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KRISLAI
Įstatymas ir tikrovė 
Smarkiai, entuziastiškai 

$>ablūdėlio pasaka 
Turkija apsigalvojo

Prezidentas siūlo skirti 49
bilijonus dol. militarizmui

Washingtonas. — Prezi- 
i dentas Johnsonas jau pa- 
> ruošė pasiūlymą Kongresui 
;JAV militarizmo reikalais, 

jg gavo mušti. Jis reikalaus, kad gynybai 
atsidūrė k a- būtų skiriama keturiosde- 

« ‘‘Baisus!” šimt devyni bilijonai dole-
Jie Alabamos miestelyje Sel-lnF 
ma pareikalavo vykdyti naują- Tuo pačiu kartu prezi- 
jį Civilinių teisių įstatymą ir dentas reikalaus paskirti du 
leisti jiems užsiregistruoti bal- bilijonus dolerių gaminimui 
savimui. . nauju “Poiseidon” branduo-

Visas pasaulis stebėsis: kąh. . k f >
daro federalinė valdžia t o-!llnių ‘.aKetH’ , ri0S> Sa,.’ 
kiam chuliganizmui 
ti?

Taip mes ir manėme: prie- arba apie 800 kilotonų je
mimas įstatymo dar negaran-| g0S 
tuoja lygių civilinių teisių. Už j N • raketos vn ski-
jas teks juodosios odos zmo-j DRUJOS laKeuOS yra SKi
nėms sunkiai ir ilgai pakovoti, i riamos atominiams subma- 

—:— rinams, kad jie pasalingai
Visi girdėjome bei skaitėme priplaukę prie “priešo” ga- 

prezidento Johnsono inaugura
cinę kalbą. Tai buvo smarki 
ir entuziastiška kalba. Bet taip 
pat viena iš abstraktiškiausių 
kalbų. Daug kas tikėjosi iš
girsti, pav., ką darysime su 
prisivirta koše Pietų Vietname 
ir Konge. Ką darysime su 
penkiais milijonais pamirštų 
bedarbių? Kaip prezidentas 
žada praktikoje pravesti pie
tuose civilinių teisių įstatymą ?

Vienas dalykas aiškus: pre
zidentas turi padėjėją, kuris 
moka jam nulieti gražiai 
skambančias frazes apie “di
dingąją bendruomenę.” Apie 
tai niekam netenka abejoti.

Suvažiavimas ir banketas

— Rašo A. Bimba —
Dr. Luther

Keli šimtai negilu ;
Įėjime. \

Jų nusidėjimas?

Tuo pačiu kartu prezi-

sudraus-' Yra aštuonis kartus galin
gesnės už “Polaris” raketas,

lėtų jį užpulti. Sako, kad 
“Polaris” raketos gali “prie
šą” pasiekti už 2,800 mylių, 
o naujos “Poiseidono” ra
ketos dar iš toliau.

Washingtonas. —Komer
cinė spauda labai daug rašė, 
kada prezidentas Johnso
nas pasiūlė skirti šimtą mi
lijonų dolerių kovai prieš 
vargą ir skurdą.

Bet ta pati spauda labai 
mažai rašo, kada Jungtinių 
Valstijų apsiginklavimui 
siūloma 49 bilijonai dole- 

; rių. Reiškia, kovai prieš 
Lietuvių Rymo Katalikų Su-| vargą siūlo tik po $1 ant

sivienijimo organe “Garse” ci
tuojamas idijotas vardu Ken
neth Goff, kuris sako, kad 
kada ateis komunistai, tai vie
ną gražų rytą, “kai pirmieji 
saulės spinduliai pasipils ant 
mūsų, mes pamatysime mūsų 
gatvėse kraujo klanus.” Ir tai, 
girdi, “ne tuščias sapnas. Ko
munistų partija sistematiškai 
ir su mirtinu tikrumu siekia 
to tikslo.”

Nejaugi “Garso” redakto
rius visiškai išprotėjo, kad to
kią biaurią nesąmonę deda į 
savo laikraštį?

IZRAELIS, NACIAI 
IR GINKLAI

Bona. — Vakarų Vokieti
ja už $80,000,000 suteikė Iz
raeliui moderninių ginklų.

Keistas bendradarbiavi
mas. Žydų tautos vadai ži
no, kad Vakarų Vokietijoje 
tūkstančiai gyvena nacių, 
kurie žudė žydus pereitojo 
pasaulinio karo metu. Bet 

1 apsiginklavime bendradar
biauja su Vakarų Vokietija.Ne viskas kaip sviestu pa

tepta ir NATO sąjungoje. 
Turkija jau viešai pasisakė 
prieš steigimą vieningo atomi
nio laivyno, kuriame prie ato
minio ginklo pridėtų savo 
rankas ir Vakarų Vokietijos; 
revanšistai.

Kaip žinia, Anglijos darbie-
čiai irgi nėra per dideli entu- $800,000,000 prekių, o iš ten
ziastai tokio laivyno. Prancū
zija jau seniai kritiškai žiūri š FTM • i T 1* x r _ 1

20 valstybių prieš Naujos JAV jėgos
Vietnamo liaudį

Washingtonas. — Jules 
Wticover rašo, kad Jungti
nės Valstijos siekia įtrauk
ti 20 valstybių karan prieš

kiekvieno gyventojo, o mi
litarizmui net po $490.

Washingtonas. — Senato
rius Wayne Morse, protes- Pietų Vietnamo partizanus, 
tuodamas prieš Jungtinių '4

Jis rašo, kad jau pasiža- 
joms 

duoti pagalbą: Australija, 
Kanada, Olandija, čiang 
Kai - šėkas, Vakarų Vokie
tija,, Iranas, Italija, Japoni
ja, Pietų Korėja, Malaizija, 
Naujoji Zelandija, Filipinai 
ir Tailandas.

Atrodo, kad tas Jungti
nėms Valstijoms nedaro 
garbės. Pačios įsivėlė į ka
rą remdamos Pietų Vietna
mo valdžias, prieš kurias 

pagerinimui santykiu. Sa- liaudis kovoja, o dabar sie- 
jog ji pageidauja, kia ir kitas valstybes įtrauk-

Valstijų militarinę inter- \ " ’. - •’ / .? „.„J? Pioh, deJO Jungtinėms Vaistųvenicją Pietų Vietname ir 
puolimą vieškelio Laose, 
sakė, kad JAV pasiteisini
mai neturi pagrindo. Jis 
reikalavo baigti intervenci
ją, o pietų Vietnamo ir La
oso reikalus pavesti Jungti
nėms Tautoms.

Washingtonas. — čionai 
tarp valdiškų ratelių yra ži
nių, kad Kinija nori tartis 
su Jungtinėmis Valstijomis

koma, 
kad į Kiniją atvyktų plates
niam susipažinimui tokie 
senatoriai, kaip J. William 
Fulbright, Frank Church ir 
kiti.

ti.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų federalinė 
vyriausybė tyrinėjimui Že
mės plutos ir kitų jos apsi
reiškimų per metus skiria 
tiktai po 25 milijonus dole
riu.

Mokslininkai iš National sejus Kosyginas, Komunis- 
Academy of Sciences prašo, tų partijos pirmasis sek- 
kad tiems reikalams per retorius Leonidas Brežne- 
metus duotų po $75,000,000. vas, Gynybos ministras 

maršalas Radijonas Mali
no vskis, Užsienio ministras 
Andrejus Gromyko ir eilė 
kitų veikėjų.

Nuo Lenkijos, Čekoslova
kijos, Rumunijos, Bulgari-

prie Laoso sienos
Saigonas. — Pietų Viet

name Esamos Jungtin i ų 
Valstijų militarinės jėgos 
sutvirtintos ir komanda pa
ėmė į savo rankas kontrolę 
išilgai Laoso sieną. Laoso ir 
Pietų Vietnamo siena yra 
apie 250 mylių ilgio. Sako
ma, būk iš Laoso Pietų 
Vietnamo partizanai gauna 
ginklų ir amunicijos. Bet 
kada suima partizanų 
ginklų, tai jie būna JAV iš
dirby s tės.

| Pietų Vietnamo partiza
nai sako, kad jų ginklų ar
senalas, tai JAV ginklai, 
nes Pietų Vietnamo karei
viai, pereidami į partizanų į
pusę, ginklus atsineša, o ' C1O- 
nemažai partizanai jų pa-1 nyvo.amžiaus — biologiniai 
čiumpa ir puldami ginklų antros pusės
sandėlius.

“Laisvės” b-vės dalininkų
suvažiavimas ir benketas

Visai arti mūsų svarbioji 
diena — “Laisvės” bendro
vės dalininkų suvažiavimas 
ir banketas. Įvyks sekma
dienį, vasario (Feb.) 7 d., 
“Laisves” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke, 
N. Y. Posėdis prasidės 11 
vai. ryto, banketas—6 
vakaro.

Suvažiavimas mums 
svarbus todėl, kad jis
apgalvojimo, diskusavlmo, 
planavimo apšvietos reika
lams proga. Laikraščio iš
laikymas darosi vis sunkė
jant! našta ant progresy
vios lietuvių visuomenės pe-

Iš vienos pusės dėl se-

vai.

yra 
yra

būna išdiskusuojami laik
raščiui išlaikyti būdai ir 
padaromi planai finansų su
kėlimui tam reikalui.

Labai svarbu gauti inicia
tyvos iš kolonijų veikėjų. 
Todėl prašome atvykti į su
važiavimą kuo skaitlingiau
siai iš kolonijų. Iki šiol ga
vome linksmų pranešimų 
tik du, kad atvyksta iš to
liau: J. Jaskevicius iš Wor
cester, Mass., ir A. Lipčius 
iš Chester, Pa. Rašo, kad 
jų atvyks keletas, jei ne
sukliudys blogas oras. Pui-

Varšuvos apsigynimo šalys 
sutvirtins savo j egas

/ dėl skaitlingo mirtingumo— 
materialiniai skrumnėjame.

Mirtingumas eina kaip 
ratas į pakalnę — kuo že
miau, tuo greičiau įdeda, 
su kiekvieneriais metais 
nešdamas į kapus vis dides-

Sveikinimų su finansine 
laikraščiui parama dar ma
žai gavome. Tačiau t 
vilties gauti gero i, nes 
pranešimai lai1” >tyje rodo, 
kad kolonijose vyksta daug 
pramogų laikraščio finansi
nei paramai suvažiavimo 
proga.

Po suvažiavimo posėdžių 
bus banketas. Nuoširdžiai

įme

Varšuva. — čionai per laivai ir keli Pietų Vietna- 
kelias dienas posėdžiavo mo laivai per 20 minučių 
Varšuvos apsigynimo są-j bombardavo šiaurės Viet-
jungos politiniai ir militari- 
niai vadai.' Tarybų Sąjungą 
atstovavo premjeras Alek-

namo Conco salą.

Kur yra ju tas 
žmoniškumas”?

nį skaičių iš gyvųjų eilės, kviečiame visuomenę atsi-
Likusiems materialinė naš
ta laikraščio išlaikymui vis 
labiau sunkėja. Todėl tu-

lankyti. Čia pasimaty- 
site su daugeliu svečių iš 
kolonijų, tinkamai pavaka-.

! rime labiau ' sutelkti savo I «eniausite ir tuo pačiu kar-
■ jėgas atsilaikymui prieš’ne-itu Pažibėsite “Laisvei”

Iki malonaus pasimaty
mo !• yra labai svarbu kiekvie- 

piam dalininkui dalyvauti 
I suvažiavime, kur nosekliai 
1 '

VIS TA ARKLIENA
District Attorney Frank

S. Hogan raportavo, kad jo 
agentai Utica, N. Y., darė 
kratą Party Packing Co. j0"S; Vengrijos'ir Rytų“Vo-
trijuose fabrikuose ir pas 
kompanijos prezidentą Do- 
minicką Geracę.

Jie rado 264 dėžes po 50 
svarų arklienos. JAV mais

 

to departamento antspau- 

 

dos 7yra sufabrikuotos.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — 19641 

metais Jungtinės Valstijos 
į Lotynų Ameriką išvežė už

zuja jau acuiai Minsnai zauu. , .
Taigi, tik Jungtinės Vals- 

^tijos ir Vakarų Vokietija to-' = 
kio laivyno labai nori.

Vokiečius galima suprasti, 
kai jie nori į rankas gauti 
atominį ginklą, bet kaip iš
aiškinti mūsų vyriausybės nu
sistatymą? Toks laivynas bū
tų nelaimė pasaulinei taikai.

9 ’ •

>;

kietijos taip pat buvo vy
riausi valstybiniai ir milita- 
riniąi vadai.

Konferencijai užsibaigus 
jie išleido pareiškimą, ku
riame sako, kad Jungtinės 
Valstijos, siekdamos NATO 
organizacijoje Vakarų Vo
kietijos paramos, ruošiasi 
suorganizuoti NATO ato
minį laivyną su mišriomis

r x -r^ An i Iįgulomis, ir taipgi Vakarų 
Lancaster Pa. Alleghe-1 Vokietijoje įteikti į vokie- 

ny Airlines kompanijos lėk- & rankas branduolinių 
tuvas, kuris skrido is Pitts- , - - - -
burgho į Newarką, buvo

P. BuknysVaršuva. _______ __
spauda aprašydama belgų '■ 77^777^7"^ V- 
ir jų samdinių žiaurumą ' JA IšeJO
Kongo respublikoje klau- i JUNGTINIŲ TJAUTŲ 
šia: “Kur Vakaru tas žmo
niškumas?”

Mat, kada Jungtinių 
Valstijų militariniai lėktų j 
vai nugabeno į Kongo res
publiką karui prieš liaudie
čius belgus ir savanorius

Jll KAj

“žmoniškumo sumetimais”, Fi
nes būk kongiečiai nužudė = 
21 baltąjį.

Dabar Stanleyvillės mies
te belgai ir savanoriai tik 
per šešias savaites, be jokio Sybė patvirtino, kad Jung-

ŽINIOS APIE KANADĄ
Ottawa. —Kanada užima 

3,851,800 kvadratinių mylių 
plotą, tai yra, didesnį, kaip 
Jungtinės Valstijos. Daug 
didesnę jos pusę dengia 
miškai, šalyje yra virš 100,- 

I 000 prėsko vandens ežerų, 
bet Kanadoje dabar dar yra tik 

• 19,000,000,000 gyvent o j ų, 
ma, kad ’būk tai daroma įa turi 100,000,000 gyvento- kurie daugumoje gyvena 

I JAV pasienyje.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Ip^onezijos vyriausybė ofi- 

pranešė, kad ji pasi- 
aukė iš Jungtinių Tautų, 

kurias sudarė 114 valstybių. 
Buvo dedama pastangų 

Indoneziją perkalbėti, I 
kareivius, tai buvo aiškina- įos nu.čjo niekais. Indonezi-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Havana. —Kubos vyriau- Saigonas. — Saigone ir 

eilėje kitų miestų masiniai 
demonstravo Pietų Vietna
mo budistai ir studentai. 
Hue mieste 5,000 demonst
rantų atakavo Jungtinių 
Valstijų “Informacijų biu
rą,” sudegino apie 8,000

teismo, nužudė virš 2,000 
vietinių gyventojų — neg
rų, o Vakarai nesiima juos 
suvaldyti “žmoniš kum o” 
vardan.

tinių Valstijų gamybos 
bombonešis “B-26” buvo at
skridęs į Pinar del Rio pro
vinciją bombarduoti cuk
raus fabriką.

Jis buvo sutiktas Kubos 
priešlėktuvinių patrankų ir knygų ir brošiūrų. De- 
išmetė 250 svarų bombą to- monstruodami rei k a 1 a y 0, 
Ii nuo fabriko, o'paskui nu- kad pasitrauktų militaristų 
skrido linkui Miami miesto, valdžia, ir protestavo prieš 
Floridoje.

ginklų. Tas padrąsina vo- 
-------- -- ----------- > prie 
naujų avantiūrų. NATO jė
gose plėtimas branduolinių 
ginklų paaštrina tarptauti
nę padėtį ir sudaro taikai 
pavojų.

Varšuvos apsigynimo są
jungos valstybės pareiškė, 

į kad jeigu Jungtinės Valsti
jos įvykins gyvenime tuos 
savo planus, tai tas privers 
socialistines valstybes imtis 

J kąntrveiksmų apsisaugoji
mui ir suvaldymui bent ko
kių agresijų iš NATO pu
sės.

Maskva. —- Tarybų Są
jungos vyriausybė kaltina 
Jungtines Valstijas už su
laužymą Ženevos sutarties 
Laoso reikalais ir reikalau

ja, kad JAV daugiau nepa- 
Saigonas. — Pietų Viet- j kartotų bombardavimų La- 

namo generolai N. Khanhas ioso teritorijoje.
ir V. Huongas vėl kritikavo Hanojus. —Šiaurės Viet- 
JAV militaristus, kad jie namo vyriausybė sako, kad 

neteko gausaus bendradarbio.! diktatoriškai elgiasi.

įvežė už $600,000,000 pre- priverstas čionai nusileisti. 
Iš 35 keleivių tik trys buvo 
sužeisti.

ria tekiam provokaciniam žy
giui.

Aišku, kad milžiniška žydų 
bendruomenės dauguma to
kiems šposams nepritaria. Tai 
sumanymas saujelės vadų, ku- 

; riems tikrieji žydų liaudies 
teresai visiškai nerūpi.

in-

Pekinas. — Kinija ragina 
Angliją ir TSRS reikalauti, 
kad Jungtinės Valstijos su

laikytų, karo veiksmus prieš 
Laoso liaudiečius .

Ar manote, kad žydų tarpe
nesiranda f asistuojančių su- “Laisvės” administracija 
tvėrimų? Randasi, ir dar ko- siems primena, kad tuojau 
kių!

Štai Niujorke jie skersai 
gatvę prieš Tarybų Sąjungos 
Jungtinėse Tautose Delegaci
ją virš savo sinagogos durų 
pasikabino lentą su piktu an
titarybiniu įrašu.

Ko tie žmonės tokia provo
kacija siekia? Kodėl jie net 
savo dievnamį paverčia propa
gandos įrankiu ?

Beje, lentos iškabinimo ce
remonijose dalyvavo miesto 
majoras Wagneris ir senato
rius Kenedis. Vadinasi,, ši
ito du aukšti pareigūnai jprita-

vi- 
po 

dalininkų suvažiavimo vasario 
f 7 d. toje pačioje salėje tu
rėsime banketą. Svarbu bilie
tus iš anksto Įsigyti. Į ban
ketą, kaip ir visuomet, kvie
čiami ir tie, kurie nėra “Lais
vės” bendrovės dalininkai, bet 
nori skaniai pasivalgyti ir 
gražiai, linksmai vakarą pra
leisti. Pasinaudokite proga!

Long Beach, Calif. — Ca
lifornia State kolegijoje'kal- 
bėjo komunistas veikėjas 
Ben Dobbs. Jo pasiklausy-, 
ti buvo susirinkę apie 5,000 
studentų.

Ekstra
Washingtonas. — Sausio 

23 dieną susirgo JAV pre
zidentas Johnsonas. Jis pa
imtas į Bethesda Navai li
goninę. Susidarė keblumų 
kvėpavimui ir buvo pakilęs 
karštis, bet daktarai sako, 
kad liga greitai praeis.

JAV už tai, kad jos mili- 
taristus remia.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga pasiuntė pasveikinimą 
JAV prezidentui Johnsonui 
proga jo inauguracijos.

Londonas. — Sulaukęs 90 
metų mirė Winston Church- 
illas, daug metų buvęs An
glijos premjeru ir ėjęs ki
tas svarbias pareigas.

Birmingham, Ala. — J. 
G. Robinsonas,, kuris buvo 
užpuolęs negrų vadą D r. M. 
L. Kingą, karčiamoje susi
mušė su kitais baltaisiais. 
Po muštynių ligoninėje ga
vo pirmąją pagalbą.

Teheranas. — 19-kos me
tų studentas pašovė Irano 
premjerą Hassaną Man- 
sourą. Paleido 5 šūvius, 
dviemies sužeidė premjerą.

Su mirtimi Bartyno Bacevi
čiaus netekome dar vieno se
no kovų veterano. Užuojauta 
jo žmonai ir draugams. Dide
lis nuostolis “Vilniai,” nes ji

Hanojus. —Šiaurės Viet-

Jungtinių Valstijų du karo

Washingtonas. —Dr. Ro
bertas Austrian, iš Penn
sylvania universiteto, Jau 
nuo 1952 dirbo išradimui 
skiepų nuo plaučių uždegi
mo. Dabar bandymai pa
tvirtino, kad tokia vakcina 
išrasta.

Maskva. — Sulaukęs 62 
metų amžiaus mirė genero
las Amo Jaolianas. Jis buvo 
armėnų tautybės.

Topeka. — Pasidavė į li
goninę A. M. Landonas, 
1936 metais buvęs Respubli
konų partijos kandidatas į 
JAV prezidentus. Jis jau 
yra 77 metų amžialus.

Havana. — Kubos prem
jeras F. Kastro sako, kad 
kiekvienas piratiškas lėktu
vas, kuris pasirodys virš 
Kubos, bus nušautas.

Maskva. — Sulaukęs 57 
metų amžiaus mirė TSRS 
Įžymus inžinierius Lev N. 
Chitrinas. 1950 metais jis 
gavo Stalino premiją.
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TRIUKŠMINGOS IR SPALVINGOS buvo prezi- 
dento ir viceprezidento inauguracijos ceremonijos. Jos 
buvo demonstruojamos televizijoje. Jas ištisas valandas 
dėstė radijas. Ant rytojaus spauda viską dar kartą pa
rodė juodu ant balto. Taipgi sužinojome, kad šis visas 
“triukšmas” kaštavo gerokai daugiau negu du milijonus 
dolerių! Vadinasi, dviem milijonais dolerių bus mažiau 
kovai prieš skurdą...

Tai nieko naujo, nes jau seniai kas ketvirti metai 
panašios ceremonijos įvyksta, įvesdinant naują preziden
tą ir viceprezidentą. Tokia ekstravaganzija nėra John- 
sono ir Humphrey išradimas. Jie tik laikėsi jau labai se
nų tradicijų. Jie džiaugėsi ir norėjo, kad visa Amerika 
su jais džiaugtųsi.

Ne jie, žinoma, kalti, kad vienas geras Amerikos 
žmonių trečdalis negalėjo tuo per daug džiaugtis. Jie, tie 
milijonai amerikiečių, kaip visi žino, neturi nei gero 
maisto pakankamai, nei tinkamo apsirengimo ypač šalto
mis žiemos dienomis, nei žmoniškos pastogės. O kai žmo
gus pusiau alkanas, apdriskęs ir šalčio purtomas, jis, na
tūralu, negali per daug džiaugtis.

Bet apie tai daug kalbėti čia gal ne vieta. Kalbėkim 
apie džiaugsmą, kad turime naują prezidentą. Visais at
einančiais ketvertais metais jis bus mūsų krašto “gene
rolas”. Jis savo rankose turės dangau galios, negu kada 
nors visoje žmonijos istorijoje yra turėjęs net pats des- 
potiškiaiusias valdovas. Jo balsu, jo mostais, jo žestais 
domėsis visas pasaulis. Nuo jo labai daug priklausys ne 
tik šios šalies, bet ir viso pasaulio reikalai per ateinan
čius ketverius metus.

Aišku, kad visi labai domėjosi prezidento ištartais 
žodžiais, išdėstytomis mintimis. O jo kalba buvo įdomi: 
viena, kad ji buvo viena iš trumpiausių tos rūšies kalbų, 
antra—joje nieko naujo nėra • pasakyta, ko jau nebūtu
mėme pirmiau girdėję iš mūsų prezidento lūpų. Mes, 
amerikiečiai, mylime teisingumą ir už jį kovojame. Mes 
mylime laisvę ir jos niekados neapleisime. Mes esame 
galingi todėl, kad esame vieningi.

Bet šita filosofija jau labai sena. Teisingumu, laisve 
ir vienybe mes visi didžiuojamės.

Ar turime teisę taip jau baisiai didžiuotis, tai jau vi
siškai kitas klausimas. Pav., kaip tik inauguracijos išva
karėse Alabamoje buvo sumuštas civilinių teisių judėji
mo vadas Dr. Luther King, o kaip tik inauguracijos ei
gos laiku Alabamoje daugiau kaip du šimtai negrų buvo 
suareštuota ir sugrusta į kalėjimą vien tik už tai, kad 
jie norėjo užsiregistruoti balsavimui. Juk savo kalboje 
prezidentas galėjo nors jau žodžiu šią dramą paminėti ir 
pasmerkti. Teisingumas, laisvė, vienybę—kur ir kam?

Labai džiugu, žinoma, kad savo ugningoje kalboje 
apie teisingumą, laisvę ir vienybę prezidentas išvengė 
ragangaudiškumo, kurstymo prieš pažangiąsias idėjas, 
pažangųjį judėjimą. Tikrai bus istorinis dalykas, kad 
jis visiškai “pamiršo” Ameriką ir pasaulį pagąsdinti 
komunizmo baubu, ko niekados nepamiršdavo nei Eisen- 
howeris, nei velionis Kenedis, šiais laikais tokia kalba 
yra istorinė kalba. Ir ją nuoširdžiai gali pasveikinti visi 
taikos ir koegzistencijos šalininkai.

Savo kalboje, aišku, prezidentas nepamiršo savo 
“didingosios bendruomenės”. Ji būsianti tokia ir tokia. 
Vieno dalyko joje tai jau tikrai nebūsią, būtent, jokios 
klasių kovos. Bus kapitalistai, bus darbininkai ir tarnau
tojai, ale jie visi gyvens meilėje, bus pilnai patenkinti 
savo padėtimi ir likimu. x

Ot kokie stebuklai mūsų Amerikos pasaulyje įvyks, 
ponui Johnsonui prezidentaujant! Ar tuo pats preziden
tas tiki? Būtų stebuklai, jeigu tikėtų... Čia štai ir vėl 
mažas pavyzdėlis: Niujorke streikuoja 10,000 miesto Ge
rovės departamento tarnautojų. Jų vadai jau sukimšti į

JIE TURI BŪTI SURASTI 
IR TEISINGAI 
NUBAUSTI!

Kaip žinia, Vakarų Vokie
tijos valdžia žada laikytis 
patvarkymo, kad prabėgus 
20 metų nuo karo/nebegali
ma bus areštuoti ir. bausti 
naciškus kriminalistus. 
Prieš tokį nusistatymą pro
testuoja visas pasaulis. Aiš
ku, kad ypač Tarybų Są
jungos žmonės garsiai tokį 
žygį smerkia. “Tass-Elta” 
praneša:

Tarybiniai teisininkai para
gino visų pasaulio šalių teisi
ninkus plačiau išvystyti pro
testo kampaniją prieš neteisė
tus VFR vyriausybės veiks
mus, prieš tai, kad ji nutarė 
nuo 1965 metų gegužės mėne
sio visiškai nebepersekioti ir 

I nebebausti hitlerinių karinių 
nusikaltėlių.

Kreipimesi sakoma, kad 
VFR vyriausybė neturi pagrin
do remtis atitinkamu baudžia-* 
mojo kodekso straipsniu, nu
statančiu 20 metų senaties ter
miną, norint patraukti bau
džiamojon atsakomybėn. Se
naties terminai nustatyti pa
gal visų šalių baudžiamuosius 
įstatmus. Bet šiuose įstaty
muose kalbama apie įprasti
nius kriminalinius nusikalti
mus — vagystes, apiplėšimus, 
žmogžudystes.' Nėra išimtis ir 
dabar Vokietijos Federatyvi
nėje Respu b 1 i k o j e galiojus 
baudžiamasis kodeksas. Nėra 
reikalo įrodinėti, kad per visą 
žmonijos istoriją nebuvo nė 
vieno baudžiamojo kodekso, 
nė vieno baudžiamojo įstaty
mo, kuris būtų taikomas to
kiems nusikaltimams, kokius 
padarė hitlerininkai prieš Eu
ropos tautas. Per ilgametę 
žmonijos istoriją dar niekada 
nė vienas žmogus, , nė viena 
valstybė teismo nebuvo kalti
nami siekę sunaikinti ištisas 
tautas, žudę milijonus; žmonių.

Elgtis humaniškai hitlerinių 
karinių nusikaltėlių atžvilgiu 
—r—reiškia nusikalsti žmonijai,i 
sakoma kreipimesi. Jjitleri- 
niai kariniai nusikaltėliai, kur 
jie bebūtų, turi būtifsurasti ir 
teisingai nubausti.

LIETUVOS ŽURNALISTO 
KNYGA APIE AMERIKĄ

Daugeliui Amerikos lietu
vių yra labai girdėta Alber
to Laurinčiuko pavardė. 
Per trejus metus jis čia bu
vo tarybinio žurnalo “Eko
nominis gyvenimas” kores
pondentu. Todėl jis gerai 
pažįsta mūsų Ameriką ir 
jos žmones.

Ir štai dabar 
iš Vilniaus, kad 
nomis išėjo iš 
knyga apie mūsų Ameriką. 
Knyga pavadinta “Trečioji 
dolerio pusė.” Mes jos dar 
negavome, bet Vilniaus 
“Tiesoje” (sausio 13 d.) jau 
pasirodė A. Rudzinsko pa
rašyta knygos recenzija. Iš 
jos čia seka būdingesnės pa
stabos. Audzinskas rašo:

I

A. Laurinčiuko knyga—tai 
’ rimta žurnalisto ataskaita, pa- 
; rašyta įdomiai, talentinga 

-- ------„„ „--------------------- -------------- —-------- t .plunksna, dėl to lengvai skai- 
kalėjimą, kam atsisako streiką sulaužyti! Nesunku įsi- tomą, patraukli.

pranešama 
šiomis die- 
spaudos jo

vaizduoti, kokia čia žydi meilė tarp streikierių ir jų 
samdytojų, tarp miesto valdžios pareigūnų ir kalėjime 
tupinčių unijų vadų!

Bet pamirškime inauguracinę kalbą. Ne ji sudaro 
prezidento programą. Jis savo programą parodė savo 
pasiūlymuose Kongresui. Kai kurie jų, kaip, pavyzdžiui, 
“Medicare”, apšvietos ir kovai su skurdu biliai, iš tik
rųjų tinka “didingosios bendruomenės” sričiai ir męs 
juos sveikiname. Palinkėkime prezidentui, kad jis taip 
entuziastiškai kovotų už tuos savo programos punktus, 
kaip entuziestiškai jįs savo inaugurinėje kalboje piešė 
savo “didingąją bendruomenę”. Sakome: Sėkmės, ponas 
prezidente!

Belgams trūksta išminties *
NAUJIENA Iš BRIUSELIO: Belgijos parlamen- 

tas nutarė savo karaliui pakelti metinę algutę. Dabar jis 
jau gaus visą milijoną dolerių!

Kur tų žmonių protas? Tiek jų mažai, o tokį para
zitą nešioja ant savo sprando.

Reikia nepmiršti, kad Belgiją valdo socialdemokra
tai!

Autorius, kaip jis sako 
trumpoje knygos pratarmėje, 
savo akimis ir ne iš tolo, ne 
per žiūronus matė gilių raukš
lių išvagotą atominio amžiaus 
kapitalizmo veidą; matė šalį, 
kur visagalis viešpats ir val
dovas yra doleris. Užrašas ant 
abiejų jo pusių tarytum iš
reikšti anos visuomenės idea
lai: auksas ir tikėjimas dievų. 
Bet dievas kažkur “aukštai,” 
ir nė vienas amerikietis netu
rėjo galimybės paploti jam 
per petį, paklausti, kaip eina 
bizifis. Auksas gi —milijar
dierių seifuose, jo žibėjimas 
veda žmones į liūną, lyg žalt
vykslės klajūnės ugnelės, 
“čiupk dolerį” — toks tenykš
čio gyvenimo devizas.

Trečioji dolerio pusė.. . Ko
kia gi ji? Doleris pasiutusiai 
judrus, veiklus ir galingas. Jis 
mėgsta gausią panašių į save 
kompaniją, todėl niekad ilgiau 
neužsilaiko tuščioje kišenėje.

Sudievintas, visomis karūno
mis apkarūnuotas doleris pa
šėlusiu tempu raičiojasi po 
plačią Aiherikos žemę, savo 
rantyta briauna traiškydamas 
žmonių likimus, į dulkes pa
versdamas jų laimės iliuzijas,, 
paskui save palikdamas gilias 
vėžes; iki kraštų .sklidinas ne 
tik klampaus, dvokiančio pur
vo; bet ir ašarų, kraujo... 
Perskaitęs A. Laurinčiuko kny
gą, įsivaizduoji, kas ji, ta tre
čioji doolerio pusė—tai išran
tytoji, žmonių gyvenimą be 
gailesčio ir be atodairos ža
lojanti jo briauna.

Knygoje daug faktų/' Ne
paprastai įdomių, atspindin
čių tikrovę, kalbančių pačių 
už save, priverčiančių susimąs
tyti, daryti apibendrinimus. 
Kai kuriuos — su pasigėrėji
mu, kai kuriuos — su pasi- 
piktinirųu, skausmu ar sarkaz
mu. Publicistinis meistrišku
mas, su kuriuo knyga parašy
ta, iškelia ją į vieną iš pirmų
jų viotų/tarp panašaus žan
ro kurinių, įėjusių pastarai
siais melais. Ir vis dėlto au
toriui negalima nepadaryti at
skirų priekaištų. Kai kuriuose 
skyriuose jis per daug susivi- 
lioja statistiniais duomenimis 
ir skaičiais, pažeria juos tar
tum iš gausybės rago, ir dėl to 
kartais sunku sekti pagrindinę 
autoriaus mintį. Galima pa
daryti priekaištų ir kai kurių 
knygos skyrių konstrukcijai, 
galima pakaltinti už vietomis 
pastebimą skubotumą ir padri
kumą. Bet visi šie palyginti 
nežymūs trūkumai negali su
mažinti knygos vertės.

Autorius objektyviai pasako
ja apie šalį, kurioje gyveno, 
giliai analizuoja jos tikrovę, 
nedaro skubotų ir paviršutiniš
kų išvadų. Jis nenumoja ran
ka į tuos dalykus, kuriais šių 
dienų Amerikos liaudis iš tiesų 
gali didžiuotis: galinga in
dustrija, aukštai išvystytu že
mės ūkiu, automašinų ir tele
vizorių gausumu, tobulu var
totojo ir kliento aptarnavimu, 
tikslia tvarka įstaigose. Tą 
Ameriką “kūrė pūslėtomis 
rankomis drąsūs ir tvirti žmo
nės, atvykę čia ^'įvairių šalių, 
perplaukę jūras ir okeanus.” 
Tačiau iš jų “utopinių svajo
nių ir sentimentų liko tiek, 
kiek* lieka iš vakar girdėtos 
dainos. Iškopę į gyvenimo pa
viršiu vorai su'dolerio ženklu 
ant nugaros sukūrė ciniškiau
sią pasaulyje laisvę—vieniems 
plėšti kitus.”

Iš tiesų, niekur pasaulyje 
žodis “laisvė” taip neapspiau- 
dytas, niekur taip ciniškai juo 
nedangstomi ir neteisinami nu
sikaltimai, kaip šiuolaikinio 
kapitalizmo bastione — Ame
rikoje. Negalima be pasipikti
nimo ir širdgėlos skaityti apie 
indėnų likimą ir negrų bei ki
tų spalvotųjų padėtį; apie 
“nevilties duobes” Naujajame 
Orleane ir baisybių filmus — 
“Holivudo patrankas”; apie 
ištobulintą, visaaprėpi a n č i ą 
JAV piliečių sekimo sistemą 
ir įžūlius, niekieno nevaržo
mus Hitlerio garbintojus; apie 
juodo skurdo rajonus turtin
giausioje šalyje. . . Ir visa tai 
amerikinis gyvenimo būdas 
pateikia su “laisvės” etikete— 
ją prie visų baisybių priklija
vo, tarytum pasityčiodamas iš 
kilniausių idealų, už kuriuos 
žmonės kovėsi ir kaunasi per 
visą savo istoriją.

Bet dolerio Amerikoje ‘yra 
ir kita Amerika;— kovojanti 
už žmogaus orumą, už taiką, 
už pažangą. Kovos sąlygos, 
tiesa, labai sunkios, bet užtat 
kovotojai stiprūs. Jie žavi mus 
savo drąsa, pasišventimu. Ka
da bus jų viršus—tur būt, nie- 

i kas nepasakys, bet kad jis 
tikrai bus—abejoti netenka.

Krislai iš Lietuvos
Lietuvos galutino 

išvadavimo 20-metis
Sausio paskutinėmis die

nomis Lietuvos liaudis atžy
mės didžios reikšmės įvykio 
metines. Tai bus 20 metų 
sukaktis nuo paskutinio 
Lietuvos kampelio — Klai
pėdos miesto —.išvadavimo 
iš hitlerininkų. Klaipėdos 
šturmu buvo užbaigtas vi
sos Lietuvos išvadavimas, 
prasidėjęs Tarybinės Armi
jos įžengimu į Lietuvą 1944 
m. liepos pradžioje. Klai
pėdos užėmime dalyvavo ir 
Lietuviškoii divizija, kuri

| na.” Neseniai išėjo K. Bo
rutos stora eilėraščių kny
ga “Suversti arimai” (3 34 
pusk, 6,000 egz.), kurioje 
surinkti jo eiliuoti kūriniai 
iš devynių rinkinių (“Lais
vo vėjo valia,” “Dainos apie 
svyruoja n č i u s gluosnius,” 
“Kryžių Lietuva” ir k.). 
Dabar K. • Boruta ruošia 
spaudai novelių rinktinę, is
torinį romaną, autobiogra-

finę savo amžininko istori
ją, o taip pat žada parašy
ti rinkinį apie savo pirmta
kus ir idraugus — V. Krėvę, < ► 

u o e* a. K. Binki. V. \
Montvilą, S. Nėrį, P. Cvir 
ką, K. Jakubėną ir kitus. 
Maskvoje leidžiamos kelios 
K. Borutos knygos rusų 
kalba. Taigi, K. Borutos vie
ta mūsų literatūroje įžymi.

J. Paliukonis
Vilnius, 1965 m. sausis

Šen ir fen pasidairius
Aršus reakcininkas sena-

už pasižymėjimą tose kau- ^01^.u? J°e McCarthy jau 
— - - -- seniai nukeliavo pas savo

vizijos” pavadinimą. Kaip j aUS-oL
žinoma, Klaipėda buvo at- j 
plėšta nuo Lietuvos 1939 m.!
kovo 22 d. Hitleriui griež
tai pareikalavus ir pagra
sinus, tuometinė Smetonos 
vyriausybė tu r ė j o užleisti 
Vokietijai Klaipėdą ir visą 
Klaipėdos kraštą. Tik Ta
rybinės Armijos pergalė 
grąžino lietuvių tautai jos 
uostą ir visą Klaipėdos 
kraštą, atgimusį naujam 
gyvenimui.

Tarybų Lietuva padėjo
Varšuvos gyventojams
Sausio mėnesį Liaudies 

Lenkija atžymėjo 20-metį 
nuo Varšuvos išvadavimo iš 
hitlerinės nelaisvės. Var
šuva buvo išvaduota jungti
nėmis Tarybinės Armijos ir 
Lenkijos kariuomenės jėgo
mis. Pagal Hitlerio įsaky
mą Varšuva turėjo būti nu
šluota nuo žemės paviršiaus 
ir buvo sistematiškai griau
nama. Retas namas beliko 
Varšuvoje nesugriautas ar 
nesudegntas. Bet vos išva
davus Lenkijos sostinę, gy
ventojai pradėjo į ją grįžti 
ir kurtis griuvėsiuose. Ta
rybų Sąjunga suteikė dide
lę pagalbą Varšuvai. Į vos 
išvaduotą Varšuvą pradėjo 
plukti maisto transportai iš 
Lenkijai kaimyninių tarybi
nių r e s p u blikų. Didelius 
kiekius grūdų Varšuvos gy
ventojams siuntė Rusijos, 
Ukrainos ir Baltarusijos 
respublikos, o Tarybų Lie
tuva pasiuntė Varšuvos 
žmonėms 5,000 tonų grūdų.

Kazys Boruta
Ryšium su įžymaus lietu

vių rašytojo ir poeto Kazio 
Borutos 60-mečiu ir Jo ap
dovanojimu Lietuvos TSR 
Kultūros veikėjo garbės var
du verta prisiminti tuos išmis- 
lus, kuriuos apie jį skleidė 
Amerikos lietuvių reakcinė 
spauda. Vieni rašė, kad jis 
nukankintas, kiti skelbė, kad 
jis išbrauktas iš literatūros, 
treti pranašavo jam galą 
Sibire ir t. t. Nors pokario 
metais jis buvo suviliotas 
trumparegių draugų ir pa
darė klaidu, bet netrukus C 7 
kaltė buvo dovanota, ir jis 
vėl galėjo užimti vietą lite
ratūroje. Buvo išleista vi
sa eilė K. Borutos prozos 
kūrinių — “Baltaragio ma
lūnas,” “Jurgio Pake tūrio 
klajonės,” “Sunkūs pamink
lai,” “Šiaurės kelionės,” pa
sakų rinkinys “Dangus griū-

kyklose burtais nuodyti jau
nuolių protą!

tynese gavo “Klaipėdos di-
: Hitlerį. Bet to ragangau- 
! džio įdiegta idėja pasiliko 
: gyva kai kurių valdančio- : 
sios klasės pareigūnų gal
vose, ir > makartizmo pa- 

• veldėjai dar ir šiandien 
smaugia pažangiosios liau
dies laisve. Ypatingai ra- 
gangaudziai daug dėmesio 
kreipia į moterų veiklą už 
taika. “Women Strike for 
Peace” reakcininkams kaip 
peilis po kaklu, nes moterys 
dažnai sulaužo karo troškė- 
jų planus.

Pastaruoju laiku Kongre
so neamerikinis komitetas 
pasišaukė apklausinėjimui 
dvi veiklias už taiką mote
ris — Dagmar Wilson ir 
Dona Allen vien dėl to, kad 
jos ragino Valstybės depar
tamenta įsileisti i JAV-as. t v <. j
įžymų Japonijos taikos ko
votoją prof. K. Yasui, Ho- 
sai universiteto dekaną. Ko- į 
mitetas norėjo apklausinėti j 
šias dvi moteris slaptai, už 
uždarų durų. Moterys atsi-j 
sakė atsakinėti į r______
kų klausimus. Jos pareika
lavo viešo apklausinėjimo. 
Todėl komitetas traukia 
šias drąsuoles į teismą už 
Kongreso paniekinimą!

Dabar visos už taika or
ganizacijos visoj šaly renka 
parašus ir snunčia į Wa
shingtona įtakingiems val
džios pareigūnams, reika
laudamos panaikinti ra- 
gangaudžių komitetą, kuris 
terorizuoja taiką mylinčius 
piliečius.

Klerikalai šėlsta! Pernai 
Philadelphijoje Romos ka
talikų tūzai išsiderėjo iš 
miesto mokyklų švietimo* 
tarybos basais vežioti ir pa
rapijinių mokyklų vaikus Į 
mokyklas, o šiemet, sakoma, 
jau gaus ir finansinės para
mos. Reiškia, bažnyčia jau 
nėra atskirta nuo valstybės. 
Per toli einama laužant JAV 
konstituciją.

Mums yra žinoma, kad 
antrojo pasaulinio karo me
tu hitleriniai barbarai išžu
dė apie 6 milijonus žydų. 
Bet JAV žydai, kurių čia 
yra apie 6 milijonus, per 
20 metų neparodė kiek žy
mesnio aktyvumo nubaudi
mui hitleriniu budeliu. Bet C V >
dabar, kai Vakarų Vokieti
jos valdžia pasiryžo įstaty-A 

j mais atleisti nuo bausmės 
tuos kriminalistus, tai sau- 

J šio 14 d. žydų veikėjai Phi- 
' ladelphijoje, paraginti vieti- 
' nio priešnacinio komiteto, 
i suruošė protesto demonst- 

ciyb <twx- i racija prie1 Vakarų Vokie- 
1 | tijos konsulato. Apie dvie

jų šimtų grupė žydų — vy- 
’ rų ir moterų — su plaka

tais ir ■ skardžiais šūkiais 
reikalavo, kad Vakarų Vo-

Mažeikių rajono “Ventos” tarybinio ūkio ančių fermoje. 
Šiemet įia auginama 50 tūkstančių paukščių.

Nors kartą atbudo ir pra
bilo mūsų didžiosios AFL- 
CIO profesinės sąjungos ir 
kitos kiek mažesnės unijos. 
89-ojo Kongreso posėdžių 
atidarymo metu sausio 4 d. 
iš daugelio miestų suvažia
vo į Washingtona unijų vei
kėjai ir pateikė savo reika
lavimus, kad Kongresas ne
delsdamas pravestų “Medi
care” ir kitus darbo žmo
nėms naudingus įstatymus. 
Gerai, kai unijos daro spau
dimą įstatymų leidėjams, 
nes jų žodis svarus.

Darbininkai privalo bu
dėti, nes daktarų susivieni
jimas, kuris tunka iš žmo
nių skausmo, stengiasi ir 
dabar pasmaugti taip labai 
svarbų ir naudingą “Medi
care” bilių.

Lietuviai, siuskite savo 
kongresmanams reikalavi
mus balsuoti už pravedimą 
šio biliaus.

gintų laiką sumedžiojimui 
ir deramam nubaudimui tų 
sužvėrėjusių nacių, kurių 
dar yra šioje šalyje. Žydai 
taipgi reikalavo, kad Vaka
rų Vokietija atšauktų savo 
mokslinius technikus iš 
Jungtinės Arabų Respubli
kos, kur vokiečiai gelbsti 
arabams pasidaryti karines 
raketas.

Praėjusiais metais Penn- 
sylvanijos seimelyje respub
likonai turėjo didžiumą ir 
su gubernatoriaus Scranto- 
no palaiminimu jau buvo > 
pasikėsinę įstatymais suvar
žyti darbininkų unijų lais
vę. Reakcininkai numatė, 
kad unijos turi didelę ga
lią, su kuria valdančioji kla
sė turi skaitytis. Todėl jie 
ir panoro tą unijų galią ap
karpyti. Bet jų nelaimė ta
me, kad jie prieš šalies rin
kimus nesuspėjo pravesti tą 
priešunijinį įstatymą. O šie
met į seimelį prigūžėjo daug » 
demokratų ir jau kiti vėjai 
pučia...

Pregresas

Tamsos ir monu skleidė
jai pasireiškė labai veiklūs. 
Fanatiški biblijistai kai ku
riose Philadelphijos prie
miesčių mokyklose išdalino 
mokiniams 3,000 biblijų,, o 
Philadelphijoje trijose vidu
rinėse mokyklose veltui iš
dalino 300 biblijų. Kai ku
rių mokinių tėvai tariasi su 
advokatais ir ketina pa
traukti į teismą švietimo ta
rybą, kam jie leidžia mo-

Europa, tai mažiausias 
pasaulyje kontinentas, nes 
užima tik 3,800,000 kvad
ratinių mylių plotą. Euro- 
je gyvena 550,000,000 mili
jonų žmonių. Per tam tikrą 
laiką Europos imperialistai 
viešpatavo pasaulyje.

Prekybiniai dabar ji dali
nasi į tris grupes: Common 
Market, Europa Free Trade 
Ass’n ir Socialistinių šalių 
blokas.

Atlanta. — Šią žiemą dar, 
nedaug žmonių serga įnflu- 
enza.

2 p.«Laisve (Liberty)— Antrad, sausio (Jan.) 26, 1965
s
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NAUJT RAŠTAI

M. Venclovos memuarai
Lietuvos raytojas Anta- ar daug kas bus skaitęs ma- spektaklyje. Ir tas įspūdis, 

ir mano dėkingumas gyvas 
ligi šiandien.”

Sakoma, jog pirmieji įspū
džiai, kaip ir pirmoji mei
lė, niekad neišnyksta!

Vienas įvykis, kuris su
krėtė jauno gimnazisto sie
lą iki giliausių gelmių, tai 
buvo pašalinimas iš gimna- 

dįjį pasisekimą visai nieko, zijos vieno mokinio tik už 
nebuvo girdėję.” Koks bai
sus nusivylimas!

Padrąsintas šiuo pirmuo
ju pasisekimu, A. Venclova 
siekė toliau, ieškojo plates
nių horizontų. Kai}) jis ne-

nas Venclova parašė įdomią no eilėraštį? Bet žmonės, 
autobiografinių apybraižų kaip visada ėjo pro šalį, į 
bei trumpų novelių rinkti- mane nė nedirstelėdami. Su- . ___ 1* - . • . .. , .nę, pavadinęs ją “Pavasario 
upe.” Knyga pavadinta var
du vienos apybraižos, ku
rioje pasakyta: “Ar žmo
gaus gyvenimas neprimena 
upės? Teka valandos,dienos 
ir mėnesiai, teka džiaugs
mai ir kančios ir niekas ne
sugrįžta atgal. Ar vaikys
tė ir jaunystė nepanaši į 
pavasario upę, kuri srauni 
ir saulėta, o kartais ir’ 
drumzlina, veržiasi pirmyn, 
o pakrantėse jau žydi pie- 
vos, ir bangoj atsimuša 
aukštas dangus?”

Visai teisinga alegorija! 
Skirtumas čia bus tik tas, 
kad upė niekad neišsibaigia, 
neišdžiūsta, ji teka ir teka. 
Gi žmogaus gyvenimo vers
mė po kelių trumpų kalen
dorinių metų —išdžiūsta ir 
tėkmės jau nebėra! Dar 
daugiau: neužilgo nė pėd
sakų nebelieka, kurie rody
tų, kad čia žmogaus gyven
ta...

Autorius savo kūrinį da
lina į dvi dalis: pirmoji — 
“Vaikystės knyga,” o ant
roji — “Septyneri metai,” 
praleisti Marijampolės gim
nazijoje. Vaikystės metai 

' baigiami apsakymu, kaip 
S pirmojo pasaulinio karo pa
baigoje jį Liubavo mokyto
jas Julius Butauskas ruošė 
į gimnaziją. Išlaikęs į ant
rąją klasę egzaminus, jis 
jau gimnazistas ir pradeda 
naują gyvenimo etapą—jis 
moksleivis. Mokslas jam 
sekasi, tik skurdas nuo jo 
nesitraukia, nes iš karo nu
alintų namų nedaug ką jis 
gauna. O kai tais pačiais 
metais miršta tėvas ir ūkį 
paima vesti jo vyresnysis 
brolis (Juozas, ta parama dar 
labiau susiaurėja: kruopų 
buiza ir nedaryta bulvienė 
—dažniausias patiekalas.

Marijampolės gimnazija 
jauną Antaniuką imponuoja 
savo garsia istorija: juk čia 
mokėsi Vincas Kudirka, Jo
nas Basanavičius, Vincas 
Pietaris, Petras Arminas, 
Petras Kriaučiūnas ir, kiti 
žymūs kapsų veikėjai, žino
mi tautinio lietuvių atbudi
mo žadintojai. Čia jis ra
do aukštesnėsės klasės mo
kinį, kilusį iš Bartininkų 
kaimo, savo netolimą kai
myną, — Pijų Glovacką, ku
ris vėliau Lietuvoje iškilo 
kaip žymus komunistų va
das, ilgai kalintas “laisvos” 
Lietuvos kalėjimuose. Glo
vackas savo taktu ir gabu
mais labai Antanukui pati
ko, tik jis neužilgo persi
kėlė į Vilkaviškio gimnazi
ją. Marijampolėje jis susi
tiko ir su kitais už jį vy-‘ 

/ resniais moksleiviais, kurie 
jam turėjo stiprios įtakos 
ir pakreipė jo 
nauja, pažangia 
Tai buvo Kazys 

. Vincas Žilionis,
Montvila ir kiti, 
daug jam padėjo naujoje 
orientacijoje V. Montvila, 
supažindinęs jį su Juliaus 
Janonio raštais.

.Būdamas Marijampolės 
gimnazijoje A. Venclova pa
rašė' pirmuosius ir savo po
ezijos kūrinėlius. Kai pir
mąjį jo eilėraštį išspausdi
no vienas Kauno laikraštis, 
jis neapsakomai džiaugėsi 
ir didžiavosi kaip tėvas pir
magimiu. Dar daugiau: jis 

į manė, kad juomi džiaugiasi 
J #. ir visa Marijampolė. Ve 

kaip jis apie to momento sa
vijautą rašo savo knygoje:

“Po pietų neiškenčiau ne
išėjęs į Varšavinę. Įdomu,

tikau porą klasės draugų. 
Jie klausinėjo, ar aš nenu
manąs, ką rytoj duos lietu
vių kalbos mokytojas kla
sės rašomajam, pasakojosi 
buvę kine, o apie mano di-

Jis pa-

draugų, 
rengėsi

tai, kad jis, davatkai moky
tojai r’eikalaujant, atsisakė 
“maldos metu” žegnotis. 
Autorius apie tai sako:

“Ne, ne, melas visa tai, ką 
i skelbia mums kunigai! Me-, , # # • JLr J. V

papiastai jaudinosi, k ai su-|jas žodžiai ir jų darbai!
| Ir aš būčiau niekšas savo 
paties -akyse, jeigu ir toliau 
kas rytas ir kas vakaras 
kalbėčiau poterius, vaikščio
čiau į bažnyčią, eičiau iš
pažinties ir savo nuodėmes 
pasakočiau nedoriems ir ne
gailestingiems žmonėms. 
Mano viduje įvyko tikras 
perversmas, neteisingas mū
sų draugo pašalinimas kita 
šviesa man staiga nušvietė 
viską — gyvenimą, žmones 
ir jų darbus. Ir aš mačiau, 
kad pats darausi kitoks, ne
gu buvau iki šiol.”

Tai tokie dalykai dėjosi 
“laisvoje” Lietuvoje, kurią 
valdė katalikiškieji klerika
lai! Šis žiaurus incidentas 
pastūmėjo ne vieną tikintį 
moksleivį į laisvamanio ke
lią, atidarė jiems akis ir pa
rodė tą didžiulę veidmainys
tę.

A. Venclova prisimena, 
kaip jis, būdamas paskuti
nėje gimnazijos klasėje, at
lankė Kaune gyvenantį lie
tuvių kalbos žinovą, žodyno 
kūrėją, Kazimierą Būgą, 
radęs jį bedirbant šaltame,

sitiko su Kastu Stiklium, 
redagavusiu Marijampolėje 
ėjusias “Šešupės bangas,” 
kuriom jis nunešė savo pir
mąją korespondenciją ir ei
lėraštį; o dar labiau, kai 
antrą kartą apsilankiusiam 
redakcijoje redaktorius pa
vedė iškorektuoti savo pa- 

• ties rašinį. Tą išgyventą 
jausmą jis prisimena ir da
bar:

“Ir dabar, kada gaunu sa
vo rašinio ar knygos korėk- 
tūrą, kada kambary pa
sklinda spaustuvės dažų ir 
žibalo kvapas, visada atsi
menu pirmąsias korektūras, 
kurias raudonu rašalu tai
siau Marijampolės spaustu
vėje, ant Kasto Stikliaus 
stalo. Atsimenu jo padrą
sinantį žvilgsnį, draugišką 
šypseną, kuri, rodos, ir da
bar man sako: — Mokykis, 
dirbk, rašyk, žiūrėk, kas 
dedasi aplink tave! Ir visa
da atmink, kad dirbi pa
prastam darbo žmogui. Jis, 
tas žmogus,—gyvenimo pa
grindas! Ant jo viskas lai
kosi !”

Autorius labai gailisi, kad 
neturėjo laimės pamatyti 
gyvą'rašytoją Žemaitę, mi
rusią Marijampolėje 1921

tenka apsispręsti, reikia pa- į 
si rinkti kelią, kuriuo eiti į 
gyvenimą. Jis mato du ke
liu: trumpesnį bei lengves
nį, ir ilgesnį bei sunkesnį. 
Kuriuo keliu eiti? 
sirenka ilgesnįjį:

“Daugelis mano 
baigę egzaminus,
stoti į mokytojų kursus ir, 
per vasarą juos baigti, ru
denį išvažiuos į kaimus — 
mokytojauti. Manęs netrau
kė šita perspektyva. Aš 
veržte veržiausi į Kauną, į 
universitetą, kur, man ro
dės, susirinko visi Lietuvos 
talentai ir visa jos išmin
tis. Žinojau, kad Kaune gy
vena tokie žmones kaip Vin
cas Krėvė ir Liudas Gira, 
kaip Maironis ir Vaižgan
tas, kaip Jonas Jablonskis, 
Vincas Mykolaitis, Balys 
Sruoga — daugelis tų, ku
rių raštais buvo užpildyti 
žurnalai ir laikraščių pus
lapiai. Kaip be galo gaila, 
kad jų tarpe nėra Kazimie
ro Būgos! Jeigu pakliūsiu 
į Kauną ir įstosiu į univer
sitetą, kasdien galėsiu dau
gelį šių žmonių matyti, klau
syti jų paskaitų, semtis iš
minties ... Svarbiausia—ten 
patekti.”

Ir jis ten pateko tik di
delio savo ryžto ir noro dė
ka. Brolis Juozas atostogų 
metu pasakė, kad iš namų 
jis jam nieko neduosiąs, kad 
jis ir taip jau “gavo dau
giau, negu reikia.” Motina 
bandė nuo giminių skolintis 
ir jam pdėti. Bet jie atsi
sakė dėl to, kad jis “neina 
į kunigus/ kad jis bedieviu 
gali virsti. Todėl jis pats 
vienas, turėdamas kišenėje 
8 litus (80 centų), pėsčias 
išėjo iš savo gimtojo Trem
pimų kaimo j Marijampolę, 
kur dar buvo jo pamokomis 
uždirbtų kita 12 litų, o su

” r— į Kauną!drėgname kambarėlyje, su- tuo “kapitalu
skurdusį ir suvargusį. Au- Brolis net nė nepavėžino.
torius nuvežė jo ruošiamam Šia kelione ir baigiamas 

m gruodžio 7 d kad įįsl žodynui parinkęs liaudies | gerbiamojo.rašytojo pirma- 
Hk žodžių, su juomi pasikalbę- sis atsiminimų tomas. Rei-

torius nuvežė jo ruošiamam Šia kelione ir baigiamas

galvoseną 
kryptimi. 
Boruta,
Vytautas 

Ypatingai

tegalėjo dalyvauti tik jos \ 
laidotuvėse.

Marijampolės Realinės! 
gimnazijos salėje autoriui i 
teko pirmą kartą pamatyti! 
profesionalų aktorių, atvy-! 
kusių iš Kauno, pastatytą! 
misteriją “Visi žmonės.” Ir 
dabar, po tiekos metų, jis vaikščiojau po Kauną, 
šiltai prisimena tą stiprų, tokiomis 
neišdildomą įspūdį, kokį jam 
padarė tasai spektaklis:

“Daug savo amžiuje vė
liau aš mačiau teatrų ir ak
torių, pagarsėjusių ne tik 
mūsų šalyje. Mačiau sce
noje didžiųjų pasaulio dra
maturgų kūrinius, kupinus 
jėgos ir grožio. Bet maža 
atmenu spektaklių, kurie 
mane būtų taip jaudinę, ža
vėję, kurie būtų taip žadi
nę vaizduotę, kaip ši senais 
laikais gal iš tikro primity-

i viai parašyta pjesė, kurią 
prieš daug metų suvaidino 
jaunas Kauno teatras ma
žutėje, aplūžusioje Mari
jampolės Realinės gimnazi
jos salės scenoje. Už tą di
delį ir gilų įspūdį, už pirmą
jį supratimą, ką žmogui ga
li duoti teatras, esu dėkin
gas tiems, kurie dalyvavo

jo, ir susipažino.
| jo “kabineto” labai prislėg- 

? į tas bei nusiminęs bet ir 
- i pats ryžęsis eiti kalbininko 

| k e 1 i u , studijuoti lietuvių 
kalba: c

“Su tokiomis mintimis 
su 

’; važiavau namo. 
I Man akyse stovėjo malko
mis užkrautas koridorius, 
šaltas, knygų pilnas kamba- 

I rys, liūdnas ir susimąstęs 
profesorius. Bet man at
rodė, kad dirbti tokiame 
kambaryje, tyrinėjant kal
bos klausimus, ieškant at
sakymo į įvairias šios sri
ties mįsles — štai kur gyve
nimo tikslas...

... Ir štai pasklido baisi 
žinia, kad profesorius Bū
ga, skurdo ir abejingumo 
palaužtas, niekur nerasda
mas tinkamos paramos sa
vo didžiam darbui ir dirb
damas jį beveik-pats vienas, 
persidirbęs mirė... Gal tik 
tėvo mirtis man buvo sun
kesnė ir žiauresnė už šią 
mirti.”

Pagaliau Antanas Venclo
va baigia gimnaziją ir jam

Išėjęs iš; kia tikėtis, jog jis savo me
muarus tęs ir davės iki šių

Yucaipa, California
Apie LLD kp. susirinkimą
Pradžioje sausio mėn. įvy

ko LLD kp. susirinkimas ir, 
apart valdybos ir komisijų 
raportų, padalyta keletas 
gerų tarimų LLD gerovei.

Kuopos pirm, pateikė il
goką raportą iš veikimo ir 
apgailestavo, kad tik Ąu 
naujus narius gavom 1964 
metais. Parduota 31 knyga, 
Karosienės parašyta, su
rinkta $107.50 mirusių užuo
jautos į laikraščius. Per 
metus kuopa turėjo 3 pa
rengimus.

Fin. sekr. raporte skam
bėjo, kad 1964 m. kuopa tu
rėjo 27 geram stovyje na
rius. Nors kp. iždas nedi
delis, bet išaukota daug vi
suomeniniams reikal a m s. 
Dienraščiui “Vilniai” per 
metus išaukota $164.35. A. 
Bimbos pilietybės apgyni
mui—$69. Ateivių gynimui 
—$50. Moterų delegacijai į 
Olandiją — $45, ir kt.

Pramogų komisija rapor
tavo, kad Naujų Metų die
ną turėjom skaitlingą pa
rengimą svetainėje ir visa
pusiškai pavyko. Pelno liko 
virš $57. Rengimo komisija 
dėkinga dalyviams, kurie 
atsilankė iš toli ir iš arti, 
taipgi labai dėkinga tiems, 
kurie nuoširdžiai patarna
vo prie stalų ir t.t. Taipgi 
visiems, kurie atnešė puikių 
dovanėlių. Jurgis Damušis 
šauniai pagrojo šokiams.

Karolis Pečiulis iš Los 
Angeles dėl silpnos sveika
tos negalėjo dalyvauti pa
rengime, tad prisiuntė už
mokestį save nusibausda- 
mas. Tai daug ačiū drg. Pe
čiuliui už draugiškumą.

Jurgis ir Betty Damušiai 
persikėlė iš Los Angeles kp. 
Būtų gerai, kad daugiau to
kių narių čia atvyktų apsi
gyventi.

Kuopa nutarė surengti 
šaunų jubiliejinį pobūvį. 
Jeigu bus suspėta viską pri-

dienų. Jo išgyvenimų atpa- rengti, gal įvyks kovo mėn.
sakojimas tikrai būtų įdo
mus. •

“Pavasario upė” parašy-

Kuopa ir atskiri nariai 
gausiai aukoja visuomeni
niams reikalams: Laisvie-

ta sklandžia kalba, išleista £jų suvažiavimui, Chicagos 
gražiai, gausiai iliustruota • konferencijai prieš fašizmą,
dailininkės A. Makūnaitės 
medžio raižiniais.

Mislinčius

Dangstosi Hitlerio 
obalsiais

Bona. — Vakarų Vokieti
joje naujieji naciai dangs
tosi Hitlerio obalsiais “at
gauti Vokietijos teritori
jas”.

Kaip Hitleris ginklavosi 
obalsiais prieš Versalės su
tarti, reikalaudamas nuo 
Lenkijos koridoriaus, Čeko
slovakijos Sudetų, Prancū
zijos — Alzacijos ir Lota
ringijos, taip dabar daro 
nauji hitlerininkai.

Jie reikalauja atimti nuo 
Lenkijos jai istoriniai pri
klausomus Pamario ir Sile
zijos plotus ir nuo Čekoslo
vakijos — Sudetus.

Panevėžyje statoma moderni elektroninių vamzdelių gamykla.

! blausiai neapkenčia Ameri
kos baltųjų žmonių. Ameri
kos baltųjų žmonių ten gar
bė labai žemai stovi.

Bet žodis komunizm a s 
labai aukštai gerbiam a s. 
Jie sako, jei būtų komunis
tinė santvarka Afrikoje, tai 
mes visgi gautume didesnį 

. Ir Nilabati

caipiečiai mėgsta svečius 
priimti.

Marytė Radienė svečiuo
jasi Oakalndo apylinkėje 
nuo gruodžio 20 d., tikisi 
greit sugrįžti į Yucaipą.

Yucaipoje yra keletas duonos kąsnį'. __ _____
SLA 75 kp. narių, o kuopa maųo, kad Pietų Afrikoje 
randasi Los Angeles. Dabar ‘ revoliucija ir jeigu ten
tie nariai atsiskyrė 
kp. ir sutvėrė Yucaipoje 
atskirų kuopą. Tai, mat, vis 
progresas.

1S ; įsimaišys JAV, tai bus an
tras Pietų Vietnamas.

Po prakalbų vienas jau
nuolis sudainavo porą dai
nelių ir pagrojo mandolina. 
Taipgi publika buvo pavai- 

išinta kava ir užkandžiais. 
Publikos buvo prisirinkę 
daug, daugumoje jaunimo.

Alvinas

Laiškas iš Lietuvos

Philadelphia, Pa.
Veikimas mūs laukia

Mums veikimo nestokoja, 
nes mūsų dirva yra plati ir 
gera. Bet dėl mūsų susnū- 
dimo ir apsileidimo ta dir-(
Va nubluko ir kūkaliais ap- Laiškas rašytas H. Žilinskienei 
augo. Dabar atėjo laikas 
tuos kūkalius išravėti ir ge
rus grūdus ten pasėti.

Tad, draugai ir draugės, 
darbymečiui užėjus, visi 
spieskimės į krūvą, trenki
me į šalį vaidus ir nesusi
pratimus, tada mūsų akys 
sužibės ir protas prablaivės 
ir, padavę vieni kitiems sa
vo ranką, drąsiai žengsime 
į priekį, nes mūsų protas ir 
širdis mums tai sako.

Bandysiu su didžiausiu 
atsargumu parašyti apie 
filadelfiečius, kad jų neuž
gavus, nes judėjime jie la
bai reikalingi, tik bėda su 
jais ta, kad jie pakrikę. Gal 
būtų gerai, kad butų su
šauktas pas juos susirinki
mas ir kad atvyktų Mizara, 
Bimba ar kas kitas, kas tu
ri pas juos įtekmę, ir su jais 
pasikalbėtų. Palikti juos 
dabartiniame sustin gimė 
būtų negerai. Reikia juos 
išjudinti.

J. A. Bekampis

New Haven, Conn.
Truputis iš Tarptautinio 

Moterų klubo veikimo 
6-tą šio mėnesio turėjome 

metinį susirinkimą. Buvo 
kalbama pasiųsti delegatę į 
Anti-Nazi konferenciją į 
Chicagą, bet tolima kelionė 
padarytų daug išlaidų, tai 
nutarta pasiųsti pasveikini
mą su $5.

17 dieną sausioTarptauti- 
nis Susiedijos moterų klu
bas ir Emma Lazarus klu
bas surengė gana interesin
gą pobūvį. Kalbėjo iš Pietų 
Afrikos atvažiavęs dvasi
ninkas Gladstone Nilabati, 
kuris S. Afrikoje darbavosi 
dėl afrikiečių laisvės, 
bar Nilabati lanko 
College. Jis kalbėjo 
įdomiai apie Afrikos

Moterims,' kovotojoms už 
taika, Kanados “Liaudies 
balsui”.

Nariai užsimoka savo mo
kesčius ir tikimės, kad Yu- 
caipos kp. vėl liks garbės 
kuopa 1965 m., nes atrodo, 
kad visi nariai užsimokės 
sausio mėn.

Pirmininkė pranešė, kad 
jau yra parduota 20 “Vil
nies Kalendorių” ir užsaky
ta jų daugiau.

Susirinkimas įvyko pas
Demenčius stuboje. Didžiai * sios spalvos biednų žmonių 
ačiū draugam už vietą ir gyvenimą. Jis sakė, kad ma- 
puikias vaišes (po susirin- | žiau negu vienas ketvirta- 
kimo). Sekantis susirinki
mas įvyks pas Pukius kovo 
14 d.

Aukojo “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimui po $5: 
Jonas Marks, J. M. Demen- 
čiai ir Jonas Žekas. Po $2: 
K. A. Pesliai, A. D. Shultz 
ir J. B. Damušiai; J. M. AI- 
vinai $1.75;V. N. Sedgwick 
$1.25. Po $1: K. A. Ziksai, 
M.A. Pūkiai, Julia Paulaus
kienė, Jurgis Šidlauskas, J. 
M. Palukaičiai ir J. A. Ru- 
ssai.
Pavienų $30, iš kp. $10. 
Viso $40.

Kadangi Betty Damušie- 
nė yra detroitietė, tai lau
kia svečių iš Detroito—Ma
sių ir advokatės Stepanės 
Masytės atvykstant. Žino
ma, mums visiems bus ma
lonu su jais pasimatyt^ 
Praeitą rudenį malonu bu
vo sutikti ir kalbėtis su 
Budriais^ chicagiečiais. Yu-

Da- 
Yale 
labai 
tam-

Worcester, Mass.

Brangioji Helena!
Širdingai dėkoju ums už 

laišką ir visas naujienas. 
Mes visi labai apsidžiau
gėm sužinoję, kad šiais ju
biliejiniais metais Jūs žada
te vėl aplankyti mus ir dar 
su savo dukra ir sūnaus 
žmona . Mes iš anksto dė
kojame Worcesterio Aido 
choro dalyviams ir visiems* 
Amerikos lietuviams už tokį 
gražų sumanymą atsiųsti j 
Lietuvą jubiliejaus proga 
grupę dainininkų. Mes ti
kime, kad Jūs savo sumany
mą įvykdysite ir mes savo 
akimis pamatysime Jus ir 
išgirsime Jūsų žavingai dai
nuojamas lietuviškas ir ame
rikoniškas daineles. Lai
minga Jūs motina, kad tu
rite tokius gerus ir talen
tingus vaikus. Aš dažnai 
randu jų nuotraukas “Lais
vėje” ir skaitau aprašymus 
ir kartu su Jumis džiau-
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giuosi, kad tai mano gimi
nės.

Mes labai laimingi būtu
me. kad kartu su Jumis at
važiuotu ir Genė. Mama la
bai norėtų dar prieš mirtį 
ją pamatyti. Nors ji šiuo 
metu sveika ir gerai atro
do, tačiau senatvėje sunku 
pasakyti, kas ir kurią dieną 
gali atsitikti. Todėl, jei Jūs 
galite, padarykite, kad ji 
kartu atvažiuotų.

Aš skaičiau “Laisvėje,” 
kad kelionė į Lietuvą gana 
brangiai kainuoja, todėl ne 
visiems bus prieinama. Ta
čiau mes nieko kito iš Jū
sų nelaukiame, tik kad ga
lėtume Jus savo akimis pa
matyti, pasikalbėti, išbu
čiuoti. Mūsų tauta labai 
ruošiasi šį jubiliejų iškil
mingai atšvęsti, ir mes būsi
me labai laimingi, jei kartu 
su mumis švęsite ir Jūs, 
mūsų brangieji. Taip pat, 
Jūsų labai lauks brolis Jo
nas Vilniuje. Aš net ir ne
žinau, kaip Jūs ir suspėsite 
visus savo gimines aplanky
ti.

Todėl linkime Jums, visai 
mūsų giminei ir visiems A- 
merikos lietuviams daug 
sveikatos, jėgų ir ištvermės 
Jūsų kilniame patriotinia-

dalis baltų žmonių valdo 
visus turtus, visas išdirbys- 
tes ir tik vieni baltieji val
džioje. Tamsiaspalviai ne
turi teisės balsuoti. Baltieji 
daro įstatymus labai žiau
rius, kuriuos tamsiasnalviai
turi pildvti. Už mažiausia j me darbe ir daug laimės as 
prasikaltimą imeta i kalėji- meniniame gvvenime.
mą. Ir patsai Nilabati išbu
vo kalėjime suvirš tris mė- 1 
nesiūs už laisvu minčių Šiauliai, 1965—I—8 
skleidimą. / A

Tamsios spalvos' žmonės < 
dirba baltiesiems žmonėms 
už mažą atlvginimą. Dau-|

Bučiuoiu visus!
Mariia Petraitiene

DIDŽIOJI AZIJA
Azija yra didžiausias pa- 

gelis tamsiu žmonių miršta • šaulyje kontinentas. Ji uži- 
iš bado. Vaikų didesnė pusė i ma 16,900,000 kvadratinių 
miršta iš bado nesulaukę | mylių plotą ir ten gyvena
vienų metų amžiaus. Ir vi
sokios ligos užpuola ir iš
marina juos.

Dėl baltųjų žiauraus elge
sio juodieji žmonės neap
kenčia baltų žmonių, o la-

daugiau kaip pusė viso pa
saulio žmonių, būtent 1,780,- 
000,000, Skaitlingiausia yra 
Kinija su 700.000.000 ir In
dija su 500,000,000 gyvento
ju..

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 26. 1965



JONAS GASIŪNAS

Praeiti prisimenant
(Tąsa)

z Man tai vis prisimena kitokia šven
toji traicė: cariniai valdininkai, dvarpo
niai ir kunigai. Tikrai jie stebuklingai 

•f engė darbo žmones, iki susilaukė atpildo, 
j- Antrojo pasaulinio karo metu valdinin

kų, dvarponių ir kunigų traicė ištikimai 
i padėjo hitlerininkams, po karo padėjo 
i banditams. Panemunio apylinkėje išau- 
' gę nužudytų kovotojų kapai liudija, kaip 

toji traicė stebuklus darė.
Bet dabar toji traicė su visais savo 

stebuklais amžinai dingo ir nieks jų ne
pasigenda. Liaudis be jų gali ramiau 
gyventi, smarkiau maršuoti pažangos 
keliu.

Pasimojome Ameriką pamatyti
Mano tėvų nuoširdus draugavimas su 

bežemiais Navuliais ir atjautimas vargs
tančiųjų pasiliko nepamirštas. Drau
gaudavau ne su turtingaisiais, o su ma
žažemiu ir bežemiu vaikais. Ir su tokiais 
pat vykau Amerikon, šetėkšnių A. Bu- 
teniukas, St. Staskoniukas, St. Speti- 
liukas, Pranas Pivoriūnas—tai buvo ma
no artimi draugai. Tai neturtingų tėvų 
vaikai.

Susitarėme sykiu visi važiuoti Ame
rikon. Bet Spetiliuką neišleidžia ponas, 
pas kuri jis tarnavo, nemoka jam už
dirbtos algos, sako, neišdirbęs viso se
zono negalįs gauti užmokesčio už atidirb
tą laiką. Visi organizuotai vykstame į 
dvarą ir net grasiname prieš poną pa
naudoti jėgą, jeigu jis neatmokės uždirb
to užmokesčio. Ponas tada nusileido.

Ruošiamės ilgon kelionėn. Mano mo
tina rauda, rūpinasi, kasTolimame kraš
te su manimi galės atitikti. Į Pasiekti 
Ameriką tai ne juokas! \

Bet kaip su kelionei pinigais? Bloga, 
kai nori ilgon kelionėn pasileisti, o nei 
rublio tam neturi. Pasiruošiame vieną 
pirmadienį su motina vykti Rokiškin. 
Tai buvo turgaus diena. Įsidėjome veži
man ką nors parduoti. Mamytė veda iš 
karvidės geriausią karvę. Gaila su ja 
atsiskirti. Toji karvė buvo didžiausia 

, visiems patieka, nemažai pieno duodavo.
O dabar jos jau nebėra.

Rokiškyje pardavę visų mylimą kar- 
i vę ir kitus dalykėlius, motina papirko 
~ man drabužių eilutę ir dar ką kelionei. 

Nuliūdę namo važiuojame. Žinome, kad 
, likusių rublių kelionei nepakanka. Kas 

daryti ?
Už dienos kitos agentui įdavėme rank

pinigius ir sutikome paskutinius atmo
kėti ta diena, kai man teks išvažiuoti 
iš namų. Bėgu ieškoti paskolos. Mano 
gerai pažįstamas šatekšnos miško sar
gas Neniškis sutinka paskolą duoti, bet 
nori, kad vekselį pasirašytų du liudinin
kai, kurie taipgi turi imti atsakomybę už 
paskolą.

Dėdes Grižą ir Staskonį prisiprašau 
būti liudininkais. Tai buvo daug vargo, 
kol galų gale jie vekselį patvirtino. Ta: 
da pasijutau esąs laimingas. Kelionė 
Amerikoj užtikrinta. Vykstu drauge su 
savaisiais draugais.

1913 metų apie birželio vidurį visas 
mūsų būrys, prie kurio dar keletas vai
kinų ir mergaičių prisidėjo, linksmai 
traukiame Panemunėlio stotin ir iš ten į 
Rygą, kur gausime laivą.

Dar noriu savo skaitytojui priminti 
vieną man sukrėtimą, kai pinigų sko
lintojas Neniškis, liudininkai Grižas ir 

• Staskonis griežtai reikalavo, kad pasko
los vekselis būtų klebono ranka pasirašy
tas, tai tada būsiąs šventesnis ir pamač- 
lyvesnis. Norėjau įkalbėti, kad valsčiaus 
raštininko pasirašymas gali būti net ge
resnis, bet jie nesileido ir kalbėti. Bi
jojau, jeigu klebono neras klebonijoje, 
tai vekselis paliks be parašo, aš negaur. 
siu pinigų ir negalėsiu su savo draugais 
kartu Amerikon vykti. Tai man būtų di
džiausia nelaimė.

Pakinkiau arklį į bričką, sudėjau savo 
keliones bagažą ir juos su motina išlei- 
džiau į kleboniją. Kai jie išvažiavo, tai 
aš atsisveikinau su broliais ir seserimis 
ir pasileidžiau šetekšnių kaimo link. Ten 
jau radau susirinkus į išleistuves. Visa 
grupė stotin pėsčiomis traukia, o kelio
nės bagažą veža vienas arklys.

Dainuodami “Sudiev Lietuva, man 
linksma buvo” pasiekėme Pnaemunėlio 
stptį. Susirinko nemažai palydovų. O 
man vis rūpi, ar maniškiai ras namuose 
kleboną. Matau, jie linksmai nusiteikę 

. grįžta iš klebono. Sako, viskas dabar 
tvarkoje. Vekselius “šventa” klebono 
ranka patvirtino, už tai klebonas gavo 
porą rublių. Patenkintas klebonas, 

patenkintas skolintojas, patenkinti liu
dininkai, veikiausia patenkinta ir mo
tina.

Rygoje papuolame kalėjiman
Ant rytojaus traukinis pasiekė Rygą. 

Rygoje agentūra apgyvendina mus vie
name tuščiame didžiuliame kambaryje, 
kuriame sutalpinta, suguldyta ant grin
dų apie porą šimtų, laukiančių sekamo 
laivo vykti Amerikon. Ten turėjome 
išbūti keletą savaičių, iki gavome užsie
ninius pasportus ir vietos rusiškame lai
ve “St. Stanislav.”

A. Butėnas, pirmiau Rygoje gyvenęs, 
mums daug pagelbėjo susipažinti su 
miestu. Kiti visi nebuvo kiek didesnio 
miesto matę. Buvo viskas nuostabu: 
aukšti mūriniai namai, elektriniai tram
vajai, elektros šviesos, didžiulis judėji
mas. Negalime viskuo atsistebėti. Dau
guvos upė pilna įvairiausių laivų. Upė 
milžiniška, kokios niekur nesame matę. 
Pontaninis ir geležinkelio tiltas, tai 
mums tikras stebuklas. Argi gražiau 
kur nors sviete gali būti?

Vieną dieną iš pat ankstyvo ryto vand- 
ravojame Dauguvos paupiu ir dar už
traukėme lietuvišką dainelę. Kaip be
matant atsirado keletas žandarų, mus 
apsupo ir varo į policijos nuovadą. Su
grūdo į baisiai smirdantį kalėjimą ir už
darė. Reikalaujame paaiškinimo, kodėl 
mes esame kalėjime uždaryti. Sako, va
rys mus namo “paetapu,” nuo kalėjimo 
į kalėjimą. Baisiai mus nugązdino.

Už kelių valandų pradėjo mus šaukti 
prie vieno nuovados viršininko, kuris 
klausinėja, kokiais reikalais mes čia lan
komės, iš kur paeiname. Surašė pro- 
tokolan visą mūsų istoriją. Tik tada pa
šaukė visai vakare mūsų agentūrą ir 
viskas tuo pasibaigė. Atidarė kalėjimo 
duris ir įsakė ramiai eiti savo agentu- 
ron, jokio triukšmo nekeliant.

Tada sužinojome, kad mus uždarė ka- 
lėjiman už dainavimą, kurį policija įskai
tė triukšmavimu gatvėse. O kadangi 
pas mus nerado pasportų, kurie tuo me
tu buvo perduoti gubernatūros raštinėn, 
tai ir grąsino “paetapu” mus namo grą
žinti. ' Vėliau buvome atsargesni, nes 
jeigu kitą syk būtume papuolę kalėj i- 
man, tai galėjo nubausti piniginiai. O 
tuo metu kiekvienas dar likęs pas mus 
rublis buvo labai brangus.
Pirko laikrodėlį, gavo muilo gabalėlį
Dauguvos paupiu bemaršuodami atsi

dūrėme talkučkoje (rinkoje). Mus greit 
apspito įvairių dalykėlių pardavinėto
jai. Siūlo pirkti visokių gražių prekių. 
Mato jie, kad mes ne miesčionys, tai ge
riausia negudrius vaikėzus pasigauti į 
savo bučių. Na, vieną ir pasigavo.

Grįžtant atgal vienas draugutis net 
ašarodamas skundžiasi apgautas. Gir
di, sukčius parodęs gražų laikrodėlį ir 
ne bet kokį, auksinį, su daugeliu akme
nų, tik pirk už tris rublius. Pasigvošė 
pirkti. Pinigus pasigrobęs sukčius pa
davė pirkikui gražiai suvyniotą “laikro
dėlį” ir tuoj dingo iš akių. Džiaugda
masis atsivynioja, na, žiūri ir netiki: 
mažytis muilo gabalėlis. Bėgiojo jis po 
talkučką, bando sukčių atpažinti, bet jis 
buvo visai pranykęs.

Gailėdamiesi draugo, nesmagiai jaus
damiesi grįžome kvateron. Patyrėme, 
kad daugelį važiuojančių Amerikon suk
čiai lengvai apgauna, iš kai kurių net 
paskutinius rublius išvilioja. O jeigu ne
turi 50 rublių su savimi ir neturi kas 
tave kviečiasi ir ima už tave atsakomybę, 
negali net į laivą įeiti. Vienam kitam 
taip atsitiko. Jie šaukėsi į namus pa
galbos ir turėjo „pasilikti Rygoje, iki gaus 
pagalbą iš namų.

Tarybų Lietuvos organizuojamo moterų 
suvažiavimo emblema

Agentūroje gauname pranešimą, kad 
turime vykti gubernatūros raštinėn už
sieninių pasportų atsiimti ir kad už die
nos kitos iškeliausime. Taip ir buvo. 
Prekybinis “St. Stanislav” laivas iš Dau
guvos išplaukė j Baltijos jūrą, už dienos 
pasiekėme vokiškąjį Kielo kanalą ir 
įplaukėme į Šiaurės jūrą. Kanalu 
keliauti buvo puikiausia. Pakraščiais 
vokiečiai žemdirbiai mūsų laivą pralei
džia sveikindami, mojuodami, linkėdami 
laimingos kelionės.

Pasiekę Olandijos uostamiestį Roter
damą, perėję per egzaminacijų šerengą, 
gydytojams patikrinus mūsų akis, lipo
me į milžinišką laivą Volturno, kuris j 
aštuonias dienas mus atyežė į Kanados 
uostamiestį Halifaxa. Laivu kelionė bu
vo nelengva. Porą dienų laivą mėtė vėt
ra. .Visus keliauninkus tada laikė už
darę viduje, niekas laukan negalėjo iš
eiti.

Pirmą kart laivu vykstant, kai tokios 
audros jį daužo ir mėto, žinoma, visus 
baisiai išgązdina ir kai kuriuos sąmišin 
įvaro. Mačiau, daugelis keliauninkų va
landas ant kelių išklūpojo, rožančius 
varstydami, “šventas” giesmes giedoda
mi, savo dievulio šaukdamiesi paaglbos, 
kad jis laivo nenuskandintų, kad jis aud
ras sulaikytų. Kai audros sumažėjo, tai 
tie patys dar daugiau “dievo galybe” įsi
tikino, dar smarkiau meldėsi.

Už poros savaičių tas pats “Volturno” 
laivas, plaukdamas iš Roterdavo į Ame
riką, užsidegė ir nuskendo. Ne visi ke
liauninkai buvo išgelbėti, nemažai jų su 
laivu nuskendo. Žinoma, ir tada dauge
lis prašė savo dievo apsaugos, bet jų 
dievulis nieko nepadėjo: bedegdamas lai
vas nugarmėjo į Atlanto dugną...

Mes buvome laimingi, kad išvykome 
kiek anksčiau ir be jokio pavojaus pa
siekėme Amerikos krantus.

Rii'- dxupixii

Kalifornijos universiteto studentų sąjūdis 
del laisvo žodžio

suoti, sulaukus prezidenti
nių rinkimų. Likusieji stu
dentai universiteto kieme 
laikė susirinkimus, * tarėsi, 
kaip prisidėti prie ugdymo

Didžiumoje J. A. Valstijų 
gyventojai savo mokestimis 
palaiko vien tik pradines ir 

( vidurines mokyklas ir jų 
vaikams tose mokyklose 

, mokslas yra veltui.
Kalifornijoje ir, regis, kė

lė toje kitų valstijų, prie 
pradinių mokyklų, gyyento- 
jai palaiko ir aukštąjį moks
lą — kolegijas, gimnazijas, 
universitetus. Tokių valsti
jų gyventojų vaikams visas 
mokslas yra nemokamas.

Kai ja umokslas yra vi
suomenės pinigais palaiko
mas, tai aišku, kad visuo
menė turi ir vadovauti jam.

Pas mus, Kalifornijoje, 
mokslui vadovauja Regentų 
Taryba. Ją sudaro 8 vals
tijos valdžios viršininkai: 
gubernatorius, gubernato
riaus pagalbininkas, Seime
lio pirmininkas, Visuomeni
nės Instrukcijos pirminin
kas, Agrikultūros Tarybos 
pirmininkas, San Francisco 
Mechanics Inst, preziden
tas, Universitetų Alumni 
Asociacijos prezidentas ir 
universitetų prezi d e n t a s. 
Prie šių narių, gubernato
rius paskiria dar 16 narių. 
Tad Regentų Taryba susi
deda iš 24 narių. Guberna
toriaus paskirtų narių ter
minas tęsiasi 16 metų.

Kas jie per vieni?
Dabar peržvelkime guber

natoriaus paskirtų asmenų 
sąstatą:

Edwin W. Pauley — žiba
lo trusto žmogus, preziden
tas Pauley Petroleum, Ine.

Donald H. McLaughlin — 
Homestake Mining Co. ta
rybos prezidentas, direkto
rius šių konlpanijų: San 
Luis Mining Co., Interna
tional Nickel Co., Corro de 
Pasco Corp., Bunker Hill 
Co., Western Air Lines, 
American Trust Co. ir Em
pire Trust Co.
Edward W. Carter — pre

zidentas Broadway Hale 
Stores, Inc. (Ši kompanija 
turi viso 25 krautuves.)

Dorothy B. Chandler ~

LOPŠINE
Jau už miškelio saulė užsnūdo,
Skuba paukšteliai lizdan.
Miki, vaikeli, mano lakštute, 
Laikrodis muša: din-dan, din-dan. . .

Vėjas sūpuoja berželį žalią,
Beldžia šakelė langam
Miki, vaikeli, mik, sūneli,
Laikrodis skamba: din-dan, din-dan...

Poilsį saldų naktis tau žada, 
žiūri žvaigždelė veidan.
Ji tavo laimę, vaikeli, mato,
Laikrodis skaito: din-dan, din-dan. . .

Rytą pažadins tave lakštutė, 
Būsi lakštutė tu man.
Miki, miegoki, mano geruti,
Laikrodis muša: din-dan, din-dan...

Saulė užsnūdo,
Baigės diena.
Miki vaikuti,
A-a, a-a, a-a...

Jonas Lapašinskas

ŽIEMA

Lietuvoj ruduo jau baigės,
Gal išėjo pasilsėti,
Vėl iškrito baltos snaigės, 
Kaip grūdais laukai užsėti. \

Jau ruduo atostogauja, 
Ilsės tris šimtus dienų;
Mums paliko aukso saują, 
Daug brangiųjų dovanų.

žiema velka baltu rūbu
Mūsų sodus ir miškus,
Lyg jaunamartę į šliūbą,
Ir gražu gyventi bus.

z Darbo dienos nesustoja,
Neatšaldo mūs širdies, 
Mūsų viltys vien taikoje, 
Dėl gražesnės ateities!

Vikt. Tatarėmis
1964 m., Lietuva

profesoriais per arti dvejus 
metus. Kol Kalifornijos 
valstijos teismuose klausi
mas buvo rišamas, profeso
riai vis pralaimėjo. Bet 
kada pasiekė JAV federali- 
nį teismą, tada profesoriai 
laimėjo.

Federaliniame teisme bu
vo atrasta, jog reikalavi
mas, kad profesoriai pasi
rašytų “ištikimybės aktą,” 
buvo prieškonstitucinis rei
kalavimas.

Teismas patvarkė, kad 
universitetas grąžintų pro
fesorius į tas vietas, iš ku
rių jie buvo pašalinti, ir 

■■ kad jiems algas užmokėtų 
nuo tos dienos, kada jie 
buvo pašalinti.

Priteisimas profesoriams 
atmokėti algas ir bylinėji
masis teismuose per porą 
metų padarė didelius iškaš- 
čius šios valstijos piliečiams. 
Ir universiteto vardas be 
galo nupuolė. Net komer
cinė spauda tada rašė, kad 
universitete iš kitų šalių 
studentų skaičius skanda- 
liškai sumažėjo.

Studentai kovojo už 
civilines teises

Praėjusiaise metais, užsi
liepsnojus kovoms už civi
lines teises pietinėse valsti
jose, universiteto studentai 
pradėjo rinkti drabužius, 
pinigus ir kitokią pagalbą 
ten gyvenantiems ir kovo
jantiems negrams. Daug , 
studentų važiavo į pietines 
valstijas, drąsino, ragino 
negrus registruotis ir bal-

žmona “Los Angeles Times” 
(stambaus komercinio laik
raščio) leidėjo. Jis pats taip 
pat yra stambus žemvaldis, 
turintis dominuojančius in
teresus Toj on Ranch Co. ir 
Southwestern Land Co. Be 
to, jis žinomas kaip bankie- 
rius ir turintis interesus 
Santa Fe geležinkelio kom
panijoje.

Catherine C. Hearst — 
žmona Randolph Hearst, 
žinomo laikraštinio trusto 
savininko.

Samuel B. Mosher — Sig
nal Oil & Gas Co. vykdo
mosios tarybos viršininkas, 
direktorius Mexican - Ame
rican Independent Co., 
Southwest Exploration Co. 
ir American Independent 
Oil Co.

John E. Canaday — vice 
prezidentas Lockhead Air
craft Co., o paskutiniu lai
ku besiplečiančios į terhio- 
nuklinę industriją.

Philip L. Boyd — buvęs 
raštininkas Chamber of 
Commerce, žemvaldis, di
rektorius Security First Na
tional Bank of Los Angeles.

Norton Simon—preziden
tas Hunt Food & Indust
ries, Ine.; direktorius pub
likacijos McCall Corp, ir 
direktorius Pacific Inter- 
fic Railway Co.

William R. Roth — direk
torius Matson Navigation 
Co., prezidentas Pacific Na
tional Life Assurance Co., 
direktorius Pacific Inter 
mountain Express Co., U. S. 
Leasing Corp., Mandrel In
dustries ir Atheneum Pub
lishers.

Elinor Raas Heller—naš
lė. Jos vyrui mirus, ji bu
vo paskirta užpildyti jo vie
tą regentų taryboje. Edw. 
H. Hellėr buvo direktorius 
Wells Fargo banko, Union 
Trust Co., Bankers Invest
ment Co., State Guaranty 
Cp. Mirdamas paliko jai 
stambius investmentus 
American President Lines, 
Permanent Steamship Co., 
Circus Food Incp., Pema-1

nent Cement Co., Schwa
backer Co.

William K. Coblentz—ad
vokatas, žinomas kaip stam
bių žemvaldžių atstovas ir 
direktorius Hollister Land 
Co., taipgi direktorius Ad
vance Materials '& Process
ing Co. ir Kimbell Mfg. Co.

William E. Forbes—pre
zidentas Southern Califor
nia Music Co., stambiais 
ryšiais susirišęs su radiju 
ir televizija.

Frederick G. Dutton ir 
Lawrence G. Kennedy—ad
vokatai.
Cornelius J. Haggerty — 

vienintelis atstovas nuo 
darbininku. Jis atstovauja 
AFL-CIO.

Sąrašas rodo, kad Regen
tų Taryba susideda iš at
stovų bei savininkų galin
gų trustų, bankų, industri
jos, žibalo, publikacijos, lai
vyno ir t. t. Bet kiek tie 
žmonės yra kompetentiški 
atstovauti aukštam moks
lui, jų gyvenime nesimato 
ženklų.

Aukštųjų mokyklų fakul 
tetas (profesoriai, dėstyto 
jai) yra skaitomi tų mo
kyklų administra tyvinii 
kūnu; jie laiko susirinki 
mus, juose svarsto moks!' 
ir su juo susijusius reik? 
lūs, jie stebi santykius tai” 
fakulteto ir studentų ir rū 
pinasi juos palaikyti tinka 
moję nuotaikoje. Bet fa
kultetas neturi sprendžia
mo balso — sprendžiame 
balsą turi tik Regentų Ta 
ryba.

Profesoriai kovojo prieš 
k makartizmą

Makartizmo laikais, atsi
mename, Regentų Taryba 
pasimojo priversti profeso
rius pasirašyti “ištikimy
bės aktą” (loyalty act). 17 
profesorių atsisakė pasira
šyti; už tai jie buvo paša
linti iš universiteto. Profe
sorių pašalinimo teisėtumo 
klausimas atsidūrė teisme.

Regentai bylinėjosi su

4 p.-Laisvė (Liberty)—Ant

veikimo už civilines laisves, 
kaip gelbėti tiems, kurie jau 
darbuojasi tų kovų sūku
riuose.

Regentų Tarybai tas bai
siai nepatiko. Tuojau buvo 
uždrausta studentams ves
ti rinkliavas, laikyti pasi
tarimus universiteto žemė
je (kieme). Net uždrausta 
studentams ir ta kiemo vie
ta, kuri, per neatmenamus 
desėtkus metų, buvo skirta 
jų susirinkimams. Dabar 
jiems leista susirinkti tik' 
prie administracijos namo 
laiptų, ir jei turės kokius 
nusiskundimus, ten pat 
įteikti administratoriui 
(parsidavėliui regentams).

Studentų pasipiktinimas
Studentus uždegė milži

niškas pasipiktinimas. Jų 
o rganizaci j a—“FreCSpeach 
Movement” (Laisvo žodžio 
Sąjūdis) spontaniškai pa
augo — į jį įstojo tūkstan
čiai studentų.

Gruodžio 3 d. prie admi
nistracijos namo laiptų su
sirinko keliolika • Tūkstan
tių studentų įteikti savo 
protestą administratoriui. 
Bet administratorius ir šta
bas užrakinėjo kabinetų ir 
•aštinių duris, pasišalino.

Kelių aukštų namo kori- 
lorius ir laiptus užpildė 
■etudentai, į juos susigrūs- 
iami kimštinai. Jie pareiš
kė, kad tos vietos neapleis 
:.ki sugrįš administratorius.

Bet jiems neteko ten būti 
ilgai. Gubernatorius Ed
mund G. Brown įsakė Ber
keley ir artimų miestų po
licijai, visai valstijos polici
jai ir Home Guard skubiai 
uribūti ir išmesti studentus 
iš administracijos namo.

Per kelioliką valandų stu
dentai buvo policijos velka
mi laiptais žemyn, metami 
i vežimus ir vežami į kalė
jimus. Šiuo vienu pasimoji- 
mu buvo viso areštuota 81 
studentas.

Kai tik areštai baigėsi, 
susirinko universiteto fa-

(Tąsa 5-tame pusi.)
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f (Tąsa iš ketvirto pusi.) 

k^ltetas. Tame susirinkime 
jie sudėjo savo nuosavybių vio tvirtai pastebėjo stu-

Didžiulis laimėjimas
Studentų vadas Mario Sa-

72 m. (Palaidota katalikų 
kapinės), John Kasputis, 72 
m., palaidotas protestonų 
kapinėse. Visi niekur ne
priklausė ir laikraščių ne
skaitė.

dokumentus, pinigus ir kas dentams neužpidegti laimė- Jonas Samulėnas sveiks- 
tik turėjo ką nors vertingo.' jjmo liepsna ir nesudegti jo- ta, bet labai palengva. Ti-
Šią sukauptą vertybę jie už-• 
statė ir išlaisvino visus ■ pažadai. Jis liepė studen- 
aręštuotus studentus. į tams laikytis vienybėje ir

Nereikia nė sakyti, kaip 1 būti pasiruošusiems stoti į 
šis fakulteto žygis pakėlė ' kovą, jei ateitis to pareika- 
moralę ne vien studentų j lauš, 
tarpe, bet ir plačioje visuo
menėje, ne vien čia vietoje, drąsa, karžygiškumu Kali- 
bet ir visoje šalyje. O Re- fornijos Universiteto 
gentų Tarybai parodė, kad 
tarp studentų ir fakulteto 
yra nesuardoma vienybė.

Solidarumas!
Ant rytojaus buvo penk

tadienis. Nors areštuoti 
studentai paleisti iš kalėji
mų ir tūkstančiai kitų stu
dentų, buvusių universiteto 
kieme, bet universiteto kam
bariuose suolai buvo tušti— 
tūkstančiai studentų stojo į 
protesto streiką prieš Re
gentų Tarybą, prieš guber
natorių. Prasidėjo nauji 
areštai; areštuojami buvo 
streiko vadai, organizato
riai, kalbėtojai. Iki vakaro 

. areštuotų skaičius pakilo 
jau iki 800! Į

Plaukia telegramos, rezo- ’ vokatų,

pažįstamas Waterburio ir 
New Haveno apylinkėje, tu
rėjo mažą spaustuvėlę sa
vo namų rūsyje ir spausdin
davo mažus darbelius orga
nizacijoms.

Po pietų su savo senu bi
čiuliu ilgai kalbėjomės apie 
pergyventą praeitį Connec
ticut valstijoje. Jis suminė-

, je, nes iki_ šiol laimėti tik, kimės, kad ateityje bus svei-
V. J. Pshalgauskas 1 jo dar vieną savo pažįsta- 

ma iš W a t e r būrio — Si- 
manauską. Sutikau vieną 

| plieno darbininką iš Wor- 
| cesterio — Juozą Rėklaitį. 
Mudu daug metų išdirbome 

’ American Steel & Wire Co. 
Nors oras ir buvo į Turėjome daug ką pasikal- 

l sim-

Su nuostabia vienybe,

kesnis.

Worcester, Mass.
Sausio 17 d. įvyko L.S.D. 

Moterų komiteto surengtiĮ O AA* V V^A t^AVV^vO S tU“ I . _

dentai nugalėjo galingą P^tus. 
žmonijos priešą, laikantį sa^as, bet gerų musų . 
savo rankose gamtos tur- P^Ukų nesulaikė skaitlin
es, auksą, industrija, mili- sveciP- susirinko. Pietus 

buvo skaniai pagaminti, vi-
I • V • • 1 • 1 • i

žmonijos priešą 
savo :

tarizmą, policiją, orlaivyną 
ir, pagaliau, dar atsiduo
dančią fašizmu smarvę.

Negalima praleisti nepa
sakius, kad studentams su
teikė be galo aukštą mora
linę paramą užtarimai jų 
kovai, atėję nuo visos šalies

i bėti iš praeities.
Tą dieną oras pasitaikė 

I tiesiog nefloridiškis — šal
tokas. Iš sausio 17 į 18 d. 
mūsų Floridą užgulė toks 
šaltis, kad turėjome ieško
tis šilčiausių drabužių ir

fakultetų, nuo profesinių 
sąjungų, nuo individualų, 
visuomenininkų, : 
patyrusių, atsidavusių vei
kėjų, dalyvaujančių civilinė
se kovose, ir keli desėtkai 
šios apylinkės pažangių ad- 

kurie kiekvienos 
liucijos iš visos šalies. Pro-:k°vos sūkuryje stovėjo stu-l 
testuoja profesinės sąjun-, dentų eilėse ir saugojo jų ■ 
gos, kolegijų, universitetų teises.

si svečiai buvo pilnai paten
kinti.

“Laisvės 3 nr. tilpusioje
mano korespondencijoje ne- i ledą skusti nuo automobi 
paminėjau geros darbiniu- lių langų. J. šukaitis 
kės, pažangių organizacijų 
rėmėjos, Demikienės. Demi- 
kienė ne tik su darbu prisi
deda, bet ir su nemaža au
ka. Ir šiame parengime jos 

j kepti pyragai buvo gražūsV i • 11V |7 U1 r J vįasytojų, «r skanūs#

Atolasfakultetai, studentų organi
zacijos, visuomeni n i n k a i, 
rašytojai—visi smerkia Re
gentų Tarybą ir gubernato
rių.

Tiktai Will/amo Knowlan- ; rūpinęs stoka vandens. Per
do leidžiamas laikraštis — 
“Oakland Tribune” spausdi
na regentų vardus, adresus 
ir savo skaitytojus ragina 
siųsti jiems telegramas, 
raginančias nepasiduoti stu
dentams.

Tas laikraštis dabar pi-; Whillom Park 
kietuojamas kiekvieną šeš
tadienio popietę. 

f

Profėsoriai su studentais
Gruodžio 18 d.* universite- nebuvo, 

to fakultetas susirinko. Iš ■ . 
devynių šimtų fakulteto na- ’ 
rių, 800 pasisakė stovį su! . _ 
j 
rinkas studentams laimėji- i kelčmisj1* geležinkeliais per 
mas, kuris nuskambėjo per'suvn's b mylias ir suteikė 
visą šalį, per visą pasaulį. ! Leominsteriui vandenį.

Bet, kaip jau pasakyta, | sausio 18 visai mažai

i Fitchburg, Mass
Musu miestas labai susi- c

eita vasara buvo labai sau
sa. Žmonės laukė rudens su 
viltimi, kad bus lietaus, bet 
to nebuvo.

Leominster, Mass., perei
tą rudenį visai pritrūko i 
vandens, reikėjo imti iš j 

ežero, kur I 
j visuomet buvo maudynės, 
vanduo nešvarus gėrimui, 
bet ką daryti, kitos išeities 

, tai su pagalba 
Massachusetts gubernato- 

i riaus Peabody gavo iš vals- 
i tiojs įtaisymus ir medžiagą, 

studentais. Tai buvo milži- i nutiesė vamzdžius po kryž-

Pietų rengėjos ir gaspa- 
j' dinės buvo Meškienė, Ži

linskienė, Sabaliauskie n ė, 
; Pauliukaitienė, Šiupėnienė, 
i Petkūnienė, ir trys jaunos 
i draugės, ką patarnauja la
bai gražiai ne tik prie sta
lų, bet ir programoje, tai 
Helen Smith ir Irene Janu- 
li'enė su muzika ir daino
mis; taip pat ir Katrina 
Ausiejienė puikiai veikia.

Virš minėtos draugės ne 
vien tik LSD draugijai pa
tarnauja, bet ir L. D. Susi
vienijimui, Literatūros 
draugijai ii* mūsų gerai pa
garsėjusiam chorui.

Varde pažangių draugijų 
joms didelis ačiū.

LLD 11-tos kuopos pietūs
Sausio 31 d., 1 valandą 

įvyks pietūs. Pažangiečiai, 
kam “Laisvė” miela ir ap- 
švieta brangi, dalyvaukite;

tik regentai turi sprendžia
mą balsą. Jie apsvaigę ne
ribotais 
policijos

turtais, absoliute 
ir milicijos galia, 
savo pasimojimą

buvo lietaus bei sniego, van
duo nesidaugina.

Čionai kol kas darbai ei
na gerai. Miesto gyventojų 
1960 buvcC43,012, sausio 15 
d. vietinis laikraštis skelbė, 
kad užsiregistravę dėl be
darbių pašalpos yra 8363, o

varyti.
Bet, matomai, jie dar ne

pamiršo to kaulo, kuriuo 
paspringo pašalindami pro
fesorius anais metais. Tad Į kiek išbaigusių pašalpą, tai
nors studentų reikalavimai; neskelbia, 
dar toli nuo 'įvykinimo, bet 
kaunseleris jau pašalintas. 
Pasiteisinant, kad jis buvęs 
nesveikas, jau per senas, ne
bepajėgiąs suprasti studen
tų, fakulteto, jau nebesuge
bėjęs palaikyti sklandžius 
Ryšius tarp universiteto są- 
fljfato ir Regentų Tarybos, 
ir dėl to įvykusios klaidos, 
ne'susipratimai. Esą, vis
kas būsią persvarstyta ir 
dedamos pastangos atsteig- 
ti laisves studentams uni
versiteto kieme.

Vandalizmas ir apiplėši
mai eina visu smarkumu. 
Vietinis laikraštis skelbia, 
kad vien tik gruodžio mė
nesį apiplėšimų buvo suvirs 
penki tūkstančiai dolerių.

Čionai senosios kartos- 
lietuviai baigia išnykti. 
Pereitą gruodžio mėnesį pa
laidojom net tris lietuvius: 
Oną Piliponienę (Rama
nauskaitę), 73 m.; Magda
leną Žemaitienę (Tamkus),

Atrodo, tarytum čia šoka visa Lietuva.

Klaidos Atitaisymas
BRIDGEPORT, CONN.
“Laisvės” Nr. 5 šių metų 

mano aprašyme Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos pa
sakyta būk pirmininku iš
rinktas J. Mockaitis, o tu
rėjo būti F. Mockaitis, kas 
reiškia Feliksas.

J. J. Mockaitis

Briuselis. — General Mo
tors Co. statys Belgijoje 
automobilių gaminimo fab
riką už šimtą milijonų dole
rių.

Pekinas. — Kinijai stoka 
traktorių, kurių yra 100,- 
000, gi šalyje yra 74,000 di
delių komunų.

Kambo-
vyriausybės vada

vyks

Pnompenhas. — 
džos
princas Sihanoukas 
Tarybų Sąjungą.

s
i k-

Brockton, Mass.
Parengimas—balius

Montellos Vyrų Dailės 
grupė rengia balių—“šu- 
rum-burum”, kuris įvyks gijų parengimas yra nukeltas į Sau- 
sekmadienį, vasario 21 d 
Lietuvių Tautiško 
viršutinėje svetainėje, 668 
N. Main St., Montelloje. 
Pradžia 3:30 valandą po 
pietų. Įžanga suauguseiems 
50 centu.

Bus muzika šokiams, vy
rų grupė dainuos naujas 
dainas. Bus atiti n k a m o 
maisto. Rengėjai kviečia 
atsilankyti.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Planuojama surengti paniuko 
Sausio-Jan. 31 d. neįvyks dėl tos 
priežasties, kad Stoughtono drau-

•>
Namo

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, vasario 1 d. Jau ne
mažai narių pasimokėjo 
duokles už 1965 metus, bet

į dar yra ir nepasimokė jusiu. 
Prašomi ateiti į susirinki
mą ir pasimokėti.

’ CD 7 «7

žinote, kad labai daug kai-\ 
nuo j a spausdinimas gerų 
knygų ir mūsų laikraščio. 
Taigi sausio 31 dieną l.val. 
įvyks gardūs pietūs, ten 
jums visiems bus gera pro
ga prisidėt ir pa vemt plėti
mą kultūros ir apšvietos. 
Parengimas bus 29 Endicott 
St., Worcester, Mass. LLD 
visus kviečia dalyvauti.

LDS 67 kuopos susirinki
mas įvyks vasario 4 d. Na- 

i riai raginami patikrinti 
! knygutes, kaip stovi su pa
simokė jimu duoklių. Atmin
kite, kad užvilkdami duok
les galite susispenduoti ir 
negauti pašalpos, jeigu su- 
sirgtumėte.

MIAMI, FLA.
Gimtadienis ir linksmi 

susitikimai
Sausio 17 d. L. S. Klubo 

bankete mūsų geras choris
tas ir muzikos entuziastas 
Antanas Bubelis minėjo sa
vą j į gimtadienį. Skersai 
svetainę bubvo gražiai pa
ruoštas stalas, prie kurio 
sėdėjo mūsų Antanas ir jo 
šeima — vaikai ir anūkai.

Garbė Antanui už tokią 
išgyventų metų krūvą ir to
kios gražios šeimos išauk
lėjimą. Aido choras sveiki
no savo gerą narį, sudai
nuodamas gimtadienio dai
ną ir porą kitų linksmų 
liaudies dainelių.

Antanas, pažymė d a m a s | 
šį svarbų gimtadienį, paau-. 
kojo po $25 chorui ir L. S. j 
Klubui. Choristai ir klubie- 
čiai sveikino Antaną aplo
dismentais.

Baigiant pietauti, Mary 
Koch prabilo per garsiakal
bį, pranešdama, kad šiame 
bankete randasi svečių iš 

šiau- 
Tarp iššauktų var-

Žiemai atėjus daug žmo
nių serga visokiomis sloga- 
mis - šalčiais. Daug serga 
nauja šalčio liga— gerklės 
įdegimu. Nors ir pas gydy- 
tbjrp'kreipėsi, bet kai kurie 
sirgo po'4 savaites.

sio-Jan. 31 d. Visi važiuokime į
Stoughtona. Rengėjai. (7-8)

STOUGHTON, MASS.
Stoughtono Lietuvių Draugijų 

namo parengimas Sausio-Jan. 24 d. 
dėl blogo oro neįvyko, todėl yra 
nukeltas į Sausio-Jan. 31 d., pra
džia 2 vai. popiet. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

Rengimo Komisija (7-8)

WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau- 
■ gija rengia pietus Sausio-January 24 
dieną. Pradžia 1 vai. Vieta—Lietu
vių salėje, 29 Endįcott St. Bus 
“Turkey Dinner” už labai žemą 
kainą. Bus ir meninė programa.

Visus /kviečiame atsilankyti.
Moterų grupė (6-7)

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų Susirinkimai

LLD 6 kp. mėnesinis susirinki- 
j mas jvyk\ pirmadienį, Vasario-Feb. 
j 1 d. LietyTaut. Namo kambariuose, 

8 Vine t/t., Montello, pradžia 7 vai. 
vakare.

LDS 67 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks • ketvirtadienį, Vasario- 
Feb. 4 d. toj pačioj vietoj, 7 vai. 
vakare.

Kuopų nariai prašomi nepamirš
ti ateiti į šiuos susirinkimus pra
džioje motų pasimokėti - savo duok
les.

Geo. Shimaitis (7-8)

Draugiška popietė—suėjimas 
sų spaudos reikalais — įvyks 
madienį, Sausio-Jan. 31 d., 2 
popiet Liet. Taut. Namo 
riuose. Bus užkandžiui, 
Pasikalbėsime “Laisvės” 
reikalais, padiskusuosime 
turinį.

! Ateikite visi “Laisvės”
jai, spaudos mylėtojai. Įėjimas ne-

. mokamas. Rengimo komitetas
7-8)

mū- 
sck-

kamba- 
arbatos. 
spaudos 

apie jos

skaityto-

Prieš kokius 5 mėnesius 
čionai daugelis gaudavo iš 
Lietuvos “Tėvynės bąlsą”. 1 
Paskui nutrūko gavimas. 
Užklausus leidėjų, jie atsa
kė, kad siunčia, kaip siun
tė.

Todėl skaitytojai nutarė 
eiti į paštą teirautis: kodėl 
jie negauna jiems siunčia
mo laikraščio.

George Shimaitis

— BALTIMORE, MD.
LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, vasario 6 d., 2 vai. po
piet, 2219 W. Pratt St.

Kviečiame visus narius dalyvauti, 
turėsime svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi jau laikas pradėti duokles 
mokėti už 1965 metus. (7-8)

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Amerikos Choriečių B- 
ves, inkorp., susirinkimas įvyks 
sekmadienį, Sausio-Jan. 31 d., 157 
Hungėrford St., 2 vai. popiet.

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Turėsime išrinkti valdybą 1965 me
tams yra ir kitų • reikalų.

Valdyba (7-8)

PHILADELPHIA, i
HELP WANTED~MALE

BODY SHOP MAN. With tools 
ready-willing-able to manage body 

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

(3-7)

AUTOMATIC TRANSMISSION 
MECHANIC. Thoroughly exper- 

! ienced in all makes „ and models. 
I Apply in person. ROY’S S & K AU
TOMATIC, 241 W. White Horse 
Pike. Berlin, N. J. or call 783-5980.

(3-7)

TSRS spauda primena 
Churchillo elgesį

Maskva. —Tarybų Sąjun- 
i jungos spauda, ypatingai 
“Krasnaja Zvezda” dien
raštis, priminė W. Churchil- 
lo žalą, kurią jis padarė Ta
rybų Sąjungos žmonėms.

Nuo pirmųjų Rusijos re
voliucijos dienų Churchillas 
suokalbiavo prieš tarybinę 
valstybę. Antrojo pasauli
nio karo metu jis buvo vy
riausias kliudytoj as atida
rymui Antrojo fronto.

Po karo, kada Anglijos 
žmonės išsirinko darbiečius, 

; tai 1946 metais jis, atvykęs 
į JAV, Fulton mieste, pa
skelbė Tarybų Sąjungai šal
tąjį karą ir išgalvojo “gele
žinę uždangą”.

Karačis.. — 14-kos metu 
mergina susipyko su tėvais, 
apsipylė karosinu ir suside
gino.

Berlynas. — Jungtinės 
Valstijos sunkvežimiais pri
statė į vakarinį Berlyną 
dar 340 kariu, v

Bona.—Ir Vakarų Vokie
tija duos socialistinėms ša
lims ilgam laikui kredito,

I nes to reikalauja jos indust- 
| rialistai.

Neapolis, Italija. — Po 
audros čionai nuskendo Va
karų Vokietijos laivas “Sce- 
tramper”.

PA. & VICINITY

, Help Wanted— Female

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

(5-8)

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

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

(2-8)

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

(3 -7)

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

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

(3-7)

I------------------------------------4--------
WOMAN. General Housework. 

5 day week. Steady position. $40 per 
week. Near XA Bus, Elkins Park. 
Recent references . Call evenings.

, TU. 7-6379.

(7-8)

Madridas. — Ispanija vis 
reikalauja, kad Anglija pa
sitrauktu ir Gibraltaro 
tvirtumos.

Londonas. — 1964 metais 
pasaulyje padidėjo preky
bos laivų pardavimas.

STATEMENT

ARAMINGO SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION 
1900 E. Allegheny Ave., 

Philadelphia 34, Pa.

Statement of Condition 
As of December 81, 1964.

Savings Capital ...........  $1,992,767.19
First Mortgage Loans 1,931,688.10
Genera! Reserve

and Surplus ...... /... 184,799.62
Total Assets ............... 2,277,086.98

JOHN C. MOST, SE4TY-MGR.

® apylinkės miestelių ir ši 
1'ieČiU. Torn iacniiVfn d

g į dų nugirdau ir vieną man 
! gerai pažįstamą — Joną 

flYnamaitį iš Naugatuck, 
Conn. Tai ilgametis Nau- 
gatuko gyventojas ir gerai

WORCESTER, MASS.

“Laisvės” Metinis Banketas
Rengia LLD 11 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 31 January
Pietų pradžia 1 valandą

LIETUVIŲ SALĖJE, 29 ENDICOTT St.

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

RENGĖJAI

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba 

f

550 puslapių. Kaina $1.50.

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

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos

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

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

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

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

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 26, 1965



Graži ^Laisvei”
Per advokatę Stephanie 

Masis iš Detroit, Mich., 
“Laisvė” gavo čeki sumoje 
$1,266.11. Tai yra paliki
mas mirusio Jono Stulo iš 
allrper, Mich., laikraščiui 
“Laisvei.”

Jono Stulo turto executor 
buvo Alphonse Urbon, o 
advokate Stehanie Masis 
atliko legališkas pareigas 
turto paskirstymui su lyg 
testamentu. Executor Al
phonse Lrbon ir advkate 
Stephanie Masis puikiai at
liko savo svarbias pareigas 
tuo reikalu. “Laisves” ben
droves direktorių taryba 
reiškia jiems gilią padėką 
už gerai atliktą darbą.

Jono Stulo tvarkingumas 
yra puikus pavyzdys kiek
vienam iš mūsa, kaip rei
kia
to, sutvarkyti turto paliki
mo reikalą mirties atveju. 
Jonas Stulas buvo pasitu-

asmeniui, turinčiam4 u r- žvilgiu

parama
j rintis asmuo ir gyvenda- 
I mas, būdamas dar geroje 
sveikatoje, padarė tinkamą 
testamentą, kam po jo mir
ties pcrveseti jo turtą.

Jonas Stulas buvo progre
syvus asmuo. Savo turto 
jis paskyrė ne tik “Laisvei,” 
bet ir kitoms progresy
vioms įstaigoms. Padalini
mui turto padarė įstatymiš
kai gerą testamentą taip, 
kad advokatė Stephanie 
Masis iki raidės z atliko vi
są legališką darbą testa
mentui realizuoti.

Progresyvaus Amerikos 
lietuvių judėjimo istorijoje 
Jonas Stulas užsitarnavo 
gražios ir amžinos atmin
ties. Linkėtina visiems pa
žangiems žmonėms pasekti 
Toną Stulą tvarkingumo at- 

ir mokėjimu įver
tinti darbininkišką apšvie- 
tą.

P. Buknys, “L” A dm.

Laisves B-ves suvažiavimu i

K. Petrikienė rašo:
Draugai laisviečiai:

Sugrįžau atgal į" Vilnių. 
Druskininkuose išbuvau be
veik mėnesi laiko. Jaučiuo
si puikiai.

Platus seserų susitikimas 
įvyks vasario 3 ir 4 dieno
mis. Tikisi sulaukti daug 
viešnių. Po to skubiai grį- j 
šių namo. Bandysiu New’ 
Yorką pasiekti apie vasario! 
12 d. Tikrąją datą pranešiu 
vėliau.

Šiandien lankiausi Vil
niaus vaikų daržely-lopšely. 
Susipažinau su visa auklėji
mo procedūra. Ten vietos 
yra 180 vaikučių, nuo 2įA 
iki O’/o metų amžiaus. Vi
sas auklėjimo pers o n a 1 a s 
yra baigusios aukštąjį moks- [ 
lą. Ryte dirbančios motinos? 
atveda ten vaikučius, o grįž
damos iš darbo juos pasi
ima namo. Vaikučiai, sulyg 
jų amžiaus, yra išskirstyti 
į atskirus kambarius; jiems 
pritaikyta tinkami žaisliu
kai, staleliai, kėdutės; gė
lės žydi languose; gražiai, 
švariai aprengti, skaniai

Mieste pasidairius
Praėjusį sekmadienį buvo 

sušauktas Niujorko valsti
jos Demokratų partijos ko
miteto susirinkimas iš
sprendimui valstijos seime
lyje vadovybės klausimo? 
Bet niekas iš tų pastangų 
neišėjo. Susirinkime pasi
rodė, kad mūsų majoras 
Wagneris ir jo šalininkai 
turi komitete didelę mažu
mą. Taigi, kai atsidarys 
Albany seimelio posėdžiai, 
kova tarpe demokratų už 
vadovybę nebus praėjus.

Gubernatorius Rockefel
lers ir respublikonai sei
melyje negali atsidžiaugti 
šiomis demokratų tarpsavi- 
nėmis piovynėmis.

Visi parodos vadovai žino, 
kad tarybinis paviljonas bū
tų didelė atrakcija.

1Miesto televizijos ir ra
dijo tinklai perpildyti 
Churchillio mirtimi. Atro
do, kad mirė Amerikos gal
va, o ne Anglijos jau seniai 
iš vadovybės pasitraukęs 
vyras.

Dar vis nesimato galo Ge
rovės departamento tarnau
tojų streikui. Miesto val
džia nedaro jokio nusileidi
mo, neina į derybas su dar
bininkų unijomis. Dar gi 
streikas gali išsiplėsti į ki
tus miesto valdžios depar
tamentus. Mat, visi tarnau
tojai jaučiasi, kad Gerovės
departamento darbininkai 
kovoja ir už jų reikalus.

Daugelis pažangių žmo-, 
nių tiesiog negali suprasti 
majoro Wagnerio nusista
tymo. Visuomet į jį buvo 
ž i ū r i m a kaip į protingą 
miesto galvą. Na, o dabar 
jis parodė tokį piktą užsi
spyrimą nesiskaityti su dar
bininkais !

Reikia atsiminti, kad rin
kimuose . miesto organizuoti 
darbininkai rėmė jo kandi- 

Pietų pavalgius, kožną kū- i datūrą prųū 
dikį atskirai suvynioja L kandidatą.
maišą, paguldo vėsiame(balsais jis rinkimus ir lai- 
kambaryje į atskiras love-.’mėjo.
les poilsiui. Visur — švara: 
krištolinė.

Vakare i__ ............o...c ________ d.
I k o n f e rencijas, aplankysiu j jo sniego.

Mes linkime Jums geriausios, “Karmen” lietuvių kalba.! sniegas kartais pavirsdavo 
į lietų, tai keliuose 'susida
rė neapsakomas . slidumas,

sveikinimai
Gerbiami laisviečiai!

Mes kad ir toli gyvendami, bet mintimis stovime, 
bendrai su jumis ir, ! 
caipos 78-osios kuopos valdyba ir nariai, “Laisvės” pat
riotai, nutarėme sukelti žiupsnelį aukų.

maitinami. Niekada kūdi
kiai nėra be prižiūrėtojos.

Praėjusį sekmadienį Wal
dorf -Astorija hotelye Įvyko 
žydų koncertas. Ten buvo 
sukviesta beveik visa mies
to stambioji buržuazija — 
ne tik žydų, bet visų gru
pių. O tikslas buvo sukel
ti pinigų dėl kultūrinės pa
galbos Izraeliui. Tikslas, 
sakoma, buvo pasiektas su 
dideliu kaupu: parengimas 
davė $250,000.

Parengimą suruošė Ame- 
rican-Israeli Cultural 
Foundation, kurios pirmi
ninku yra įžymusis smuiki
ninkas Isaac Stern.

Įdomūs filmai, labai 
svarbiam tikslui

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KAIP SU PASAULINE 

PARODA ?
New Yorkas. — 1964 me

tais Pasaulinė paroda netu
rėjo pasisekimo, sakoma, 
kad turėjo finansinių nuo
stolių. Dabar penki bankai, į 
kurie skolino pinigų ir da- • 
vė patarimų, jau atsisakė 
nuo tos misijos.

Parodos viršininkai įžan
gos tikieto kainą 1965 me
tams pakėlė nuo $2 iki 
$2.50.

BROLIAI IR SESERYS 
DUOS BROLIUI VARDĄ

Towaco, N. J. .— Spadu 
; šeima jau turi 15 berniuku 
ir mergaičių, motina dar 
tik 39 metų amžiaus. Dabar 
ji susilaukė šešioliktojo kū
dikio, berniuko. Spadų vy
riausias sūnus yra 19-kos 
metų, o mažiausias dviejų 
metų amžiaus.

Tėvai atsisakė parinkti 
jam vardą—leido savo vai
kams, kad jie balsavimo ke
liu duotų naujagimiui var
dą.

aprengti žaidžia... . . jų šiltai
i lauke. Kurie bent kiek kos- 

suprasdami laikraščio svarbą, Yu-1 įį ar kitaip nekaip jaučiasi,
tu laukan neleidžia.

Viename kambaryje bu
kinkime geros kloties laikraščiui gyvuoti ir energin-! vo tik viena mergytė. Jos 

gai kovoti už pastovią pasaulinę taiką ir abelnai žmoni- neleido į lauką, nes nosytė 
jos gerovę. i kiek šlapiuoja, bet su ja vi-

Čia randate $10. Aukojo: j laiką būva auklėtoja; vi-
I.LD 78-oji kuopa ...............••..................... $10.00:sokilJ žaisliukų kambary
Po $5: John Marks, J. ir M. Demenčiai, John Žekas.
Po $2: G. B. Damušiai, K. A. Pesliai, A. D. Shultz.

Po $1: K. A.Ziksai, M. A. Pūkiai, Julia Paulauskienė, 
Geo. Šidlauskas, J. M. Palukaičiai, J. A. Russ.

Draugiškai, J. K., Alvinas, sekr., Yucaipa, Calif.

Brangūs Draugai! Mes Imkime Jums geriausios, “Karmen” lietuvių kalba. ! 
sveikatos ir stiprybės kovoti už taiką ir prieš fašizmą.1 Vėliau vyksiu į Panevėžio 
Daug sėkmės Jūsų darbuose. Aukojame $5 “Laisvės” i ir Kauno moterų rajonines 
dalipinkų suvažiavimui. Draugiškai, P. V. A. Gasparai, į konferencijas, aplankysiu 
Grand Rapids, Mich.

Pažangios Amerikos lietuvių veikėjos “Vilnies” laikraščio 
moterų skyriaus vedėjos A. Jonikienės 70-ųjų gimimo meti
nių minėjimas Tarybų Lietuvos sostinėje.

Nuotraukoje: Iškilmingo minėjimo prezidiumas. Jubilia
tę sveikina Lietuvos Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje 
komiteto pirmininkas V. Karvelis.

Įžymiausiam Tarybų Lietuvos kompozitoriui ir atlikėjui, 
dirigentui TSRS liaudies artistui Baliui Dvarioniui sukako 60 
metų. Jubiliatą karštai, sveikino respublikos muzikinė visuo
menė, darbo žmonės.

Nuotraukoje: vakaras, skirtas B. Dvariono gimimo meti
nėms. Jubiliatą sveikina Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas J. Paleckis.

ięšzrespublikonų
Tik darbininkų

Ir vėl praėjusį savait- 
matysiu operą’galį turėjome gerokai nau- 

O kadangi tas i

Šį sekmadienį, sausio’31, 
Polonia Club salėje bus ro
domi du nepaprasti filmai, 
kuriuos šiuo metu ne bile 
kur ir ne bile kada pamaty
si. Vienas jų yra Charles
Chaplino “The Immigrant”, 
vaizduojantis sąlygas, ko- | 
kiosna pateko šiandieninių 
Amerikos lietuvių daktarų, 
inžinierių, mokytojų tėve
liai ir seneliai.

Kitas filmas “With These 
Hands” lyg ir papildo pir
mąjį. Jis parodo, kaip sve- 
turgimiu darbščios rankos 
daugiatūkstantinius šalies 
mylių plotus apraizgė gele
žinkeliais ir vieškeliais, iš
margino į padangę besistie- 

; piančiais miestais ir fabri
kais, klonius nuklojo sodais.

Filmų rodymas ruošia
mas labai vertingam tikslui.

Automobiliais važiuoti buvo Auka $1. Kviečia visus. Lie- 
tiesiog neįmanoma. Dar ir: tuyial ir^1 tinime žiupsnį 
dabar tas pavojus tebėra I kvietimo kortelių, piasome 
nepraėjęs. ’ i ias l81^1 Pas m^.s-

Daugelis mūsų niujorkie-i Rodymo pradžia 2 vaL
4 J........ i Vieta: Polonia Club, 189

žiemoti Second Ave. (prie 12th St.), 
' ' kur I Manhattane. Būsiu

gimines, savo buvusią tė
viškę ir dar kelias įmones.

Laikas greitai bėga, o no
risi su daugeliu visokių I 
įstaigų ir įmonių susipažin- čių labai pavydime tiems, | 
ti.

Statyba ir senų, pastatų
remontas eina sparčiu tem
pu. Senajame “Vilniaus” 
viešbutyje, viduje, viskas 
pertvarkoma. Suprojektuo
ta statyba naujam viešbu
čiui 500 svečiu.

Nepakaks ir to, spren
džiant, kiek naujų keliauto
jų atvyksta. Panaši staty
ba vyksta visoje šalyje.

Tai bus iki pasimatymo!
K. Petrikienė

Vilnius, 1965—1—16

New Yorkas. — Long Is
lande Kenedžio ir LaGuar
dia vardo orlaukiuose dirba 
35,000 darbininkų.

; kurie turi laimės 
Floridoje, ar kur kitui
nereikia kailiniu.

O gal reikia jų ir Flori
doje? Ten, matyti, irgi šal-j 
tas oras daro daug žalos.

Pasaulinės parodos direk-1 
torius ponas Moses piktai 
bara tuos, kurie jį ir jo va
dovybę kritikuoja iš finan
siško požiūrio. Girdi, jei-; 
gu paroda finansiškai sun
kiai verčiasi ir neneša di
delio pelno, tai kalta ne 
tvarka, bet stoka lankyto-! 
jų.

Nors nepasakoma, bet la
bai jaučiama nebuvimas Ta
rybų Sąjungos paviljono.!

Iš laišku
Gerbiamoji Redakcija!

Pirmiausia noriu nuošir
džiai padėkoti už laikraštį 
“Laisvę,” kurią man siunti
nėjate jau treji metai. Tai 
labai įdomus laikraštis, su 
kuriuo niekad nenorėčiau 

: skirtis.
Man šį laikraštį užrašė 

bruklynietis M. Simon, ku- 
i riam irgi esu labai, dėkin- 
j gas; tai mano artimas gi
minaitis.

Linkiu sėkėmės darbe ir 
laimingų šių 1965 metų.

M. Gečys
Vilnius, 1965—1—17

“LAISVES” BANKETAS
Sekmadienį? Vasario-Feb. 7-tą dieną, “Laisvės” 

bendrovės dalininkų suvažiavimas prasidės 
11 vai. ryto. Po suvažiavimo posėdžių, 

apie 6-tą valandą, prasidės banketas.

Suvažiavimas ir Banketas bus

LAISVES SALEJE
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 dalininkų dalyvaus 
suvažiavime.

Banketui bilietas tik $3.50
Banketo bilietai jau pardavinėjami 

malonėkite įsigyti iš anksto.
Rengėjai

RUSKY GOLOS VAJUS 
Už $30,000

New Yorke išeina rusų 
pažangiečių savaitr a š t i s 
“Russky Golos”. Su 1965 
metų pradžia laikraščio pa
laikymui pradėjo vajų už 
$30,000. Iki mėnesio vidurio 
jau sukėlė aukomis $10,885.

Pažangiečiai rusai ,yra 
dosnūs. Jie kiekvieneriais 
metais desėtkus tūkstančių 
dolerių sukelia savo laik
raščio palaikymui.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjungos Jungtinė
se Tautose delegacijos pir
mininkas Mikalojus Fede- 
renko griežtai užprotestavo 
prieš J. Tautų generalinį 

sekretorių U Thantą, 
kad jis palaiko JAV klausi
me dėl Tarybų Sąjungos 

| skolos.

ŽMONA NUDŪRĖ 
SAVO VYRĄ

New Yorkas. — Jamaica 
miesto dalyje susigončino 
Edvardą? Carmody su savo 
žmona dėl jos motinos. Car- 
modai apsivedė 1964 m. ko
vo mėnesį, bet nuolatos gin
čijosi jos moįįnos klausime, 
kuri, sakoma, kišosi į jų 
gyvenimą.

Ginčas baigėsi tuo, kad 
Imelda kelis kartus peiliu 
dūrė savo vyrui į krūtinę ir 
tas krito negyvas.

LENKIJA MINĖJO 
IŠLAISVINIMĄ

Varšuva. — Sausio vidu
ryje sukako 20 metų nuo 
Lenkijos išlaisvinimo iš ’na
cių okupacijos, kuris įvyko 
1945 metų sausio mėnesį.

Sausio viduryje Tarybų 
sąjunga išvystė generalinę 
ofensyvą nuo Baltijos iki 
Balkanų ir sutriuškino na
cių jėgas. Ofensyvoje daly
vavo ir Lenkijos dvi armi
jos, kurios buvo suorgani
zuotos ir apginkluotos Ta
rybų Sąjungoje.

SUDEGĖ TRYS SENI 
■ ŽMONĖS

Jamaica. ’ — ' Jamaicoje, 
New Yorko miesto dalyje, 
ant 156th S.t. įvyko gaisras 
ir sudegė Peter Peters, 79 
metų, jo moteris Jennie, 69 
metų, ir (A Fedorozeich, 84 
metų amžiaus.

GAUKIT AUTOMOBILIŲ 
“PLAITUS”

New Yorkas. — Su sau
sio 31 diena baigiasi auto
mobilių 1964 metų “plaitų’L 
laikas. Paprastai, sausio pa^ 
baigoje labai daug susiren
ka žmonių juos gauti.

Motor Vehicle viršininkai 
Į ragina tuojau išsiimti. Kas 
j negali nueiti įstaigon, tai 
kreiptis paštu, v nes šiemet 
negauname naujų “plaitų”, 
gauname tik plastikinį “sti- 
kerį”.

Bombėjus, Indija. — čio
nai už $2,615,000 pardavė 
JAV transporto laivą 
“Easthamptoną”, 25,000 to
nų įtalpos. Laivas priklau
sė Merrimac Transport Co.

» * ■■■■   1 ■ ".. .1 —

Washingtonas. — Rober
tas' McNamara nesirengia 
rezignuoti iš JAV Gynybos 
sekretoriaus vietos. 4

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatinės Spaudos 
Bendrovės Direktorių Tarybos po
sėdis jvyks sekamą pirmadieni, sau
sio 25 d., “Laisvės” salėje, 7:30 
vakare. Sekr. S. V. (7-8)

“LAISVĖ”
gaunama ant naujos stoties
Williamsburge po numeriu:

380 So. 2nd Street
kampas Hooper Street '.

Tarptautinė Moters Diena r
Parašė Ksavera Baltrūnytė-Karosienė

Knyga iš 125 puslapių, kaina $1.00

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

ir visų žmonių ant mūsų žemės skritulio.

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:

Laisve
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

Duodame niuolaidą platintojams, užsisakantiems 
ne mažiau 5 egzempliorių.
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