyventa ko
lonija.

Kaip Jums, taip man yra 
žinoma, gyvenant nuo 1904 
m., kad čia mūsų ir dar pir
mesnių prieš mus pribuvu
sių lietuvių imigrantų bu
vo sutvertos įvairios lietu-

Sakykla
viu organizacijos — susivie
nijimai, klubai, viešos sve
taines ir t. t. ir t. t. Bet tai 
ilga mūsų lietuvių imi
gracijos atliktu darbų isto
rija. Tuo reikalu aš kaip 
tik ir noriu su Jumis, lais- 
viečiais, mintimis pasikeis
ti, kokia mūsų ateitis, koks 
likimas mūs Amerikoje lau
kia.

Kaip Jums, taip man yra 
žinoma, kad lietuvių iš Lie
tuvos imigracija Amerikon 
yra sulaikyta — negalima 
nei Amerikon, nei kitur dėl 
įgyvendintos Lietuvoje nau
jos santvarkos: Ištrykšta 
iš jos tik pavieniai asme
nys, ir tai labai mažai. Pla
tesnės imigracijos iš Lietu
vos nėra vilties sulaukti. 
Tuo aš ir rūpinuosi, kad 
kaip salint ilgiau Ameriko
je lietuvių buitį išlaikyti.

Galima sakyti, kad mes

Amerikoje turime gana 
stiprią lietuvių spaudą, o 
jau knygų, tai daugiau ne
gu skaitytojų gabma rasti. 
Po karo naujiems lietu
viams pribuvus, jie čia pri
tvėrė savo naujų organiza
cijų, kad ir mažų ir silp
nesnių. Mūsų laikais to
kių organizacijų mes irgi 
turėjome, bet laikas jas vi
sas išmarino. Laikas išma
rins ir naujakurių to- 
kias draugijas, neturint 
imigracijos iš . Lietu
vos papildymui, kaip ir 
mūsų laikais. Pasilieka 
stipriausiai ir ilgiausiai gy
vuoti tik mūsų seniau su
kurtos centrinės organiza
cijos. Turiu mintyje dar 
pasilikusius stipriai gyvuo
jančius tris susivienijimus: 
būtent SLA, SLRKA ir 
LDS.

Išskiriant lietuvių para
pijas-bažnyčias, kurios ne 
mano orbitoje gyvuoja, ma
no gali būti ir fanatiška 
mintis, tai didžiausias susi
rūpinimas yra centrinių

jai lemta būtų gyvuoti ir 
lietuvybei išeivijoje išlaiky
ti daugeliui metų! <

Ką Jūs, Lietuvių Darbi- i 
ninku Susivienijimo broliai- 
nariai, tuo reikalu galėtu
mėte pasakyti? Laukda
mas atsakymo, tuo ir lie
ku Jums

Su prideringa pagarba,
Z. Jankauskas

2029 Brandywine St. 
Philadelphia, Pa.
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Daugelis Amerikos lietuvių, pabuvojusių 1955 ir 1960 
tais Respublikinėse dainų ir šokių šventėse, tikriausiai pame
na Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto dai
nų ir šokių liaudies ansamblio šokėjus. Jie šoko centrinėje 
tūkstantinės šokėjų minios kolonoje. Tarp jų buvo ir uni
versiteto auklėtinis Algirdas Jurgelevičius, šiais metais mes 
vėl matysime šį saviveiklos entuziastą. Tik jau ne žaliojoje 
vejoje. šį kartą ten suksis A. Jurgelevičiaus auklėtiniai. 
Kauno Profsąjungų kultūros rūmų šokių kolektyvo “Sukti
nis” šokėjai. O A. Jurgelevičius išeis į šokių areną kartu su 
visais šokių vadovais tradiciniam atsisveikinimui.

Pirmojoje nuotraukoje — šokių ratelio vadovas A. Jurge
levičius. Kiekvienas žingsnis turi būti išmoktas iki automa
tizmo. Tokia A. Jurgelevičiaus nuomonė. Na, o kad tai 
lengviau sektųsi, į porą su šokėjais stoja pats vadovas.

šioje nuotraukoje — geriausios ratelio šokėjos medicinos 
sesuo Irena Pečetauskaitė (kairėje) ir braižytoja-instruktorė 
Dalia Sabukaitytė.

Ir pagaliau — koncertas Vilniaus televizijos studijoje, 
liekamas vengrų liaudies šokis su taburetėmis.

organizacijų likimu ir to- 
]esniu jų gyvavimu. Jau 
’•x^eri metai, kaip tuo rei
kalu aš “sergu.” 1962 m. 
buvau parašęs tuo klausimu 
streipsnį, kurį pasiunčiau 
“Laisvei,” “Tėvynei” ir 
'Garso” redakcijoms. 
“Laisvės” N r. 84 Jūs ji su- 
n a u d o j o t e. “Tėvynė” ir 
“Garsas” straipsnį sukon- 
"iskavo—netalpino. Straips
nio” nuorašus buvau pa- 
;iuntęs kai kuriems SLA 
aukštiems veikėjams. Visi 
pripažino, kad sumanymas 
"eras, bet dar nelaikąs jį 
'gyvendinti; kiti sakė, kad 
•neikiant įsisenėjusiems lie
tuvių įpročiams ir įsigyve
nusioms ideologijoms, nėra

Man taip atrodo
Romooje vyskupų ir kar

dinolų seimas panaikino 
kaltinimus žydams dėl Jė
zaus Kristaus nukryžiavi
mo.

Prieš keletą metų taip 
pat surado, kad ne visi 
šventieji yra šventi. Pav., • 
labai populiams šv. Jurgis 
buvo surastas nebešventu. 
Bet tai menkas dalykas. 
Kaip istorija rodo, tai be
veik visi šventieji pareina 
iš blogų žmonių. Už kiek 
laiko gal ir Hitleris bus pri
pažintas šventuoju.

Bet žydų kaltės panaiki
nimas visai kitas dalykas. 
Atrodo, kad tuo savo nuta
rimu vyskupai sudavė smū
gį katalikų tikėjimui. 2,000 
metų kaltininkus išteisino! 
O kitų kaltininkų nesurado, 
kas nukryžiavo Kristų!

Dabar kyla klausimas: ar 
iš viso kas nors jį nukry
žiavo? Gal pasakiškojo 
Kristaus ir visiškai nebuvo. 
Tu r būt buvo vyskupų su
galvota, kad toks žmogus 
buvo gyvas ir kentėjo, kad 
ir mes, katalikai, kentėtu
me ir skurdžiai gyventume, 
kad galėtume sutaupyti 
daugiau centų kunigams iN 
vyskupams, kad jie galėtų

galimybių sujungti visus 
tris susivienijimus į vieną t 
kūną. Tas manęs neįtikino, i kaltininkų dėl Kristaus nu- 
ir aš toliau varau savo tuo kryžiavimo, tai parodys, 
reikalu darbą. i kad tikrai buvo jis jų iš-

Kaip mano SLA, taip Jū- ! galvotas, ir kad katalikai 
su LDS, taip Susivienijimas nėra atpirkti nei nuo grie- 
Rymo Katalikų, nepasigiria ko, nei nuo peklos, kaip kad 
naujais nariais augimu, kunigai skelbia. Mes tebe- 
Priešingai, po visų trijų same visi griešni. 
atsibuvusių seimų paskuti- į Taipgi, kaip dabar atrodo, 
niais metais, teko skaitytii tai už kiek laiko turės dan-

■ spaudoje, kad visi trys susi
vienijimai gyvena senatvės 
amžių: mirimai viršija nau
jų narių prirašymą. Tai 
ženklas,, kad organizacijos 
silpnėja, nors naujų narių 
prirašymui vajai vedami 
be pertraukos.

Viso to nepasekmės, tai 
kad neturime jaunų žmonių 
organizavimui — čia gimu
sio ir vėliausiai pribuvusio 
lietuvių jaunimo. Antra, 
numatytuose perspektuose 
nėra pasitikėjimo, kad se
nosios organizacijos, mažai 

' turinčios , narių, ilgai galės 
gyvuoti. Čia ir dygsta min
tis, kad kol dar yra laiko, 
reikia mumš ieškoti naujų 
kelių tai padėčiai užtikrin
ti. O ta padėtis tai reikėtų 
visiems trims susivieniji
mams snusijungti į vieną, i

Sudarius vieną organiza-' 
ei ją, narių turėtume virš 
20,000, kapitalo sudarytų 7 
ar daugiau milijonus dole
rių. Užtektų turėti vieną j

gerai gyventi.
Jeigu vyskupai nesuras

gų ir peklą panaikinti, ar
ba surasti kitą vietą'. Kai 
dabar raketos lekioja mili
jonais mylių po dausas, 
submarinai nardo po marių 
gelmes ir žemė visa sugąžy- 
ta, tai juk atrodo, kad visai 

i nebepraktiška skelbti, kad 
dangus yra dausose, o pek
la žemėje. Kūne mūsų dar 
tikime, tai apgaudinėjame 
save. Man taip atrodo...

W. J. Dūda

Apie vokiečius, 
gyvenančius TSRS

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos organas “Parlament” 
paskelbė vyriausybės tari
mą, kad ne visi vokiečiai 

, buvusieji Pavolgės autono- 
; minės respublikos gyvento
jai veikė už hitlerininkus.

1941 metais, Antrojo pa
saulinio karo metu, jų au
tonominė respublika buvo

,?* . . | likviduota ir jos gyventojaistiprų organizacijos centrų, I
vokiečių tautinė kultūra, 
kaip tautinės mažumos, Ta
rybų Sąjungoje vėl atsteig- 
ta

vieną . stiprų otganą, lei
džiamą lietuvių ir anglų 
kalbomis. Tada susidarytų 
už Lietuvos ribų nariais 
skaitlingiausia ir kapitalu j 
tvirčiausia lietuvių broliška i 
organizacija. Jos vardą, sa
kyčiau, būtų tinkama pa
keisti i Amerikos - Kanados j

nuo 1956 metų.

PASODINS 5,000 
MEDELIŲ

New Yorkas. — 1964 me- 
Lietuvių Susivienijimą. Tu-' tai New Yorko apylinkėje 
rint stiprų kapitalą, orga- buvo labai sausi, iš tos prie- 
nizacija galėtų turėti, bent ■ žasties mieste išdžiiūvo keli 
didesnėse lietuvių kolonijo- tūkstančiai medelių. Todėl 

At-' se, • apmokamus produkty- dabar miesto viršininkai 
r vius agentus naujų narių nutarė pasodinti 5,000 nau- 

— verbavimui. Tik šitaip per- jų medelių. Jų pasodini-
4 p.--Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 19, 1965 siorganizavus. o r g a nizaci- mas atsieis $675,000.

/



ris pats asmeniškai daly
vaus parodoje ir duos pa
skaitėlę apie skirtumus tarp 
modernaus ir natūralaus 
meno rūšių.

Visi lietuviai, kurie sve- 
čiuojatės Floridoje, nepra
leiskite progos būti parodo
je, nes pas mus, lietuvius, 
tokios parodos labai retai 
įvyksta ir labai toli viena 
nuo kitos. Įžanga nemoka
ma.

Praėjusiųjų metų gruo
džio 20 d. mirė Josephine 
R. Manus (Paltanavičiųte), 
55 metų, palaidota 23 d.

Sausio 4 d. mirė Benja
min Dogan, 79 metų, palai
dotas 7 d.

Sausio 5 d. mirė Dominin
kas D. Sampson, 54 metų, 
palaidotas 8 d.

Visi palaidoti Lietuvių 
tautiškose kapinėse, Brad
ford, Mass.

Sausio 4 d. 2,300 mokinių 
išbėgo iš Haverhill High 
School, nes buvo pranešta, 
kad sprogs bomba. Bet jos 
nesurado.

Sausio 7 d. policija prane
šė, kad sugražino žmonėms 
pavogtų ir pamestų daiktų 
vertės $10,613. . ..............

Sausio 11 d. 3,800 United ■ laidojo.
Shoe Workers of America) V. Jakavonio šermeninėje

Arėjas

Brockton, Mass.
Mirė M. Benevičienė

Sausio 7 dienų Nursing 
Home mirė Marijona Be
nevičienė. Garbė jos dukte
rims, kad nepaniekino savo 
motinos laisvo, mokslinio 
įsitikinimo ir jų laisvai pa-

Worcester, Mass.
Šių metų pir m u t i n i s 

ALDLD 11 kp. susirinki
mas buvo skaitlingas, nes 
visi norėjo žinoti, kų per 
praėjusius vienerius metus 
kuopa nuveikė. Kuopos val
dyba išdavė platų raportų 
ir visų metų veiklos. Pasi
rodė, kad kuopa veikė ge
rai. Visi parengimai pavy
ko gerai iš finansiško at
žvilgio, tai yra, .sukelta bei 
išaukota spaudai ir perse
kiojamųjų gynimui 480 dol. 
Fin. sekr. ir iždininkas ra
portavo, kad ižde, dar ran
dasi arti trijų šimtų dole
rių, kurie bus panaudoti 
svarbiems reikalams. Susi
rinkimas užgyrė kuo p o s 
valdybos raportų ir vienbal
siai užšaldė tų pačių valdy
bų ir 1965 metams.

&
Nariai, ir ypač narės, pa-

metų, kai jam abi kojos nu
plautos, sėdi namie vienui 
vienas, nėra kam jį prižiū
rėti, ypač kad nuo Worces- 
terio toliau gyvena ir ne vi
si gali juos aplankyti. Šio
mis dienomis ir kita mūsų 
spaudos patrijotė M. Žu- 
kienė gavo šokų, vienų šonų 
suparalyžavo ir kalbų -ap
gadino. Gydytojas sakė, 
kad didelio pavojaus nėra, 
galės atgauti sveikatų, tik 
reikia laiko.

Linkime virš minėtiems 
ligoniams pasveikti ir daly
vauti mūsų LLD 50 metų 
jubiliejaus sukaktyje, kuri 
įvyks balandžio 4-tų.

J. Jaskevičius

PHILADELPHIA,

HELP WANTED MALE

PA. & VICINITY

Help Wanted—Female
BODY SHOP MAN. With tools 

ready-willing-able to manage body 
shop. Only fully exp. men need app
ly. Wonderful opp. for right man. 
Apply in person. See TOM ZAP- 
PALA at QUALITY MOTORS (for
merly Foss-Hughes Ford), Indust-1 
rial Highway, Essington.

i (3-7)

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

(3-7)

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)

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

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

(103-5)

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)

HAMMER DRIVER
Experienced on flat die forging 

hammer. Schuylkill Forge Co.
• - BA. 5-8545.
An Equal Opportunity Employer

(2-5)

Kaip gilūs yra 
didjūriai?

Dabar okeanogra f i j o s 
mokslas ty r in j a jūrų ir did- 
jūrių gilumų ir kitus reiš
kinius.

Giliausios vietos yra su
rasta Ramiajame vandeny
ne netoli Guamo salos, kur

HOUSEKEEPER. General Cook-FOREIGN JOBS. Foreign Em
ployment office men. A choice of ing, laundry. Family of 5. Live in. 
19 countries, free transportation. Sundays off. References required. 
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-1

(AFL-CIO) daTbinmkų sa-^prie jos karsto buvo gražių sižadejo dar sunkiau dirbti 
’ _ , kad

Sausio 11 dienų gražus j jar daugiau pinigų sukeltų, 
būrelis jos draugų, drau- 0 jų lengviausias būdas su- 
gių ir giminų palydėjo ve- kelti) kaip sako Ausiejienė, 
lionę į Melrose kapines, tai seinj daiktų išpardavi- 
kur guli jos vyras ir sesu- ",
tė Kazeliūnienė. Kapinėse mėnesi. Mat, pradžia vasa- 
atsisveikinimo kalbą pasakė j rog artinasi, tai mūsų gra- 
George Shimaitis. i ^uoieS puošiasi naujos ma-

Marijona buvo apsišvietu-1 dog rūbaig) 0 senog mados 
si moteris, skaitė “Laisvę,” l atiduoda dg] senu daiktu A TA I ... . . -- .

Į vaitės streikas pasibaigė, i gėlių ir nemažai lankytojų. | ateinančiais metais, 
(Miesto svetainėje darbinin- M- 
kai sutartį priėmė su algų' 
pakėlimu ir kitais pageri
nimais. Sutartis padaryta 
dviem metam.

Unijos viršininkas Antho-

VI. 4-0561.
(3 -7)

Bridgeport, Conn.
jį Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijos atsibuvo metinis 
susirinkimas sausio 10 d. Iš 
atskaitų pasirodė, kad 
Draugija gražiai gyvuoja 
ir finansiniai gerai stovi. 
Turto turi viršaus 50 tūks
tančių dolerių, neįskaitant 
nuosavų svetainę ir Klubų. 
Pašalpinių narių yra arti 
160, o Social narių apie 40.

Valdyba palikta senoji, t.
y., pirm. J. Mockaitis, fin 
rašt. S. S. Thampson, iždin. 
J. Bacevičius. Pusmetinia
me susirinkime bus per
rinkta protokolų rašt. J. J. 
Mockaitis ir pirm, pagelbi- 
ninkas A. Skirka.

Klubų gražiai ir švariai 
telaiko “permitee” Helen 
Baranauskienė ir Elenora 
Wisniauskiene, todėl Drau
gija pakėlė joms užmokestį 
už gera darbų.

Kuomet nusiskundžiama 
kitose kolonijose apie blo
gas klubų pasekmes, mes 
galime didžiuodamiesi pasi
girti, kad ir pelno padaro
me. Nors 7 pomirtinės bu
vo išmokėtos po $240, ligos 1 
pašalpos, kiti reikalai bei ny Accardi, 49 metų, shky- 
atskaičiuota “corporal in- damas prakalbų svetainėje 
come taxes”, liko uždarbio krito ir mirė. 
arti $5,000.

Ar ilgai taip seksis, 
parodys ateitis. Bet dabar, 
be nacionalių lietuvių drau
gijų, liko tik viena Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugija, ka
rtys svetainėje turi užvėja 
ir kitos mažos grupės savo 
veikimui.

Tik gaila, kad senieji na
riai smarkiai retėja; o jau
nesnių mažai prisirašo, to
dėl narių skaičius mažėja ir 
veikimas nebeįmanomas. O ; 
klubo užlaikymas, tai yra , 
nelengvas.

Ligoniai
Juozas ir Marijona Stri- 

žauskai, buvę gana veiklūs 
Waterbury, Conn., < 
gyvena Bridgeporte, ir nuo > 
prieš kalėdas yra sunegala
vę. Gerai, kad sūnus Kle
mensas gyvena Bridgepor-! njaj, daugiausia dalininko 
te, -tai jis aprūpina maistu ? p Mockapetrio ir keleto ki- 
ir kuo reikia, nes abudu ne-|tlL kai ka modernios 
Seina iš stubos, nors ne vi
suomet lovoj guli

Juozas

Šių metų pradžioje' gavau 
tai geras dovanas — ALDDLD 

žurnalų “Šviesų” ir “Vil
nies’ ’kalendorių. Yra ge
rų skaitymų. M. Kazlaus
kienė “Vilnies kalendorių 
gerai platina.

Darbininke

Miami, Fla.
. Dailės paroda

Per ilogka laikų Socialio 
i Klubo nariai, ypatingai mo
terys, pageidavo surengti 
rankdarbių parodėlę. Va
dovaujantis tais pageidavi- j 
mais, klubo kultūrinės

mas, kuris įvyks gegužės Xra 38,800.pėdų gylio. At- m write:. staff.research

prigulėjo prie Moterų Ap- 
švietos klubo ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 6 kuo
pos.

Paliko liūdesy dvi dukte
ris: Mary ir jos vyra J. Ko
mich, ir Anna Jablonskis,--------   ? ---- ----------— — -  -------------------- -7 

brolį Mateušų frazdeskų, 3 
Vievio rajone,- Lietuvoje, knygų fondų.

išpardavimo, dėl kurių at
siranda pirkėjų.

Šiame, susirinkime kilo 
klausimas, kų daryti su Kul
tūrinio centro namo Šerais. 
Apkalbėjus, nutarta tuos

Šerus paaukoti į ALDLD

lanto vandenyne giliausia INC- 
vieta yra 30,246 pėdų, neto-1 
Ii Puerto Rico. Indijos oke
ane užrekorduota 24,460

i pėdų gylis netoli Sunda sa- į 
los. Šiaurės (Lediniuotame) Į 
vandenyne giliausia vietai 
yra 18,456 pėdos. Baltijos 
jūra negili, jos giliausioje I 
vietoje yra tik 1,380 pėdų 
gylio.

713. 
pointment.

HOUSEKEEPER. General house
work. Live in. Own room and bath.

. 225 S. 15th St., Suite Family of 5 and a dog. References 
No interview without an ap- required. Starting salary $35. Call 

' TU. 7-9213. (3-7)

MECHANIC
Experienced for Pinball 

and Music Machines.
Call WA. 3-4272.

(4-6)

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

(3-7)

HOŪSEKEEPER. Mature. Live 
in or sleep in Mon-Fri. own room, 
care of 3 children for working 
mother. Must be capable of taking 
full charge. $35. SU. 9-1535.

KAS DAUGIAUSIAI 
DEDA “KIAUŠINIŲ?”,
Daugiaus i a i “kiaušinė

lių” padeda bičių motina?
1 Per vienų parų ji padeda 
iki 1,500 kiaušinėlių, o per

, vasarų apie 250,000. Mano-
! ma, kad bičių motina per 
visa savo gyvenimų padeda 
apie milijonų “kiaušinėlių”, 
iš kurių veisiasi naujos bi
tės.

Iš 60,000,000 liko 
tiktai tūkstančiai

Kada Kolumbas su savo 
sandraugais 1492 meta i s 
atrado Amerikų, Ameriko-1 
je buvo virš 60,000,000 bizo- 

ina, N. J., ir Frank Kazeliu-' metinį banketų-pietus. šia-inų (stumbrų). 1888 metais
I me bankete $ p k a 1 b a m e į jų jau buvo belikę tik apie 

I Graborius nuo kapinių pa-! “Laisvės” turinį ir kartu 15,000. Dabar JAV ir Ka- 
1 ’ * “Laisvės” skaitytojai nados valdžios juos 'globoja ,

šermeninės kambarius. ■ pasveikiname šėrininkų su-1 nuo išnaikinimo.
Baltieji žmonės žudė bi-1 

zopus ne tiek dėl mėsos, r
kiek tik dėl kalinių. Vien perriniam atašei pulkininkui

“Laisvės” šėrininkų suva- 
nu-

taipgi tris pusbrolius : 
Frank ir jo žmona Anna žiavimas jau artinasi, 
Markevičius, J. Arlauskų ir tarta pasiųsti mūsų kuopos 
J. Nenorta, gyvenančius atstovų — Jaskevičių. Kuo- 
Montelloje, vyro seserį Ka-'pa kasmet prieš suvažiavi- 
rolinų Banevich, Lackawan-1mų su rengia “Laisvės”

aaY" | nas, Worcester, Mass.
Vuliv vine min Iznnin

dabar 1 0S komisija sumanė sį se- iyjovus pakvietė sugrįžti į visi 
r mm • °n^ daug pilnes- j j0 šermeninės kambarius.: pas

įnę ir įvairesnę abelnos dai- 
: lės parodų, kurioje bus eks- 
! ponuojami aliejiniai pieši-

tų, kai kų iš modernios 
skulptūros, Čiurlionio kūri

nių reprodukcijos ir repro- 
Charnauskas- Jukcijos darbų Lietuvoje 

(Cherry) smarkiai sirgo, jo buvusių ir esamų dailinin- 
žmona pradžioj šių metų kų, kurių originalai yra 
mirė, tai dabar dar nedru- saugomi Lietuvos dailės mu- 
tesnis. _ » ziejuose. Didelę dalį vietostesnis. » ■ ' u \ \

Jg„nas Strutinskas jau parodoje užims — Lietuvoje 
prieš keletu metų gavęs j jr čia vietinių Amerikos lie- 
“Shock,” pusiau suparaly-1 tuvių moterų gaminti me- 
žuotas. A. Andruškevičius ; niški audiniai, mezginiai, iš-
ir C. Shimkus taipgi serga. 
Tai vis nariai Liet. Jaunų 
Vyrų Draugijos.

1964 m. mirė J. Žukaus- 
„ kas, J. Skudas, E. Tarase

vich, F.- Stulas, J. Antanai
tis ir J. Butnoris.

Likusiems artimiesie m s 
\ širdinga užuojauta.

J. J. Mockaitis

* Houston, Texas. —Sulau
kusi 57 metų amžiaus mirė«usi oi iiit?Lų amžiaus nin e i 
artiste Jeanette MaęDonald. I

siuvinėjimai ir įvairūs pa
vieniai meniški lietuvių ga
minti ir lietuviškai kultūrai 
giminingi kūriniai.

Paroda tęsis per tris die
nas, būtent vasario 2-3-4 
dienomis, Socialio Klubo pa
talpose, 2610 N. W. 119th 
St, Miami, Fla. Kiekvienų 
dienų atsidarys 1 vai. po
piet ir tęsis iki vakaro. Bus 
trumpos paskaitėlės ir aiš
kinimai.

Dailininkas F. Mockapet-

SO. BOSTON, MASS.

Jonas Peldžius

EMILY PELDŽIUS

Mirė Sausio 16 January, 1964. 
Palaidotas Blue Hill kapinėse.

Liūdnas Prisiminimas
Sukako vieneri metai kai mirė

Su gailesčiu prisimenu savo mylimų 
gyvenimo draugų. Ilsėkis ramiai, 

esi nfano širdyje.

kur palydovai atitinkamai važiavimų. Šiemet pietūs 
buvo pavaišinti. Marijona į įvyks sausio 31 d., pradžia 1 
Gutauskienė ir B. Petrick valandų.
davė sumanymą, kad mirų- Mūsų “Laisvės” patrijo- 
sios pagerbimui butų pa- kurie visuomet prisidė- 
rinkta aukų apšvietosįdavo su stambiomis auko- 
reikalams . Visi su sumany-į mjg> ypač laike vajaus, kad 
mu sutiko. Joms pagelbėjo | vajininkas gautų kuo dau- 
K. Cereškienė ir G. Shimai-, giausia pointų 
tis aukų parinkti. Buvo su-! 
rinkta $35. Iš tos sumos 
metams užprenm u e r u o t a 
“Laisvė” mirusios broliui
Lietuvoje, o $23 pasiųsta į ]as trūko. Aplankiau jį, ra- 

1 dau sėdintį su atkišta koja. 
M. Mickienė randasi City 
ligoninėj. Jai jau padarė 2 
operacijas ir dar laukia tre
čios. Tretieji" ligoninį, tai 
geri mūsų parengimų lan
kytojai ir įvairių kovų rė
mėjai, kurie, visuomet prisi
deda su aukomis, tai P. 
Jalskiai. Jalskienė buvo iš
vežta į ligoninę, o Povilas 
liko namie, vienas ir ligos 
paliestas. Jis yra sunkioj 
padėtyj, nes jau keliolika

‘Laisvės” fondą.
Aukojo sekami: po $5 — 

Mrs. Anna Jablonsky, J. M. 
Komich ir F. A. Markevi- 
čiai; po $2 — P. M. Baron 
ir N. Leahy; po $1—K. Če- 
reškienė, Geo. Shimaitis, P. 
Sinkevičienė F. Kaziliūnas, 
K. Benevičienė, Mrs. B. Ki- 
reilis, B. Elzbuth, L. Elz- 
buth, B. Miknis, Miss B. 
Tamulevich, Mrs. B. Pat
rick, B. Gutkauskienė, B. 
Butkienė, J. Gross, ir Mr. ir 
Mrs. S. Komich.

Visiems ir visoms auko
jusioms tariu širdingai 
ačiū!

Geo. Shimaitis

PAIEŠKOJIMAI

Varšuva. — Lenkijos vy

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
IR VIETA PASAULYJ!
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos yra penktoji 
valstybė pasaulyje, tai yra, 
po'Tarybų Sąjungos, Kana
dos, Kinijos ir Brazilijos, 

j savo plotu. Jos užima 3,628,- 
Į160 kvadratinių mylių plo-

iausybe įsakė JAV milita- ^3-

Musų “Laisvės” patrijo-
1960 metais jos turėjo

10 metų, nuo 1865 iki 1875 Qeorge p. Carey tuojau iš- 183,285.000 gyventojų, o da- 
metų, užmušė apie 20,000,- važiuoti.
000 bizonų. Indėnai, kurie 
bizonų mėsa maitinosi, ma-

bar apie 193,000,000.

į, nesimato.
1 mūsų parengimuose iš prie
žasties ligų, paliesti kurių 
yra penki: J. M. Lukas, pa
slydo ant ledo ir kojos kau-

tydami baltųjų elgesį, dau-' (f 
gelyje vietų užstojo bizo-!
nūs.

Tol Avivas. — Izraelio ir 
Sirijos pasienio sargai apsi- 
šaudė.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J

Prašome jsitėmyti: LDP Klubo su
sirinkimas perkeltas iš vasario 7 d. 
j vasario 14 d įvyks Klubo kam
bariuose. ‘ (5-6)

ST. PETER'SBURG, FLA.
LLD 45 kuopos sekamas banketas 

jvyk^ Sausio-Jan.) 23 visiems gerai į 
žinomoj vietoj, 314 — 15th Ave. So., t 
St. Petzersburge. Pietūs prasidės 12 j 
vai. Pasivalgę gerų pietų galėsime | 
smagiai pasišokti ir kitaip pasi
linksminti. Kviečiame visus atsi- I 
lankyti. Rengimo komitetas. (4-5) I

WORCESTER, MASS.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

Cz<X?OCzcX?>’

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Paraše Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visų 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 "

Ieškau dėdės Kukio Jo,no (sūnaus ; 
Baltraus), išvykusio į Ameriką iš . 
Gudelių kaimo. Karų metu dingo i 
jo adresas. Noriu sužinoti, ar jis i 
dar gyvas. Jis pats arba apie jį

I žinantieji prašomi pranešti. Būsiu 
labai dėkinga.

Aleksienė Stasė
(JČeikuvienės Mortos duktė)

Varėnos rajonas
Merkinės paštas
Krušavo dvaro vienkiemis
Lithuania, USSR

1 ‘ ,< (4-5)

Ieškau Petro Navidamsko ir Onos 
Navidamskas (Jokauskytė). Gyveno 
Philadelphia, Pa. Ji mirė 1963. Tu
rėjo savo namus. Iš Lietuvos ki
lę nuo Užvermenės kaimo, Kaunas. 
Turiu svarbų reikalą, prašau atsi
liepti* arba kas žino apie viršminū- 
tus asmenis, pranešjkite man, bū- 
isiti dėkingas. Wm. B. Grigas, 118 
Commonwealth Avenue, Worcester, 
Mass. (4-6)

“Laisvės” Metinis Banketas
Rengia LLD 11 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 31 January
Pietų pradžia 1 valandų

LIETUVIŲ SALĖJE, 29 ENDICOTT St.

Kviečiame visus dalyvauti ir prašome pa
kviesti ir savo draugus atsilankyti. Čia links
mai praleisite laikų, i Mūsų kuopietės yra pasi
žymėjusios paruošimu skanių valgių. Jos ir da
bar gerai mus pavaišins. Pietų kaina žema.

RENGĖJAI

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
Socialistai, profesinės sąjungos ir

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

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

pasaulinis karas 
jų politine veikla

pradžia

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

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 19, 1965
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Gerb. “Laisvės” Redakcija:
Rodos, turėjau šį rašinėlį 

parašyti anksčiau, bet puo
liau nakčia ant ledo ir susi
žeidžiau kojos kaulą—trūko 
palei pėdą, ir labai skaudė
jo. Tai dabar ketvirta sa
vaitė baigiasi, kai dar ne
buvau lauke. Dabar jau at
slūgo, bet dar ims laiko, kol 
galėsiu išeiti. O s tūboje ba- 
ladojuosi su savo lazdomis.

Viso geriausio visiems 
ten prie “Laisvės.”

Juozas M. Lukas
Worcester, Mass.

Linkime tau, Juozai, kuo 
greičiausiai baigti susveik- 
ti.—Redakcija

Prisiminus Bernasių
Mizarac

Iš LLD 185 kuopos i 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko sau
sio 10 d., Laisvės salėj. Jį 
atidarė kuopos pirm. V. 
Venckunas 2 vai. popiet. 
Užrašų sekr. perskaitė už
rašus iš pereito susirinki- 

* mo, kurie priimti vienbal
siai. Finansų sekr. raporta- 
I vo, kod kuopos ižde pinigų 
yra mažai, bet nariai pra
dėjo duokles mokėti už 
šiuos metus, tai pasidau
gins ir ižde pinigų. Taipgi 
sekret. pranešė, kad šiemet 
nariai gaus net 3 knygas,— 
viena bus anglų kalboje. 
Sekretoriaus raportas pri
imtas. Nutarta pasveikinti 
“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą su $10.

Sekė delegatų raportas iš 
ALDLD 2 apskrities konfe
rencijos, kuri atsibuvo 196^ 
m. gruodžio 13 Laisvės sa
lėje. Pranešė, kad 2 apskri
tis gavo naujų narių tik 16, 
kuomet 1 apskritis gavo 
65. Taipgi pranešė, kad 2 
apskritis deda visas pastan
gas gražiai, pasekmingai 
atžymėti auksinį (50 metų) 
organizacijos gyvavimo ju
biliejų. Tam tikslui yra ruo
šiami du dideli’ masiniai pa
rengimai — vienas Brook- 
lyne, kitas New Jersey. 
Brooklyne parengimas 
įvyks kovo 28 d., Schwaben

savo gimtadienio biografi
nę kalbą, pareiškė: “Aš pa
gal savo išgalę paaukoju 
kuopai, gerai žinodamaš^r 
kad kuopos valdyba mano* 
auką sunaudos organizaci
jos reikalams.”

Aš manau, kad J. Berno
tą gerai padarė. Veikiausiai 
ir kiti nariai taip padarys.

“LAISVĖS” BANKETASlabai gera knyga
Knygą išleido Vilniuje . lūs, vieną iš jų Dniepro ge- 

1964 metais Valstybinė po- zas, veikianti nuo 1932 m. 
litinės ir mokslinės litera- jė inė, aju sutvėrė Ko- 
tūros leidykla. Ji turi 154,cį/ovkos 240 kilometrų ilgio 

 

puslapių, 35 skyrių. Knygąjjtirą išilgai Dniepro upę ir 
parašė L. Kiauleikis ,iliust- giliai vandenyje palaidojo 
ravo piešėjas Romas Pal- i išilgai 80 kilometrų Dniep- 
čiauskas. Antrame pusią-' ro akmeninius slenksčius, 
pyje telpa žemėlapis—Van
dens kelio iš Baltijos iki 
Juodosios jūros. Tai apra
šymas jų kelionės valtimi 
nuo Druskininkų iki Cher
sono prieplaukos Juodojoj 
jūi,()j;

Kiauleikis rašo: “Tūks-■ Lietuvos tam tikrų įstai- 
tančiai musų turistų kas- j gų. pet kelionė buvo sunki 

nedideliu laiveliu, su moto
riniu varikliu, kurį jie ilgai 
bandė vandens statinėje. 
Daug naktų jiems teko lai
velyje ir nakvoti. Vykdau 
mi, į valtelę pasiėmė apie | 
150 įvairių dalykų, kaip 
tai: miegamuosius maišus, 
indus, kirvį, šautuvą, žūk
lės įrankius, žiūronus, pa-

kurie kliudė laivininkystei.
Sunki ir įdomi kelionė
J. Kiauleikis ir R. Pal- 

čiauskas labai gerai padarė 
pasirinkdami savo atosto- 

•i goms tą žygį. Jie gavo pa
tarimų, nurodymų iš Tary-

met apsilanko užsienyje, su* 
sipažįsta su įvairių šalių 
turistinėmis įdomy b ė m i s.

Susipažinau su Bernasium Tačiau kartais toks vien- 
Mizara 192 7 metais šiame pusiškas palinkimas į tarp- 
mieste apsigyvenus. Viso-1 tautinio masto turizmą nu- 
kiuose darbininkų susirin-1 skriaudžia pačius keliauto- 
kimuose bei parengimuose|jus> užmirštančius, kiek 
visada Bernasių sutikda-: nuostabių kampeliu yra jų 
vom, ir kur tik buvojai- pačių šalyje.
kalinga auka, jis_pagal išgą-1 grjais—ir atstumais, ir y^o- 
lę visada prisidėdavo, kaip I žįU) jr istorinėmis vertybė- 
tai: streikierių šelpimui,1 mjs> jr §įų dienu gyvenimo 
ateivių gynimui, Smetonos tempais — mūsų šalis be 
kalėjimuose už laisvę kovo- ga]0 dosni keliaujantiems, 
tojų draugų paramai, pro- ieškantiems ‘ 
gresyviai spaudai ir t. t. poilsio” (12

Taipgi jis ėjo LLD 11’ Autorius ir Romas Pal- 
kuopos kasininko pareigas čiauskas pasirinko atlikti 
apie 15 metų . O tų paren- kelione mažu laiveliu išilgai 
gmių visokiose komisijose Nemuną, ščara, Oginskio 
kartu ir man teko su juo kana]ą, Jaseldą, Pripetę ir 
veikti ir konferencijose Dnieprą, tai yra, ruožtu iš- 
LLD 11 kuopą atstovauti. H]gai kuri Tarybų Sąjungą 
Drg. B. Mizara buvo nuošir-■ • • ’ ’’ 7
duš veikėjas ir progresyviš- 
kos veiklos rėmėjas. !

Labai gaila, kad jo jau 
nebėra mūsų gyvųjų tarpe.

Gruodžio 16 dieną laiška
nešys atnešė “Laisvę,” vi
są dieną pavėluotai. Žiūri
me pirmajame puslapyje—

Visais atžvd-

žinių, grožio,

; imasi darbų, kad iš Balti- 
. jos i Juodą ją jūrą galėtų 
1 plaukioti upių laivai. Tai 
bus ilgas, arti tūkstančio 
myliu ifgio svarbus van
dens kelias. Prie Nemuno 
ir Dniepro jau dabar vei
kia eilė galingų hidroelek- 

w i 'trinių jėgainių, o ivvkinus
Mirė Bernasius Mizara. gų- vandens kelio projektą ju 
si jaudinau, ypač dėl to, kad ^us neį. dvylika. Jos teiks

Sekmadienį, Vasario-Feb. 7-tą dieną, “Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažiavimas prasidės

11 vai. ryto. Po suvažiavimo posėdžių, 
apie 6-tą valandą, prasidės banketas.

V

Suvažiavimas ir Banketas bus

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Prašome visuomenę įsitėmyti datą ir vietą ir 
nuoširdžiai kviečiame ateiti į banketą. Aišku, 
kad turėsime daug svečių iš kitų miestų, nes 
daug “Laisvės” bendrovės 
suvažiavime.

Banketui bilietas
Banketo bilietai jau 

malonėkite įsigyti

Mieste pasidairius
Gerovės depart a m e n to 

tarnautojai panaudos savo 
kovai valstijos Condon- 
Wadlin įstatymą, kuris da
bar naudojamas prieš juos. 
Jie surado, kad pagal tą 

______ __________  __ įstatymą išmestas iš darbo 
gai plaukė per Polesės rais-! įstaigos darbininkas turi 
tus, kurie du kartus didės- teisę asmeniškai reikalauti 
nį plotą užima kaip Lietuva, ištyrimo ir sugrąžin i m o 
Kada jau pasiekė galinga 1 jam darbo. Kadangi valdžia 
Dniepro upe Kijevą, tai pareiškė, kad visi streikie- 
savo valtį, kurią vadino ’ rial netenka darbo, tai da- 
“Martynas;” traukiniu pa- Į bar streikieriai, net 6,000 
siuntė į Lietuvą, o patys jų, asmeniškai kreipiasi į 
toliau plaukė senu, bet ge- departamentą ir reikalauja 

darbo atgal.
Bet kaip departamentas 

galės tiek žmonių asmeniš-

Palikus Nemuną, Lietu
vos upių tėvą, teko grumtis 
Ščaroje su jos bangomis ir 
visokiais užsisukimais. II-'

dalininkų dalyvaus

tik $3.50 
pardavinėjami 
iš anksto.

Rengėjai

tokias mokyklas, o slaugių, 
ir gydytojų paruošimą pa
vesti viešosioms mokyk
loms. Tai labai sumažintu 
ligoninių išlaidas.

Kadangi įvyksta mieste 
tiek užpuolimų ir nužudy
mų, tai kai kuriose apylin
kėse pradėjo kurtis savano
rių policinės grupės. Bet 
miesto policijos komisionie- 
rius Murphy pastebi, kad 
žmonių apsauga yra regu-! 
1 /AINI Afi "VA 1 T /"> 1 T fA O V'/Al Iz’ O 1 O C* *

Tokios savanoriškos polici
nės grupės negali pavaduo
ti policijos ir yra nepagei
daujamos.

liariosios policijos reikalas. I Hali, 474 Knickerboc k e r

rai įrengtu laivu “Gogolis.”
Daug patyrė ir daug 

pasakė
J. Kiauleikis yra akylas' kai išklausyti? Beveik neį- 

rašytojas — jis viską mato, manoma. Ką darys departa- 
viską aprašo. Nuo jo akies merito viršininkai .ir miesto 
niekas nepasislėpė — nei majoras Wagneris? Jeigu 
dabartinis žmonių gyveni- jie vykdo vieną įstątymo daugiau sniego ir šalto oro. 
mas, nei istorijos įvykiai. .punktą, tai juk: turėtų vyk- Automobiliais pavojinga 

Plaukiant jiems Ščara dyti ir kitą. Pamatysime... ! važinėti.
upe, krante pamatė pa
minklą. Kam? Negi tai 
baltarusių baisios tragedi-; tuneli Manhattane 
jos paminimas, kur 1942 m. J miestą po 63-čia gatve, 
hitlerininkai kardais suka-' Kaštuos $28 000 000 
pojo, durtuvais užbadė 364 ; has ims ketverius 
vaikus, moteris ir senelius 
Bolšaja Volia kaimo gyven
tojus. Tai paminklas bal
tarusių baisiai “Pirčiupio” 
tragedijai. Čia autorius 
plačiai ištyrė ir perdavė ži
nių apie šios srities parti
zanų kovas.

Priplaukė Mozvrio mies
tą. Autorius paduoda fak
tus, kad 189 5 metais, ca- 
ristinėje Rusijoje, jis buvo 
užkampio miestelis, su dau
geliu cerkvių, sinagogų ir 
smuklių, kuriame nebuvo 
nė vienos bibliotekos. 

Į Dabar Mozyrio miestas su 
- - L .XIs,tiek, man norlsi i daugeliu fabrikų, skaitlin- šute, negalėtumėte padėkot ^st,k®dva,c Usiutsiiirmū- kai apgyventas, mieste yra 

• V v I v U f I* d 1 vi U JJ CIO 1 L 4 L 1 * d 1 III LI I « v q j

sų žmones ir įstaigas puolė ?. aukšto mokslo mokyklų, te-

jokiu būdu negalėjau daly-, 
vauti jo laidotuvėse, nes su
žinojau apie jo mirtį tą die
ną. kai. jis buvo laidojamas.

Tegul bus lengva žemė 
tau, brangus drauge Berna- 
siau. O jums, Rojau ir Ie
vute, ir visiems jo artimie
siems Čia Amerikoje ir 
Lietuvoje tegu bus mūsų 
visų, dranga Bernasių pa
žinojusių, gili širdies užuo- me

Atsimenate, kaip jie staugda
vo prie mūsų salių! Juk kai 
kurie iš mūsų net fiziškai esa
me nuo tų pasiutėlių iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir 

Man pa-

miestams ir kaimams švie
sa, šiluma ir jėga, kartu an- 
tarnaus ir vandens kelia, 
jėgainė, jau sutvėrė Ko- 
užtvankos padarys stebuk-

Galutinai. nutarta kasti 
skersai

jauta.

Tąsa iš 1-mo pusi.
Ką jau čia bekalbėti. Mes, 

pažangiečiai, puikiai pažįsta- 
tuos piktus sutvėrimus.

ir dar
inėtus. 

Toks tunelis palengvins su
sisiekimą. Skersai miestą 
tunelis bus sujungtas su tu
neliais, kurie eina iš miesto 
centro į visas puses.

Nuo praėjusio penktadie
nio mūsų didįjį Niujorką 
užklupo dideli šalčiai ir 
daug sniego. Pirmadienį 
oro biuras dar pranašavo j

Avė., Brooklyne. Bus graži 
meninė programa, koncer
tas su prakalbomis. Apart 
vietinių meno talentų, yra 
užkviestas choras net iš 
Hartford,, Conn. Taipgi 
bus kviečiami žymūs kalbė
tojai. Raportas priimtas su 
pagyrimu apskrities veik
lai.

Sekė diskusijos, kas liečia 
narių gimtadienių atžyme- 
jimą ir jų vaišes. Pasirodė, 
kad pas narius nėra to eh- 
tuziazmo gauti veltui vai
šes. Sako: mes ne svečiai ir

Skaitytoja Damė Man- 
kofsky gavo tokį laiškutį VLIKo nukentėję. Z.L... _ 
nuo savo brolio iš Lietuvos: ' čiam Clevelande lūpą perskė- 
Brangi Sesut,

Širdingai ačiū u 
vės” ]

| lė. Brooklyne jie sumušė Kai-
ctingai aciu uz “Lais-■ vaJ£1?s: ..
laikrašti kuri Iš P-an- 1 Ta,g1’ mes gallme nuos"" idiKi asu, Kuri as gau j džiai simpatizuoti ir terorizuo- 

nu nors pavėluotai. Jis man jamiems vienybiečiams. 
labai patinka, aš jį skaitau 1 
su dideliu noru. Ar jūs, se-1

“Laisvės” darbuot o j a m s
mano vardu uz pažangų Neatsimenu, kad jūs būtume-: atrų, kino salių, bibliotekų 
lietuvišką laikraštį ir kad te pakėlę protesto balsą ir (102-103 psl.). 
jis mane lankytų, o aš jį. juos pasmerkę.
skaityčiau visą gyvenimą. I Taipgi neatsimenu, kad

Skaitytojas 
Juozas Žilinskas'

Lietuva

Washington© dauguma 
gyventojų yra negrai

Washingtonas. —Jungti
nių Valstijų sostinėje, — 
Washingtone, daugumą 
ventojų sudaro negrai, 
rių yra apie 400,000.

Baltimorėje negrai
ventojai sudaro 40% visų 
gyventojų, Detroite —30%, 
Clevelande —27%, Chica
go je 23% ir New Yorke 14 
procentų.

gy- 
ku-

gy-

Kalbama, kad didžiojo 
Radio City Music Hall lu
bos buvo naujai nutapytos. 
Nuo teatro atidarymo prieš 
32 metus nebuvo jokių pa
gražinimų. Laikas esą ką 
nors daryti. Bet manoma, 
kad lubų dažymas pareika
lautų teatro uždarymo be
veik ištisai savaitei.

į Juozas, Valerija bei Salomėja 
i būtų tais laikais prieš tuos 
i pasiutėlius iš ALTo ir VLIKo 

protestavę. O fas tylėjimas 
arba jiems pritarimas užaugi
no jiems ragus, kuriais dabar 
bado ir tokius, kaip Šulaitis, 

kurių vienintelis nusidėjimas 2. T. , . v . . .
jHisideda iš to, kad jie kartas 1L J1S uiato ir žmonių skir- 
nuo karto, kalbėdami apie Lie- tumą, kuris pasireiškė gy- 
tuvą, padoresnį žodelį suran- venimo sąlygoms pakitus.

Bendrai, knyga įdomi, 
lengvai skaitosi, suteikia

Gautas pran e šim as iš 
Washingtoho, kad Imigra
cijos taryba atmetė Joseph 
Sherman apeliaciją prieš 

I deportaciją. Todėl dabar
Autorius supažindina byla pereina į teismus., Ge- 

skaitytojlį su dabartine gy- rai veikia Shermano apsi- 
ventojų padėtimi, su praei- gynimo komitetas. Sausio 
timi ir ateitimi. Jis šutei- 31 d.
kia informacijų kuriame ; apsigynimo mitingas. Įvyks 
mieste kada gyveno žymūs Polonia' Club salėje, 189 
asmenys, kaip Gorkis, Ta- Second Ąve. Pradžia 2 vai. 
ras Ševčenko, Gogolis ir ki

rengiamas masinis

po pietų.

da, nebeplūsta ir nebeniekina 
jos be jokios atodairos, kad 
kartas nuo karto net išsitaria

Miestas nutarė leisti Pan 
American Building korpo
racijai ant 59 aukštų namo 
atidaryt helikopt e r i a m s

MIRĖ
Petras Schlavis mirė 1964 

m. gruodžio 30 dieną. Liko 
palaidotas sausio 2, šešta
dienį, per laidotuvių direk
torių Baltrūną, 660 Grand 
St., Brooklyne.

Paliko nuliūdime tėvą, 
pamotę ir brolį ir seserį su 
šeimynomis. Ona Dobinienė

LLD 1 kuopos nariams
LLD 1-ios kuopos susirin* 

kimas įvyks sausio 25 d., 
7:30 vai., Laisvės salėj. Tu
rime daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Prašome visus 
narius dalyvauti, pradėti 
metus rūpestingai. Valdyba

Moterų klubo mitingas
Pirmas šių 1965 metų Mo

terų Klubo mitingas įvyks 
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 LLIį| 
kuopų pasitarimo, kaip sėk
mingiau paminėti LLD 50- 
metinę. Žinoma, atsiras ir 
daugiau reikalų.

Klubo valdybos narės pa
vaišins klubietes po. susi
rinkimo. Valdyba

Miesto majoras Wagner is 
išnešė labai rūstų apkalti
nimą prieš Demokratų par-1 ne viešnios, galime pasimo- 
tiios Niujorko valstijos pir- keti. J. Bernotą, sakydamas 
mininka poną McKeon. Jis 
nanirkimu norėjęs sudaryti 
daugumą prieš Wagnerį 
nušistačiusiu demok ratų 
valstijos seimelyje. Mat, 
valstijos sostinėje tarp de
mokratų eina žiauri kova, 
kas bus seimelio vadovais. 
McKeon nori, kad jo grupė 
paimtu viršų, o Wagnerio 
pasekėjai kovoja už savo 
žmones.

“LAISVE”
gaunama ant naūjoš stoties
Williamsburge po numeriu:

380 So. 2nd Street
kampas Hooper Street

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 vyraife pilietines teises: 
Moterų kovos už taiką, lygybę ir brolybę tarp tautų 

ir visų žmonių ant mūsų žemės skritulio.

Visos derybos baigti Ge
rovės departamento darbi
ninkų streiką nedavė pasek
mių. Jokie grūmojimai iš 
valdžios pusės darbininkų 
neišgąsdino. Galimas daik
tas, kad unijų vadai bus 
traukiami teisman ir ver
čiami streiką atšaukti.

Sveikina
Sveikinu visus “Laisvės” 

darbuotojus su naujais me
tais, velydama stiprios sveL 
katos ir sėkmės visuose 
darbuose. Tegyvuoja pa
saulyje taika ir,laisvė!

Leokadija Bekešiene

Keletas iš daugelio svarbių skyrių:
Krikščionybė ir Feodalizmas 
Moterų Kovos 19-tame Šimtmetyje 
Pirmas Moterų Suvažiavimas JAV 
Kovo 8-toji 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

“Vilnies” Kalendorius, 1965 Metams
Suredagavo Leonas Jonikas

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

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

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

Iš LaSalle, Montrealio 
priemiesčio, gavome širdin
gus sveikinimus nuo skai- 
tvtojo Petro ir jo žmonos 
Villes, kurie linki “Laisvės” 
personalui, bendradarbiams, 
skaity tojams ir platinto
jams daug laimių 1965 me
tais.

apie kultūrinį bendradarbiavi-i dau^ informącijų. Joje yra I stotį. Buvo daug protestų 
mą su senąją tėvyne. Tik tuo 35 atskiros' antraštės-skvre- j prieš tokį žvgi, bet niekas 
jie tenusideda tiems chuliga- liai. kurių kiekvienam Ro- negelbėjo. Biznis pirmoje 

 laisvin- mo Palčiausko nupiešta ati- ‘ 
tinkama iliustracija. Kny- 

T . . ., ,... v gos tiražas—4,000 egzemp-Leiskite man būti pranašu: .. . ~ ...\
“veiksniai” nesunaikino mū-, Gaunama tik Tary
su, veltui bus jų pastangos nu- bų Lietuvoje.
tildyti ir naujuosius balsus už1 Nuo Druskininku iki 
taikų sugyvenimą ir kultūri- Chersono jie keliavo 30 die- 
nį bendradarbiavimą su Lie- nų Q £en ]§ktuvu į Lietu- 
tuva. Edvardas, Valema ir „ sueTig0 tik npr\ viena Salomėja neturėtu nusiminti, s & 1 0 L1K per\vieną 

_ _ . Laimės tiesa. dieną. \
ir blaivus protas! 1

nams, “veiksniais” ir 
tojais” besivadinantiems.

vietoje.

Londonas. — Anglija pa
siuntė lėktuvnešį “Eagle” į 
Indonezijos sritį; tai, jau 
antras jos lėktuvnešis ten nei^ ’išsigąŠtL 
vyksta*

New Yorkas. — E. I. du

Kodėl ligoninių patarna
vimas ligoniams toks bra-1 
gus? Viena priežastis yra 
ta, kad ligoninės pačios tu
ri paruošti slauges ir gydy- Pont de Nemours Co., di-
tojus. O tai šiais laikais la- namito ir kitų sproginių ga- 
bai brangiai atsieina. To- minimo korporacija, 1964 
dėl yra pasiūlymas panai- metais pasidarė labai daug

D. M. šolomskas kinti ligoninių išlaikomas | pelno.

Duodame niuolaidą platintojams, užsisakantiems 
ne mažiau 5 egzempliorių.
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