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Sir Winston Churchillis
Talentingas vyras
Pet imperijos neišgelbėjo
IT-ojo pasaulinio karo metu

* ir po jo

—Rašo R. Mizara —

Kuba palaipsniui nugali 
ekonominius sunkumus

1

Daugiau išstojimų I Jungtinių Valstijų biudžetas
pietryčių Azijoje 1965-1966 metams

Havana. — Šiemet Kubos 
į liaudiška respublika jau 
j pradėjo septyntųjų metų 

Išgyvenęs 90 metų, mirė • gyvavimą. Jos premjeras 
Sir Winston Churchillis. Kai Fidelis Kastro Sako, 
dauguma mūsų skaitytojų liaudis turėjo ir dar 
šiuos žodžius skaitys, jis bus | trūkumu, gyvenimą 
laidojamas—šeštadienį, sausio 1 
30 d. Jam laidotuves Britų , 
valdžia ruošia karališkas. į

kad 
turi 

reik-

1961 metais, tai yra, ant
raisiais po revoliucijos, Ku
ba pasigamino 6,800,000 to
nų cukraus. Bet po to cuk- Į Vietnamo militaristų vai
raus gamyba nupuolė. Vie- džią ir Jungtines Valstijas, 
na, per trejis metus paken
kė uraganai, antra,

Saigonas. — Čionai tūks
tančiai budistų ir studentų 
demonstravo prieš Pietų

Washingtonas. — Prezi-

menu.
Daug revoliucinė vyriau- 

Jose bus daug valstybių vai- sybė padarė žmonių gero- 
dovų, daug diplomatų, daug vei pastatydama daugybę 
aukštų pasaulinių pažibų.

Pripažinkime: Churchillis 
turėjo daug įdomių savybių : j 
gabus žurnalistas, drąsus 
valstybininkas, ugningas ora
torius, ;

gyvenamų namų, mokyklų, 
ligoninių, pagerindama ke
lius, besirūpindama sveika
tos ir mokslo reikalais, bet

Kareiviai ir policija suėmė 
kenkė 70 budistų kunigų ir šimtus 

naujosios santvarkos prie- į demonstrantų.
šai. 1964 m. Kuba siekė pa- r Hue mieste; demonstravo 
sigaminti 5,500,000 tonų Į virš 15,000 budistų ir stu- 
cukraus, bet vėl pakenkė | dentų, Jie nešė plakatus, 

reikalaudami, kad JAV am
basadorius Tayloris tuojau 
išvažiuotų: “Taylor, Go 
Home... Kick Out Taylor!”

uraganas. Vienok daug dau
giau pasigamino kaip pir- 
mesniais metais. Į cukra
nendrių suvalymo darbus
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apdairus politikas, ta- skaudžiai jaučiamas Jung- Į stojo 40,000 miesto darbi-. Apie 3,000 demonstrantų
lentingas naujų frazių kūrė- tinių Valstijų nedraugišku- 
jas, ištikimas savo klasės, sa- ;4X 
vo luomo reikalų gynėjas ir blokada 
aršus socialistinio pasaulio! 
priešas.

Asmeninėje buityje : 
daug gėrė, 
gyveno.

Už visa tai kapitalistinė 
klasė, darbo žmonių išnaudo
tojai, socializmo priešai Chur- 
chillį labai gerbia ir visuomet 
gerbs.

mas, jaučiama ekonomine

Kubos liaudis dėkinga so- 
AV LAL : jis 1 cialistinių T valstybių žmo- 
, daug rūkė ir ilgai' nėms, o pirmoje vietoje Ta-

Nežiūrint visų Churchillio 
gabumų ir pastangų sulaikyti 
socializmo pirmyn žygiavimą, 
nepaisant to, kad jis dėjo di
džiausias pastangas palaikyti 
kolonijines šalis vergijoje, 
prieš mirtį jis mate, jog tai 
negalimas dalykas! Ir jis vei-

rybų Sąjungos. Iš jų daug 
gavo mašinų, t_______
specialistų, dovanų, gavo ii 
kreditan reikmenų. Pirm 
revoliucijos Kuba buvo be
veik JAV kapitalistų kolo
nija,jie ten statė fabrikus, 
jie atsigabeno ir JAV ga
mybos mašinas. Mašinoms 
senstant, negaunant iš JAV 
pa'keičiamų dalių, Kubai te
ko pastatyti fabrikus tų da
lių gaminimui. Su TSRS

Į įsiveržė į Jungtinių Valsti-
Kuba įrengė porą mo-į “Informacijų knygyną”,

ninku ir studentu, v c

derniniu žveju prieplaukų, su^e8'ivno a^e 8,000 knygų, 
sudaužė baldus, padare apie 

, $20,000 nuostolių.
Vientiane. —JAV malūn

sparniai puolė Laose taip 
vadinamą Ho-Chi-Minh 
vieškelį. Po to Vientianėje, | 
orlaukyje, įvyko sprogimas, mas, kad “JAV imperialis- 
kuris padegė b o m b a s j tai_ pasitrauktų iš filipinų.” 
ir kitokią amunicija. Tada 
sekė vienks po kitam šeši 
sprogimai. Sunaikino 10 
bombonešių ir apie tiek ki
tokių lėktuvų.

f

padidino ir tekstilės pro
duktų gamybą. Gerėja ir 
maisto paruošimas. Jeigu 
1963 metais per$ mėnesį

technikinių gaucĮavo 25 milijonus kiau-

u ju | jį jų gaminimui. 011 1 orto
kiaušiai mirė didžiai nusivy-1 Specįa]igtų pagalba pastaty- 
?S’ Prieš daugelį metų Britų į « du dideli fabrikai, bet jie 

imperija buvo tokia plati, kad I dar nepatenkina visų reika- 
saulė niekad nuo jos nenusi
leido. Ir Churchillis, kadai
se, pasididžiuodamas viešai 
pareiškė:

•—Aš tapau Jo Didenybes 
ministrų pirmininku ne tam, 
kad pirmininkaučiau šitos im
perijos likvidavimo procesui... 

Tačiau^ imperija likvidavo
si ir ji dar vis tebesilikviduo- 
ja. Iš tvirtos, didelės Britų 
valstybės šiandien tebeliko tik 
JAV imperializmo tarnaitė. 
Net Prancūzijos De Gaulis iš 
jos juokus krečia!

lavimų.
Pirm revoliucijos Kuba 

per metus pagamindavo 
5,500,000 tonų cukraus, tai 
jos svarbiausia prekė išve
žimui į užsienį ir gavimui 
pinigų nusipirkimui reika
lingų reikmenų užsienyje.

šinių, tai 1964 metais jau 
kiekvieną mėnesį gavo po 
60 milijonų.

Žymiai pagerėjo žmonių 
apsirengimas ir apsiavimas. 
Avalynės gamyba su kiek- 
vieneriais metais didėja. 
1962 metais buvo pagamin
ta odinių apavų 7,600,000 
porų, 1963 metais—-11,836,- 
000, o 1964 metais jau net 
15,200,000 porų.

Kuba susiduria su sunku
mais prekyboje su kapita
listinėmis šalimis. Jos nieko 
neparduoda kreditan, o vei
kiant JAV politikai dauge
lį prekių ir visai atsisako 
parduoti. Taip Kubos padė
tį apibūdino dienraštis “Re- 
voliucion”.

Tarybų Sąjungai, kad būk 
ji požemyje bandydama 
atominę bombą sulaužė su
tartį.

TSRS ambasadorius Do-

BE REIKALO 
TRIUKŠMAS

Washingtonas. — Prieš 
į kiek laiko JAV spaudoje

Savo drąsą ir, sakyčiau tei-ibuvo keliamas kaltinimas 
singą nuovoką, Churchillis ’ 
parodė antrojo pasaulinio ka
ro metu. Jis žinojo, kad Hit
leris yra pasirengęs Britaniją 
užkariauti ir sunaikinti.

Churchillis šaukė kiekvie
ną britą kariauti iki mirties, bryninas apsi lankė pas 
jei reikės. Jis karštai ragino RusRą jr pareiškė, kad sau- 
anglus ginti save, savo šeimas, - -- --
bariškų fašistų. Hesso ir kitų 160,000 tonų dinamito jėgos 
niekšų siūlymais taikytis bomba, kad TSRS ,nesulau- 

fghurchillis netikėjo. Ir už i žė sutarties ir primetimai 
lai jis vertas pagarbos! (neturi jokio pagrindo.

PREZIDENTAS IŠĖJO 
Iš LIGONINĖS

Washingtonas. — Sausio 
26 dieną, po virš trijų dienų 
buvimo ligoninėje, prezi
dentas Johnsonas išėjo iš 
jos. Daktarai sako, kad jo 
sveikata yra normali. Jeigu 
nesusidarys komplikacijų, 
tai jis norėtų vykti į Chur
chillio laidotuves.

1941 
Hitleris 
Lietuvą

metų birželio 22 d. 
pasalingai užpuolė 
ir visą Tarybų Sąjun- 

Ar reikia sakyti, jog tai 
buvo dalykas, sukrėtęs mili
jonus pasaulio žmonių, prita
riančių Tarybų Sąjungai?!

Tą dieną buvau Connecti
cut*) valstijos lietuvių pikni
ke New Havene. žmonių ūpas 
buvo prislėgtas. “Kaip da
bar laikysis Anglija?” žmo
nės klausinėjo. Girdėjau, kad 
tą dieną kalbą per radiją sa
kys Churchillis. Įsiprašiau į 
vieno draugo automobilį su 
radijo priimtuvu ir klausau.

Churchillis, Tarybų Sąjun
gos priešas, pareiškia, kad jis 
pastiprins karines jėgas, ii 
Anglija prieš vokiškuosius fa
ktus kariaus energingiau nei 
kada nors! Jis, netiesiogiai,

šio 15 dieną buvo bandoma | KUBOJE SUĖMĖ
PIRATŲ VADĄ

Havana. — Oriente 
vincijoje Kubos milicinin
kai suėmė karininką Eloy 
Gutierrezą Menają ir tris 
jo sėbrus.

Jis iš Kubos armijos buvo 
pabėgęs į JAV, kur veikė 
piratų tarpe. Matomai, į 
Kubą buvo atvykęį diversi
jų sumetimu. Milicijos už
kluptas jis ir jo sėbrai pasi
davė.

Londonas. — Kinija už
sakė Anglijoje už $336,000 
mašinoms dalių.

žinoma, jis buvo padiktuotas 
bendrų kovos prieš fašistinę 
ašį interesų.
Rooseveltas, Stalinas, Chur

chillis buvo tie “trys didieji,” 
kuriems teko vadovauti karui 
prieš bendrąjį žmonijos prie
šą.

Tačiau, laimėjus karą, Chur- 
chillis, nusigandęs socializmo 
žygiavimo pirmyn, ir vėl pra
dėjo pulti socialistinį pasaulį.

Jis juk buvo “geležinės už
dangos” meistras. Jam vado
vaujant buvo pradėtas šaltasis 
karas. Ir už tai jis JAV val
dovams, socializmo prie-

ęasisako už karinę talką su šams patapo savitu dievaičiu, 
ąrybų Sąjunga! Tai buvo Jie net paskelbė jį JAV gar*

gražus* teisingas mostas, ir bes piliečiui

pro-

POPIEŽIUS PASKYRĖ 
27 KARDINOLUS

Roma. — Popiežius Povi
las VLtas paskyrė dar 27 
naujus kardinolus, jų tarpe 
tris socialistinėse šaly s e. 
Bet iš trijų tik Vienas F. 
Seper yra Jugoslavijoje, o 
Josef Beran ir Južef Slipy- 
ji yra pabėgę iš Čekoslova
kijos ir Lenkijos į Italiją.

Dabar viso yra 103 kardi
nolai, jų tarpe 32 italai.

Hanojus. — Šeši Jungti
nių Valstijų ir Pietų Viet- dentas Johnsonas pateikė 
namo karo laivai apšaudė Kongresui pasiūlymą; kad 
prie sienos du Šiaurės Viet- valstybinės įplaukos 
namo kaimus, sunaikino na- būti devyniasdešimt devyni 
mu, užmušė kelias moteris 

C Z

i ir vaikus. Šiaurės Vietnamo
I armijos daliniai atsakė į už-
! puolimą kanuolių ugnimi ir
j vieną laivą padegė.

Manila—Daugiau kaip 5,-
000 studentų ir darbininkų
demonstravo prie Jungtinių

‘Valstijų ambasados, nėšio- Į
i darni plakatus:
te, filipiniečiai..
važiuokite namo... Mirtis į
Jungtinių Valstijų imperia-• 
listams...Jankiai, važiuokite i 
namo!”.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad Filipinų salo
se smarkiai plečiasi parti
zanų judėjimas ir reikalavi-

turi

bilijonai ir septyni šimtai 
milijonu doleriu ($99,700,- 
000,000).

Jungtinių Valstijų biu
džetas sudaromas ne nuo 
metų pradžios, bet nuo lie
pos 1 dienos 1965 metų iki 
birželio 30 dienos 1966 me
tų. Tas yra todėl, kad JAV

Jakarta. — Indonezijos 
spauda rašo, kad JAV su 
savo agresyvia politika 
pietryčių Azijoje sukels vi
sus žmones prieš save.

Lotynų Amerikai nepatinka
JAV politika Vietname

V
Buenos Airės. — Dar 

gruodžio mėnesį Jungtinių 
Valstijų ambasadoriai pa
reikalavo Lotynų Ameri
kos, kad valstybės teiktų 
technikinės, medikalės ir 
militarinės pagalbos karui 
prieš Pietų Vietnamo parti
zanus. Reikalavimas buvo 
įteiktas duodant suprasti, 
kad, priešingai, JAV prieš 
Lotynų Amerikos valstybes 
vartos ekonominį spaudi
mą. i

Reikalavimas iššaukė vi
sų valstybių nepasitenkini
mą. Net Argentinos prezi
dentas Arthuro Illia, kuris 
kietai nusistatęs prieš ko
munistus, ir tai nesutinka. 
Argentinoje, Čilėje, Urug
vajuje ir eilėje kitų šalių

Sprogimas sunaikino 
Laoso karo orlaivyną

Vientiane. — Dešiniųjų 
Laoso karo orlaivynas ant 
pusės buvo sunaikintas įvy
kusių šešių vieno po kito 
sprogimų. Sunaikino devy
nis “T-28” bombonešius ir 
kitą tiek kitokių karo lėktu
vų.

Pirmas sprogimas pade
gė amunicijos ir bombų 
sandėlius. Tada traškėjo vi
sas orlaukis: degė garažai, 
liepsnos stulpai siekė pa
dangę. Buvo panašu kaip 
1964 metais Pietų Vietna
me, kur partizanai sunaiki
no JAV 15 bombonešių ir 
kita tiek kitokios rūšies lėk
tuvų.

Tripolis* — Libijoje yra 
daug naftos.

Subruzki- i Kongresas susirenka kiek- 
B lt’ u Įvieneriais metais sausio 3 

1 dieną, prezidentas jam pa- 
! siūlo biudžetą, kol Kongre- 
I so nariai viską aptaria ir 
: padaro tarimus, veikia dar 
pereitųjų metų biudžetas.

Biudžetas
Kaip biudžeto įplaukas 

planuoja sudaryti? Pagal 
prezidento pasiūl y m ą: iš 
pavienių žmonių taks a i s 
reikės sukelti' $48,200,000,- 
000, arba po 48 centus^kiek- 
vieno valdžios įplaukų dole
rio, iš fabrikantų - korpora
cijų planuo j am a sukelti 
$27,600,000,000,,. tai, yrą,,, pę, 
28 centus į kiekvieną įplau
kų dolerį. Po 10 • centų į 
kiekvieną dolerį bus sukel
ta taksais ant cigarečių, ga
zolino ir kitų prekių, likusių 
14 centų taksais ant prekių 
iš užsienio ir kitokiais . bū
dais, jų tarpe valstybinėmis 
paskolomis Tai taip bus su-

spauda pareiškė, kad šios 
šalys negali siųsti militari- 
nių jėgų į Pietų Vietnamą, 
kaip dabar ten karas veda- i r , 
mas Ta spauda nurodė, kad !dar-Vtos įplaukęs, 
jeigu dalis Lotynų Ameri
kos valstybių dalyvavo Ko
rėjoje kare, tai tik todėl, 
kad tada JAV tą karą vedė j
po Jungtinių Tautų vėliava. NAT KING COLIUI 

Čionai supranta, kad IŠPIOVĖ PLAUTĮ
JAV militarinių jėgų turi.! Santa Monica> Calif<_St. 
pakankamai karui p r l e s ;john ligoninėje po septynių 
Vietnamo partizanus, bet j savaičių tyrinėjimo padarė 
jos nori moralės paspirties. Operaciją įžymiam negrui 
Bet jeigu Lotynų Amei ikos donininkui Nat King Cole, 
valstybės įsitrauktų į karą
prieš Pietų Vietnamo parti-! kairiajame plautyje buvo 
2aun§,; kuijems Azijoje^yra, Į Vg-i° gUzas> todėl išpiovė

j visą plautį. Sakoma, kad 
operacija pavykusi. Ddini-

Išlaidos suplanuota seka
mai : Jungtinių Valst i j ų 
gynybos (militarizmo) rei-

kalams ir paramai jų talki
ninkių užsienyje bus išleis
ta po 61 centą iš kiekvieno 
įplaukų dolerio, arba $56,- 
700,000,000. Mokslo, sveika
tos, pašalpos ir namų staty
bos reikalams bus išleista 
tik po 11 centų iš įplaukų 
dolerio, veteranų užlaiky
mui po 5 centus, už skolas 
nuošimčių išmokėjimui po 
12 centų, o likę 11 centų bus 
išleista vyriausyb ė s, am-' 
basadu ir kitokiu valdišku 
agentūrų užlaikymui.

Skolos padidės
Dabar Jungtinės Valsti

jos turi tris šimtus dvyliką 
bilijonų ir devynis šimtus 
milijonų ($312,900,000,000) 
skolų. Numatoma, kad iki 
šių metų liepos 1 dienos jos 
padidės apie keturiais bili
jonais dolerių, tai propor- 
cionaliai kiekvienam JAV 
žmogui bus po $1,624 fede- 
raliniu skolų.

Toks yra prezidento pa
siūlymas Kongresui.. Su
prantama, jis gal bus pa
keistas, bet didelių pakaitų 
nesudarys. Taipgi, jeigu su
sidarytų, pridedamųjų išlai
dų, kaip tai dėl tarptauti
nių krizių, tai tada išlaidos 
žymiai padidėtų.

Washingtonas. — JAV 
pagerbimui Churchillio iš
leis su jo paveikslu 5 centų 
vertės pašto ženklelius.

Washingtonas. — Prezi
dento Johnsono inauguraci
jos apeigos kainavo virš 
dviejų milijonų dolerių.

didelis pritarimas, tai tada l - - - -
atrodytų, kad visos Ameri- G
kos valstybės puola Azijos njnĮ<as yra dar tik 45 
žmones.

New Yorkas jau 
nebėra saugus

Maskva.

NEPAGGRĮSTA ŲAIMĖ
Washingtonas. — Į Chur

chillio laid o t u v e s vyks 
Jungtines Valstijas atsto
vauti Valstybės sekretorius 
Ruskas, Aukš či a u s i o j o 
Teismo pirmini n k a s E. 

Daktarai surado, kad jo^Warrenas ir dar keli kiti 
politiniai ir valstybiniai vei
kėjai.

Jiems įsakyta nelaikyti 
pasitarimų su kitų valsty
bių aukštais pareigūnais. 
Mat, vis daugiau jaučiama, 

1 kad pasaulyje yra nepasi
tenkinimas JAV politika 
pietryčių Azijoje iv.Afriko- 
je. y

amžiaus.
! SAKO?G A VO TSRS
Į KANUOLIŲ
; Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų užsienio žval-

Jungtinėse | gyba sako, kad būk Laoso 
Valstijose lankėsi TSRS ra- liaudiečiai ir Pietų Vietna- 
šytojas Vikentiji Matvėje- mo partizanai gavo Tarybų 
vas. Dabar jis rašo “Izves- Sąjungoje gamintų prieš- 
tijose”, kad New Yorko i lėktuvinių kanuolių.
miestas nėra saugus. Ne-! Pietų Vietname JAV am- 
svietiškas automobilių j u-j basadorius Tayloris tvirti- 
dėjimas kiekvieneriais me- na, kad tik vieno JAV mo
tais daug žmonių užmuša.

Taipgi jam sakė net ke
lios merginos, kad miestas 
nėra nąktį saugus nuo už
puolikų. Merginos sakė: 
“Džiunglės dabar naktį yra 
saugesnės, negu New Yor
ko miestas\

derninių lėktuvų bombarda
vimo metu iš tų patrankų 
buvo nušauta du greiti 
bombonešiai ir 11 pašauta.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristai, priešaky
je su generolu N. Khanhu 
paėmė visą galią į savo 
rankas.

Winnipegas. — Kanada---------------- —
pardavė Kinijai 112,000,000 Tokio. —Japonijos prem- 
bušelių kviečių už $54,000,- jeras E. Šato lankysis Ta- 
000. rybų Sąjungoje.

PANAIKINS SENUS 
BOMBONEŠIUS

Londonas. —Anglijos ka
ro ministerija praneša, kad 
bus panaikinti visi “Vali
ant” sprūsminiai bombone
šiai, nes jie jau “paseno”.

Anglija juos pradėjo sta
tyti 1951 metais. Sakoma, 
kad buvo pastatyta virš 100 
bombonešių.

Teheranas. — Sausio 26 
dieną mirė Irano premjeras 
Hassanas Alis Mansouras, 
kurį prieš 5 dienas studen
tas peršovė.

Maskva. TSRS prem
jeras A. Kosyginas pasiun
tė užuojautą Churchillio 
našlei.
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Sir Winston Churchill
JIS MIRĖ sulaukęs jau labai gražaus 90 metų am

žiaus. Nedaug žmonių pasaulyje tokie laimingi. Nedaug 
žmonių taip pat mirę susilaukia tokių išgarbinimų, ko
kiomis jis yra palydimas į šaltuosius kapus. Jam garbės 
vainiką jau kelinta diena pina ir dar ilgai pins milijo
nais žodžių ypač angliškajame pasaulyje spauda, radi
jas, televizija: darban taipgi paleisti patys aukščiausi 
valdininkai ir šauniausi oratoriai. Maldos už jį taip pat 
srauniausia upe plaukia iš bažnyčių bei sinagogų.

Tai kas gi belieka pasakyti ? Ką gi begalima prie tai 
visa nridėti?

Viskas priklauso nuo to, kuo tu tiki, kokiai visuome
nei tu priklausai, kokių žmonių reikalai tau rūpi. Sir 
Winston Churchill buvo didelių gabumų žmogus. Tuo 
abejoti netenka. Bet visus savo gabumus, visą savo iš
mintį ir talentą, visą savo užsispyrimą ir nesvietišką na- 
chališkumą jis paaukojo kapitalizmo interesų sargybai, 
pirmoje vietoje plėšikiškosios britų imperijos ugdymui, 
stiprinimui, plėtimui. Tai buvo viso jo gyvenimo idealas, 
visų jo ilgo gyvenimo žygių esmė. Jeigu velionio norai, 
troškimai, valia būtų laimėję, jeigu nebūtų buvę didžio
sios Spalio socialistinės revoliucijos, kuri iš kapitalizmo 
nasrų išplėšė vieną ketvirtadalį pasaulio ir kurios dva
sia iš miego išbudino milijonus ir milijonus Afrikos ir 
Azijos žmonių prieš priespaudą ir kolonializmą, tai ir 
šiandien britų imperija tebeturėtų apžiojus didžiąją pa
saulio dalį, ir Indija, ir Pakistanas, ir Egiptas ir clesėtkai 
kitų kolonijų tebeneštų angliškųjų plėšikų jungą. Tuo ir
gi niekam netenka abejoti.

Churchillis buvo aršus darbo liaudies, revoliuci
jos, pažangos priešas. Netgi ir pasaulinio karo laikais, 
kai Tarybų Sąjunga, Jungtinės Valstijos ir Anglija su
darė bendrą frontą prieš hitlerinę Vokietiją, Churchillis 
intrigavo, kiek galėdamas prilaikė talkininkų jėgas nuo 
sprendžiamųjų mūšių, nepateisinamai priešinosi antrojo 
fronto atidarymui, norėdamas, kad hitlerinės armijos 
kuo daugiausiai aplamdytų tarybinę armiją ir susilpnin- • 
tų Tarybų Sąjungą.. Ir tuojau po karo, kai baisios karo 
padarytos žaizdos dar nebuvo nė pradėjusios užgyti, kai 
viso pasaulio padorieji žmonės laikė žemai nulenkę gal
vas prieš milijonus ir milijonus karo laukuose kritusių 
tarybinių žmonių, kurių istorijoje nematytu pasiaukoji
mu buvo sutriuškinta hitlerinė pabaisa ir žmonija ir 
jos civilizacija išgelbėta nuo sunaikinimo, Churchillis 
1946 metais atvykęs į Jungtines Valstijas šaukė visas 
kapitalistinio pasaulio militarines jėgas į bendrą frontą 
prieš Tarybų Sąjungą, prieš komunizmą, prieš bile kokį 
revoliucinį judėjimą. Tai jis išgalvojo “geležinę uždan
gą” didesniam pakurstymui kapitalistinių šalių žmonių 
prieš socialistinius kraštus. Kaip tik ir reikia jį lai
kyti “šaltojo karo” tėvu—šaltojo karo, kuris ir šiandien 
tebenuodija santykius tarp tautų ir valstybių, kuris ir 
šiandien kenkia tikrai nuoširdžiam tautų bendradarbia
vimui. Ghurchillį reikia laikyti vienu iš tėvų ginklavimo
si lenktynių, kurios tiek daug suėda visų šalių lėšų ir lai
ko atominio karo kardą pakabinusios ant žmonijos gal
vos.

Bet, žinoma, visa tai labai arti prie širdies tiems, 
kurių interesai siejasi su kapitalizmo priespauda, su mi- 
litarinėmis avantiūromis, su ginklavimosi lenktynėmis, 
su neprileidimu darbo žmonių prie pasiliuosavimo. Jiems, 
suprantama, velionis buvo milžinas, genijus, apaštalas, 
pranašas, nepavaduojamas vadas.

Vadinasi, Sir Winston Churėhillio vaidmuo mūsų ga
dynės istorijoje bus vertinamas pagal klasinius intere
sus. Darbo liaudis, net ir Anglijos darbo liaudis, kai ji 
paims savo likimą į savo rankas ir rašys istoriją, nieka
dos jo nelaikys savo draugu.

Tebejuokauja, ar kas?
MISISIPĖJE vėl suimti asmenys, kurie kaltinami 

pereitą vasarą nužudymu trijų jaunų kovotojų už civili
nes laisves. Bet ar ne juokai, kad visi jie tą pačią dieną 
tapo paleisti tik užsistačius po $7,500? ! Ar tas jų suareš
tavimas ir vėl nebus tik formalumo atlikimas?

Nejaugi prezidentas “pamiršo“?
SAUSIO 24 d. dienraštyje “Long Island Press” tilpo 

labai įdomi korespondencija iš Washingtono. Rašo žur
nalistas Jack Anderson. Jis kaltina prezidentą ir vyriau
sybę dideliu nusidėjimu prieš Amerikos žmonių sveika
tos interesus. Jau be jokio dvejojimo, sako, yra mokslo 
ir sveikatos specialistų įrodyta, kokį baisų žmonių svei
katai pavojų sudaro rūkymas. Tik vien šiemet nuo tos 
“ligos” mirs nuo 125,000 iki 300,000 amerikiečių. O tai 
juk pagydoma liga. Bet kovai su rūkymu trukdo Kongre
sas. Kovai su ja užstoja kelią aukšti valdžios pareigūnai.

Kaip su mūsų prezidentu? Tiesa, sako Andersonas, 
jis išsigando rūkymo pavojaus ir juo griežtai nusikratė. 
Betgi tuo tarpu mūsų prezidentas savo pranešime ir pa
siūlymuose Kongresui sveikatos reikalais, plačiai kalbė
damas apie visokias ligas ir visokius pavojus mūsų svei-

į Kas ką rašo ir sako
KAS KUO DŽIAUGIASI

Kunigų “Draugui” pati
kusi prezidento Johnsono 
inauguracijos kalba todėl, 
kad joje “ir religinis mop 
mentas buvo stiprus.' Tai 
pridavė ir svorį ir didesnę 
prasmę.’ T.

Susipratusiam žmogui 
klausantis prezidento kal
bos, tai tas jo dievo kaišio- 
jimas neatrodė nuoširdžiu. 
Tai, matyt, buvo daroma 
tam, kad patenkintų tikin
čiuosius. Abejotina, ar pats 
prezidentas dievo galimybe 
labai tiki. Kadangi kol kas 
Amerikoje bedieviui (ateis
tui) patekti j aukštas val
džios sferas tėra tiek pro
gų, kiek sloniui išlysti per 
adatos skylutę, tai kiekvie
nas politikierius nuduoda 
labai dievobaimingu. Gal 
niekur kitur visame pasau
lyje šiuo klausimu nėra tiek 
vaidmainystės, kiek pas 
mus Jungtinėse Valstijose.

aktyviai prisidėti, skiepijant 
žmonėms mokslinę-materialis- 
tinę pasaulėžiūrą. Paskuti
niaisiais savo gyvenimo mėne
siais, kiek leido jo jėgos, A. 
šernas aktviai dalyvavo ateis
tiniame darbe, visuomeninėje 
veikloje.

Visi, kas pažinojo A. šer
ną, gerbė jį už tai, kad jis 
nepaliaudamas ieškojo teisin
go kelio, kad surado jėgų 
kritiškai pažvelgti į savo gy
venimą, jį pervertinti, nepa
būgo viešai pasakyti apie sa
vo atsitraukimą nuo religijos 
ir stoti į mokslo, pažangos ke
lia.

Povilo Žičkaus vardas 
dažnai pastebimas klerika
linėje spaudoje. Mat, jam 
“Sovietų Rusija ir Kinija 
yra dvi didžiausios pasaulio 
pabaisos.” xToks bukaprotis, 
sn tokiomis savo “filosofi
jomis,” aišku, jokioje kitoje 
spaudoje nerastų vietos.

Kaip ten nebūtų, Povilas 
Žičkus labai supykęs ant 
“veiksnių,” kad jų padan
gos paveikti mūsų/vyriau
sybę, jog ji Lietuvos ir ki
tų socialistinių kraštų klau
simą iškeltų Jungtinėse 
Tautose, nieko nedavė. Gir
di, pernai Kongresan įneš
tos rezoliucijos taip ir ne
pamatė dienos šviesos. Jis 
labai bijo, kad tokio pat li
kimo susilauks tokios pat 
rezoliucijos ir šiemet.

Žičkaus baime labai ge
rai pagrįsta: Tos kvailos 
rezoliucijos nė tiek never
tos, kiek tas popierius", ant 
kurio jos yra nupėckotos. 
Užtikriname, kad metams 
pasibaigus ir vėl teks pana
šiai ^raudoti.

BAISŪS IGNORANTAI!
Įžymusis smetonininkų 

“galvočius” Vytautas Meš
kauskas plačiai lukštena 
spaudos rolę “šaltajame ka
re.” Ji esanti labai neefek
tinga mūsų visuomenę nu
kreipti prieš komunistus. 
Kodėl? Todėl, kad mūsų 
žurnalistai nieko nenusima
ną apie komunistus.

Tokios išvados priėjęs 
koks ten “specialistas” Eu
gene H. Methvin, kuris su
radęs, kad nauji žurnalistai 
esą rekrutuojami iš jaunų 
žmonių, baigusių žurnalisti
kos mokyklas, bet tokių mo
kyklų esančios tik dvi — 
viena W a s h i n gtone, kita 
Bostone. Tačiau ir šių mo
kyklų iškepti žurnalistai 
amžini ignorantai. Girdi:

“Iš abiejų žurnalistų mo
kyklų tačiau išeina vos ke
liolika asmenų, kurie jau 
yra bent girdėję apie ko
munistų būdus ir pastangas 
nukreipti viešąją opiniją. 
Visi kiti yra — visiški ne
išmanėliai.”

“Yra faktas, — konsta
tuoja Methvin, — kad žur
nalistas, kuris nestudijavo 
komunistų operacijų tech- AAXVIAXlkJ VIA VVV11 j ~------------------------------------ - C

nikos istorijos, lygiai taip buvo lyg. ir geriau, bet pas-
pat negali komentuoti nū- kiau iškilo pūslės, pradėjo -----. .
dienių žinių ar jas tik per- trūkti, žaizdos atsivėrė, ir' ji dirbtų tik vietos reika-
teikti, kaip daktaras nega- didelį skausmą turėjo kęs-1 lams. Kaip tik didelė nau
Ii verstis medicinos prakti-lti. Dabar šiek tiek apgijo, da ir pasididžiavimas kyla ■ ;m“u. Ld 0 Ubl"b “aueb v. „F____ T:_^: ,1x1 technikumo mokiniai. Paro

jusio

ka, jei jis nežino papras
čiausių tymų simptomų.”

Kokia išvada? “Methvin 
siūlo,—sako Meškauskas,— 
įvesti kiekvienoje žurnalis
tų mokykloje specialų kur
są, supažindinti su komu
nistų propagandos meto
dais. ..”

Mes irgi dažnai pastebi
me labai didelę daugelio 
žurnalistų trumparegystę, 
kai jie pradeda kalbėti apie 
komunizmą bei komunistus. 
Jie nušneka didžiausias ne
sąmones. Mums atrodo, kad 
Vytautas Meškauskas pri- 

išspausdintą jo . klauso tokiai ignorantų kate- 
Kodėl aš darau to- (gorijai. Jis, rašydamas apie 

komunizmą ir komunistus, 
ne tik nesąmones plepa, ale 
dar begėdiškai meluoja. O 
komunizmas ir komunistai 
yra jo mėgiamiausia tema. 
Jeigu šioje ašarų pakalnėje 
nebūtų komunistę, tai Vy
tautas neturėtų temos, o 
Klevelando “Dirva” neturė
tų vieno iš pačių gudriausių 
savo skaitytojų mulkintojų.

BUVUSIO SENO 
DVASININKO 
PAGERBIMAS

Vilniaus “Tiesa”
8 d.) rašo:

Iš Biržų atėjo žinia, kad 
1965 metų sausio 6 dieną Ne
munėlio Radviliškyje po sun
kios ligos mirė Adomas Šer
nas. Sudėtingas buvo šio žmo
gaus gyvenimas. Visi, kas 
skaitė 1964 m. rugpiūčio 16; 
d. “Tiesoje” i 
straipsnį “ 
kį žingsnį,” prisimena, kokius 
sunkumus teko įveikti Ado
mui Šernui^ kol jis susidarė 
teisingą mokslinę-materialisti- 
nę pasaulėžiūrą.

Adomas Šernas gimė 1884 
metų gegužės 13 dieną Bir
žų rajone, N. Radviliškio apy
linkėje, Jasiškių kaime. Tė
vai buvo valstiečiai. Mokėsi 
N. Radviliškio pradinėje mo
kykloje, Rygos ir Slucko gim
nazijose, Tartu 
Baigęs mokslus, 
matų kunigu, 
dirbo literatūrinį 
siekė aukštą reformatų dvasi
ninko titulą — buvo Lietuvos 
reformatų bažnyčios general- 
superintendentu.

Adomas Šernas buvo gabus/ 
žinių trokštantis žmogus. Ta
rybinės tikrovės veikiamas, 
daug skaitydamas knygų, 
studijuodamas marksistinę fi
losofiją, jis tampa įsitikinu
siu ateistu. Būdamas 80 me
tų, sunkiai sirgdamas, A. Šer
nas drąsiai pareiškia, jog aL 
sisako religijos, yra pasiryžęs

universitete, 
tapo refor- 
Mokytojavo, 
darbą. Pa LIAUDIES 

DEMOKRATIJA 
PRAKTIKOJE

Dienraštis “Tiesa” rašo:
Tarybos —- tai viena iš ma

siškiausių darbo žmonių or
ganizacijų. Visais mūsų šalies 
istorinio vystymosi etapais jos 
aktyviai kovojo už partijos 
generalinės linijos įgyvendini
mą . Toje kovoje dar labiau 
išaugo Tarybų autoritetas dar
bo žmonių tarpe. Tūkstančiai 
geriausių liaudies atstovų, iš-

katai, nė žodžiu neprisimena rūkymo pavojaus ir nė žo
deliu neparagina žmonių rūkymą mesti. Girdi, jis pabū
go nusidėti dešimties bilijonų dolerių tabako trusto in
teresams ir norams!

Tai labai drąsus, bet, matyt, tvirtai pagrįstas kalti
nimas. Iš tikrųjų, kodėl savo pasiūlymuose prezidentas 
nepaminėjo rūkymo pavojaus?

rinktų į Tarybų sudėtį, prak
tiškai dalyvauja valstybės val- 
dymed. Vien tik į respubli
kos vietines Tarybas išrinkta 
daugiau kaip 35 tūkstančiai 
deputatų. Tai įvairiausių pro
fesijų žmonės, čia ir darbi
ninkas, ir kolūkietis, ir inži
nierius, ir žemės ūkio specia
listas. ir gydytojas. O kiek 
puikių pagalbininkų Tarybos 
turi nuolatinėse komisijose, 
kurių darbe dalyvauja dau
giau kaip 21 tūkstantis įvai
riausių sričių žinovų. Tai ro
do, kaip plačiai liaudies ma- < “
lų tvarkyme, rodo tarybinės 
santvarkos demokratiškumą, i 
Tokia Tarybų sudėtis Įgalina 

sės dalyvauja valstybės reika-' dingas tiktai kažkam ki
etam, o ne Pabaltijo tau- 

toms. Beje, teko ir per ra
jas kvalifikuotai spręsti ūki- i diją girdėti vieno buvusio
nius, politinius ir kultūrinius 
uždavinius.

Point Pleasant, N. J.
Point Pleasant miestukas 

randasi prie jūros kranto. 
Čia nėra jokių dirbtuvių. 
Todėl oras nesuterštas, pu
sėtinai geras. Vasarą čia 
suvažiuoja daug žmonių iš 
kitų miestų pakvėpuoti ty
ru oru ir praleist atostogas. 
Daug čia gyvena pensinin
kų, nes, kurie jau 65 metų 
senumo, moka mažesnius 
taksus už nuosavybes.

Point Pleasant apylinkėje 
yra daug tuščių vietų, ne
apgyventų. Daug stato na
mų ir vis pritaiko pensinin
kams, nes jie daugiausia 
perka. Nors čia oras yra 
sveikas, reikėtų būti ir žmo
nėms sveikiems. Bet metų 
našta slegia žemyn — nega
lima atsilaikyti

Ona Verteliene jau seniai 
serga, o dabar jau keletą 
mėnesių jos sveikata visai 
pablogėjo. Ją kankina ne
pakenčiami skausmai. Gy
dytojas patarė Radium kai
tinimą, tai buvo savaitę li
goninėje ir davė septynius 
kaitinimus. Po to kokį laiką 

Krislai iš Lietuvos
Reakcininkams nepatinka Į naujais laimėjimais įrodan- 

Lietuvos pramones augimas ti, kad ji puikiai apsieina^
Karts nuo karto reakci-' be 

ninku spaudoje pasirodo ra
šiniai, kuriuose stengiamasi ( 
įrodinėti, kad pramonės au- j 
girnas Lietuvoje ir kituose: 
Pabaltijo kraštuose esąs ne-į 
naudingas tų kraštų gyven-1 
tojams. Girdi, pramonės 
spartus augimas esąs nau-

buržuazinės Latvijos mi
nistro sapaliojimus toje < 
dvasioje. < 
damas įtikinėjo, kad seniau

vusi tokia, kokia vietos rei- i 
kalams tikusi.

Pagal tuos reakcinius gal
vočius i'tina, kad juo pra-
monė menkesnė, tuo tautai anglų kalba T. Butkaus
geriau, o jei pramone išsi
plėtė ir jos gaminiai gabe
nami į įvairius pasaulio tams skirtas gausiai iliust- 
kraštus, tai esą labai bloga.' puotas 115 puslapių infor- 
Tuo tarpu ir vaikui sup$n-I matinis leidinys apie Tary- 
tama, kad pramonei esant bų Lietuvos pasiekimus 
menkai ji negali aprūpinti pramonės, žemės ūkio ir

knygą “Take a look at So
viet Lithuania.” Tai turis-

darbu jo reikalingus. Užtat 
Lietuvoje, buržuazijai val
dant, miestuose buvo dau
gybė bedarbių, o kaime la
bai daug žmonių slankiojo 
be jokios naudos, nes jie Vilniuje, atidaryta jaunų 
ūkyje nebuvo reikalingi, o kraštotyrininkų surinkto- 
kitur neturėjo kur eiti. Dėl sįos medžiagos paroda, ku- 
tos'priežasties šimtai tūks- rios stenduose — 1,246 eks- 
tančių Lietuvos žmonių išsi- ponatai. Daugiausia jdcqfc 
blaške po^įvairius pasaulio mios medžiagos suteikė 

Tryškių, Nevarėnų ir Tel
šių vidurinių bei 
9-klasės mokyklų 
kraštotyrininkai.

Archeologiniais 
turtingi Tryškių vidurinės, 
Gaulėnų ir Lieplaukės 8-me- 
čių mokyklų stendai. Tryš
kių mokiniai daug padirbę-

kraštus. Tuo tarpu Tarybų 
Lietuvoje dabar šimtai’ 
tūkstančių darbininkų, 
technikų, inžinierių ir tar
nautojų gavo darbą naujai 
pastatytose pramonės įmo
nėse, transporte, statyboje 
bei kitose srityse, susijusio; 
se su pramonės išaugimu. 
Menka būtų pramonė, jei

kultūros-švietimo srityse.
Mokiniai—praeities 

tyrinėtojai
Kraštotyros muziejuje,

Viešvėnų 
mokiniai

radiniais

nį. Vertingą medžiagą su
rinko- taikomosios dailės

• nų, jų išnaudojusių ir en
gusių.

Į

J. Baltušio kūriniai 
lenkiškai

Varšuvoje išleistas tary
binių autorių apsakymų 
rinkinys, pavadintas “Slo- 
neczna dolina” (“Saulėtasis 
slėnis”). Rinkinyje patal
pintas ir J. Baltušio apsa
kymas “Valiusia.” Seniau 
lenkų kalba išleistas J. Bal
tušio apsakymų rinkinys, o 

JiŠ“iš‘ kailio > j°.,yeika!a® “9ied,a ?aide- 
........................liai” išleistas' du kartus ir

VA C V A A A KJ 4- V A A X A A A V I • A X VA VA KJ V A A A W W , , _ a — , 11*

pramonės buvę tiek ir ji bu- Ts buvo vaidinamas kehuo- 
- - " se Lenkijos teatruose.

Knyga apie Tarybų 
Lietuvą anglų kalba

Leidykla “Mintis” išleido

ji mažai gali vaikščiot, dau- dėl to, kad dabar mūsų res 
giausia lovoj guli, pati ne- publikos gaminiai eina į vi 
gali save apžiūrėti. Tai jos 
duktė išsivežė pas save. 
Duktės adresas: 218 May- 
fair Rd., Paramus, N. J. 
Draugai, parašykite j a i 
laiškutį ar korčiukę, sura
minkite ją.

Stanislovas Baltutis turė
jo kraujaplūdį, buvo ligoni- 
nė'Ukeletą dienų, nuėmė 
X-ray, bet nieko pavojingo 
nerado Jo moteris S. Bal

tutienė irgi nesijaučia ge
rai, gydytojas pataria eiti į 
ligoninę.

Juozas Griciūnas sirgo 
pusėtinai sunkiu gripu ir 
dabar dar nekaip jaučiasi.

K. Dzevečka irgi skundėsi, 
kad nesveikuoja, ypatingai 
jo akys ir kojos atsisako 
jam tarnaut. Gudaitienė ir
gi nelabai gerai jaučiasi, ją 
kankina aukštas kraujas. 
Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti.

Mūsų pensininkai laukia 
Medicarę biliaus pravedi- 
mo. Point Pleasant gyvena 
daktaras Henrisen. Jis buvo 
didžiausias priešas Medica
re. Bet dabar parašė į 
Newark Evening News, 
kad jis pasiduoda, daugiau • 
nekovos, gal jW numano, 
kad daktarams nebus jokio 
pavojaus.

sas tarybines respublikas ht 
daugiau kaip į 70 užsienio 
valstybių. Didelę naudą tu
ri ne tik tiesioginiai dir
bantieji įmonėse, bet ir pati 
respublika, nes iš pramonės 
gaunamo pelno didelė dalis 
eina į respublikos biudžetą. 
Iš tų lėšų valstybė gali skir
ti dideles sumas mokyklų, 
ligoninių, gyvenamųjų na
mų ir kitoms statyboms, 
kultūros, sveikatos ir įvai
riems gyventojų gerovės 
reikalams.

Reakcininkų aimanavimai 
dėl pramonės augimo socia
listinėje Lietuvoje ir kitur 
yra suprantami. Kapita
listams rūpi, kad jų ranko
se būtų visa galia ir valia, 
visi turtai, o darbininkų 
klasė būtų silpna ir bejėgė'. 
Todėl kapitalistams ir vi
siems reakcininkams baisiai 
nepatinka tai, kad Lietuvo
je su pramonės augimu 
nuolat daugėja ir stiprėja 
darbininkų klase, savo vis

| dos tikslas suteikti pagal- 
! bą jauniems kraštotyrinin- 
' kams teisingai įvertinti eks
ponatus, juos klasifikuoti, 
paruošti ekspozicijai. Da-. 
bar apibendriųami krašto
tyrininkų darbai, skirti at
minčiai Telšiuose veikusių 
revoliucionierių,, kovo tojų 
už tarybų valdžią^.

J. Paliukonis
Vilnius, 1965—1—20

NERVINGIAUSI 
ŽMONĖS

Amerikiečių psichologai 
paskelbė, kad iš įavirių pro
fesijų žmonių aukščiausią 
nervinio įtempimo ir sudir
ginimo laipsnį parodė žur
nalistai.

Illinoiso unievrsiteto dak
taras, Sitelas ištyrė, kad 
žurnalistų nervai įtempti 
labiau, negu lakūnų per 
pratybas ar stambių įmonių r 
direktorių. Užtat ramiausią^ 
darbą-turi universitetų tar
nautojai.

M?*

M. G.

AUGA AUTOMOBILIAIS 
UŽMUŠTŲ SKAIČIUS

Chicago. — National Sa
fety council paskelbė per 20 
metų automobiliais užmuš
tų žmonių skaičių. 1934 me
tais buvo užmušta 36,101, 
1944 metais, kada karo me
tu mažiau važinėjo, tai 24,- 
282, gi 1964 metais žuvo 
48,000 žmonių.

Atidengiamas paminklinis akmuo poetei 
tinėje — Vilkaviškio rajono Kiršų kaime.

jos

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., sausio (Jan.) 29, K1965



J. SKLIUTĄ USKAS

DAR TRUPUTIS APIE ESKIMQSUS
* (Laiškas “Laisves” redakcijai)

Perskaičiau Jūsų laikraš- kimų gyvenamose, gyven- 
tyje įdomų ir naudingą I vietose. Prisipažinsiu, ge- 
draugės K. ' Petrikienės liausi prisiminimai man li- 
straipsnį apie eskimų bui- ’ ko apie šituos draugiškus 
tį, gyvenimą, pavadintą'be galo nuoširdžius, gerus 
“Truputis apie Šiaurės gy- j žmones, drąsius medžioto- 
vent o j u s eskimosus. ” j jus. Su mano draugais, da- 
Straipsnis parašytas gyvai,1 bar jau mokytojais, žurna- 
įdomiai, jame pateikiama listais, vertėjais, gydyto- 
nemažai vertingu žinių iš I jais - eskimais aš ligi šiol 

..................... . ‘ ‘ . Prieš I ' '
i metų grupė mano 
eskimų, studijuojančių Le-■ garlaiviu 
ningrade, Gerceno vardo ją, i 
Pedagoginiame Institute, kaip tat paprastai būna su 
Šiaurės tautybių skyriuje keleiviais. Šita jauna, gabi 
žiemos atostogas praleisti mokslininkė dalyvavo suda- 
buvo atvykę į Vilnių. Jau- i ryme pirmojo eskimų - ru
na eskimų mokslininkė Ai-' sų kalbų žodyno, kurį išlei- 
n o n a, apleisdama Vilnių ! do Leningrade. 
“Komjaunimo tiesai” para
šė labai šiltą straipsnį apie eskime pedagoge Uchsima, 
eskimų studentų gru p ė s • kuri jau daugelį metų vado- Į Menovščikovą 
įspūdžius, pasisemtus Vii- vauja Providenijos interna- Sergejevus — motiną ir sū- apsakymais,

i stambiausiųjų I nu, kurie nemažai prisidė- eskimų kalba.

J

tis, kuri man žinoma tik iš 
pasakojimų.

Ir mono gražiaakei, smul- 
į kaus veiduko, gražiai su
pintom juod o m kasom 
draugei eskimei - moksli
ninkei Vierai Analkvasak, 
visa tai irgi tik girdėta

eskimų etnografijos, istorini susirašinėju, 
jos, kultūros raidos, žodžiu, j 
jis turi neabejotinos pažin
tinės reikšmės.

Laišką Jums parašyti ma
ne paskatino noras papil
dyti šitą Įdomų straipsnį ir 

tmo pačiu patikslinti kai ku
rduos tarybiniu eskimų, gy
venančiu čiukčijoie, (auto
rės vadinamu “Sibiro eski
mų”) gyvenimo bruožus.

Man atrodo, kad autorė j 
ruošdama savo straipsnį pa- i 
darė klaida visus eskimus— 
Grenlandiios, JAV, Kana
dos ir “Sibiro eskimus” su
jungdama į vieną grupę. 
Tuo tarpu tikrai yra žino
ma, kad Tarvbų Sąjungoje 
(t. y. čiukčijoje) gyvenan
čiu eskimu gyvenimo lygis, 
buitis, išsilavinimas, nauji, 
socialistinio gyvenimo įdieg
ti papročiai ir socialistinė 
kultūra skiriasi nuo Alas- 
kos. Kanados, Grenlandiios 
eskimų, kaip diena nuo nak
ties. Visos autorės apra
šomos eskimų bėdos, var
gingas gyvenimas ir kt. at
spindi tiktai kapitalistinia
me pasaulyje vargstančius 
eskimus.

Visų pirma, norėčiau pra
dėti savo laišką nuo auto
rės visiškai teisingo kapita
listinio pasaulio eskimams 
teigimo, kad “toli nuo cent
ra eskimosų gyvenimas ne- no velbotu. 
daug kuo yra pasikeitęs, dalis laimikio atitekdavo 
baltieji atėjūnai dėl pelno gobšiam amerikiečiui, ir tik 
visain gyventojus išnaudo-1 trupinių jis numesdavo me- 
ja”. Cariniais laikais tokia džiotojams. 
pat žiauri eksploatacija 
siautė ir čiukčijoje, kur 
visą eskimu gyvenimą tvar
kė amerikiečiai faktorijų 
‘savininkai, “didžiųjų preky- 
bbs namų” valdytojai, o 
taipgi visokio plauko avan
tiūristai, kurie užtvindyda
vo čiukčijos pakrantes, kad 
pasiglemžtu, už blizgučius 
ar pusiau dykai, medžiotojų 
laimiki — šiaur'inukių kai
lius arba vėplio iltį, kuris, 
kaip žinia, branginamas ne 
mažiau už dramblio kaulą. 
Eskimų kaimuose dar ir 
šiandien galima išgirsti ne
mažai liūdnų istorijų apie 
tai, kaip žiauriai saviva
liaudami apiplėšdavo varg
šus eskimų medžiotojus to
kie pagarsėję savo lupikavi
mu ir apgavystėmis fakto
rijų savininkai, kaip Tomp- 
sonas, Svensonas, Irias ir kt.

Man virš dvejų metų teko 
gyventi tarp eskimų čiukči
joje, kur aš gydytojavau ir

kilometrų nuo Vilniaus gy-1 
vūotu mūsų Cvirkos vardas. 
Reikalas tas, kad pirmieji 
literatu darbai buvo Cvir
kos kūrybos vakarai, pir
mieji vertimai į eskimų kal
bą atlikti šio susivienijimo 
narių — buvo P. Cvirkos 
apsakymų “Daina”, “Depu
tatas”, “Brolybės sėklos” ir 
kt. vertimai į eskimų kalbą. 
Užtenka pasakyti, kad apie 
P. Cvirkos vardo literatų 
susiviennijimo veiklą rašė 
ne tik mūsų laikraščiai, bet 
ir Maskvos literatūrinis 
laikraštis “Literatūra a j a 
Gazeta”. Jeigu katram iš 
jūsų tektų apsilankyti Kau
ne, Petro Cvirkos memori
aliniame muziejuje, neuž
mirškite apžiūrėti ir jaunų
jų Petro Cvirkos bičiulių iš 
Čiukei jos, eskimų literatų

PHILADELPHIA, PA
pinigų išdalinimo visai be
prasmiški ir nariams nuo-

šaulyje. Eskimų gyvenvie
tėse, kur tik man teko lan
kytis, visur gilias šaknis 
yra suleidusi naujoji socia
listinė buitis su-savo papro
čiais. Visur veįkia mokyk
los, vaikų darželiai, lopše
liai, o kultūros namai (va
dinamosios “Raudonos i o s 
jarangos”), tai tikri kul
tūros židiniai, kur susitelkę 
jaunimas į saviveiklos or

is, kestrus, kur būtinai veikia 
savo tėvų, senelių lūpų. Vie- biblioteka, kur , knyga yra 
ra buvo pirmoji eskime, su patikimas draugas ir daž

nas svečias eskimų gyvena
muose namuose (jarangas 
išstūmė patogūs, naujoviš
ki namai). Kuriant pirmą
sias mokyklas ir kultūri
nius centrus, žinoma, į tal
ką eskimams atskubėjo pe
dagogai ir mokslininkai iš 
Maskvos bei Leningrado.
Geru žodžiu čia mini tokius : dovanų muziejui — čia ga- 
žinomus eskimologus, peda
gogus, mokslininkus, kaip

Rub c o v ą,

keletą kuria aš susipažinau. Abu 
bičiulių drauge plaukėme okeaniniu 

į “Rusija” į čiukči- 
susipažinome denyje,

niuje.
Bet aš, rodos, atitrūkau 

nuo savo pasakojimo apie 
eskimų vargus šeimininkau
jant jų kaimuose Amerikos 
prekybininkams, kurie, 

I noma, valdė ir vargšų me- 
' džiotojų gyvenimą. Man ne
mažai teko kalbėtis su se
nukais eskimais, kurie dar 
puikiai prisimena misterį 
Tompsoną, jis jau prieš ke
liasdešimt metų išsidangino 
į JAV, sako, kad jis tiek 
prisiplėšęs iš eskimų me
džiotojų, kad jam užteksią 
geram pragyvenimui ligi 
gyvos galvos.

Tompsono tiesiogi nėję 
valdžioje buvo dešimtys es
kimų - irkluotojų “skolinin
kų”. Jie medžiodavo miste
rio Tompsono “paskolin
tais” šautuvais, šoviniais, 
išplaukdavo į jūrą Tomnso- 

Už tai didžioji

Prisimenu pažintį su kita

tui, vienai
čiukčijoje auklėjimo įstai-1 jo kuriant eskimų raštą, iš- 
gų, kur daugelis aplinkinių 
kaimų vaikinų ir- merginų 
eskimų ir čiukčių nemoka-

ži- j mai rėdomi, valgydinami, 
mokomi.

Su daugeliu šios mokymo
įstaigos auklėtinių man te-

Įima rasti ir Uelene išei
nančio eskimų kalba laik
raščio numerius su Cvirkos 
apsakymais, išspausdintais

Šiandien čiukčijoje įkur- 
leidžiant pirmuosius vado-: ta tiek eskimų mokyklų, 
vėlius bei žodynus eskimų kad nė vieno vaiko, nelan- 
mokykloms. Štai, pas mane kančio mokyklos nerasi. O 
ant stalo neseniai atsiųsta buvo laikai, kai visą Čiuk- 
man knyga išleista tolimo-1 čiją išvaikščiojęs nė vieno 

raštingo eskimo neatras
tom.

—Prisimenu, — pasakojo 
man sena mokytoja eskime 
iš Čaplino gyvenvietės (bū
tent, čia prieš daugelį metų 
buvo įkurtas pirmasis eski
mų medžiotojų kolūkis), — 
kai tik pirmasis rusų mo
kytojas atvažiavo į Čaplino 
apylinkę kurti moky k 1 ų, 
vietinis šamanas Mletki 
kaip patrakęs lakstė po ja
rangas ir kiekvienam kuž
dėjo į ausį: “Jaučiu, kad 
vyriausioji vėlė nusigręš

joje Šiaurėje—“Pasakorius ' 
Kivagme”. Moks 1 i n i n k ė 

ko po eilės metų susitikti i Sergejeva kruopščiai surin- 
Chabarovske, Leningrade, i ko visas žinomo eskimų pa- 
kur daugelis jaunų eskimų sakoriaus Kivagmės pasa- 
mokosi medicinos, pedago- kas ir jas sudėjo vienon 
giniuose, jūreivystės insti- knygon. Tuo būdu pagerb
tu tuose. Neužmiršiu nieką- ta atmintis vieno įžymiųjų 
da savo šiltus susitikimus eskimų žodinės literatūros 
su Ploverio jūros žvėrio meistrų, 
medžioklės stoties darbuo
tojais - eskimais technikais, 
motoristais. Kaip gyvą ma
tau žilagalvį senuką Palią 
pypkiuojantį ir smagiai se
kantį savo pasakas, kurių 
jis tikrai žino labai daug. 
Jo sūnus Ucha, - labai ga- . 
bus vaikinas, vienas pažan- | 
giausiųjų Providenijos in
ternato mokinių — svajojo tarybinės tautos 
žengti savo tėvo pėdsakais, vienoje draugingoje šeimo- 
jį už vis labiausiai vilioja je ir vienai tautai rūpi kitos 
technika.

Aš jau eilę metų su juo 
nesusirašinėju, bet neabejo
ju, kad jis tapo inžinie
rium, nes Tarybų valdžia 
eskimų jaunimui sudarė be
veik pasakiškas sąlygas mo
kytis, tobulėti, vystyti savo 
gabumus.

Teko nekartą lankytis 
Chabarovske, medicinos in
stitute: čia studijuoja ne 
tik eskimai, bet ir eVenkai, 
evenai, čiukčiai, jukagirai, 
dešimčių mažų tautybių 
vaikai. Ta ^ačia proga man 

i teko susitikti su čiukče, bū- 
| sima gydytoja Olga Tumne- 

Dar kalbama, kad slaptai tugve (ji jau seniai baigusi, 
iis versdavosi vergų preky-' gydytojauja dabar viename 
ba. Jis padėdavo piratų šku
nų jūreiviams įvilioti į lai
vus eskimes moteris ir pa
augles. kur bevaišinant ar
ba bedalinant joms blizgu
čius, ūmai laivai su savo 
“gyvuoju kroviniu” pasuk
davo jūron. Arba, pavyz- 

dirbau kultūrinį bei litera-! džiui, yra žinoma, apskai- 
tūrinį darbą. Man teko ne-' čiuota, kad Čarlis Svenso- 
mažai apkeliauti po čiukei- nas prisiplėšė iš medžiotojų, 
ją, pabuvoti Naukavę, Pro- ^iauriniukų ir vėplio kaulo 
viderijoje, Sirenikuose, Plo- Q40,000 dolerių sumai. Bet 
vere, Čapline ir kitose es- TT1‘ąa tai buvo liūdna praei-

Pasitaikydavo, kad me
džiotojo šeima išmirdavo' 
badu, nežiūrint gausaus lai
mikio. Skolos jankiui būda
vo neišbaigiamos. “Skoli
ninkai buvo beteisiai, nie- 

(kas iš jų nedriso priešta- 
1 rauti ar pasiginčyti su plėš
riuoju Tompsonu. Už kelias 
anineliiusio tabako dėžutes,' 
už aprūdijusius žūklės įran
kius ar buteli. viskęs.Tomp- 
sonas. pradžioje ■ 'nu(gf^f|s 
medžiotoja (tokia buvo / jo 
“metodika”), išlupdavo-iš 
jo balto lokio kailį ar šiau- 1 
rinukę. |

r F I

Šiomis dienomis patvirtintas sporto rūmų Vilniuje projektas. 
Sporto rūmų statyba prasidės 1965 metais. Vienu metu ga
lės sutilpti nuo 3,900 iki 6,400 žiūrovų. \

Nuotraukoje: taip atrodys Vilniaus sporto rūmai.

eskimų kaime). Man prieš 
tai Ryrkaipiuose (netoli 
Providenijos) teko susipa
žinti su jos tėvu, kolūkio 
“Pionierius” pirmi ninku 
Tumnetugve. Jis jaunystėje 
bernavo, tikriau pasakius, 
vergavo misterio Tompsono 
batlaižiui buožei Alitetui. 
Žiemą, kai supustydavo di
džiules sniego pusnis ir šu- 
nės nebepajėgdavo išbristi, 
Alitetas vietoj šunų į savo 
rages kinkydavo bernus, jų 
/■arpe ir Tumnetugvę. Daž- 
'n. dieną jis leisgyvis su
lupdavo sniege, traukda

mas Aliteto nertą per neiš
brendamus sniegynus. O gi. 
kaip pasikeitė jo gyvenimas 
darybiniais metais? Šian
dien jis žinomas medžioto
jas, pasiturintis kolūkietis. 
Viena jo duktė—gydytoja, 
antroji — mokytoja, trečio
ji studijuoja.

Drg. Petrikie nė savo 
straipsnyje aprašo labai ne
švankius eskimų papročius, 
kurie, deja, tėra būdingi 
dar eskimams, gyvenan
tiems kapitalistiniame pa-

Ir keli žodžiai dar apie 
vieną puikų eskimų socia
listinės kultūros bruožą, įsi
šaknijusį šiuolaikiniame es
kimų gyvenime. Tai tary
binių tautų draugystė. Es
kimai puikiai žino, kad vi
si jų kultūriniai laimėjimai 

įtapo kūnu, jy svajonės išsi
pildė tik dėka to, kad visos 

gyvena

Ne taip iš tikrųjų yra, 
kaip Bekampis parašė

Š. m. “ 
sausio 12 d. laidoje, drg. J 
A. Bekampis rašo : 
gražu?” Jis neva rašo 
apie Lietuvių Respublikonų 
Susivienijimo reikalus. Kai- kapelija. 
tina —■ gal klubo valdybą—. Prastas,
vadindam’as “strategais.”' 1 r<T 
Mat, esą, klubo visuotinis 
susirinkimas prieš metus 
laiko nutaręs uždaryti vi
sokį biznį, o neuždaręs.

Bekampis rašo: “Papras
ti klubo nariai džiaugėsi ir 
linksmi buvo, kad galės 
gauti šiek tiek pinigų, nes 
jų po keleto/ metų visai ne
liks, kadangi kiekvieneriais 
metais pasidaro i_____
liaus 12 tūkstančių dole
rių.”

Drg. Bekampis gerai žino, 
kad šiame klube nariai visi 
lygūs, nėra nei “lordų,” nei 
privilegijuotų narių, ponų. 
Bet jis surado “paprastus 
narius.” Jie, kaip ir visi 
nariai, .kas metai gauna 
spausdintą raportą, ir gali 
matyti, kad pereitais me
tais klubo turtas nupuolė 
mažiausiai, ką puolė per 
paskutinius penkerius me
tus. Pereitais metais fi
nansai sumažėjo $3,237.62. 
Taip, prirokuoti ir gauti 
nuošimčiai virš du tūks
tančiai. Bet tai kas metai 
būna pridedami gauti nuo
šimčiai.

Negražu ir negarbinga 
žmogui save vadinti pažan
giu, progresyviu, bandyti 
lietuvišką svietą įtikinti, 
kad “kiekvieneriais metais 
pasidaro nedateklius 12 
tūkstančių dolerių.” Be-

nuo jūsų, jei tik jus savo kampis žino,kad pereitais 
vaikus leisite į mokyklą. Pa-, metais nariai sustojo _mo-

Laisvės” num. 3, s^olingi.^
Dar viena J. A .Bekampio 

1 išgalvota nesąmonė. Jis ra
išo: “Klubo patalpose, mat, 
i turi prieglaudą muzikantų 

Tai štai kur yra n
1960 m. drg. Bekampis 

buvo klubo gaspadorius. Po 
to buvo pirmininkas. Jis 
nariams žadėjo išgaudysiąs 

i “visus vagius” ir vėl pasta- 
: tysiąs klubą į garbingą sto
vį. Tuomet klube laikyda
vo Momers naujų metų pa- 
rodininkai praktikas, jie 
nieko klubui nemokėjo, tik 
buvo visi social nariais, 

^e^atek” I Rekampiui ir jo šalinin
kams tie muzikantai labai 
buvo nepageidaujami. Ir 
po tūlo laiko jie išsikraus
tė. Taigi jau keleri metai 
jokių muzikantų, nei jų 
praktikų, nei prie baro jų 
šeimų seniai nėra, ir kaip 
nuostabu, kad jis dabar net 
savo sapnus rašo laikrašty.

Pagaliau, jis ramina mus, 
kad naujas klubo pirminin
kas Povilaitis, kaip teisin
gas ir sąžiningas klubo na
rys, viską gerai sutvarkys. 
Kažin kodėl jis nieko nepri
minė, kad per dvejus me
tus šis klubas vedė derybas 
su Muzikalės salės klubu 
dėl vienybės. Povilaitis yra 
komitete. Kodėl vienybė ne
įvykdyta?

Gaila. Respublikonų klu
bas neseniai buvo vienas iš 
turtingiausių ir pažangiau
sių, o dabar su paskuba tu
ri išnykti. Gal kas kada 
parašys ir apie klubo duob
kasius. Bus nesmagu, jei 
ten įterps ir Bekampio nuo-

Dar viena J. A .Bekampio

matysite, vaikai išmirs... ei- l^ėti ^po .dolerį kas mėnuo j 
niai išdvės... O vėpliai ap-: "" 
leis mūsų pajūrį.” *

Eskimai seniai išvijo į 
kalnus paskutinį tamsybės 
apaštalą — šamaną. Žmo
nės seniai išmainė šamanų 
burtus į šiuolaikinius medi
cinos laimėjimus, ligoninė
se vartojami naujausieji 
vaistai, atliekamos sudėtin
gos operacijos.

Yra tokia eskimų pasaka, 
sukurta dar seniai, sunkiais 
laikais, kai eskimai masiš
kai išmirdavo nuo visokių 
ligų, nuo bado. Jaunieji me
džiotojai kartą kreipėsi į vi-

(tautos gerovė.
Į eskimų kalbą yra iš

versta nemažai rusų, ukrai
niečių, baltarusių, kazachų 
ir ... net lietuvių rašytojų 
kūrinių. Šalia gydytojo dar
bo, man teko dirbti nemažą 
literatūrinį darbą su eski
mais. Aš virš 2 metų vado
vavau Providenijos jaunųjų 
literatų ir vertėjų eskimų 
bei čiukčių litertūriniam su
sivienijimui. Šito susivieni
jimo nariai ne tik patys ra- Į sų išmintingiausią jį eskimą 
še, kūrė savo gimtąja kai- -medžiotoją: 
ba, bet ir nemažai vertė, o 
svarbiausia — tai didžiulis pailgėsiąs, kada žmonės bū- 
literatūrų draugys t ė s ir 
tautą draugystės stiprini
mo darbas. Vargu, ar rasi
me tokį eskimų kaimelį ar 
gyvenvietę, kurio su prane
šimais apie daugiatautės 
tarybinės literatūros laimė
jimus, su savo kūryba, ne
būtų aplankę eskimai ir 
čiukčiai literatūrinio susi
vienijimo nariai. Jaunųjų 
literatų čiukčių ir eskimų 
literatų susivienijimas ne
šioja Petro Cvirkos vardą. 
Irtai neatsitiktinas reiški
nys, kad kažkur —už 15,000

—Kada gi eskimų amžius

šių laimingi?
—Laimė peržengs slenks

ti to žmogaus, kuris suge
bės sugauti saulės spindulį, 
—atkirtęs senis.

Šiandien naujojo gyveni
mo saulė, jos dosnūs spindu
liai neaplenkia nė vieno es
kimo gyvenamo namo. 
Vilnius

Maskva. — Anglijos ko
munistų vadai matėsi su Le
onidu Brežnevu, TSRS Ko
munistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi.

B
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Varėna, čia atidarytas naujas erdvus gastronomas

U jtrrw

Senas Klubietis
nuo pereito kovo j 

Keli nariai yra 
daugiau, — jiems

duokles 
mėnesio, 
mokėję 
bus sugrąžinta.

Bekampis taipgi gerai ži
no, kad nutarus klubą už
daryti, buvo nutarta ba
rnus ir visą turimą inven
torių parduoti. Taipgi ži
no, kad atsirado pirkėjas ir 
nutęsė net 6 mėnesius. Jis 
žino, kad kiekviename susi
rinkime buvo diskusuota 
apie uždarymą, ir vis pa
likdavo palaukti dar mėne-

So. Boston, Mass.
“Laisvės” vajuje dau

giausiai pasidarbavo Mary
tė Kvietkas. Priklauso jai 
didelė garbė.

LLD 2 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, va
sario 4 dieną, 7 vai. vakare. 
Yra daug svarbių reikalų. 
Visi nariai dalyvaukite. 
Kaip žinia, “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas bus va
sario 7 dieną, turėtume 
pasiusti delegatą ir pasvei-

sį. Jis taipgi žino, kas at- suvažiavima. Taingi
sitiko su pirmuoju pirkėju, j 
Bet kuomet jis daro prie
kaištus dėl neuždarymo, ko
dėl neprimena, kad kol na
mai bus neparduoti, nuo se
kamų išlaidų nebus galima 
pabėgti?

Namų taksai virš tūks
tančio. Valdybos išlaidos 
taipgi netoli to. Apdrauda’

1 ir leidimas gėrimus parda
vinėti vėl virš tūkstančio. , 

Pereitais metais mirė 11 
narių, reikėjo pomirtines 
mokėti, kas atsiėjo $2,650.

Taipgi kartu buvo nutar
ta, kad uždarius namą, na
mo sargui mokėti po $30 
kas savaitę. Tai irgi būtų 
$1.560 per metus.

Tokių išlaidų, kol klubo 
nuosavybė nenarduota, su
sidarytų virš $7,000. ■

Tūli uždarymo šalininkai 
nukalba visai beprasmiškai. 
Sako: palikite namą mies
tui, tegul pasiima už taksų 
nesumokėjima. Jie pamiršo. Į 
kad draugijai įtaisymas vi-! 
sų tų įrengimų kainavo žy
miai daugiau šimto tūks
tančių dolerių. O Bekam
pis gerai žino, kad likvi
duojamos draugijos tik už 
čarterį ir laisnį gauna virš nau jus narius į LLD. Duok- 
poros tūkstančių dolerių, lė tik $2 metams, 
Taigi bėgimo nuo savo tur- proga visiems priklausyti, 
to siūlymas ir verksmai dėl

yra svarbu, kad nariai 
nasimokėtų savo duokles. 
Bandykime gauti ir naujų 
narių.

Lietuviu Amerikos Pilie
čiu klubas permainė susi
rinkimu diena. Dabar vieto
je pirmo sekmadienio kiek
vieną mėnesį, susirinkimai 
įvyks 1-ma šeštadienį kiek
vieno mėnesio, vakarais, .6 
valandą. Sekantis susirinki
mas bus vasario 6 diena, čia 
dar noriu priminti, kad klu
bas šeštadieniais turi žaidi
mų. Ateikite.

S. Raina rd

Yucaipa, Calif.
LLD 78 kuopos susirinki

me sausio mėnesi nutarta 
turėti šaunu paren^ima 
LLD iuHlieiaus nmo-a. Ka
da ir kur iwks dar bus. 
ura nešta vėh’au. bet išrink
to i i komisiia rūpestingai 
rengiesi nne darbo. Mano 
suruošti skanius nietns. Jei- 
p'u bus galima o*auti d. A. 
Tarašką iš San Leandro, tu
rėsime ir lietuviškus fil
mus. Taipgi valdyba nepra
leidžia progos ver b u o t i

tai gera

Yucaipos kp. Valdyba

3 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., sausio (Jan.) 29, 1965



JONAS GASIŪNAS

Praeitį prisimenant
■ I (Tąsa)

Baigiame vargingą kelionę
Per Kanados žemę traukinys skubiai 

veža Chicagos link. Jaučiamės baisiai 
■' suvargę, bet turime viltį baigę kelionę 

gerai pasilsėti. Detroite persikėlėme Į 
• Jungtinių Valstijų traukinį, kuris at

vežė mus į Chicagą.
Aprūkusioje geležinkelio stotyje mus 

pradėjo skirstyti. Mane pasiėmė ap
žėlęs ir prastai apsirengęs senyvas žmo
gelis, sudėjo j purviną vežimą mano ba
gažą ir sukūdęs kuinelis mus veža Chi
cagos miesto gatvėmis. Akis išpūtęs 
dairausi. Koks tai biaurus miestas, pil
nas dūmų, dulkių, nešvarus. Namai ap
rūkę, daugelis aplūžę, baisu ir pažiūrė
ti. Kokia čia keista Amerika, turtin
giausia visame pasaulyje šalis, o tokia 
baisi, apsususi, net negalima įsitikinti, 
kad tai būtų “aukso šalis.” Baisiai nu
siminiau, net ašaras įspaudė, kai prisi
miniau gražiąją Rygą.

Pagaliau varginanti kelionė baigta. 
Priveža prie seno medinio namelio. Šei
mininkė Tebelškienė maloniai mane pri
ima. Nors jos nepažįstu, nes nesu pir
miau jos matęs, bet buvo malonu, kad ji 
mane priima į savo namus. Vakare iš 
darbo grįžo mano kaimynas Antanas Te- 
belškis ir -kiti jų įnamiai (burdingie- 
riai). Tebelškiai tuo-metu turėjo net 
penketą įnamų, du savo mažyčius vaiku
čius, tai viso susidaro devynios asabos. o 
aš—dešimtasis. Vargas mažame keturių 
kambarių namelyje visus sutalpinti. Vie
name kambaryje buvo dvi lovos, tai gu
lėjome penki vyrai. Mane paguldė tarp 
dviejų tvirtų vyrų, kurie suspaudė mane 
kaip sūrį. Namelis neturi nei elektros, 
nei išvietės viduje. Vakare uždega ga- 
zo žvakutes, kurios mirksėdamos visai 
mažai šviesos teduoda. Tai tau ir tur
tingoji Amerika, tamsumoje turime gy
venti. Namo savininkas taipgi turi pil
ną rūsį (skiepą) balandžių, kurių smar
vė nepakenčiama.

Taip vargome keletą mėnesių, iki Te
belškiai nusinuomavo kitus kiek dides
nius ir patogesnius kambarius, kuriuo
se ir elektra buvo. Tada trims jau ne
bereikėjo vienoje lovoje gulėti. Bet tie 
kambariai buvo virš tavernos (saliūno), 
kur vakarais tankiai patriukšmauja, tai 
ir mums neduoda ramybės.

II
Nedarbas mane baisiai gązdina

Pirmosios Chicagoje dienos man buvo 
tiesiog nelaimingos. Šeimininkas ir įna
miai mirtinai nugązdino, kad toks vai
kėzas, kaip aš; vargiai kur nors šiuo 
metu gali darbą gauti. Daug tvirtų vy
rų, girdi, bedarbių eilėse. Būriai prie 
dirbtuvių vartų laukia ir darbo negau
na. Grinoriui dar sunkiau kur nors dar
bą gauti.

Kas gi dabar daryti? Pakliuvau į di
džiausią nelaimę. Teturiu tik 25 dole
rius, kuriuos gavau išmainęs ant 50 rub
lių. Ta! visas mano turtas. Iš Lietuvos 
atsivežti drabužiai netinka. Bet ką gi 
daryti? Manau esąs padaręs nedovano
tiną klaidą, kad važiavau iš savo gimtinės 
Amerikon “aukso ieškoti.” Baisu ir pa- 
mislyti, kas su manim gali atsitikti.

Toje apylinkėje, kur gyvenau, dirbtu
vių buvo daug. Trečią dieną pasiryžau 
pabandyti. Anksti atsikėlęs aplankiau 

I* keletą dirbtuvių, kur vis radau eiles be
darbių, tarp kurių matėsi labai suvargu
sių žmonių. Kelios dienos greit pra
bėgo, daug dirbtuvių apvaikščiojau, bet 

, be pasekmių. Darbo niekur nėra.
Pirmąjį sekmadienį šeimininkas nu

siveda mane prie vienos Armour kom
panijos dirbtuvės, kuri randasi toli nuo 

* mūsų namų. Jis paaiškino, kad čia dir
ba nemaža lenkų ir formanas yra lenkiš
kas vokietis, su kuriuo galima susikal
bėti rusiškai. Pirmadienio ryte patarė 
išbandyti.

Anksti ryto su tamsa atsistojau prie 
dirbtuvės durų. Pradėjo ir daugiau be- 
.darbių rinktis. Už pusvalandžio buvo 
didžiausia minia. Išeina formanas ir 
pažvelgęs į mane užkalbina lenkiškai. 
Nuolankiai prašydamas darbo atsakau 
jam rusiškai. Pasišaukia vidun ir pa
stato mane prie vienos mašinos' lenkiško 
vokiečio pagalbininku. Nudžiugau dar
bą gavęs. Dirbame iš pasiutimo. Dul
kių tiek daug, kad kiek toliau esančių 
žmonių vargiai galima matyti. Bet ką 
tos dulkės reiškia, kai žinai, kad darbą 
turi ir algą gausi? Tai didžiausia lai

mė esančiam bedarbiui ir neturinčiam iš 
ko gyventi.

Supratau, kad tos mašinos, tai didžiu
liai kiaulių šerių karštuvai, per kuriuos 
perėję šeriai, maišyti su vilnomis, nau
dojami automobilių sėdynėms. Kiek pa
dirbėjus mane pristatė, prie svarstyklnj 
ir orderių pririšimo. Matydavau iš or
derių, kur tie maišai siunčiami. Dau
giausia į Detroitą, bet buvo siunčiama 
ir užsienin.

1913 metus baigiau baisiai suvargęs. 
Gruodžio 31 d. vėlai iš darbo parėjęs, nes 
viršlaikis teko dirbti, kiek užkandęs puo
liau lovon. Dirbtuvių švilpimai ir varpų 
gaudesiai mane iš miego prikėlė. Gat
vėse šūkavimai, triukšmavimai. Apačio
je tavernoje (karčiamoje) toks triukš
mas, kad rodos sienos neišlaikys. Bet 
mūsų kambariuose jokio sujudimo, apart 
pokalbių. Atrodo, kad pas mus jokio 
džiaugsmo nebūtų.

Bet ką gi čia džiaugtis, kai žinai, kad 
Naujieji metai nieko nauja nesuteikia, 
kai tenka toji pati sunkaus darbo našta 
nešti ir dar skurdžiai verstis. Niekas 
nemiela.

Taip man teko pirmuosius Naujus me
tus Amerikoje sutikti. Mano ir kitų to
kių gyvenimas 1914 metais buvo lygiai 
toks pat niūrūs, nuobodus, liūdnas.

Pirmasis pasaulinis karas
1914 m. rugpjūčio pradžioje užsidegęs 

karas ir mus palietė. Pirmiau dirbtuvė
je draugiškai visa mūsų grupė sugyveno, 
bet karui prasidėjus lenkiškieji vokie
čiai pradėjo keistai į mane žiūrėti, rusu 
vadinti ir visaip niekinti. Vokiečiai gy
rėsi, kad rusai bus sumušti, jų žemė, 
esanti Rusijos teritorijoje, būsianti pri
jungta prie Vokietijos. Tada jie grįšią 
savo gimtinėn ir susikursią laimingą gy
venimą.

Naujos žinios vis vokiečiams naudin
gos. Dar smarkiau jie džiaugiasi kiek
vienu vokiečių laimėjimu. Dar smarkiau 
jie man prikaišioja, kad rusai bus su
mušti. Lietuva taipgi būsianti Vokieti
jos valdoma.

Kartą vienam vokietukui nedrąsiai 
prisiminiau, kad vokiečiai gali pralaimė
ti. Šoko jis piestu, pasigrobęs pagalio 
šmotą drožė man galvon. Visas apsi
kruvinau. Skubiai nuvežė kompanijos 
klinikom Aprišę galvą paleido namo vie
nai savaitei, už kurią nei mokėti nega
vau, nors reikalavau. Girdi, tai ne kom
panijos kaltė, kad jūs dirbtuvėje susi- 
mušėte.

Grįžus į darbą manęs jau nebeleido 
į tą aukštą, kur pirma dirbau, ir lipti, 
kad nesusitikčiau savo priešo. Davė pa
našų darbą kitame aukštyje. Darbas 
lengvas, bet ir uždarbis menkas—10 cen
tų į valandą ir už viršlaikius daugiau 
nemoka. O viršlaikių esti tankiai, kai 
kada tenka ir sekmadieniais dirbti.

Darbas kaip darbas. Nors ir mažas 
atlyginimas, bet taupiai gyvendamas dar 
sutaupų galėjau padaryti ir kelionei pa
skolą atmokėti su procentais. Galėjau 
ir toliau tą patį darbą tęsti. Bet pradė-

Prieš 'dvejis metus į vandenį buvo iškil
mingai nuleistas pirmasis Lietuvos didysis 
traleYis-šaldytuvas. Dabar iš Klaipėdos 
Baltijos Taivy statyklos išėjęs didysis žvejy
binis traleris-šaldytuvas skrodžia Baltijos 
vandenis, plaukioja arti Afrikos krantų, žū
klauja Atlanto vandenyne ir šiaurės jūroje. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Kaliningrado 
žvejai labai gerai vertina Lietuvos laivų sta
tytojų darbą.

Nuotraukoje: Klaipėdos Baltijos laivų 
statykloje. Ruošiamasi nuleisti į vandenį 
naują didįjį tralerį-šaldytuvą.

jau‘smarkiai kosėti. Nueinu pas gydy
toją, kuris išegzaminavęs sako, kad aš 
turįs džiovos pradus, ir, jeigu toliau ta
me pačiame darbe pasiliksiu, gali ir gy
vybei būti pavojus.

Gydytojo paklusau, darbą metu. Bu
vau išdirbęs ten virš metų laiko. Bet 
kaip gauti kitą darbą, kuomet milijonai 
bedarbių. O be darbo, jei neturi susitau
pęs “lietingai dienai,” tuo metu badas 
ir mirtis seka. Juk tūkstančiai ir tūks
tančiai tokių bedarbių kur nors ir kaip 
nors rado sau galą. Vieni pasirinko sau- 
žudystę, kiti išbadėję mirė. Tai tokia ka
pitalistinės santvarkos ironija: negauni 
darbo, mirk badu. Tuo metu daugelis 
parduodavo-savo jėgą už pavalgymą. Bet 
ir tokių darbų labai mažai buvo galima 
susirasti. Beveik visi valgyklų darbinin
kai dirbo tik už pavalgymą. Panašiai ir 
ūkiu darbininkai. Tuo metu tūkstančiai

CHICAGO, ILL
Iškilmingai palaidojome 
Martyną Bacevičių

Stiprus, šakotas darbi
ninkų judėjime ąžuolas, 
užpultas baisių audrų (pik
tos ligos nukamuotas), 
griuvo. Vis buvo manoma, 
kad dar išsilaikys ilgai, bet 
neatsilaikė, mes jo dau
giau nebematysime ir nebe- 
girdėsime ir jo aštri plunks
na jau neteiks mums žinių.

Sausio 18 cl., Roselande, 
Leonardo Bukausko koply- 
čion, kur buvo pašarvotas 
drg. M. Bacevičius, žmonės 
ėjo ir važiavo atsisveikinti 
su velioniu ir išrekšti jam 
pagarbą, o jo žmonai Ade
lei ir kit o m s giminėms 
užuojautą. Pilnutėlė koply
čia prisirinko np tik čika- 
giečių, bet taip pat dalyva
vo atvykę iš kitų miestų , 

| draugai: Ks. Karosienė iš' 
San Francisco J. Grybas iš ' 
New Yorko, S. ir M. Smitai 
ir A. Jakienė iš La Porte, 

i Indiana. Gyvų gėlių vaini
kai nuo organizacijų' ir 
draugijų eilėmis surikiuoti 
stovėjo abiejose pusėse. Jie 

, buvo liudininkai kiek velio- 
i nis turėjo daug asmeninių 
! ir idėjos draugų. Atrodė, 
, kad ir tos puikiosios gėlės 
liūdnai 'žiūri j karste gulin
tį visų taip aukštai gerbia-

Įmą asmenybę.
Martynas amžinos tėvy

nės namelyje gulėjo be jo
kių papuošimų, kaip, jis gy
vas atrodė, toks ir karste 
buvo. Tas natūralum a s, 
kuklumas, kurio taip velio
nis norėjo, priklauso Ade
lei Bacevičienei, velionio 
žmonai.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas pradėjo laidotu
vių apeigas 10:30 vai. ryto. 
Apeigų programą vesti pa-, 
vedė “Vilnies” redaktoriui 
Vincui Andruliui. Vargo
nams grojant, dainuoja Es
telle Bogden “Neverkit pas 

'kapą narsiųjų draugų”. 
Vargonais, o kartais prita
rė ir daina G. Giedraitienė. 1 
Tas viskas dar daugiau 
jaudino susirinkusius ir 
veik visi šluostė ašaras.

Kalba Ksavera Karosie
nė. Ji kalbėdama taip susi
jaudino, kad pati pravirko. 
Kalbėtoja sakė, kad gerai 
asmeniškai velionį pažinusi 
ir, rodos, ji dar tebegirdin- 
ti jo raginimus daugiau 
dirbti pažangos labui, kad 
šięs šalies žmonės susilauk
tų geresnio ir šviesesnio 
gyvenimo. Ji priminė, kad 
Martynas pastoviai šioje 
šalyje išgyveno virš 50 me-

, tų-
1 Duetas Bogden ir Gied
raitienė dainuoja “Ko liūdi 
berželi svyruonėli, ko verki 
nuleidęs šakas”. Gražūs bal
sai jaudina visus. Kalba 
“Vilnies” administratorius 
Jokūbas Pauliukas. Paskai
tęs nekrologą, jis trumpai 
nupiešė veikėjo ir rašytojo 

' šiai išeina.
i Apie 45-kiais ųutomobi- 
i liais draugai palydi velionį 

į Lietuvių Tautines kapi- 
, nes.

Baltu, storu sniegu ap
klotos kapinės. Ilgos eilės

Svarbu visiems žinoti
Mes visi nors po trupu

čiuką turėtume turėti ini
ciatyvos, kas daug prisidė
tų pasėkmingumui vedamo 
šiemet darbo.

Šiemet mums lietuviams 
pažangi ečiams yra labai 
svarbūs metai, nes tai yra 
atžymėjimas gyvavimo 50 
metų Literatūros Draugi
jos. Dėlei to, parengimų vi
soje apylinkėje turi įvykti 
kuo daugiausia. Visi mes po 
trupučiuką turime p r i s i- 
spausti ir turime kur kas 
daugiau padirbėti, negu 
keliais pastaraisiais metais, 
nes ši„e metai visiems mums 
yra garbingi metai. Visi tu
rim pakilt į aukštumą. Visi 
turime įgaut ekstazą prie 
veikimo judėjime. Būkime 
visi entuziastais, nežiūrint, 
kad nekurie iš mūs įsivaiz
duojame, kad jau paseno
me, sunku mums veikti. Ta
me nėra nė krislelio tiesos. 
Tas įsivaizdavimas ir pasi
eks įsivaizdavimu. Kas lie
čia judėjimą — nieko pana
šaus neatsitiks.

Turime žinoti, kad apy
linkėje gyvena daug širdin
gų pasišventusių lietuvių, 
kurie, nežiūrint į viską, tą 
nelemtą ir išgalvotą apsi
reiškimą nuga1 ės ir darbas 
be jokio sutrukdymo bus 
vedamas pirmyn. Žmonės 
pagauti entuziazmo viską 
nugali. Tik reikia noro ir 
pasiryžimo.

Mūsų darbas turi būti 
pradėtas iš anksto. Prie to 
darbo turime kruopščiai ir 
širdingai prisirengti. Phila- 
delphijos apylinkėje atei
nančią vasarą turėtų įvykti 
gal nemažiau kaip 10 pikni
kų ir išvažiavimų. Avalone, 
mūs rezidencijoj, gali įvyk-

bedarbių, ^nebeturėdami pastoges, namų 
griuvėsiuose, patiltėse, parkuose gyve
no.

Trumpai man teko bedarbiu būti. Pa
ieškojau, pavaikštinėjau ir pamačiau, 
kad man nebus galima kitą darbą gauti. 
Lietuvių laikraščiuose susiradau skelbi
mą, kuris nurodo plaukų kirpimo ir sku
timo mokyklą. Užsimokėjau beveik pas
kutinius $40.00 ir pradėjau mokytis. Už 
dviejų mėnesių gaunu diplomą ir pra
dedu uždarbiauti. Susirandu vietą pu
sininku. Už barzdos nuskutimą imame 
5 centus, o už nukirpimą 10 c. Keli vy
rai gyvename viename kambaryje. Pasi
taisome valgį, kuris mums tekainuoja 
maždaug po 3 centus. Ir taip skursta
me. Tik kiek nors vėliau galėjau išsikel
ti į patogesnę vietą ir žmoniškiau gy
venti.

(Bus daugiau)

ti tankiau laikomi, jeigu no
rime atsiekt tikslą. Susirin
kimai — tai akstinas orga
nizacijų gyvavimo. Ketini
mas susirinkimų, — tai ka
simas duobės organizaci
joms. Rodosi, kad esame 
širdingi organizacijų na
riai, bet veikloje šlubuoja
me.

Visi pagaukime, pagal 
vykstančius judėjime įvy- 

i kius, ekstazą prie veikimo, 
I pakilkime į aukštumą, vieni 
kitus pasiraginkime ir bū
kime šiemet visi organiza
toriais.

Visur sudarykime jaukią, 
patraukiančią atmosferą, o 
tai yra mūsų geriausias or
ganizatorius.

Trupučiuką tik pasiju
dinkime ir priduokime dau
giau gyvybės savo pastiru
siems kaulams — tai mūsų^ 
visų garbingas darbas bus 
padarytas ir dar su kaupu.

J. A. Bekampis

automobilių su pusant r u 
šimtu palydovų važiuoja į 
kapines. Varpas iš koply- j 
čios bokšto suskamba ir 
plokštelėje pasigirsta solis
to daina. So. Boston, Mass.

L. Bukauskas rūpestin- Dėmesiui LLD ir LDS narių 
gai palaiko tvarką. Didelis, 
žmonių būrys susirenka I šių dviejų organizacijų 

iš prie duobės. Čia Martynoo 
j kelionė baigėsi. Bukauskas 

gražiai gražiai pakalba ir dėkoja 
labai i visiems dalyviams, daini- 1 • 1 1 -11 — I • 1

• eiles, kurios tiko i to nešėjams ir visiems ki- 
liūdnam momentui. | tiems už paslaugas. Karstas 

i leidžiasi žemyn. Žmona pa
svėrus! galvą graudžiai 
verkia atsiskirdama su my
limu vyru. Verkė ir

Ramaus poilsio, 
drauguži!

Velionis buvo karo 
ranas. Ant jo karsto . 
rikes vėliava spindėjo.

Graborius vardu žmonos 
užprašė visus dalyvius į 
Gold Coast valgyklą, kur 
buvo teikiami puikūs pie
tūs. — R. š.

kiti.
Tau,

vete-' 
Ame-

pirmi šių metų susirinki
mai įvyks vasario 4 d., 318 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass., 7:30 vai. vakare.

LLD nariai jau bus pa
stebėję spaudoje, kad mūsų 
organizacija pirmą sykį sa
vo gyvavimo istorijoje šie
met išleis anglų kalba kny
gą, kurioje bus pavaizduota’ 
Lietuvos praeitis ir dabar-4k 
tis.

Ši knyga vadinsis: “Li
thuania — Past and Pre
sent”. Gi kaina labai žema, 

į tik $1.50. Mes, bostoniečiai, 
turime dėti visas pastan
gas, kad užprenumeruotu
me jos kiek galint daugiau
siai, kad užtektų jos mūsų 
vaikams ir vaikaičiams, ne
pamirštant ir kaimynų. Te
gu jie susipažįsta su mūsų 
gimtoju kraštu, o susižavė
ję, tegu aplanko jį ir pasi
groži, tegu pamato naują 
socialistinį kraštą, — auksi
nė proga užduoti fašizmui 
galutinį smūgį.

Prie to, šiame susirinki- 
me mes turėsime kitą labai, 
svarbų naujai iškilusį klau
sima išrišti.

Kaip jau žinote mūsų 
tradicijas, sykiu mes atlai
kome ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo susirinki
mus. Tai bus atlikta ir šį 
kartą. Neprošalį priminti, 
jog ir Susivienijimo 62 kuo
poje susikaupė nemažai rei
kalų, kuriuos būtinai turė
sime išrišti. Taipgi čia bus 
geriausia proga į abi orga
nizacijas pasimokėti duok
les.

ti 3, o, prie reikalo, gali ir 
daugiau,

Pirmutinis—tai yra vasa
rinio sezono atidarymo pro
ga vyksta sekmadienį, bir
želio 6 d. Kitos organizaci
jos gali prisidėti su savo pa
galba ir daugiau išvažiavi
mų surengti, tai mūs rezi
dencijoj galima padaryti, 
jei mūs namas būtų ir iš
nuomotas. Reikia tik pa
stangų ir noro. Avaloną vi
si lietuviai myli, nes vieta 
jauki ir patogi. Atlantiko 
vandenynas puikus p a s i- 
maudyt ir čia, pas mus, vi
sados suvažiuoja daug jau
nesnės kartos lietuvių ir vi
si jie draugiški ir malonūs. 
Šalia to, galima turėti ir 
pamarginimų.

Reikia tikėtis, kad Shena- 
dorio draugai ir draugės at
liks savo pareigą ir visi pas 
juos važiuosime. Draugai 
eastoniečiai, jei ne keletą 
parengimų, tai vieną būti
nai turėtų surengti. Tas pat 
turėtu ivykti ir pas drau-! Karauine (Maroke), nes jis 
gus Čiurlius.

Pas Ramanauskus turi 
ivykti mažiausia du pikni
kai ir jiems suteiks pagal
bos ranką filadelfiečiai.

Baltimoriečiai, prie jų 
tradicijinio “Laisvei” pikni
ko, galėtų ten draugų rezi
dencijose surengti dar kele
tą mažesnių piknikų. O kur 
mūsų veiklieji Šlajus ir Liu
cius iš Chesterio. Jiedu jo
kiu būdu kitiems nenusileis 
ir atliks savo pareigą.

Žiemai pasibaigus ir pa
vasariui atėjus, mūsų orga-

J. Petruškevičius

! egzistavęs 321 metus prieš 
įkuriant Sorbonos universi-

1 tetą Prancūzijoje. Univer-
• sitete buvo studentų namai, 
kuriuose darbas vyko griež
tai prisilaikant nustatyto 
reglamento. Į “Dar al aim” 
(išminties namus) atvykda
vo studentai ir mokslinin
kai iš visų pasauho šalių: iš 
Andalūzijos ir Tafilalto, iš 
Tripoli tani jos ir Portugali
jos, iš Kairo, Bagdado ir

• Damasko, iš Ethiopijos ir 
Arabijos. Vykdavo ten taip 
pat studentai iš viduram-

nizacijos turi pagyvėti. Da-į krikščioniškųjų salių, 
bartiniu laiku organizacijų
susirinkimai retai laikomi, Daugiau įvairių parengimų 
šiemet susirinkimai turi bū-

M. Bacevičiaus atli k t u s 
darbus lietuvių tarpe.

Bacevičius buvo organi
zatorius, laikraštiniu k a s, 
dainininkas, jaunuolių ge
riausias draugas ir moky
tojas. Šis nenuilstantis ko
votojas už vargstančios 
žmonijos reikalus, už švie- 

i sesnį rytojų, atsiskyrė 
mūsų visiems laikams. 

Ir

Drg. Andrulis, 
vesdamas programą, 
jautriai paskaitė Broniaus ninkams, kalbėtojams, kars- 

| Vargšo 
i šiam 
i Baigus apeigas, visi gra
žiai, ramiai, liūdnais vei
dais, eilėmis slinko p r o 
karstą sak y d a m i sudie. 
Mielos dainininkės dainuo
ja “Apleistas”. Adelė Bace
vičienė ir giminės paskiau-

Filadelfija ir apylinke

Pasaulyje seniausias 
universitetas 

t
Manoma, kad seniausias, 4 

pasaulyje universitetas yra

“Laisvčs” naudai!

i p.--Laisve (Liberty)— Penki, sausio (Jan.) 29, 1965



Baltimore, Md.
Biedno žmogaus gyvenimas 

x tina blogyn, o ne geryn
^Nationwide” automobilių 

apdraudos kompanija tąm 
tikrose miesto dalyse pa
skelbė “Black-out”: atėmė 
apdraudą visiems, kurie tik 
buvo apsidraudę šioje kom
panijoje dėl daugelio prie
žasčių. 6,000 žmonių atėmė 
apdraudos teisę, kad jie būk 
nesumokėjo savo mokesčio. 
Esą, kompanija turinti $15,- 
000,000 nuostolių ir nori 
priversti valstijos apdrau
dos komisionierių leisti jai 
pakelti 10% apdraudos mo
kestį. Nekalti žmonės pa
puolė į bėdą. Marylando 
valstijoje nevalia važiuoti 
automobiliu be apdtaudos, o

nes. Kalbėtojas labai gerą 
kalbą pasakė. Jis sakė, kad 
Kinijos žmonės džiaugiasi 
nauju gyvenimu, neblogai 
yra apsirengę, daugiau yra 
mokyklų, ligoninių, gydyto
jų, ir visa tai liaudžiai ne
mokamai. Sakė, kad- žmo
nės yra vieningi ir drau-

Dalyvavo apie 600 žmo
nių, visi pasisakė, kad ko
vos už taiką, smerkė agre
syvią politiką ir karo kurs-

Philadelphia, Pa nėms pažymėti, šeštadie
niais ir sekmadieniais čia 

Philadelphijos transpor- vyksta akademinių grupių 
tacijos darbininkų streiko j konkursiniai vakarai. Jų 
šiemet nebus. 5,300 darbi- Į metu vienos studentų gru- 
ninkų gavo algų pakėlimą 
ir kitokius pagerinimus. 
TWU 234 lokalo nariai tu
rės sutartį užgirti.

1963 metais streikas tę
sėsi 19 dienų. Transporta- 
cija buvo suparalyžiuota. 
Pakėlus darbininkams už
darbį, pakeliamas ir fėras.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE Help Wanted—Female

kitos apdraudos kompani- įus’ ^iezg^1Jius> jšsiuvinėji- 
josMėl kažkokjų priežasčių 
taipgi kol kas atsisako ap
drausti.

Marylando pašalpų išmo- 
kejimų taryba paskelbė, kad gMės Pirkti. 
šeimynos ar pavienės mote- * Isalkusieji bile laiku ga- 
rys, norinčios pašalpos, bus lės gauti pirkti užkandžių, 
priverstos susilaikyti “nuo Į Įėjimas nemokamas, 
didelio veisimosi.” Šitos mo- ' . L 
terys bus pasiųstos į mies
to sveikatos departamento 
klinikas patarimų, kaip iš
vengti didelių šeimynų. 
Slaugės taip pat bus lavina
mos ir siunčiamos į namus

MIAMI, FLA.
Pranešimas Miamio 

lietuviams
Socialio Klubo rengiama 

dailės paroda jau čia pat. 
Paroda tęsis per tris die
nas, būtent: vasario (Feb.) 
2, 3 ir 4 dienomis. Antra
dienį, vasario 2 d., atidary
mo diena. Atidarysime su 
daina ir abelnu supažindini
mu su eksponuojamais kū
riniais.

Vasario 3 d. bus paskai-1 tytojus. Dalyvių dauguma 
tele apie lietuvius tapyto- studentai ir šiaip jaunimas; 
jus, skulptorius, architek- buvo daktarų ir advokatų, 
tus ir kitus dailininkus. Garbė moterims, kad suruo-

Vasario 4 d., ketvirtadie- šė mitingą taip svarbiu 
nį, Aido choras pateiks ke-j klausimu. Tegul karai iš- 
lėtą liaudies dainelių ir po 
to vyks pasitarimai su mo
terimis apie meninius audi-

nyksta visiems laikams.

mus, keramiką ir kitokius 
meniškus dirbinius.

Norintieji kai kuriuos pa-1 
! rodo j e matomus eksponatus

Korespondenciją suvėli
nau dėl susirgimo.

Žiema pas mus sunki.
Štai vėl prisnigo 18 colių,I darbdaviai 
labai pusto ir šalta.

L. Bėkešienė

Red Arrow kompanijos 
darbininkai, priklausą TWU 
lokalui 267, reikalauja 25 c. 
pakėlimo valandai. Gali 
įvykti streikas.
' Laiyakroviai yra kovos 

lauke. Laivai stovi neiš
krauti. Judėjimas sulaiky
tas.

Streikų banga plečiasi; 
gražiuoju už

darbio nepakelia.

pės atstovai atsako į kitos 
grupės klausimus kultūros, 
literatūros, meno klausi
mais, pasirodo su meno sa
viveikla. Į konkursų sąly
gas taip pat įeina susiriki
mai su literatūros, meno ir 
kultūros veikėjais, specialių 
vakarų organizavimas. Kon
kursas vyks per visus moks
lo metus.

Studentų akademinė gru
pė, užėmusi pirmąją vietą, 
gauna teisę nemokamai ke
lionei į Maskvą ar Lenin
gradą. Taip pat bus ski
riamos antroji ir trečioji 
premijos.

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

(3-7)

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

(3-7)

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 i^j 

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

(2-8)

cial Cliub, 2610 N. W. 119th 
St. (kampas N. W. 27th 
Ave.), Miami.

Paroda bus gausi ir įvai
ri. Trigubai turtingesnė 
negu sumanytojai tikėjosi, 

duoti patarimus moterims. > ^Kiekvieną dieną paroda
Nedarbas siautėja mūsų 

mieste tarp nelavintų dar
bininkų. Žiemą visiškai ne- 
įmąųoma gauti darbą. At
ėjus šventėms, pagal senus 
papročius, reikia turėti pi
nigų, kad padaryti šventes 
linksmesnes.

atsidarys 1 vai. popiet.
Arėjas

Stoughton, Mass.
The United Lithuanian 

Society (Lietuvių Tautiško 
Namo) metinis susirinki
mas, kuris buvo šauktas at
virutėmis sausio 24 dieną, 
neįvyko iš priežasties blogo 
oro, tai dabar susirinkimas 
įvyks sekamą sekmadienį, 
sausio 31 d. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Žydų organizacijos Phila- 
delphijoje sausio 14 d. pi- 
kietavo Vakarų Vokietijos 
konsulatą, protestu o d a m i 
prieš tai, kad Vokietija šie
met ketina nustoti teisus 
nacius karo kriminalistus, 
papildžiusius žmogžudystes 
antrojo pasaulinio karo me
tu.

11 milijonų dolerių skiria
ma dvejiems metams vals-

Vieno cecho saviveiklininkai
KĖDAINIAI. — Ne tik 

kaip puikūs gamybininkai, 
bet ir kaip aktyvūs meno 
saviveiklos entuziastai gar
sėja chemijos kombinate 
granuliuoto superf o s f a t o 
cecho darbininkai ir inžinie
riai. Dar vasaros metu su
siorganizavo vyrų ir mote-

CABINETMAKER
Experienced

Union
Gall

STRAMMA & SCHWEDER
NE. 4-1777

(8-12)

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

(3 -7)

HOUSEKEEPER. General house-

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Planuojama surengti pariukč 
Sausio-Jan. 31 d. neįvyks dėl tos 

i priežasties,

surengti

Rochester, N. Y.
Sausio 10 dieną įvyko LLD 

: moterų kuopos susirinki- 
Dėl to krimi-lmas. Susirinkime daug 

nalystės pakilo ,35.5% negu draugių dalyvavo. Apsvars- 
normališku laiku. < _

Kriminalystės ne tik žy-’narės sumokėjo savo duok- 
miai pakilo, bet ir žymiai les už 1965 metus. Pini- 
sužiaurėjo. Tokių krimina- gaiJau pasiųsti į centrą. _ 
lysčių pirmiau niekas ne
girdėjo. Policmanai užpuo
lami peiliais ir šaudomi re
volveriais.

Į Grand džiuri yra atida
romos durys, galės daly
vauti negrai. Negrai yra 
biedniausia Marylando vi
suomenės dalis.

Kaip būtų gražu, jei vi-

čius reikalus, dalyvavusios

Brockton, Mass.
Buvau suplanavęs sausio 

31 d. sušaukti “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimėlį ir 
pasikalbėti, bet jis negalės 
įvykti, nes tą dieną aš turiu 
dalyvauti Lietuvių Tautiš
ko N amo sus i r i n k i m e, 
Stoughtone.

kad Stoughtono drau- 
tijos kelių tiesimui ir senų i g’j^ parengimas yra nukeltas J Sau- 
taisymui. sio-Jan. 31 d. Visi važiuokime į

Stoughtona. Rengėjai. (7-8)

Public Health komisija 
praneša, kad 1964 metais 
nuo vėžio ligos mieste mi
rė Žmonių keturis kartUS . nukeltas0 į Sausio-Jan. 31 uj, 

: daugia^ negu 1940 metais.

STOUGHTON, MASS.
Stoughtono Lietuvių Draugijų 

namo parengimas Sausio-Jan. 24 d. 
dėl blogo oro neįvyko, todėl yra 

, pra
džia 2 vai. popiet. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

Renginio Komisija (7-8)

I rų ansambliai, o kiek vė
liau—tautinių šokių ir dra
mos rateliai. 'Į meno savi
veiklą įsijungė daugiau kaip 
pusė dirbančių ceche.

Neseniai saviveiklininkai 
pasirodė Kėdainių miesto 
gyventojams. Žiūrovai šil
tai sutiko chemikų pastaty
tą A. Čechovo jumoreską 
“Meška,” klausėsi puikiai 
nuskambėjusių choro dainų. 
Kombinato saviveiklininkai 
taip pat koncertavo Truska
vos kolūkyje ir Josvainių 
gyvenvietėje.

Dabar meno saviveiklos 
rateliai pradėti organizuoti 
paprasto superfosfato ir 
sieros rūgšties cechuose.

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)

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)

Iš iždo paaukojome $15 
antinaciniam suvažiavimui, 
kuris įvyko Chicago j e. Į 
kuopą įsirašė nauja narė 
Onutė Palskienė. Narės 
džiaugias, kad kuopa pa
augo metų pradžioje.

1964 metais mirė trys na
rės: E. Duobienė, A. Duo- 
bienė ir D. Naujalienė. Vi-

Congress of Racial Equal
ity pikietuoja busų stotį 13 
ir Arch Sts., nepaisant teis- 

‘Laisvėje” Nr. 5 buvo pa- mo drausmės.
skelbta vardai aukojusių
M. Benevičienės palydovų,
ten įvyko klaida. Kur paša- i valstijoje pereitų metų spa-l 
kyta B. Butkienė, turėjo •.........................
būti M. Gutauskienė.

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų Susirinkimai

LLD 6 kp. mėnesinis susirinki- 
maš įvyks pirmadienį, Vasario-Feb. 
1 d. Liet. Taut. Namo kambariuose,

Sakoma, Pennsylvanijos 8 st., Montello, pradžia 7 vai. 
vakare.

LDS 67 kp. mėnesinis susirinki-v </ A , v v | JL-JJL-ZO VI 111 £.41V O U1 lo oUoXl IXllXX*

• lio ir lapkričio menesiais j mas įvyks ketvirtadienį, Vasario- 
dirbančiųjų buvo 4,371,900. i d- ‘<4 Pa«»i vietoj, t va).

Pilietis Kuodu nariai prašomi nepamirš-

Užsakykite savo giminėms 
bei bičiuliams “Laisvę” i Lie
tuvą, kur ją mūsų broliai ir 
sesutės mielai skaito ir di
džiai vertina.

HOUSEKEEPER
Middle ago. Full charge.

Live in preferred.
1 School age child.
Own room & bath.
1-609 HA. 8-3200.

(8-9)

STATEMENT

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

Philadelphia 34, Pa.

HOUSEKEEPER
Also take care of two year old boy.
5 day week. Salary $45 per week. 
Recent references. LA. 5-8551.

(8-9)

sų. rasių ir visų tautų žmo-įsos prigulėjo prie LLD 110 
nės dirbtų kartu visų ge
rovei ir taikiam gyvenimui. 
Pirmas žingsnis į taikų su
gyvenimą — turėtų būti vi
siems užtikrintas darbas su 
teisingu uždarbiu.

Liūdna gyvenimo tikrovė 
yra ta, kad daug naujagi
mių kūdikių lieka išmesti į 
“visuomenės mėšlyną.” 
Miesto pašalpos (welfare) 
įstaiga yra surinkus tūks
tančius niekieno nenorimų 
be tėvų meilės kūdikių, ši- j 
tie kūdikiai užauga nežino- i Per vieną savaitę mirė du 
darni, kas yra jų tėvai ir į lietuviai — Antanas Pauža

kuopos, buvo geros ir nuo
širdžios draugės. Kuopos. 
narės jas pagerbė minutės 
atsistojimu. Ilsėkitės am
žinai, brangiosios draugės!

Nutarta bendrai su vyrų 
kuopa surengti p a ž m o n į 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos gyvavimo 50-mečiui 
atžymėti. Kada tai įvyks, 
pranešime vėliau.

Po susirinkimo turėjome 
kavutės ir užkandžių.

Antanas Wallan jau par
ėjo iš ligoninės į namus. 
Dabar gydosi namie. Būda
mas ligoninėje pasiilgo ži
nių iš progresyvio veikimo. 
Jis pasimokėjo LLD duok
les. Linnkiu pilnai pasveikti.

George Shimaitis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Antroji sezono premjera
ŠIAULIAI. — Naują pa

statymą — P. Vaičiūno ko
mediją “Tuščios pastan
gos” — žiūrovams parodė 
miesto dramos teatro kolek
tyvas. Spektaklį režisavo 
K. Tumkevičius, apipavida- mokamas.

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

Geo. Shimaitis (7-8)

Statement of Condition 
As of December 31, 1964.

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

and Surplus ........ . b 184,799.62
Total Assets ............... 2,277,036.93

WOMAN. Cook and general 
j housework. Sleep in. Chestnut Hill 
I vicinity. Own room and bath. 
Speak some English. Pleasing per
sonality . Recent references. Call 
AD. 3-1170 after 5 P. M. (8-9)

New Haven, Conn
A. C. I Gilbert Co. tin 

nusileisti darbininkams Ar }mo .dailininke J. Taujaus-| 
pripažino uniją. Ji pasirašė 
dviejų metų kontraktą. Dir
ba apie 600 darbininkų. 
Unija bus žinoma kaip 
AFL-CIO lokalas 475.

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

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

Rengimo komitetas
7-8)

JOHN C. MOST, SEC’Y-MGR.

Madridas. —Chrysler Co. 
pradės “Dodge” automobi
lius gaminti Ispanijoje.

arbatos.
spaudos

apie jos

skaityto-

kienė. Pagrindinius vaid-į Baltimore, md.
meniS atliko aktoriai V. Be- j ll,D 25 kuopos susirinkimas įvyks 
nokraitis, J. Gascevičiūtė, šeštadienį, vasario 6 d., 2 vai. po-

J A. Simokaitytė, A. Petkevi-
čius ir kiti.

kas tėvų meilė. Paleisti kaip 
Ratukai gyvenimo kryžke
lėse, nežino, kur pirmą 
žingsnį žengti. Yra bevai
kių šeimynų, kurios norėtų 
tų kūdikių pasiimti auklė- 
jnimui, bet gauti juos nėra 
fcgva, neš viskas tvirtai 
surišta su religija.

John Balsys

ir Helena Mateikienė. Bu
vo religingi, tai taip ir pa
laidoti.

Vis tebeserga V. Bačiulis. 
Linkime jam greitai pa
sveikti.

Sausio 17 d. įvyko tarp
tautinis masinis susirinki
mas, kurį suruošė Women 
Strike for Peace. Kalbėjo 
Green, tik grįžęs iš Kinijos.Maskva. — Iš Varšuvos 

konferencijos grįžo TSRS Buvo rodomas filmas, kaip 
___  dabar įgyvena Kinijos žmo-vadai.

HARTFORD, CONN.

Prisimename
Gyvenimo Draugą ir Tėvą

A. Raulinailį
Mirusį Vasario 1 d., 1964

M. Raulinaitis, žmona 
Helen ir Florence, dukterys 
Anūkai ir žentai

Swift Co., Sperry & Bar
nes Co., kur mušė galvijus 
ir gamino mėsos produktus, 
uždaro savo fabriką ir pa
leidžia iš darbo apie 300 
žmonių. Daugelis ten dirbo 
per ilgus metus. Sunku bus 
jiems susirasti kitą darbą, j

New Havene yra keturios 
kompanijos, kurios turi 
greitosios pagalbos karie
tas (“ambulansus”). Dabar 
jos pakėlė kainą nuo $28 iki 
$35 už nuvežimą ligonio į li
goninę. 1

Policija suėmė du jau-į 
nuolius, W. Foley, 18 metų, 
ir K. Vanaist, 17 metų am
žiaus. Policija sako, kad pas 
juos rado kelių tūkstančių 
dolerių vertės suvogtų 
daiktų.

J. Kunca

Ieškau dėdės —• profesoriaus Jo
no Puzino. Karo metu jis išvyko 
į Ameriką. Jo adreso nežinau, nei 
nei jis mano. Būsiu labai dėkin
ga, jei kas iš apie jį žinančiųjų man 
praneš. Danutė Žiaunytė-Žukaus- 
kiene, Šiauliai, Ilgoji g-vė 8, Lithua
nia, USSR. (8-9)

Konkursas “Tarybinei 
lietuvių kultūrai 25 metai” 

VILNIUS. — Kauno Poli
technikos instituto Vilniaus 
filialo studentų visuomeni
nės < 
konkursą, 
Lietuvos 25-osioms meti-

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- 
vės, inkorp., susirinkimas įvyks 

j sekmadienį, Sausio-Jan. 31 d., 157 
., 2 vai. popiet, 
kviečiami dalyvauti.

tams yra ir kitų reikalų.
Valdyba (7-8)

.. I Hungerford Storganizacijos paskelbė ! Visi nariai
skirta Tarybų Turėsime išrinkti valdybą 1965 me- 

*/ v 4-o o x/v»o Vi f 11 i Ir 0111

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

ezO6'ac'O6s9

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

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

•J
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 gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

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

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., sausio (Jan.) 29, 1965



“Do You Know Them?” brošiūra
Perskaičius šią brošiūrą, minklo Motina apeigas Pir- 

tenka pasakyti, kad Prieš-' čiupyje vaizdas, kai senutė 
nacinio Veikimo Komitetas' suklupusi ant žuvusiųjų ka- 
atliko gerą darbą ją išleis- po gailiai balsu verkė ten, 
damas. O ypatingai reikia 
pagirti ir padėkoti prof. B. 
F. Kubiliui už išvertimą į 
anglų kalbą, o N. DeShaaf 
už su redagavimą. Brošiū
ra nėra koksai agitacinis 
dalykas, o tiktai parodantis 
tikruosius faktus, kokie 
baisūs žmonių žudikai ran
dasi mūsų Dėdės Šamo glo
boje ir tolerancijoje, 
žinoma, neteikia mūsų

kur 119 Pirčiupio kaimo 
žmonių buvo gyvi sudegin
ti, kurių tarpe buvo 28 kū
dikiai, vienas tik šešių sa
vaičių ! Užklausiau vieną ver
kiančią moteriškę: “Ir jū
sų artimieji čia žuvo?” “Se
sutė su vyru ir trimis vai
kučiais,” ji man atsakė.

Daugiau negalėjau kalbė-
Tas, ti iš susijaudinimo. Tik pa- 
‘Dė- manyk, mielas skaitytojau, 

i koks tai baisus vaizdas! Ir 
Brošiūros tikslas supažin- tie trys jau išaiškinti bai- 

dinti mūsų, amerikiečių, pla- sūs žudkiai randasi mūsų 
čia visuomenę su baisiais. šaly, mūsų antrojoj tėvynėj, 
tų dvikojų žvėrių darbais, globojami mūsų valdžios, 
Po kiekvienu aprašymu tel-, mūsų valstybės aukštųjų 
pa eilės parašų, liudininkų 'pareigūnų!
iš Tarybinės Lietuvos, ku
rie paliudija apie tų žmog- lietuvių ir kitų, turi būti1 
žudžių kruvinus darbus ir tikslas paskleisti minėtą 
kurie atsišaukia į visus do- brošiūra tarp amerikiečių 
rus Amerikos piliečius rei-i kilmės žmonių, ypatingai 

valdžios; Brooklyne, Philadelphijoje 
ir Chicagoje. Lai plati Ame
rikos visuomenė sužino, kas 
per vieni tokie paškevičiai, 
impulevičiai ir jankauskai, 
ir kad jiems neturi būti 
vietos tarp dorų ir taiką 
mylinčių amerikiečių.

Minėtą brošiūrą 'būtinai 
reikia išsiuntinėti visiems 
kongresmanams, senato
riams ir kitiems aukštiems 
valdžios pareigūnams į Wa
shington, kad tie nusikal
tėliai būtų išsiųsti atgal į; 
šalis, kuriose jie atliko tuos

ištrūkti... Pasiskųsi, kad 
sergi, pristato gydytoją. Jei 
iš tikrųjų sergi, tai išveža 
į ligoninę, o jei supras, kad 
apgaudinėji, tai palieps iš
eiti ir daugiau negrįžti.”

Pagaliau susitaikyta, ir 
sausio 25 d. darbininkai 
grižo darban.

The International Bro
therhood of Teamsters rė
mė ir vadovavo tam strei
kui ir jos atstovų grupė, da
lyvaujanti tame streike, iš
sireiškė, kad Tymsteriams 
tas streikas lėšavo arti 300 
tūkstančiu doleriu. 

C L-
Koks bus kontraktas po 

22 mėnesių, niekas nežino. 
^Nežiūrint to, kad strei

kas buvo unijai iškaštin- 
gas,' bet ir kompanijai kaš
tuos daugiau kaip 6 milijo
nai dolerių, jei ji norės at
sikratyti 415 darbininkų

kalanti iš savo 
pareigūnų, kad tie prasi kal
teliai būtų grąžinti į šalis, 
kuriose jie yra atlikę tas 
baisias žudynes, atsakyti už 
savo nusikaltimus.

Tik atsivertus brošiūros 
lapą ir dirstelėjus į tų dvi
kojų Heinų paveikslus, šiur
pas perbėga per visą kūną. 
Besilankant gimtojoje šaly
je 1960 metais teko aplan
kyti Panerius, Pirčiupį ir 
Alytuje, kur yra hitlerinių 
žvėrių nužudyti 60,000 ne
kaltų žmonių ir kūdikių ka
pai. Ant visados pasiliko ■ baisius darbus, atsakytį 
mano atmintyje, kada mes prieš tų kraštų liaudį, 
nuvykome į atidengimo pa- I. Vienužis

Tad mūsų visų padoriųjų ‘ per tuos 22 mėnesius.
Anksčiau buvo “Laisvė

je” rašyta apie ITT strei
ką, kur kompanija apkal
tino. būk trys elektrininkų 
lokalai buvę susitarę su 
kompanija likviduoti strei

užgyrimo, ir būk lokalų 
nrezidentaLrtai sabotažavę, 
Unijų lokalu prezidentai vi
sa tai užginčyja. Tos apy
linkės merai ir J. V. kon- 
gresmanai ir kiti padarė 
spaudimą, kad sutartis bū
tų peržiūrėta. Tai buvo ir 
padaryta ir prieita prie su
sitarimo. Įvyko lokalų už- 
gyrimui susirinkimai. Du 
lokalai sutartį užgyrė, o 
trečias atmetė. Kadangi 
visi sykiu streikavo, tai 
pagerbdami bendros kovos 
draugus, visi pasiliko kovos 
lauke toliau. Streikas tę
siasi jau penktą mėnesį.New Jersey naujienos

Vienas streikas pasibaigė, nas iš žiauriausių streikų.
o kitas tęsiasi Streikas palietė streikie- 

Po 101 dienos darbininkų rius> kurie iš?jo gatvėn, bet 
streiko prie Humble Oil ir 
Refining Co. Bayway Re
finery (Standard Oil Co.) 
jis pagaliau jau užsibai
gė. Streike dalyvavo dau
giau negu 1,400 darbi
ninkų. Streikieriai priklau
sė Tymsterių unijai. Su ja 
ir kontraktą pasirašė kom
panija .

Kadangi unija buvo ką 
tik nutarusi prisidėti prie 
Tymsterių unijos,—pirmiau 
buvo nepriklausoma, — tai 
jai vadovavo ir pagelbėjo 
visame kame, net ir kon
trakto pasirašyme, Tymste
rių unijos lokalas 866, Pa- 
saic, N. J.

Kontraktas pasirašytas 22 
mėnesiams. Praėjus me
tams. bus tartasi vėl dėl 
naujo kontrakto.

Streikas paliete streikie-

nemažiau nukentėjo ir tie, 
'kurie pasiliko viduje: bal- 
1 takalnieriai, formanai ir vi
sa administracija.

Paskelbus streiką, tie, ku
rie pasiliko viduje, buvo 
uždaryti aliejinėje per visą 
streiko laiką ir turėjo ten 
gyventi per 100 dienų ir 
naktų, kad prižiūrėtų įstai
gą, kad kas nors neatsitik
tų su eksploduojančia me
džiaga. Pikietas buvo tvir
tas . Į aliejinę įleisdavo tik 
tą, kas būtinai ręikalingas, 
kad įmonėje neįvyktų ka
tastrofa, kuri galėtų sunai
kinti visą plačią apylinkę. 
Įvežti leisdavo tik ambulan- 
su, ir tai patikrindavo, ar 
neįveža streiklaužių.

Kompanija bandė naudoti 
malūnsparnius, kad gautų 

galėtųBe kitų darbininkų laimė- streiklaužių, kurie 
jimų, kompanija pakels $6 , Pamainyti tuos, kurie labiau 
mėnesiui algos ir duos Ii suvargo, būdami įmonėje, 
savaitę daugiau atostogų. * Malūnsparniai kursavo pu- 
Na, o kompanija išsiderėjo, įtinai dažnai tarp aliejinės 
kad ji paleis iš darbo 415,irN.eY Yorko miesto. Strei-

I kieriai, tai pastebėję, parei
kalavo Linde n o policijos, 
kad sulaikytų streiklaužių 
verbavimą ir įvežimą iš ki
tos valstijos, nes tai yra 
priešinga N. J. valstijos 
įstatymams. Policija nesi
skubino ką nors daryti, tai 

i streikieriai pastatė prie 
“baltakal- Lindeno policijos pikietą. 

darbininkus, ką Tai, suprantama, padarė 
jie laimėjo, žinių neturime, nesmagumų ir policijiai, ir 
Sakoma, kad ir jie pasirašė ji turėjo ką nors daryti.

Religiniai žmonės, būda-

darbininkų.
Derybas su kompanija 

vedė vietinis Tymsterių uni
jos komitetas, susidedantis 
iš 19 narių. Kompaniją at
stovavo generalinis mana- 
džeris ir advokatas John! 
Monahan iš New Yorko.

Apie lavintus, 
nierinius”

SERGA
Nuo sekmadienio serga

■ “gripu” Bill Malinauska^t 
Malin, brooklynietis. Po gy? 
dytojo priežiūra, ir jam įsa- 
kyta gulėti lovoje, niekur 
negali iš namų išeiti.

Bill yra čia gimęs lietu
vis. Jis eina LDS Centro 

Anksčiau i pareigas kaip vienas iždo 
1 globėjų. Šią žinią pranešė 
! telefonu bfooklynietė So

po atsistatymo iš darbo, P^je. ^^k^s.*„, _.x .
jis gyvendavo po 8 mėne
sius Miami Beach. Fla.

Nuliūdime liko duktė ir 
žentas Lloyd ir Helen Ster- 

r____v i ling, trys anūkai, Joe, Ala-*T Antradienį “Laisvės”
Per drg. B. Keršulienę į na ir Sharon. Iš James F.'įstaigon užėjo Jonas J. Yna- 

klubą įsirašė 4 naujos na- Lulves laidotuvių įstaigos, j maitis, gyvenantis Union 
rėš: A. Žemaitienė, P. Jasi-jh’ St. Thomas bažnyčios, j City, Conn.
lionienė, A. Kireilienė ir E. velionio .kūnas ilsisi St. Tho-, jįs grįžo įš Miami, Fla* 
Van Berger. Žemaitienė ir Inas kapinėse, Cornwall, N. kur praleido keletą sava? 
Berger aukojo klubui po $5 
ir jos lieka amžinomis klu
bo narėmis. Ona Valmosie- 
nė aukojo klubui $2.

Caroline Baratela įstojo 
per Oną Jakštienę.

Klubo vardu visoms tariu 
ačiū už įrašymą į mūsų klu
bą naujų draugių ir už au
kas.

Po susirinkimo klubo val
dyba drauges pavaišino. 
Ypatingai daug prie vaišių 
prisidėjo klubo iždininkė 
Uršulė Bagdonienė namuo
se gamintais pyragėliais ir 
buteliu skaniosios.

Po to klubietės geroje 
nuotaikoje keliavo į namus. 

Verutė B.

Iš Lietuvių Motery klubo 
susirinkimo

te Marcelė Jakštienė.
Lietuvoje apie mūsų laik

raštį “Laisvę” žmonės gra
žiai atsiliepia. Motefų klu
bas atnaujino dvi “Laisvės” 
prenumeratas į Lietuvą — 
Kuršėnų Vaikų namams ir 
Senelių namams.

S-na pranešė, kad sausio 
31 d. New Yorke, Polonia 
klube, 189 Second Ave., bus 
rodomi nepaprasti filmai 
labai svarbiam tikslui. Kvie
tė galinčias drauges nuvyk
ti ir pamatyti.

Sausio 20 d. vakare įvyko 
pirmas šių metų Lietuvių 
moterų klubo susirinkimas. 
Jį atidarė klubo pirminin
kė Ieva Mizarienė. Vedėja 
išrinkta Ona Kazlauskienė, 
k u r i susirinkimą pravedė 
nuosekliai.

B. Keršulienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo pro
tokolą. Finansų sekretorė 
V. Nevinskienė ir iždininkė 
U. Bagdonienė pateikė savo 
raportus, kuriuos susirinki
mas užgyrė.

Pirmininkė I. Mizarienė 
pranešė, kad Kovo 8-osios 
minėjimui valdyba su komi
sija ruošiasi rūpestingai. 
Ji taipgi priminė “Laisvės” 
bendrovės dalininkų suva
žiavimą vasario 7 d. Dele
gate išrinkta Marcelė Jakš
tienė. Nutarta pasveikinti 
suvažiavimą nuo Moterų 
klubo su $10.

Plačiai apdis k u s u o t a s 
LLD 50-metinis jubiliejus. 
Minėjimas įvyks kovo 28 d. 
Schwaben salėje, Brookly- 
ne. Moterų klubą atstovaus 
Ieva Mizarienė,

Ona Kazlauskienė paėmė 
bilietų minimam parengi
mui platinti.

Į Ateivių gynimo Lietuvių 
komiteto šaukiamą konfe
renciją sausio 24 d. “Lais
vės” salėje išrinkta delega-

MIRE
Kazimieras Nanartas mi

rė 1964 m. rugsėjo 11 d. po į 
trumpos ligos. Gyveno 7 
Cherry Ave., Cornwall-on- 
Hudson.

Gimęs Lietuvoje 1888 m. 
vasario 23. Iš amato buvo 
preseris West Point kriau
čių krautuvėje. _______
dirbo pas Simon Ackerman 
New Yorke.

Linkiu Bill’ui greitai pa- 
! sveikti.

—Helen Sterling, duktė

GRIŽO Iš FLORIDOS
Antradienį “Laisvės

Mieste pasidairius
Pasaulinės parodos galva i toks nupiginimas kenkia nu- 
---- -------------------------- . statytų kainų palaikymui.Moses sako, kad miestas sa- 

’ vo įdėtų 24 milijonų dolerių 
Ignas . . į tą biznį niekados nebeat-

Jodo atradimo istorija
Jodą 1811 m. atrado pran

cūzas Bernardas Kurtua, 
(1777—1838), vertęsis sa- 

I lietros virimu ir cinko dažų 
gamyba. Chemijos metraš
čiuose išliko įdomios jodo 
atradimo smulkmenos.

Kurtua paruošė j ū r o s 
dumblių pelenų antpilą su 
spiritu. Kitame inde buvo 
sieros rūgšties ir geležies 
mišinys. Sėdėdamas prie 
darbo stalo. Kurtua pusry
čiavo; ant io peties įsitaisė 
katinas. Staiga katinas nu
šoko ir apvertė šalimai sto
vėjusius butelius. Skysčiai 
iš sumuštų indų ištekėjo 
ant grindų ir susimaišė. 
Nuo stalo ėmė kilti mėlynai 
violetinių garu kamuoliai, 
kuriems nusėdant susidarė 
metalinio spindesio ir aš
traus kvapo kristalai Tai 
buvo jodas. Jo pavadinimas 
kilęs iš graikų kalbos žo
džio, reiškiančio “violeti
nis”.

gaus. Miesto valdžia dar 
turinti džiaugtis, kad nerei
kėtų daugiau pridėti.

\ > •

Tikimasi, kad su daug 
naujenybių šiemet paroda 
atneš daugiau pajamų. Lau
kiama daug daugiau lanky
tojų. Bet ar jų atsiras?

Nuo aukščiausio mieste 
pastato Empire State Build
ing ledai pradėjo kristi ir 
sudaro didelį pavojų praei
viams. Kodėl buvo leista 
ledui susidaryti, nepaaiški
nama. Juk niekados praei
ty tokių atsitikimų nebūda
vo.

Labai senas ir garsus 
viešbutis Savoy Plaza bus 
nugriautas ir jo vieton Ge
neral Motors pastatys 33 
aukštų ofisam namą. Seno
vinės architektūros šalinin
kai smarkiai protestuoja, 
bet niekas iš to neišeina.

Senas niujorkietis kon- 
gresmanas Emąnuel Celler 
bėdoje. Jam primetamas 
dalyvavimas suktuose Mr. 
Bakerio bizniuose. Kon- 
gresmanas teisinasi ir sakę, 
kad visos jo transakcijos 
buvo visiškai legališkos.

Pavieto prokuras Hogan 
pripažino, kad jaunuolis 
Whitmore nėra kaltas nu
žudyme dviejų jaunų mer
ginų. O buvo bandyta jam 
tą nužudymą primesti. Vie
toje jo, sulaikytas Richard 
Robles, 22 metų amžiaus. 
Sako, kad būk jis prisipaži
nęs'prie kaltės.

kontrakta. Derybas vedė 
visai skirtingas komitetas, ■ mi užstreikuo to j e įmonė- 
veikiausiai Tymsterių uni- je, pradėjo skųstis, kad jie 
jos priežiūroje.

Žinių apie streiką komer- maldų; jie norėtų nueiti 
cinėje spaudoje buvo labai 
mažai, ir tos pačios buvo 
tokios “nekaltos.” Atrodė, 
kad tai visai mažas, papras
tas streikas. Bet kuomet’statė altorių, o kunigas lai- 
teko sutikti žmones, kurie kė mišias, o 
buvo streiko paliesti, tai jie džiamės, kad tik kuo grei- 
pripažįsta, kad tai buvo vie- čiau iš tos namų nevalios

atsilieka nuo religiškų pa-

bažnyčion pasimelsti. Sek
madieniui atėjus, atsirado 
katalikų kunigas ir ten, 
girdi, Sunešė skrynias, pa-

“mes visi mel-

AIDO CHORAS AUGA
Tik neseniai, prieš keletą 

mėnesių, prie Aido choro 
prisirašė naujas daininin
kas Alex Mitchell, o dabar 
—Jonas Lazauskas. Reiš
kia, Aidas gavo du naujus 
dainininkus. Ir taipgi pa
staruoju laiku užsimokėjo 
Aido choro garbės narių 
duokles: Kazė Čeikauskie
nė, Ona Walmus ir Mary 
Kreivėnas.

Reiškia, choras auga. Ir 
taip ir turi būt. Lai choro 
aidas skamba kuo garsiau
siai, kuo plačiausiai!

Aido Sekretorius

Niujorko miesto Parkų 
asociacija griežtai protes
tuoja prieš siaurinimą par
kų ir jų žemių pavedimą 
kitiems; reikalams. Ypač ko
vojama1 su nuolatinėmis pa
stangomis; apkarpyti didįjį 
Central parką Manhattane.

kui’ praleido keletą savais 
čių. Ynamaitis sakėsi, kad 
jam labai patiko Floridoj, 
ir galvoja vėl kada nors ten 
nuvykti.

Negalėdamas dalyvauti 
“Laisvės” B-vės dalininkų 
suvažiavime, jis pasveikino - 
suvažiavimą su $5. Palin- 

| kėjo laisviečiams sėkmės, ir 
kad dalininkai gražiai p ra-, 
vestų suvažiavimą.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

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

OZONE PARK. N. Y. “
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 3 d., 7:30 va), 
vakare. “Laisvės” salėje, 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Kviečiame visus kuopos 
dalyvauti šiame susirinkimo
simokėti duokles metų pradžioje. 
Bus išmokėti dividendai tiems, ku
rie užsimokės metų pradžioje.

Valdyba <8-9)

102-02

narius 
ir u'?.-

New Orleans, La. — Esso 
gazolino kompanija pasi
statė naują tankerį 66,700 
tonų įtalpos.’

BROOKLYN, :N. Y.
LDS I-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradieni, vasario 2 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi ną- 
riai kviečiami dalyvauti susirinkimu. 
Nepamirškite pažiūrėti i savo mo
kesčių knygutes. Metų pradžioje ir 
vėl reikia duokles užsimokėti.

Vąldyba (8-9)’

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

Atsargiai su “džiazu”
Amerikiečių muzikologas 

Hardneris perspėja dėl jau
nimo žavėjimosi “karštuoju 
džiazu”, kuris įaudrina ner
vus ir sukelia siautulį. “Jei 
masinė to girdimojo nuodo 
produkcija nesiliaus arba 
mūsų jaunimas neįgaus 
nrieš ji imuniteto. — rašo 
Hardneris., — mes rizikuo
tam pavirsti neurotikų na
cija. kurios neišgydys nė 

nas sumaniausias gvdv- 
as.” Dižiausią aistrą 

džiazo muzikai jaučia nar
komanai. kuriems ta muzi
ka sukelia dar didesnį po
traukį į narkotikus.

Brooklynietė 15-os metų 
mergaitė Dora Nelson ste- 

i bėjo, kai du berniukai jai 
“demonstravo” revolverį. 
Revolveris iššovė ir mer
gaitė vietoje krito negyva.

Trečiadienį iškilmi n g ai 
buvo Park Ave. gatvėje di
džiuliame pastate atidary
ta fotografinė Nehru gy
venimo paroda. Dalyvavo 
1,700 specialiai pakviestų 
svečių. Tarp^ jų buvo Jung
tinių Tautų sekretorius 
Thant, vic e-prezidentas 
Humphrey, Aukščiausiojo 
teismo pirmininkas Warren 
ir beveik visi ambasadoriai 
bei atstovai tų kraštų, su 
kuriais Indija turi diploma
tinius ryšius.

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 
suvažiavime.

Banketui bilietas
Banketo bilietai jau 

malonėkite įsigyti

dalininkų dalyvaus

tik $3.50 
pardavinėjami 
iš anksto.

Rengėjai

Tokio. — šiaurės Korė
jos radijas sako, kad iš JAV 
Pirmos rai tari jos 
kareivis Charles 
Jankins perėjo į 
Korėjos pusę.

Rob e r t 
Šiaurės

Niekas neišeina iš val
džios pastangų kovoti su 
lūšnynų savini n k a i s, nes 
teismai atsisako tuos įsta
tymų laižytojus tinkamai 
bausti. Jie baudžiami tik 
tiek, kiek kaštuoja pataisy
mas. Tai kam jie skubinsis 
su pataisymu? T>gu val
džia .priverčia. (J tas kar
tais paima metus kitus lai
ko. Jie tuo tarpu nuomas 
kolektuoja ir kankina gy
ventojus. Taip tvirtina 
Community Service Society 
vadai.

Miesto taryboje svarsto
mas bilius, kuriuo siekiama 
sureguliuoti taksių indust
riją. Kaip dabar dalykai 
stovi, tai mieste tų taksių 
yra tūkstančiai, bet jų pa
tarnavimas labai nevykęs. 
Norima sudaryti komisiją, 
kuriai būtų pavesta visą 
taksių biznį reguliuoti. Ma
noma, kad taryba tą bilių 
priims.

Kadangi kartais Macy 
krautuvės visokius svaiga
lus parduoda truputį nupi
gintai, tai didieji degtinės 
darytojai atsisako joms sa
vo “štofą” parduoti. Sako,

/
Valstijos universiteto 

studentams pragyvenimas 
pabrangs. Tiems studen
tams, kurie gyvena univer
siteto dormitorijose, nuoma 
pakils $50 per metus. Iki 
šiol būdavo tik $300, nuo 
dabar turės mokėti $350 
metams. Biednesnių vaikų 
tėvai protestuoja, bet nie
kas su jais nesiskaito.

“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.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., sausio (Jan.) 29, 1965
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