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KRISLAI
KRISLAI

Į suvažiavimą!
Wncas Andrulis.
Antanas Miškinis.

TSRS gamybos pasiekimai Į Sveikiname “Laisvės” dalininkų Alabamoje baltųjų teroras
ir vadovybės vienybė

Maskva. — United Press pasiekimų.
! korespondentas Henry Sha- procento pralenkė 1963 me-
! piro rašo, kad Vakaruose tų gamybą, o žemdirbystėje , 
j lauktas nesutikimas tarp į taip pat suimta daugiau ; 

d., j Tarybų Sąjungos vadų ne
įvyks^metinis laisviečių suva-lįvykOt Tarybų Sąjungos

Motery suvažiavimas.

Rašo R. Mizara

Sekmadienį, vasario

žiavimas. Be didelio raginimo Komunistu partija *ir vy. 
būkime jame, drauges ir . u- i i <
draugai.

Einant mūsų kooperatyvo 
konstitucija, dalininkų meti
niai suvažiavimai turį kas me
tai įvykti sausio mėnesio gale 
arba vasario pradžioje. Lai
kas nėra patogiausias: daž
nai apie šį laiką oras blogas, 
iš tolesnių miestų atvykimas 
esti apsunkintas. Bet tai nie
ko: jeigu buvo gerai per 50*.

riausybė sklandžiai sutvar
kė reikalus vadovybėje par
tijos prezidiumo, kurį suda-

Leonidas Brežnevas ir 
Aleksejus Kosyginas kalba 
partijos ir vyriausybės var
du, ne taip, kaip pirmiau 
buvę jų pirmtakūnai. Parti-

mėtų, tai bus gerai ir šiemet. I jos ii' Vyriausybės StruktŪ- 
Pašaliečiai, svečiai taip pat* roję padaryta pakaitų, bet

gaji suvažiavime dalyvauti^ | įiR p0 partijos ir vy-
^aiP» laikraščio Laisvės 1.jauSybės atitinkamos istai- !

b^es kooperatyvas gyvuoja ui u
iau dagiau nei 50 metu — Kos reikalus apsvarstė.jau daugiau nei 50 
įsikūrė 1914 metais.

metų

Šiandien, vasario 
sukanka 75-ri metai 
^Andruliui, “Vilnies” redakto-J 
riui, įžymiajam žurnalistui.

Vincas—dzūkas nuo Stakliš
kių — per apie 55 metus gy
vena JAV. Jis čia yra raga
vęs visokios duonelės — net 
ir angliakasio.

Prieš apie penkiasdešimt 
metų Vincas pradėjo rašyti 
mūsų spaudai. O nuo 1920 
metų nuolat dirba “Vilniai”. 
Vincas—buvo ir tebėra tvir
čiausias to laikraščio šulas.
sIr koks supuolimas: “Vil

nis” šiemet švenčia savo 45 gy
vavimo sukaktį, o V. Andrulis 
—deimantinį savo jubiliejų!
frJAV reakcionieriai jau se- 
niąi ryžosi su šiuo mūsų vei
kėju “apsidirbti”: ne tik at
sisakė Vincą įpilietinti, o ir 
buvo užvedę prieš jį bylą, kad 
ištremtų iš šios šalies. Bet tai 
jiems nepavyko: V. Andrulis 
kaip dirbo, taip tebedirba 
dienraščio “Vilnies” redakci
joje. Tiesa, jo judėjimas su
varžytas, aprėžtas.

Ilgiausių^ metų, sveikatos, 
sėkmės, mielas Vincai, Tau 
linki visa pažangioji Ameri
kos lietuvių visuomenė, kuriai 
Tu savo darbais esi gražiai nu
sipelnęs. To paties Tau linki 
ir visas mūsų laikraščio ko
lektyvas.

Tarybinė spauda paskel
bė rezultatus 1964 metųin- 

5 dienąj dustrijos ir žemdirbystės

KANADA MAŽINA 
KVIEČIŲ KAINĄ
Washingtonas. — 1965 

metais Kanada sumažins 
bušelio kviečių kainą nuo 
7 iki 13 centų. Dabar šiau
rinėse provincijose už buše
lį kaina buvo nuo $1.91 iki 
$2.01. .

Kanadoje mažinimas kvie
čių kainos nepatinka JAV 
kviečių savininkams, nes 
tada ir jie turi kainas ma
žinti.

Industrija 7.1

suvažiavimą
Sveikiname visus “Laisvės” ir Lietuvių kooperatyvės 

! spaudos bendrovės dalininkus.
Suvažiavimas, kaip žinia, įvyks sekmadienį, vasario

i 7 dieną, “Laisves” svetainėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone

pries negrų rasę

O š. m. sausio 29 d. sukako 
60 metų įžymiajam Lietuvos

grūdų. 1964 metais į vals-! 
tybės gimdų sandėlius bu-' 
vo pristayta 65,000,000 tonų 
grūdų, tai daugiau, kaip ' 
bent kada pirmiau. 19681 
metai Tarybų Sąjungoje i 
buvo derlingi metai, bet ta- i 
da valstybei buvo pristatyta , 
tik 56,600,000 tonų grūdų. 
Žinoma, dabar daugiau yra 
ir gyventojų, kurių 1964 
metų pabaigoje jau buvo 
229,000,000.

Pereitame TSRS Aukš-1 
čiausiosios Tarybos suva
žiavime A. Kosyginas sakė, 
kad ims 2-3 metus, kol Ta- j 
rybų Sąjungos žemdirbys
tėje ir gyvulininkystėje rei
kalai bus žymiai pagerinti.

KINIJA SVEIKINA
TSRS LIAUDĮ j

Maskva. — Kinijos vadai 
Liti Shao-chi, maršalas Chu- 
Tek ir premjeras Chau En- 
lajus prisiuntė Anastazo 
Mikojano, TSRS preziden
to, ir Aleksejaus Kosygi
no, TSRS premiejro vardu 
brolišką sveikinimą Tarybų 
Sąjungos vyri a u s y b e i ir 
liaudžiai. Jie linki geriau-

IS VISO PASAULIO
New Yorkas. — Vasario 

2 d. į New Yorko prieplau
ką, atplaukė Tarybų Sąjun
gos tankeris “Liepaja,” 12,- 
000 tonų įtalpos.

Sakoma, kad laivas bloga
me ore pritrūko kuro. Ja
me yra 45 jūrininkai.

Belgradas. — Jugoslavi
jon atsilankys Graikijos 
premjeras G. Papandreaou. 
Kiek pirmiau Graikija pa
gerino savo santykius su

poetui Antanui Miškiniui. Ta LSUlgailja.
proga Tarybų Lietuvos vy
riausybė apdovanojo A. Miš
kinį Garbės raštu.

4 Per kurį laiką JAV lietuviš
kieji “vaduotojai’* A. Miški
nį garbino ir savinosi. Bet kai 
poetas prieš keletą metų vie
šai davė jiems gerą atkirtį, 
dabar tyli.

Tenka priminti ir tai: per 
kurį laiką “veiksniai” savino
si du Tarybų Lietuvos rašyto
jus: K. Borutą ir A. Miškinį, 
— abiem jiem, beje, šiemet 
sukako 60 metų; abudu 
du buvo gražiai Lietuvos 
suomenės ir vyriausybės

' gerbti.

jie 
vi- 

pa-

Kai šitie žodžiai rašomi, do
kininkų (laivakrovių) streikas 
dar tebesitęsia. Jis apima vi
są Atlanto pakraštį — nuo 
Maine iki Teksu.

Šią savaitę baigėsi Niujor
ko Welfare (gerovės) depar
tamento tarnautojų streikas, 
justas prieš miesto valdžią.

Jdomu, kad dėl dokininkų 
streiko tūli plačiagerkliai pra
dėjo kaltinti komunistus.

Darbininkų streikus, kaip 
Jau rodo karti patirtis, suke-

Suvažiavimo pradžia 11 valandą. Banketas prasidės 
6 vai. vakare.

“LAISVĖ” KOLEKTYVAS

“Laisvės” vajaus pasekmės
Laisvės” vajus gavimui naujų, skaitytojų, atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų, sėkmingai užsibaigė, 
čia paduodame paskutinius rezultatus.
Premijas laimėjo šie vajininkai:

PUNKTAI
Urną dovaną, $50, laimėjo:

Connecticut valstijos vajininkai............
2-rą dovaną, $40, laimėjo:

Brooklyn© vajininkai (Valys Bunkus ir 
jo pagalbininkai) ..........................................  10,530

3 čia dovaną, $35, laimėjo:
New Jersey valstijos vajininkai .................

4- tą dovaną, $30, laimėjo:
So. Boston, Mass., Marytė Kvetkauskienė . .

5- tą dovaną, $25, laimėjo:
J. Gendrėnas, (LLD 45 kp.)
St. Petersburg, Florida ...

6 ta dovaną, $20, laimėjo:
George Shimaitis, Brockton,

7- tą dovaną, $15, laimėjo:
M. Valilionienė, Miami, Fla.

8- tą dovatią, $12, laimėjo:
Philadelphia, Pa., vajininkai

9- tą dovaną, $10, laimėjo:
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass.

10 tą dovaną, $5, laimėjo:
S. F. Smith, Los Angeles, Calif. .

— 0 —
2828 į Scranton, Pa........ .....................

Į LLD 133 kp., Camden, N. J.
2511 j 
2320
2084

12,408

5,367

5,264

5,034

Mass. 4,358

4,180

3,678

Tokio. — Septynios laivų 
statyklos planuoja statyti 
atominės jėgos prekybinius 
ir keleivinius laivus.

lia ne komunistai, o kapitalis
tai nesvietiškais savo godu
mais.

Tuomet, kai Washington©

šio pasisekimo socializmo , J. Jaskevičius, Worcester, Mass, 
darbuose I S- Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence-Lowell, Mass. 
A. Žemaitis, Baltimoree, Md. 
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 
LLD 20 kp. Mot. skyr., 

Binghamton, N. Y.....
Kanadiečiai .............................
Chester, Pa.................................

j Rochester, N. Y.........................
' Great Neck, N. Y....................

1 Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
V. Taraškiene—B. Sutkus, 

San Francisco, Calif.

Bona. — Vakarų Vokie
tija parsišaukė iš Jungti
nės Arabų Respublikos sa
vo ambasadorių pasitari
mams. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė labai nepasiten
kinus, kad Jungtinė Arabų 
Respublika užkvietė atsi
lankyti Rytų Vokietijos va
dą Walterj Ulbrichtą.

Selma, Ala. — Jau virš 
savaitė laiko, kaip baltieji 
šovinistai čionai terorizuo
ji negrus. Pagal valstijos 
įstatymą piliečiai, kad galė
tų balsuot, tupR užsiregist- 

j ruoti. Registruoja baltieji 
i raštininkai i r sąmoningai 
trukdo registraciją, kad kuo 
mažiau negrų galėtų užsi- 

! registruoti. Tuo pati, kartu 
| susidaro norinčių užsiregis
truoti linijos, tai policija ta
da negins areštuoja kaltin
dama, kad jie “užblokaduo- 
ja gatves.”

Vasario 1 dieną tūkstan- 
; čiai negrų, vadovybėje dr. 
Martino Lutherio Kingo, 
žygiavo prie teismabučio, 
kuriame buvo teisiami 37 
pirmiau areštuoti negrai.

Šerifas James G. Clark 
ir Public Safety direktorius

W. Baker su policininkais 
pastojo kelią ir reikalavo, 
kad demonstrantai eitu su
sigrupavę į siauresnę liniją. 
Kada demonstrantai persi
grupavo, tada šerifų virši
ninkas pareiškė, kad juos 
areštuoja, nes jie neturi 
leidimo demonstraci joms. 
Suareštavo dr. Kingą ir 
virš 770 demonstrantu. c

Tuo pat kartu teisme bu
vo nubausti pirmiau areš
tuoti 37 negrai po 5 dienas 
kalėjimo ir pasimokėti po 
50 doleriu, v

Selma. — Čionai baltieji 
šovinistai areštavo jau dau
giau kaip 2,600 negrų, ku
rie norėjo usiregistruoti 
balsavimams.

NAUJAS T. SĄJUNGOS 
/ GELEŽINKELIS
Maskva. — Pietvakarių 

Sibire atidarytas naujas ge
ležinkelis tarp Abakand ir 
Taišeto miestų. Jis yra 400 
mylių ilgio, tiesti buvo pra
dėtas 1958 metais. Prave
dant geležinkelį daug sun-3,360 ~.............; -

'kūmų nugalėta, nes jis eina 
3,096 kalnų srityje. Naujas ge-

2018
1943
1916
1810
1660
1578
1474

(A. J. Pranaitis) ............
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa.
J. Daugirdas, Lowell, Mass.
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
M. Kazlauskienė—A. Navickas,

Haverhill, Mass...................
L. Tilvick, Easton, Pa................
M. Aranuk, Detroit, Mich.........
Chicago, Ill...............................
Vera Smalstis, Livonia, Mich.
Veronica Kvetkas

Arlington, Mass..................
C. K. Urban, Hudson, Mass.
C. Belunas, Detroit, Mich.........

1104

990
696
596
578

ŠIAURĖS VIETNAMAS 
UŽGINČIJO

Hanojus. — Jungtinėse 
Valstijose buvo paskelbta, 
kad būk iš Šiaurės Vietna
mo į Pietų Vietnamą 1964 
metais nuvyko -4,000 kąrių 
pagalbai partizanams.

Šiaurės Vietnamo vyriau
sybė pareiškė, kad tai gry
nas JAV prasimanymas, 
idant pateisinus jų inter-i ležinkelis turės dideles svar- i___  r------------  ----

bos transportacijoje. i venciją į Pietų Vietnamą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
5721 
562 
49į3 
414 
385

370
266

361418
— 0 —

Užbaigdami vajų, sekantys vajininkai, pirm sausio
(Tąsa 3-čiąme puslapyje)

Maskva. — Vasario 6 d. 
TSRS delegacija, su Ko
syginu priešakyje, išskrido 
į šiaurės Vietnamą. Skel
biama, kad kelyje ji sustos 
Irkutske, Sibire, ir Kinijos 
sostinėje Pekine. .

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybės 
rateliuose yra vilties, kad 
nuvykęs n j Pietų Vietnamą 
George Bundy su ambasa
doriumi Tayleriu sutvarkys 
Pietų Vietnamo militarist!! 
valdžią.

įžymūs TSRS vadai 
išvyko į Vietnamą

Sidnėjus.—Australija nu
ties 110 mylių ilgio naują I 
geležinkelį nuo Gladstone?’ .
prieplaukos iki Moura mies-! Maskva. — Tarybų Są j un
to. .
didelė stoka geležinkelių ir 
automobilių kelių.

Egiptas, Izraelis 
ir JAV politika

Washingtonas. — JAV 
Atstovų butas 204 balsais

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo spauda džiaugias’!, 
kad atvyks Tarybų Sąjun
gos vyriausybės ir Komu
nistų partijos delegacija 
priešakyje su Aleksejumi 
Kosyginu.

Hanojus. — Sausio 31 d. 
vienas JAV karo lėktuvas 
ir vienas Pietų Vietnamo 
bombardavo šiaurės Viet
namo pakraštį, bet Šiaurės 
Vietnamo kranto patrankos 
juos nuvijo.

Australijoje dar yra gos delegacijoje, kuriai pir- _
mimnkaus premjeras A. pries 177 nutarė, kad ne- 
Kosyginas, bus maršalas būtų duota Jungtinei Ara- 
K on s t antinas Veršininas, bu Respublikai maisto pa- 
TSRS karo orlaivyno ko- galbos, nes ten buvo de- 
mandierius/ Jugenijus Lo- j monstracijų prieš Jungtines 
ginovas, TSRS Civilinės Valstijas. Tuo kartu Se- 
aviacijos ministras, genero- ! nato komitetas nutarė, kad 
las Juris Sidorovičius, eko- maisto pagalbos reikalą pa- 
nominių reikalų planavimo likti prezidento Johnsono - • •   1 -   _ s

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas buvo su
šaukęs Tautinės Saugumo 
tarybos narių susirinkimą 
aptarim'ui Pietų Vietnamo 
padėties. Po pasitarimo jisponai kalba apie šalies gerbū-U . - notarėm Mc-

vį, darbininkai atkakliai ko- į Pasiunt(L savo c
vojo už didesnę duonos rieke-Į Geoige Bundy į Pietų Viet- 
lę.' I namą.

Rašant šiuos žodžius, Vii-Į 
niuje vyksta Lietuvos moterų 
suvažiavimas. 

I

Sakoma, jame dalyvauja 
apie 900 delegačių — keturi 
šimtai iš kaimo, penki šimtai 
—iš miestų.

Mums smagu, kad suvažia
vime yra dvi JAV lietuvių vei
kėjos: K. Petrikiene ir A. Jo- 
n,k,ene* i Maskva. — TSRS vyriau-

Vasario 14 dieną K. Petri-^Sybės organas “Izvestijos” 
kienė (o gal ir Jonikienė) , kritikavo Jungtines Valsti- 
>S 
su tuo, ką suvažiavimas nu
veikė*

• Saigonas. — JAV amba
sadorius generolas M. Tay- 
loris tarėsi su Pietų Vietna
mo diktatoriumi generolu 
M. Khanhu. Khanhas pir
miau reikalavo, kad JAV 
atšauktų Taylorį.

jas už jų pakartotinus puo
limus Šiaurės Vietnamo 
respublikos.

valiai.
Dalykas yra tame, kad

komisijos pavaduotojas, ir 
eilė kitų.

Sakoma, kad Šiaurės Viet- j JAV žydų organiz a c i j o s 
namo Respublika nori gauti Į reikalauja neduoti arabų 
militarinės pagalbos, kad j š a 1 į m s pagalbos, tuo pat 
atremti puolimus. Po, to į kartu ne visi JAV senato- 
kai JAV karo laivai puolė Į iaai j}’ kongresmanai stovi 
iš Tonkino įlankos, tai, sa- už bloginimą santykių su 

nes amerikiečiaikoma, Kinija jau suteikė Š. arabais, 
Vietnamui apie 30 greitųjų ten turi gausių naftos šal- 
lėktuvų. Neseniai TSRS“ tinių.
užtikrino Šiaurės Vietna- [ 
namo Respublikai, kad jei
gu ji bus užpulta, tai gaus 
TSRS pagalbą.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga pirks Jungtinėse Valsti
jose 90,000 tonų pupelių 
(“soy beans”).

Beirutas. — Artimuosiuo- J Vientiane.

Washingtonas. — Sena
toriai Jacob Javits ir Abra
ham Ribicoff kreipėsi į JAV 
Kongresą, kad jis pasisaky-

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretorius Rober
tas McNamara yra Walter 

tų už tolimesnį nacių kri- Reed Army ligoninėje, nes 
minalysčių tyrinėjimą Va- ’ jis gavo nedidelį plaučių 
karų Vokietijoje. į uždegimą.

Washingtonas. — SausioMaskva. — TSRS vyriau
sybė sumažino chemijos in- 31 dieną Japonijos karinin- 
dustrijai lėšų fondą. kai iššovė 62 pėdu ilgio ra

ketą “Lajmba-III-2,” kuri 
Leopoldville.— Paskelbė siekė 620 mylių atstą.

bado streiką TSRS “Izvesti- 
jų” korespondentas Nikola-
d ____ r______________ ^Vientiane. — Laoso liau-

jus Koklovas, kurį Tshom- diečiai kontroliuoja du 
bes policija areštavo. trečdalius šalies teritorijos.

i Laosas užima 91,000 kvad- 
Guadalajara, Meksika. —» ratinių mylių. y

Virš 7,000 žmonių, besigrūs-
dami į muzikos festivalį, 20 Sasebo, Japonija. — Virš 
mirtinai sutrėškė ir 41 su
žeidė.

4

Washingtonas. “ 
Irolas Curtis E. LeMay, su 

Ir vėl mill- laukęs 58 metąj amžiaus pa-

2,000 japonų demonstravo 
ptrotestu o d a m i prieš at
plaukimą JAV atominiu *■ v

_  Gene- į -submarinų.
)Mav. su-1 ------

New Delhi. — Indija už-XSyK padid6j° kOmU' ta-iSvtaj nPKradgj0 sitraukg iš JAV karo or- sakė Japonijoje už $21,(W
nistų įtaka. , pries S. Phoumos valdžią, laivyno komandos. 000 pastatyti žvejybai laivų.
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Apgaudinėjimas mokyklose
ŠIOMIS DIENOMIS kilęs didelis skandalas Jungtinių 

Valstijų Oro Jėgų Akademijoje daugelį amerikiečių la
bai pritrenkė. Daugiau kaip šimtas studentų jau prisi
pažino apgaudinėję egzaminierius ir “savanoriškai” iš 
Akademijos pasitraukė. Manoma, kad tokių studentų 
ten randasi dar daug daugiau, ale anie tyli, vieni kitų 
neišduoda, vieni kitų nuodėmes slepia nuo mokyklos par
eigūnų. • '

Kaip tas apgaudinėjimas atliekamas? Ogi labai pa
prastai. Artėjant egzaminams, kas nors pavagia klau
simų sąrašą ir išpardavinėja bei išdalina studentams.!

žmonių gyveni-

dirbo ręspubli- 
Pirma laiko į-

Šviesiam Vilniui 
šimtas mėty

Kaip nuostabu eiti vakare 
mūsų senuoju Vilniumi! Žė
ri jo aikštės, spindi gatvės. 
Net paminėti, kad jau nak
tis. Į

Bet gal jūs manote, 
visada naktimis buvo 
šviesu mūsų senajame 
niuje? Anaiptol! Ne 
jau linksma čia buvo
prieš 100 metų. Juk tik 1864 
metų 
karta 
vėms apšviesti naktį. O 
prieš 
tamsu,
tik prie turtuolių bei didikų 
rūmų, prie .smuklių ir t. t. 
Visur kitur buvo nyku ir^ 
nemiela. Žinoma, tai buvo-JT 
puikus prieglobstis gatvei 
vagiliams, kuriuos mini net 
didysis lenkų poetas Ado
mas Mickevičius. Matyt,

NATO sąjunga, nesiprieši
na karinių krim i n a 1 i s t ų 
baudimo limitacijai, kuri 
baigsis 1965 m. gegužės 9 d.

Šios partijos eilėse, tiesa, 
yra nemažai tokių, kurie 
norėtų palaikyti draugiškus 
ryšius su Vokiečių Demo
kratine Respublika (Rytų 
Vokietija). Jie norėtų tai
kingo sambūvio su socialis
tinėmis šalimis ir net bend
ros veiklos su komunistais, 

j/lpet partijos vadovybė, kol 
kas, juos visur nustelbia.

Lietuvos žmogus lanko mo
kyklą, technikumą, institutą. 
Specialistus ruošia 11 aukš
tųjų ir 77 vidurinės specialios 
mokyklos. Praėjusiais metais 
buvo atidaryti . du nauji — 
Tauragės elektromechanikos 
ir Rokiškio vakarinis mecha
nikos technikumai. Įvairiose 
mokyklose, ' organizacijose ir 
įmonėse mokslinį darbą dirba 
apie 6 tūkstančius darbuotojų. 
Jų tarpe daugiau kaip tūks
tantis žmonių turi mokslų kan
didato laipsnį, 50 žmonių — 
mokslų daktaro laipsnį.

Gražūs pasiekimai ir 
kates apsaugos srityje, 
publikoje 
gydytojų, 
tūkstančio 
tūkstančių
niškai tenka 20 gydytojų. Il
gėja žmogaus gyvenimas, ma
žėja mirtingumas. Ypač pa
staraisiais metais sumažėjo 
vaikų mirtingumas.

Apžvelgus praėjusių metų 
rezultatus, aiškiai matyti, kad 
mūsų reikalai visose srityse

nių gavo valstybines pensijas. 
37 tūkstančiai aukštųjų mo
kyklų studentų, technikumų 
ir kitų vidurinių , ispęcialiųjų 
mokyklų moksleivių gauną 
valstybines ^iipendijas.

Kad žmonęs geriau gyvena, 
daugiau uždirba, galima sprę
sti ir pagal jų indėlius taupo
mosiose? kasosei, Per vienerius 
metus indėlių suma išaugo 
28,4 milijono rublių. Pragyve
nimo lygio kilimą įrodo ir tai, 
kad respublikos gyventojai 
praėjusiais metais daugiau 
pirko ir sunaudojo mėsos ir 
pieno produktų, kiaulinių, žu
vies, o taip pat daugiau įsigi
jo baldų, šaldytuvų, skalbimo 
mašinų, televizorių ir 1.1.

Negali nedžiuginti statis
tika, liečianti respublikos kul
tūrinį gyvenimą, mokslo ir 
švietimo vystymą. Dabar res
publikoje mokosi 787 tūkstan
čiai žmonių. Tai reiškia, kad
kiekvienas ketvirtas Tarybų klostosi gerai.

svei- 
Rcs- 

yra 6 tūkstančiai 
ligoninėse — 25,6 
lovų. Dešimčiai 
gyventojų vicluti-

kad

Vii-

dar

gale Vilnius pirmą 
įsigijo žibintus gat-Mokslas.. -per brangus

Mokslinio Bandymo Tar
nybos prezidentas Henry 
Chauncey nurodo, kad ame
rikiečiui jaunuoliui kolegija 
kainuoja $2,800 per mtus. 
Del tos priežasties į kolegi
jas pereitais metais negalė
jo įstoti virš 200,000 labai 
gabių s'-’^entų.

Savo raporte jis atžymi, t 
kad pereitais metais pra-' poetas tuo įsitikino, kai at- 
šančių finansinės paramos keliavo iš Naugarduko į 
aplikantų skaičius padvigu- ( Vilnių.
bėjo. O tai parodo, kad i 
daugeliui studentų kolegijų 
mokslas — visai neprieina
mas dėl finansinio neištek- j 
liaus.

O daugelis tų, kurie fi
nansiniai išgali lankyti ko-

tai naktimis buvo
Žibintai šviesdavo

1964 METAI—DIDELIŲ, 
GRAŽIŲ LAIMĖJIMŲ 
METAI LIETUVOJE

Pasirodo, kad Tarybų 
Lietuvos žmonės pilnai?, į- 
vykdė liahdieš ‘ūkid planą 
1964 metais/ Aplė ktai labai 
entuziastiškai'1, /kalb& Vil
niaus “Tiesh”' (sausio 27 
d.) savo vedamajame “Mū
sų metai”. Skaitome:

Su pasididžiavimu galime 
pasakyti, kad mūsų darbo 
žmonės gerai padirbėjo. Ge
ri buvo mūsų metai. Į kurią 
ūkio šaką atkreipsi dėmesį, vi
sur skaičiai rodo, kad gamy
ba didėjo, plėtėsi statybų pa
stoliai, kilo 
mo lygis.

Sėkmingai 
kos pramonė,
vykdytas praėjusių metų pla
nas tiek pagal bendrąją pra- 

! monės gamybą, tiek ir pagal 
į rūšių 

f pramonės produkcijos gamy- 
’ bą. Praėjo šešeri septynmečio 
metai. Tai palyginti nedide
lis laiko tarpas. Tačiau 
esant tokiems vystymosi tem
pams, permainos didžiulės. 
Per šešerius metus pramonės 
gamyba išaugo dvigubai. Į 
pirmaujančių pramonės šakų 
gretas įžengė chemijos pra
monė. Nenukrypstamai įgy
vendinamas partijos nurody
mas nuolat didinti liaudies 
vartojamų prekių gamybą. 
Per metus žymiai daugiau iš
austa įvairių rūšių audinių, 
pagaminta baldų, trikotažo, 
radijo priimtuvų -.magnetolų, 
magnetofonų, pagauta žuvies.

. Gražų indėlį įnešė respubli
kos racionalizatoriai. Į liau
dies ūkį įdiegta daugiau kaip 
30 tūkstančių racionalizaci
nių pasiūlymų, kurių tikslas 
tobulinti gamybą, taupyti ža
liavas ir medžiagas, kelti dar
bo našumą, gerinti jo sąlygas, 
šios žmonių kūrybinės mintys 
įgalina kaspaet t sutaupyti apie 
20 milijonų rublių. Per metus 
6 procentais pakilo" darbo na
šumas, • sumažįn^s ,savikainą, 
viršum plano sutaupyta maž
daug 10 milijonų rublių.

Tie gi, iš anksto žinodami klausimus, lengvai egzaminus i daugumos ~ svarbiausių 
atlaiko.

Tai, žinoma, nėra jokia naujiena. Visi žino, kad 
visose mokyklose panašių šposų netrūksta. Ir tai liečia 
ne tik aukštąsias, bet ir vidurines ir kitas mokyklas. 
Tik Įdomu: kiek iš tikrųjų moksleivių bei studentų to
kiomis priemonėmis egzaminus atlaiko? Aną dieną vie
na to klausimo tyrinėtoja per radiją pasakė, kad dau
giau kaip 55 procentai mūsų studentų ir moksleivių vie
nokioje ar kitokioje formoje be apgaudinėjimo per eg
zaminus neapsieina!

Tafi baisiai daug! Tai parodo mūsų jaunų žmonių 
gan žemą moralinį lygį. Daugiau kaip pusė jų žino, kad 
daro negerai, elgiasi neteisingai, tačiau nesusilaiko! Kas 
kaltas? Silpna valia, stoka talento užduotas lekcijas 
reikiamai išmokti, tingėjimas mokytis, ar šiaip išdyki
mas, nepaisymas? Veikiausia viskas susideda į krūvą 
ir atlieka savo darbą.
x ' Ar ieškoma būdų tam blogiui pašalinti? Kur tau 
nebus ieškoma. Seniai galvas suka patys geriausi moks
lo žmonės ir apšvietos sistemos vadovai ne tik pas mus 
Amerikoje, bet visur kitur. Deja, kol kas niekas dar 
nepasirodė su projektu, pagal kurį tos rūšies apgaudinė
jimui mokyklose būtų užkirstas kelias ant visados. Tai 
liga, kuriai nugalėti vaistai dar neišrasti—bent pas mus 
Jungtinėse Valstijose.

Keturiasdešimt devyni bilijonai!
TAI JAU turime federalinį biudžetą. Jis siekia be

veik visą šimtą bilijonų dolerių! Dar kai kas stebisi ir 
net džiaugiasi, kad jis neprašoko visą šimtinę. Girdi, 
prezidentas Johnsonas labai gudriai ekononii^uoja, gra
žiai taupo lėšas, jūsų mokesčių nešvaisto.

Ginčytis neapsimoka. Tegu būtų ir daugiau kaip 
šimtas bilijonų dolerių biudžetas, jeigu ta baisi suma 
eitų ten, kur laimėtų nors patys būtiniausi liaudies 
poreikiai. Gaila, ir pikta, kad tuos bilijonus ir bilijonus, 
tiesiog visą pusę to šimto bilijonų dolerių, būtent 49 bi
lijonus, suėda ginklavimasis, militarizmas. Karui su 
skurdu šimtas kitas milijonų dolerių, apšvietai bei moks
lui bilijonas kitas, sveikatos poreikiams taip pat tik 
saujelė, bet “apsigynimui” pusė biudžeto! Kokia tra
gedija, kokia nelaimė! Koks baisus žmonių tikrųjų in
teresų paneigimas! <

Tik tiek galime “susiraminti,” kad mes ne vieni, kad 
mūsų Amerika ne viena šiose beprotiškose lenktynėse. 
Vis daugiau ir daugiau ginkluojasi visas pasaulis. Vis 

 

naujus ir naujusA^IMpnųš dolerių militarizmo dievaičiui 
į nasrus šeria ir 
seka mūsų pavyzdp

vyzdžiui, socialistiniai lakštai seniai siūlo visiškai, pil
nai nusiginkluoti. Kodėl neinama prie tokio nusiginkla
vimo? Kas trukdo ir kliudo?

Nėra niekam jokia paslaptis, kad mūsų Amerika 
vadovauja visam kapitalistiniam pasauliui. Pagal mūsų 
muziką šoka visos didžiosios kapitalistinės šalys. Tuo 
netgi atvirai didžiuojasi jau seniai mūsų prezidentai ir 
visos aukštosios “galvos.”

Tai argi iš to neplaukia vienintelė išvada: mūsų 
Amerika turėtų vadovauti nusiginklavimui. Deja, to 
neiūatome paskelbtajame biudžete. Ta pati, istorija, 
kokia buvo pernai, užpernai, per pastaruosius dvidešimt 
metų! Milžiniški biudžetai, milžiniškos militarizmui ir 
nusiginklavimui išlados...

” Vietoje didžiuotis mūsų vadovybe ginklavimosi lenk
tynėse, ar ne lakas būtų pradėti didžiuotis vadovybe 
nusiginklavimo lenktynėse?

- Mažiau ginklavimuisi, o daugiau “dindingosios 
bendruomenės” pastatymui!

Iš tikrųjų, tos kitos šalys 
įlįs tai daro iš baimės. Pa-

Ne įstatymo, o širdies reikalas
VIRGINIJOS valstijoje veikia įstatymas, kuris 

draudžia baltiems žmonėms tuoktis su juodaisiais. Bet 
tuokimasis yra ir turėtų būti grynai širdies, o ne įstaty
mo reikalas. Kokią teisę turi valdžia įsakyti, su kuo žmo
gus turi tuoktis, o su kuo neturi ?

Ir štai dabar šis klausimas atsidūrė teismuose. Vie
na jauna pora, neseniai susituokusi, atsisako persiskirti 
ir yra persekiojama. Jaunuoliai sako, kad šitas įstaty
mas nesuderinamas su Konstitucija, su teisių biliumi.

Galimas daiktas, kad byla pasieks ir Aukščiausiąjį 
šalies teismą. Reikia, kad tas Virginijos įstatymas būtų 
amžinai palaidotas.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
William D. Haywood 

ir LVVW
1869 m. vasario 4 d. gi

mė William D. Haywood, 
Amerikos darbo žmonių 
vadovas, kurio nuveikti 
darbai įrašyti darbo žmonių 
kovų istorijon.

Bill Haywoodas buvo vie- 
pirmųjų amerikiečių, 

kuhie suprato, kad amati- 
nės unijos aukštai pakilu
siame pramoniniame kraš
te. negali apvienyti darbo 
žmonių ir iškovoti jiems 
aukštesnes algas ir geres
nes darbo sąlygas. Tam rei
kalinga pramoninių unijų, 
kurios darbininkus organi
zuotų ne pagal jų amatus, 
bet pagal pramones.

Haywoodo. pastangomis ir 
vadovybėje, .buvo ’ sukurta 
Western Federation of 

Gerokai pasistūmėta į prie-' Miners. Kartu su Eugene | 
kį ir vystant žemės ūkį. Pa-j Debsu jis suRūrė 1905 me- 

• i tais Industrial Workers of 
the World (IWW) uniją, 
pagarsėjusią įvairiose dar
bo žmonių kovose.

Neseniai Michigano uni
versiteto spaustuvė išleido 
didžiulę 419 puslapių kny
gą, kurią parašė Joyce L. 
Kornbluh. Knyga pavadin
ta “Rebel Voices.” Joje tel
pa nuo 1905 m. iki 1964 m. 
IWW istorija. Telpa nema
žai paveikslų ir įvairių do
kumentų, daug kovingų po
emų, kovos dainų.

Minimos knygos autorė, 
pasirodo, didžiai įvertina 
Haywoodą, Elizabeth Gur
ley Flynn, Joe Hill, Ralph 
Chaplin, kaip pasižymėju
sius kovotojus.

Pradžioje naujoji unija 
greit pasiekė virš 100,000 
narių. Tikėtasi greit pa
siekti milijoną. Bet vėliau 
unijos nusistatymas nedaly
vauti politiniame veikime ir 
amatines unijas daužyti 
smarkiai pakenkė savo veik
lai. Eugene Debsas ir ke
letas kitų žymių unijos vei
kėjų, aktyviai politinėje ko
voje dalyvaujančių, Socia
listų Partijos narių — pa
sitraukė. IWW vis tiek ne
galėjo sudaužyti amatinių 
unijų, tik ištraukė iš jų ko
vingų darbuotojų ir tuo 
amatinėse unijiose sutvirti
no reakcinę biurokratiją.

Prisimenu vieną nuotykį 
Chicagoje, rodosi 1917 m. 
Sustreikavo geležinkelių va
gonų valytojai, Streikieriai 
turėdavo savo amatinių 
unijų kalbėtojus. Bet jiems 
buvo patarta pasikviesti 
Haywooda. Jie tai padarė. 
Haywoodas pasakė puikią 
kalbą. Streikieriai jį pa
sveikino. Į kitą streikierių 
susirinkimą įsibrovė kalbė
ti Geležėle. J^ai jis užfrlio-

vė, kad amatines unijas rei
kia griauti ir ant jų griu
vėsių kurti IWW, streikie
riai sukilo ir jį išvijo iš sa
lės, dar gavo ir apstumdy
ti. Tai galite suprasti, kiek 
tokie kalbėtojai, kaip Gele-1 legijas-universitetus, aukš-

Pernai sukako 100 metų, 
kai apšviečiomos Vilniaus 
miesto gatvės naktimis/)Ta- 

I da miesto magistralas nu
sprendė įrengti žibintus. 
Elektrinius? Ne, elektros 
srovės dar nebuvo. Į žibin
tus buvo pilamas kanapių

gerėjo aprūpinimas technika.. 
Praėjusiais metais į laukus 
išėjo beveik 8.5 tūkstan. nau
jų traktorių, 1,074 grūdų kom
bainai, ūkiai gavo 1,140 sunk
vežimių ir daug kitų mašinų, 
padargų. Išaugo visų kultūrų 
— grūdinių, cukrinių runke
lių, bulvių, daržovių — der
lius. Palyginti su ankstesniais 
metais pagaminta 15 procen
tų daugiau mėsos ir pieno, 27 
procentais -— kiaušinių. La
bai svarbu tai, kad mūsų kai
mas žymiai geriau pasiruošė 
žiemai, ūkiai turi 21 procen
tu pašarų daugiau, negu anks
tesniais metais.

Kaip ir anksčiau sėkmingai 
dirbo transportas ir ryšiai.

Jeigu anksčiau, kalbant 
apie naujų objektų statybą, 
buvo turima galvoje stam
biausi respublikos miestai, tai 
dabar jau už Tarybų Lietuvos 
ribų žinoma produkcija, pa
gaminta Kėdainiuose ir Jona
voje, Alytuje ir Mažeikiuose, 
Kapsuke ir Telšiuose. Ypa
tingas dėmesys praėjusiais 
metais buvo skiriamas chemi
jos pramonės objektų staty
bai. Stojo rikiuotėn Jonavos 
azotinių trąšų gamykla, tre
čioji technologinė sieros rūg
šties gamybos linija ir aliumi
ninio fluorido cechas Kėdai
nių chemijos kombinate. Baig
ta statyti ir atiduota ‘eksploa
tuoti trečioji turbina Lietuvos 
valstybinėje rajoninėje elek
trinėje, Panevėžio stiklo ga
mykla, Kauno gelžbetoninių 
konstrukcijų gamykla Nr. 3, 
vaikiškų baldų cechas Pane
vėžio baldų kombinate, me
dienos pluošto plokščių ce
chas Grigiškių bandomajame 
popieriaus kombinate ir dan
gę] is kitų objektų.

Ryškūs faktai ir skaičiai 
kalba ir apie tai, kaip toliau 
kilo materialinė darbo žmo
nių gerovė ir kultūrinis gyve
nimo lygis. Daugiau kaip 100 
tūkstančių švietimo ir sveika
tos apsaugos darbuotojų pra
ėjusiais metais pradėjo gau
ti darbo užmokestį, padidintą 
vidutiniškai ketvirtadaliu. Ko
lūkiečiams buvo daugiau iš
mokėta už darbądienius. Dau
giau kaip 180 tūkstančių žmo-

žele, galėjo unijai padėti. 0 ^mokslo jsisamimu la-, alieju8 gu įiritu arba ££ 
tokių kalbėtojų šioje unųo- Chaun j žista kaJ pentinu. Juos prižiūrėdavo 

SioilTvkusi socialis daugumui kolegijų studen- , žibi"ti"in1^ draugovė. Bet 
‘ tų daugiau rūpi sportas, šo-1 ±tine revoliucija sma r k i a i 

paveikė daugelį žymių šios i 
unijos veikėjų. Už poros 
metų po minimos'revoliuci
jos Haywoodas, Flynn, Har
rison, Ashley ir keletas ki
tų nuėjo pas komunistus. 
(Haywoodas išvyko Tarybų 
Sąjungon ir netrukus Mask
voje mirė.) Tada unija pa
siekė merdėjimo laikotarpį.

j gyventojų, eidami naktimis^ 
nešiodavosi su savimi “lik- 
tarnas.” Netrukus apšvieti
mas buvo patobulintas. Pa
gal prancūzų inžinieriaus 
Lialianso paruoštą projektą 
Vilniaus miesto svarbiau
siose aikštėse buvo įrengti 
dujomis šviečiantys žibu
riai. Nuo tada naktimis ta
po šviesu dabartinėje Gėdi

ji pasiliko maža sekta, už- ros mėgėjas gavo laišką iš . mino, Kutuzovo aikštėse, 
siimanti niekinimu komu- žinomojo lietuvių literatu- Į ties'1 buvusia Rotuše (prie 
nistų, ypač Tarybų Sąjun-1ros kūrinių vertėjo Alfonso dabartinio Dailės muzie-

kiai, susitikimai su mergai- 
' temis, kaip mokslo pasieki
mas.

Pėpuiiarizun ja lietuvių 
literatūrą Latvijoje

(Laiškas iš Rygos
Vienas karštas literatu-

| Sukausko, gyvenančio Ry
goje. Jame rašoma:

Su Naujais Metais! Ma
lonu tai]) sušukti, kai jauti, 
kad senieji metai tuščiomis 
neprabėgo, gi naujaisiais 
tikiesi dar daugiau padary- 

: ti. Juk per šiuos metus iš- 
i verčiau Alf. Bieli'a u s k o 
“Mes dar susitiksim, Vil
ma!” (neužilgo išeis), gi 
K. Sajos “Jurgis ant stogo, 
Palangoje ir' kitur” greit 
baigsiu versti. Dar šiais 
metais sudariau A. Vicnuo- 

sai svetimas, kad dabartinė ]i0 apsakymų rinktinę, iš- 
partija nebeturi jokio pa-'verčiau tris" veikalus—K. 
našumo Vokietijos -Social- Sajos “Nerimas”, V. Rim- 
demokratų partijai, susikū-(kevičiaus “Rataš*\ir G. Ka> 
rūsiai 1879 m.

Prieš 
partijos organas 
erts” gana plačiai nušvietė 
partijos istoriją ir jos ko
vas už darbo žmonių reika-

gos.
Hay w o o d o proponuoja

mas pramoninis unijizmas 
Amerikoje gražiai prigijo, 
susikūrrė CIO, kuri apjun
gė daugelį pramoninių uni
jų.

Marksizmas jiems svetimas
1904 m. lapkričio 27 d. 

įvykęs Vakarų Vokietijos 
Socialdem o k r a t ų partijos 
suvažiavimas dar sykį įro
dė, kad tos partijos vado
vams marksizmas yra vi-

I novičiaus ,/3Tegųl\ išeina”, 
pat suvažiavimą taip pat kelias vienaveiks- 

“Vorwa-1 mes pjeses. Latvių periodi
koje pasirodė keli mano 
versti apsakymai. Ir vis 
norėtųsi padaryti dar dau-

jaus). Tačiau visur kitur 
tebebuvo tamsu, nes neuž
tekdavo dujų.

Ir tiktai garsiais revoliu
ciniais 1905 metais mūsų 
senelis Vilnius susilaukė 
elektros lempučių. Tada bu^ 
vo pastatyta pirmoji elele- 
trinė. Ne kažin kaip gerai 
buvo apšviečiamos Vilniaus 
gatvės ir po pirmojo pasau
linio karo. Ponų Lenkijos 
okupacijos metais čia nak
timis degdavo vos 3,800 
elektros lempučių.
Visai kas kita tarybiniais 

metais. Vilniaus gatvėse 
dabar visur šviesu. Jose 
dega apie 10 tūkstančių di
delių elektros lempų. Jau 
daugelyje gatvių įrengti 
dienos šviesos žibintai, ir 
kiekvienomis metais ap
švietimas vis gerėja.

K. Umbraziūnas
jau pirmojo karo metu par
tijos vadovybė nuėjo tar
nauti Vokietijos imperia
lizmui, revoliucijos metu 
padėjo buržuazijai slopinti 
darbininkų sukilimus, atsi
sakė su komunistais ir ki
tais kairiaisiais sudaryti 
bendrą frontą prieš Hitlerį, 
antrojo pasaulinio karo me
tu laikėsi pasyviai ir tuo 
hitlerininkams padėjo.

Šis suvažiavimas taipgi 
pravestas ir programa pa
skelbta tokioje dvasioje, 
kur niekas negali rasti 
marksizmo žymių. Už tai 
dabar net vokiečių komer
cinė spauda gražiai apie ją 
atsiliepia. Ji išsigimė j pa
prastą reformistinę “liau
dies partiją,” panašią Ang
lijos Darbo partijai. Ji ne- 
siprie š i n a priešdemokrati- 
niams įstatymams, kurių 
pagalba smaugiamas pažan
gusis judėjimas. Ji sutinka 
kooperuoti su militarine

Tai]) ir bėga mano dienos, 
mėnesiai, metai. Atrodo, 
darbas neleidžia senti ir 
suglebti. O gal man tik tai]) 
atrodo? Tačiau savijauta

Rašydamas Tarybų Lie
tuvos enciklopedijai apie 
Latvijos lietuvius, pradėjau 
galvoti, kad reikėtų ir šiam 
reikalui kurį laiką atidėti, 
daugiau patyrinėti, bet ne
žinau, kaip pavyks atitrūk
ti nuo kitų darbų. Daug lai
ko atima man darbas latvių 
savaitraštyje “Literatu r a 
un Maksla”.

Geriausių naujametinių 
linkėjimų tau, tavo šeimai, 
o Taip pat visiems pažan
giems Amerikos lietuviams. 
Labai džiaugiuosi, kad gau
nu paskaityti “Laisvę” ar 
“Vilnį”. Galėtumėt daugiau 
savo giminėms tų laikraščių

Worcester, Mass.
DĖKUI

Ačiū už linkėjimus man 
pasveikti “Laisvės” redak
cijai ir visiems draugams 
draugėms už asmenišką 
manęs aplankymą. Taipgi 
už linkėjimus draugų per 
telefoną ir už daugybę at
virlaiškių iš mūsų plačios 
apięlinkės. Labai branginu 
Jūsų linkėjimus nuo tiek 
daug gerųjų draugių ir 
draugų. Dar kartą ačiū.

Juozas M. Lukas

išrašyti, jei tai nesudaro 
medžiaginių didelių sunku
mų.

A. Sukauskas 
(Sukovskis)

Ryga,
1964. XII. 27.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., vasario (Feb.) 5, 1965 K
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LAISVES' VAJUSA

" (Tąsa nuo 1-mo puslapio)
15 d., prisiuntė savo rezultatus, kurie buvo, prie progos, 
sutvarkyti. Štai nuo laimėtojų:

Prie Connecticut valstijos, J. J. Mockaitis, bridge- 
portietis, ir M. Svinkūnienė, waterburiete, prisiuntė po 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Brooklyniečiai, V. Bunkus tris naujas prenumera
tas ir atnaujinimų, ir senas Juozas vieną naują.

M. Kvetkauskiennė, So. Boston, Mass., dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

George Shimaitis, Brockton, Mass., dvi naujas pre
numeratas ir atnaujinimų.

Mūsų gerasis bičiulis Jonas Smalenskas, gyvenantis 
Miami, Fla., prisiuntė pinigų atnaujinti 48 pren. Lietuvoj. 
Jis punktus skyrė vajininkei M. Valilionienei. Pati Vali- 
lionienė prisiuntė atnaujinimų.

Kitas geras prietelius, tai M. K. Jagminas, gyvenan
tis Palm Springs, Calif., prisiuntė naują prenumeratą ir 
devynius atnaujinimus Lietuvon. Jis pagelbėjo vajinin- 
^ui S. F. Smith, Los Angeles, Calif.

/ New Jersey valstijos vajininkai — T. Kaškiaučius, 
newarkietis; S. Radusis, bayonnietis, ir K. Paciunas, eli- 
zabethietis, prisiuntė atnaujinimų.

Philadelphiečiai R. Merkis ir J. šapranauskienė pri
siuntė atnaujinimų.

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., ir J. Gendrėnas 
(LLD 45), St. Petersburg, Fla., prisiuntė atnaujinimų*

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ii- atnaujinimų.

Sekantys vajininkai prisiuntė atnaujinimų: J. Bla- 
žonis, Lowell, Mass.; A. Žemaitis, Baltimore, Md.; J. Ma
žeika, Pitsburgh, Pa.; L. Bekešienė ir J. Stanley, Ro
chester, N. Y.; Povilas Beeis, Great Neck, N. Y.; J. žeb- 
rys, Cleveland, Ohio; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; 
M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass.; Mildred Friberg, 
Chicago, Ill., ir C. K. Urban, Hudson, Mass.
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AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Geras Draugas, Waterbury, Conn.................. $100.00

i Per M. Benevičienės laidotuves
(prisiuntė Geo. Shimaitis), Brockton, Mass. 23.00 

John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla........ 11.00
A. Verkutis, S. Windham, Conn...........................11.00
Barbara ir Bruno Medley, Stuart, Fla............ 11.00
M. Kavaliauskas, Chicago, Ill...............................11.00
John Lozowsky, New York City, N. Y............ 10.00
A. Purenąs, Richmond Hill, N. Y....................... 10.00
Aido choras (per J. Birston), Miami, Fla. 10.00 
K. Ustupas, Brockton, Mass.................................. 6.00
J. K. Šarkiūnas, Elv, Minnesota ...................... 6..00
Ralph J. Kirk, Seattle, Wash.................................6.00
A. Raila, Brockton, Mass. .................... . .  .\ ... 6.00
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla......................L .. 6.00
Judita Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y.......... . 6.00
Senas “Laisvės” skaitytojas, Brockton, Mass. .. 6.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md........................... 6.00
O. Daukšienė, Grand Rapids, Mich...................... 6.00
P. Karpich, Lynn, Mass......................................... 6.00
Klem Yenkelun, Waterbury, Conn.................... 6.00

• J. Svinkūnas, Waterbury, Conn......................... 6.00
• O. Rugienienė, Brooklyn, N. Y............................. 5.00

Vytautas Ciplijauskas, Great Neck, N. Y.......... 5.00
P. A. Klimai, Valrico, Florida..............................5.00
Ch. Jaselun, Clyde, Canada .............................  5.00
Martha Kirk, Seattle, Wash............................  5.00
K. ir E. Žukauskai, Seattle, Wash.................. 5.00
S. Umbras, W. Linn, Oregon .......................... 5.00
Ona Raskevich, Bellevue, Canada4........... '.... 5.00
M. Krasauskienė, Norwood, Mass................... 5.00
A. Rudzinskas, Medford, Mass............................. 4.50
S. J. A., Brockton, Mass................................... 3.00
R. Barauskas, Rochester, N. Y.............................. 3.00
U. Paich, Bridgeville, Pa...................................  3.00
Ant. Vielavičius, Danielson, Conn...................  3.00
M. Egelevičius, Wilson, Conn.................  3.00
R. Merkis, Philadelphia, Pa....................................2.00
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y........................ 2.00
Ch. Starisky, Oak Hill, W. Va........................... 2.00
M. Mihasonok, Cleveland, Ohio.........Z..............2.00
Jonas Patašius, Richmond Hill, N. Y.............. 2.00
F. Preibis, Walpole, Mass..................................  2.00

4 M. Niaurienė, Verdun, Canada..............................2.00
k Anna Walins, Anna Maria, Fla............................. 1.18

Po $1: P. Baron, Ch. Urbon, Mrs. M. Valant, A. Vens- 
lauskas, K. C. Valinčius, Brockton, Mass.; Victoria Ki- 
savige, Irvington, N. J.; J. Matukas, Shenandoa, Pa.; M. 
ir L. Janis, Portland, Oreg.; S. K. Mazan, J. žebrys, S. 
Kazilionis, Cleveland, O.; V. Bovinas, Miami, Fla.; A. 
Zurnis, S. Griškus, P. Zeikus, J. Mačiuta, Wm. Skuodis, 
V. Keršulis, P. Satkus, B’klyn, N. Y.; V. Z., Baltimore,Md.; 
Ch. Raye, Great Neck, N. Y.; John Tudeiker, Phila., Pa.; 
J. Shagas, Oakdale, Pa.; P. Čereška, Rochester, N. Y., S. 
Uždavinis, Haverhill, Mass.; Peter Skralskis, Cherry 
Valley, Mass.; Anna Gutonis, Wil]ow Grove, Pa.; J. Pa- 
bijanskas, Rochester, N. Y.; E. Paulauskienė, Worces
ter, Mass.; P. Wasiliauskas, Phila., Pa.; J. Karpavičius, 
B. Vižlianskienė, V. Zaveckas, K. Čaikauskienė, B’klyn, 
N. Y.; J. Palubinskas, Roeport. Mass.; Nettie Slegeris, 
Gardner, Mass.; J. Čižauskas, Pittsburgh, Pa.; M. Cha- 
ponsi, Port Carbon, Pa.; J. Yanush, Woodstown, N. J.; 
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y.; W. Stupur, B’klyri, N. 

f Y.; Chas. Yuška, So. Boston, Mass.; S. Balto, Pt. Pleaas- 
' ^ant, N. J.; A. Bloznelis, Catskills, N. Y.; A. Kristponis, 

B. Pivoriūnienė, Phila., Pa.; S Urbon, Salem, Mass.; 
Antanas Žalis, Lake Worth, Fla.; G. Murnik, Fitch
burg, Mass.; F. Linkauskas, Coal Center, Pa.; K. Sa
vickas, So. Barre, Mass.; B. Sarapas, Norwood, Mass.;

Charles Lusas, Waterbury, Conn.; J. Bartush, Oakville, i 
Conn.

—— 0 •—
■ šį syki aukų gauta $400.68. Anksčiau įplaukė $6,- 
|290.55. Visoo gauta $6,691.23.
' Nustatyta fondo kvota buvo $5,000. Gražiai pasi- 
j rodė mūsų gerieji bičiuliai, rūpindamiesi laikraščio iš
laikymu. Su kaupu peršokta kvota. Nuoširdus ačiū vi
siems tiems, kurie taip dosniai suteikė dovanu.

— 0 —
ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Hartford, Conn.......................
St. Petersburg, Fla................
Waterbury, Conn.....................
Lawrence-Lowell, Mass.........
Brooklyn, N. Y.......................
Philadelphia, Pa......................
Brockton, Mass.......................
Miami, Fla...............................
Scranton, Pa...........................
San Francisco-Oakland, Calif. 
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa. . 
So. Boston, Mass......................
Worcester, Mass.......................
Elizabeth, N. J.........................
Pittsburgh, Pa.........................
Cleveland, Ohio ..................
Baltimore, Md......................... .
Norwood, Mass......................

Binghamton-Johnson City, N. Y 
Los Angeles, Calif.......................
Easton, Pa.....................................
Canada ........................................

Kearny-Harrison, N. J................
Camden, N. J.......... .....................

Bridgeport. Conn........................
Detroit, Mich...............................

Rochester, N. Y............................
Newark, N. J............................. .

Bayonne, N. J.................. ............
Cambridge, Mass.........................
Chester, Pa...................................
Haverhill, Mass.............................
Paterson, N. J.............................
Shenandoah, Pa...........................

Chicago, Ill...................................
New Haven, Conn......................

Naugatuck-Union City, Conn. . 
Cliffside, N. J. 
Huudson, Mass. 

0

Amerikos žmonių spaudirųas 
laimi “Medicare” įstatymą

ha poilsio namuose vietoje 
seniau duodamų 180 dienų. 
Bilius priima ir Patariamo
sios Tarybos siūlomą pašal
pų padidinimą 7%.

Rašo Simon Lambert
Johnsono-Humphrey per

galė praėjusių metų lapkri
tyje buvo tartum įsakymas 
pravesti Medicare bilių vi
siems, išskyrus Amerikos 
gydytojų susivienijimą.

Senesnio amžiaus pilie
čiai, kurių dabar yra dau
giau 18 milijonų, rinkimų 
metu žymiai prisidėjo prie 
šios pergalės laimėjimo. 
Yra davinių, kad 2 milijo
nai jų perėjo iš respubliko
nų eilių į demokratų pusę.

Visi paskutiniai įvykiai 
rodo, kad Medicare bilius 
bus neužilgo priimtas. Tarp 
tų įvykių yra ir programa, 
pasiūlyta Socialinio Saugu
mo Patariamosios Tarybos, 
ir įtraukimas Medicare į 
Socialinio Saugumo siste
mą; ir senatorių Cecil R. 
King ir Clinton Anderson 
bilių patiekimas Kongresui, 
ir prezidento Johnsono laiš
kas Kongresui sveikatos 
apsaugos reikalais. Net ir 
naujasis sveikatos apsaugos

$767.00
503.00
502.00
313.00
269.00
245.00
249.00
236.00
152.00
147.00
144.00
144.00
130.00
125.00
124.00
121100
121.00
107.00

.. 98.00

. 98.00
. 96.00
.. 77.00
.. 68.50
. 68.00
. 65.00 • planas, kurį neseniai pasiū- 

. 63.00 le aršiausias Medicare prie- 
. 61.00 šas — Amerikos gydytojų 
.. 53.00 susivienijimas, atrodo taip, 

51.00 j lyg jie baigia vesti pralai-
. 41.00 i mėtą kovą.
. 41.00

. 40.00 Socialinio Saugumo Pata- 
. 40.00 ! riamoji Taryba (The Advi-

35.50

27.00
21.00
14.00
14.00
7.00

-0- . .
Punktai nuo viršminėtų aukų buvo priskaityti tų 

miestų vajininkams. Pav., New Jersey miestų aukos— 
New Jersey valstijos vajininkams; Connecticut miestų 
aukos—Connecticut valstijos vajininkams, ir taip pana- 
šiai.

— 0 —
Vajus jau galutinai užbaigtas.—tas didelis darbas 

atliktas. Mūsų vajininkai gražiai pasidarbavo, didelė 
garbė jiems už jų nenuilstamą darbą. Nėra lengvas 
darbas važinėti pas žmones iškolktuoti už prenumeratas. 
Tenka visko pergyventi, blogo ir gero, keletą sykių va
žinėti pas tą patį skaitytoją iki randi namie, ir t. t. Už 
tą visą jų pasiaukojimą, triūsą, “Laisvės” kolektyvas 
taria—ačiū, mielieji draugai!

Baigdami, linkime vajininkams ir vlršminėtiems au
kotojams daug laimės ir sėkmės visame kame.

“Laisves” Administracija
c>

BROCKTON, MASS
Mirė J. Stripinis vo palaidota jo žmona. Nuo

Sausio 25 dieną, sulau- kapinių palydovai , buvo už- **' i v n IrnTY/NVA i/n nntYYVin
kęs 89 metų amžiaus, mirė . . .
Juozas Stripinis. Jis palie- ? tinkamai pavaisin- 
gimo liga ilgai sirgo. Velio-j 
nis buvo^pamokintas iš Lie
tuvos. Paėjo iš Liepoj aus 
apylinkės, mylėjo apšvietą, 
skaitė “Laisvę” nuo jos pat 
pasirodymo, prigulėjo prie 
LLD 6 kuopos. Visas LLD 
išleistas knygas yra per
skaitęs. Taipgi prigulėjo 
prie Lietuvių Tautiško Na
mo Draugovės, Šv. Roko 
draugystės, Lietuvių Pilie
čių klubo, padėjo tas drau
gijas sutverti, per daugelį 
metų buvęs finansų rašti
ninku.

Šermeninėje buvo daug'

kęs 89 metų amžiaus, mirė kviesti į Yakavonio šerme-

l ti. Lai Juozui būna lengva 
1 žemelė, o jo gimįnėms reiš
kiu užuojautą.

Tikimasi, kad biliaus 
sponsoriai ir rėmėjai Atsto
vų Rūmuose ir Senate ne
sutiks su šiais žalojančiais 
pakeitimais, apie kuriuos 
sausio 5 d. kalbėjo sen. An
dersonas auditorijoje įvy
kusiame Senesnio Amžiaus 
piliečių Nacionalinės Tary
bos susirinkime.

Ko daugiausia reikia sau
gotis, tai I. F. Stone’s News
letter paminėto “Dynamic 
Cost Sharing” plano, kuris 
paskutinę minutę buvo pri
jungtas prie biliaus, praė
jusio per Senatą 1964 ,m. 
rugpiūčio mėnesį. Tas ap
krautų ne
senus žmones ateity vis di
dėjančiais mokesčiais už 
gydymąsi ligoninėje ir pa
liktų juos tokioje pat finan
sinėje būklėje, kaip ir da
bar.

rlų narių kompromisinį pa
siūlymą ir nutarė toliau 
tęsti savo nuolatinę aršią 
kovą prieš Medicare. Ta
čiau vietinės kampanijos, 
kurios turėjo išjudinti na
cionalinę kampaniją, beveik 
užgeso, ir ta kampanija 
vietiniams gydytojams pa
darė blogą įspūdį. Kai ku
rie gydytojai jaučia, kad 
jau per vėlu bet kokioms 
programoms prieš Medi
care. 7

Bet tai nereikia, kad se
ni žmonės ir jų organiza
cijos turėtų nusiraminti, 
tartum Medicare jau būtų 
priimtas.

Tokie priminimai kon- 
gresmanams, kaip Senųjų 
Piliečių Nacionalinė de
mo n s t racija Washingtone 
sausio 5 d., suruošta Senų 
Piliečių Nacionalinės Tary
bos, kovingiausios iš visų 
nacionalinių už Medicare 
kovojančių organizacijų, 
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vyriausybę, bet V* lab,a\ Puikus lr relka'

Biliai HR-1 ir SI (King- 
Anderson Bills) yra pirma
eiliai reikalai abiejuose Rū
muose. Jie atitinka tai, ką 
prezidentas Johnsonas pa
sakė pranešime Kongresui.Socialinio Saugumo Pata- 

sory Council), po 18 mėne
sių s t u d i j a v imo, pasiūlė 
įvesti seneliams ligoninėj 
gulint apdraudą per Socia
linę Apsaugą, bet imant at
skirą mokestį tai programai 
padengti ir sudaryti specia
lų Fondą išimtinai dėl gy
dymosi ligoninėje.

Patariamoji Taryba yra: sveikatos apsauga visiems 
paskirta Sveikatos, Švieti-! amerikiečiams, nepriklauso
mo ir Labdarybės reika
lams sekretoriaus ir suside
da iš 13 narių. Kai kurie 
iš jų Eisenhowerio vyriau
sybės laikais užėmė aukš
tus postus, kaip, pvz., Ma
rion B. Folsom ir Arthur 
Larson, buvęs Darbo sekre
toriaus pagalbininkas.

Taryba taip pat pasiūlė 
padidinti 7 procentais pini
gines pašalpas visiems besi- 
naudo j an tiems Soči aliniu 
Saugumu, kad kompensa
vus jiems už pragyvenimo 
pabrangimą nuo 1959 metų, 
kuomet paskutinį kartą tos 
pašalpos buvo padidintos. 
Kaipo priemonę išgauti 
daugiau lėšų, Taryba pasiū
lė pakelti Socialinio Saugu
mo mokesčių bazę nuo da
bartinių $4,800 iki $7,200 su 
1968 metais.

lingas dalykas.
Net Nacionalinė Taryba 

buvo kiek nustebinta eilinių 
piliečių reikalavimu. Buvo 
laukiama tik 1,000, bet ne- 

| paisant šalto sausio mėne- 
j šio oro, atvyko virš 1,600 su 
50 autobusų, kad priminti 
mūsų kongresmanams, kad 
seni žmonės noi'i Medicare 
dabar! Ir dar daugiau to
kių priminimų kreips mūsų 
įstatymų leidėjų dėmesį į 
tai, kad žmones negalimaKalbėdamas apie plačius ... x. v , ..maitinti pažadais, kad jienacionalinės sveikatos ap

saugos įgyvendinimo tiks
lus, Johnsonas pasakė, kad 
“mūsų pirmas rūpestis turi 
būti tai, kad medicinosl 
mokslo laimėjimai neap
lenktų nė vieno. Mes gali
me ir mes turime kovoti už, 
tai, kad būtų užtikrinta ir 
prieinama kuo geriausia

mai nuo jų amžiaus, geo
grafinės ar ekonominės pa
dėties.”

Jis taip pat nurodė faktą, 
kad “Socialinis Saugumas 
nebus pilnai efektingas, ne- 
numačius lėšų dėl mūsų se
nesnio amžiaus piliečių ap
rūpinimo sirgimo atvejais.” 
Prezidentas pabrėžė, kad 
“beveik pusė vyresnio am
žiaus žmonių neturi visiš
kai jokios sveikatos apsau
gos,” ir kad vidutinio am
žiaus vedusieji negali pa

laukia veiksmų jau dabar.
Vertė L V.

i Iš medvilnės geras 
pašaras

Didėjant plota m s, ku
riuose auginama medvilnė, 
ėmė mažėti pašarų plotai. 
Tai sudarė pavojų Uzbeki
jos TSR gyvulininkystei. 
Pradėta ieškoti būdų, kaip 
gahma panaudoti pašaroms 
medvilnę. Tyrimo darbus 
vykdė Rygos Gyvulininkys
tės institutas. Paaiškėjo, ‘ 
kad iš medvilnės lapų gali
ma pagaminti geros koky
bės pašarinius miltus, kurie 
duoda geresnius rezultatus, 
pavyzdžiui, šeriant viščiu
kus, negu naudojant liucer
nos miltus, žolę bei kitokį 
pašarą. Medvinės lapai tu
ri 4 kartus daugiau karoti-

Rankamai pasinaudoti svei- no, negu kiti panašūs paša- 
katos apsauga.

“Užuojauta ir išmintis,”
rai, daug amino rūgščių ir 
kitų cheminiu elementų. Iš

pasakė prezidentas, “verčia 1 hektaro galima gauti apie
galvoti, kad toks logiškas 
mūsų jau patikrintos Socia
linio Saugumo sistemos iš
plėtimas duos mums protin
gą, efektyvų ir garbingą 
kelią apsaugoti mūsų pagy
venusiuosius nuo finansinių 
sunkumų ligos atveju.”Jau buvau rašęs, kad 

skaitytojai, kurie pirmiau 
gaudavo iš Lietuvos “Tėvy
nės Balsą”, tai pastarais še
šiais mėnesiais negauna. 
Užklausus iš Lietuvos atsa
kė, kad siunčia, kaip ir pir
miau siuntę.

Todėl aš ir A. Skirmon- 
tas buvome Brocktono cen- 
traliniame pašte. Viršinin
kas išklausinėjo, pasiliko 
tam tikrus dokumentus, sa-

gražių gėlių ir lankytojų, j kė, kad apie priežastį pasi- 
Nuliūdime paliko sūnų —! teiraus Bostono ir New 
Stanley ir jo šeimą, duktė- Yorko centralinėse paštose. 
rį — Stacy ir jos vyrą Da- Lauksime rezultatų, 
nelį Yukną, jų šeimą, bro
lį Praną Stripinį ir jo žmo-, 
ną Rožę — gyvenančius ( 
Montelloje, seserį — Juliąl 
Werner, gyvenančią Cle-1 
velande, daug giminių ir 
draugų.

Laidotuvės buvo iš V. Ya- sirgo. Ligoninėje buvo per juos tiktai 60 dienų,^atskai- 
kavonio šermeninės su pro- dvi savaites. Dabar jau yra tant viena dieną, už. kurią 
testantų apeigomis. Ralai- namie ir laipsniškai sveiks- sumoka ligonis. Taip pat 
dotats Melrose kapinėse, ta. Linkiu pilnai pasveikti. (duodama 60 dienų pašalpa 
ten kur prieš 42 metus bu-

George Shimaitis

Philadelphia, Pa
Serga

Naujasis bilius kai ku
riais atžvilgiais skiriasi nuo 
senesniojo. Abiejuose at
vejuose tai yra administra
cinis įstatymas. Biliuje pri-1 nijimas) pasiūlė naują triu- 
imamas Patariamosios 
Tarybos pasiūlymas sukurti 
Federalinį Ligoninėje Gy- 
dvmosi apdraudos Fondą 
(Federal Hospital Insur
ance Trust Fund). Tas pats 
buvo padaryta jau anks
čiau, kai buvo sukurtas 
Federalinis Nedarbin- 
p-iimo Apdraudos Fondas 
(Federal Disability Insur
ance Trust Fund), ku
ris nustojusius darbingumo 
šelpdavo per Socialinio Sau
gumo sistemą ir nė kiek ne
pakenkė tai sistemai. Nau
jasis bilius skiriasi ir tuo, 
kad atsisakoma nuo trijų 
galimybių suteikiant tam

1.3 tonos vitamininių miltų. 
Nuo medvilnės galima nu
rauti net 50 proc. vidinių 
lanų. nepakenkiant medvil
nės derliui. Priešingai, nu
rovus tuos lapus, medvilnė 
išsivysto 10—15 dienų anks
čiau.

AMA (gydvtojų susivie- KINTTA NESTOTU i 
i JUNGTINES TAUTAS
Jakarta. — Kinijos prem

jeras Chau En-laius, kalbė
damas su Indoneziios spau
dos atstovais, pareiškė, kad 
net ieip*u dabar Jungtinės 
Tautos ir nubalsuotu Kini
ja priimti, tai ii nestotų į 
Jungtines Tautas.

Chau E n -1 a j u s sakė: 
“Mes gerai gyvuojame ir

Helen Berguer, gyvenanti tikrą skaičių dienų besigy- 
1821 Talbut Street, sunkiai dant ligoninėje, pakeičiant

Zalner

ką, valstybės remiamą pro
gramą, kuri yra tas pats se
nas AMA pasiūlymas, tik 
truputį nublizgintas.

Jie net išdrįsta tvirtin
ti, kad ta programa geres
nė už Medicare, kadangi pa
starasis ‘neapmoka medici
nos. chirurgijos ir vaistų 
išlaidų. Jie neužsimena 
anie tai, kad pagal Kerr-
Millso aktą, kuris dabar būdami už Jungtinių Tautų 
veikia 40 valstijų, tokia pa- organizacijos.” 
šalpa yra išmokama turtin- 
"oioje New Yorko va]stiio- 
ie tik po to. kai ligonis per
eina per žeminantį Means 
Testą ((pajėgumo užsimo
kėti testą). Tas testas yra 
taikomas net pašalpą gau
nančių vaikams.

Neseniai įvykusi AMA 
konvencija atmetė kai ku-

sakė, 
kad Jungtines Tautos laiko
mi Jungtinių Valstijų poeti
kos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sako, kad 
1965 metai bus gerbūvio 
metai JAV žmonėms.

Maskva. — Atvyko Arthur 
Milleris, JAV dramaturgas.

l uuuuaiua vv uiviių ---------------------------------------—-----------— -— -------------------------------------------— 
I po gulėjimo ligoninėje ar- 3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 5,1965
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JONAS GASIŪNAS

■ Firaeitį prisimenant
Kova socialistų tarpe

Rodosi, 1915 metais įsirašiau į Lietu
vių Socialistų Sąjungą, kiek vėliau į Pa
saulio Pramonės Darbininkų uniją (IW- 
W). Tuo metu socialistų eilės smarkiai 
augo, susirinkimai buvo skaitlingi, daug 
jaunimo prikkiusė, pas visus buvo daug 
energijos veikti. Kai susikūrė Ameri
kos Lietuviu Darbininku Literatūros 
Draugija, tai ir jos nariu patapau ir 
pasinėriau jos veikloje. 1918 m. sukūrė
me LLD 1-mą apskritį.

Chicagoje tuo metu “Naujienos” so
cialistams daug padėjo išgarsinti susi
rinkimus, prakalbas ir kitokius paren
gimus. O parengimų buvo gana daug. 
Buvo suvaidinta nemažai veikalų, su
rengta koncertų. Publikos niekad ne- 
stokavo.

Amerikai įsivėlus pasauliniu karan už 
kiek laiko socialistų tarpe prasidėjo ne
sutikimai. Atsirado tokių socialistų, 
kurie teisino imperialistinį karą. Gin
čai dar labiau padidėjo, kai Vokietijos 
dešinio ii socialdemokratai, remdami kai- 
zerini kara, suteikė amerikiečiams deši
niesiems socialistams įkvėpimą taipgi 
remti savo valdžios pastangas imperia
listiniame kare. Tarptautinis pasidali
nimas žymiai palietė ir amerikiečius so
cialistus. Tiesa, St. Louis konvencijoje 

’ buvo priimta prieškarinė rezoliucija, bet 
ją sunku buvo gyvenimą n pravesti, kuo
met ją sabotavo dešinieji socialistai, tu
rį daug galios Socialistų partijos vado-

Tarp chicagieeių lietuvių socialistų ir--^ 
gi ėjo nemenkas trynimasis. Pradžioje 
bandome laikytis vienybės, kovoti tik su 
griežtaisiais karo šalininkais klerikalais 
ir tautininkais. Prisimenu vieną tauti
ninkų surengtą karui paremti mitingą 
Mildos salėje. Prisirinko pilnutėlė salė 
jaunimo. Dentistas Kasputis drožia 
smarkią kalbą, ragina visus jaunuolius 
rašytis kariuomenėn ir eiti kariauti. Vi
sa salė suūžia, šimtai balsų išveja kal
bėtoją iš salės. Socialistas Petraitis už
ima kalbėtojo vietą ir pasako prieškari
nę kalbą. Beveik visi dalyviai jį svei- 

' kiną. Tai buvo tautininkams užduotas 
skaudus smūgis. Vėliau jie nesidrovėjo 
rengti panašių prakalbų.

kuomet dešinieji socialistai griežtai 
pasmerkė Rusijoje įvykusią proletarinę 
revoliuciją, tai tarp dešiniųjų ir kairiųjų 
socialistų užvirė nebesutaikoma kova.

Paaštrėjusi frakcinė kova, pagaliau, 
privedė prie Socialistų Partijos skilimo. 
1919 m. rugsėjo mėn. įvyko trys suva
žiavimai. Dešinieji socialistai, su poli
cijos pagalba apsivalę nuo kairesniųjų 
delegatų, pasuko partijos gaires dar 
daugiau dešinėn. Kairesnieji socialistai, 
Jono Reedo vadovybėje, sukūrė Komu
nistų Darbo partiją. Kiti kairiaspar- 
niai, su kuriais ėjo dauguma Socialistų 
partijos narių, savo suvažiavime sukū
rė Komunistų Partiją. Kiek vėliau abi 
komunistinės partijos susijungė į vieną 
partiją.

Kaip žingeidudliui svečiui, man teko 
būti visuose trijuose suvažiavimuose.

Kas tie “dieviškieji” prisakymai?
1918-19-20 metais lankiau Chicagoje 

Hoffmano mokyklą, kuri buvo tuo me
tu prieinama ir patogi sveturgimiams 
jaunuoliams. Nemažai lietuvių ją lan
kė ir galėjo gauti sau daug naudos.

Mokyklos vedėjas profesorius Hoff
manas buvo liberalas, plataus masto 
žmogus. Jis daugiausia dėstė istoriją 
ir literatūrą. Jo pamokos, galima saky
ti, buvo geriausios. Jo žmona irgi mo
kytoja. Visi mokytojai suprato, kaip 
geriausia išryškinti svarbius mokslinius 
klausimus tokiems studentams, kurie 
dar nebuvo pilnai įsisavinę, anglų kal
bos.

Mokinių tarpe buvo įvairių tautų jau
nuolių ir įvairių politinių įsitikinimų. 
Buvo nemažai pažangiečių, Tarybų Są
jungos šalininkų. Mokykloje buvo ir 
“slekerių” (pasislėpusiii nuo militarinės 
tarnybos), griežtai nusistačiusių prieš 
karą. Mokytojai tai gerai žinojo ir vi- 

. sus lygiai toleravo.
Prof. Hoffmano pamokos istoriniais 

klausimais man ir daugeliui studentų 
geriausia patiko. Mat, jis buvo objek
tyvus. Kadangi jis buvo žydų kilmės, tai 
specialiai buvo susipažinęs su žydų isto
rija. Pažangesnieji studentai nesigailė
davo įvairių klausimų. Vienas paklau
sė, kaip atsirado “10 dievo prisakymų”.

Profesorius atsargiai tą klausimą*-lukš
teno. Mat jis nenorėjo tikinčiųjų jaus
mų užgauti. Visgi jis padarė išvadą, 
kad tie “dievo prisakymai” buvo paties 
Maižiešiaus sudaryti ant Sinojaus kalno 
ir vėliau paskelbti, kaip paties dievo 
prisakymai bėgantiems iš “namų neva
lios” (Egipto) žydams.

Kai Maižiešius nebegalėjo daugelio žy
dų suvaldyti, kai jie pradėjo garbinti 

• stabmeldystę, svetimoteriauti, vieni ki
tus apvogti, tai gudrusis Maižiešius su
galvojo žydams “dievo prisakymus”, ku
rie padėjo žydams susivaldyti, o kurie 
tų įstatymų neklausė, buvo kardu ir ug
nimi naikinami. Krikščionys vėliau taip
gi pasisavino tuos pačius Maižiešiaus 
prisakymus.

Hoffmanas mums aiškino, kodėl žydai 
nevalgo kiaulienos ir prieš valgį būtinai 
plauna rankas. Tai irgi Maižiešiaus pri
sakymai, kuriuos neva jis gavęs iš “die
vo burnos”. Maižiešių tai privertė da
ryti tarp žydų išsiplėtusi nešvara ir di
delis mirtingumas. Prieš Maižiešiaus 
laikus žydai valgydavo kiaulieną. Iš 
Egipto nevalios išsilaisvinę kelionėje jie 
net žalią kiaulieną valgydavo ir tūkstan
čiais mirdavo. Maižiešius suprato, kas 
reikia daryti. Jis paskelbė, kad žydų 
dievas draudžia jiems valgyti kiaulieną 
ir kartu reikalauja visiems prieš valgį 
rankas nusiplauti.

Apie Rusijoje įvykusią proletarinę re
voliuciją profesorius aiškindavo labai 
atsargiai, bet teigiamai. Man atrodyda
vo, kad jis revoliucijai simpatizuoja.

Lietuvių kalbos mokykla
Pažangieji lietuviai sumanėme steigti 

lietuvių kalbos mokyklą. Paaiškinome 
prof. Hoffmanui mūsų planą ir prašė
me kambario sekmadienių rytais. Jis 
mūsų planui pritarė ir suteikė didžiulį 
kambarį nemokamai.

Į mokyklą įstojo, arti šimto lietuvių. 
Gavome dr. Vitkų dėstyti kalbą. Visi 
buvome tuo patenkinti. Vitkus buvo 
nuoseklus mokytojas, turėjo tarp moki
nių gerą prestižą. Kiekvieną klausimą 
jis mokėjo nuodugniai išaiškinti.

Bet po kiek laiko dr. Vitkus rezigna
vo, priduodamas priežastį, kad jis ke
liasi Klevelandan. Tūlą laiką mums mo
kė Klčofas Jurgelionis, dr. Montvidas ir 
Augustinavičius. Jie kiek ilgiau nepasi
laikė. Pasitaikydavo taip, kad gudres
nieji, daugiau prasisiekę mokiniai imda
vo ir “sukritikuodavo” mokytoją. Tada 
mokytojas ir pasitraukia.

Pagaliau, nebegalėdami gauti tinkamo 
.mokytojo, nusitarėme mokyklą uždary
ti, likusį jos turtą paskirti pažangiajai 
spaudai.

Ilgą laiką veikė “dėdės” Mišeikos ve
dama mokyklą, kurią taipgi lankydavo 
daugelis lietuvių. Savo lėšomis ir di
džiulėmis pastangomis jis užlaikė ir vie
šąją biblioteką (knygyną), visiems nemo
kamai prieinamą. Joje buvo įvairiau
sių knygų ir laikraščių bei žurnalų. Tai 
buvo tirštai lietuviais apgyventame 
Bridgeporto rajone. ?

Susiradę kiek nuliekamo laiko ir trau
kiame pas “dėdę”. Pasiskaitome ir prie
du gauname įvairių patarimų. Tuo me
tu mes skaitėmės jaunuoliais, o jis ge
rokai už mus vyresnis, jau pražilęs, 
barzda jo veidą šauniai puošdavo. Jis 
mums atrodydavo kaip koks įžymus 
profesorius. Jis buvo socialistinių po
linkių, į frakcinius ginčus nesikišdavo. 
Svarbiausia jam rūpėjo kiek galima 
daugiau lietuviško jaunimo apšviesti ir 
į pažangos kelią pasukti.

Netoli Hoffmano mokyklos su J. Siur- 
ba nuomavome trijų kambarių apart- 
mentuką sename mediniame namelyje. 
Kaip neturtingiems studentams jis buvo 
gana parankus.

Vieną kambarį pavertėme maža bib
lioteka (knygynėliu), kuria naudodavo
si ir atsilankiusieji kiti draugai. O tokių 
turėjome nemažai. Dažnai mus lanky- 

’ davo Vincas Andrulis, Pranas Buknys, 
Stasys Vėšys ir visa eilė .kitų. Turėda
vome labai naudingų pokalbių.

Tuo metu mus visus sukrėtė staigi V. 
Andrulio žmonos mirtis. Netekome švie
sios asmenybės. Ji buvo gerai prasila
vinusi, puiki veikėja, važinėdavo su pra
kalbų maršrutais. Kaip gaila tokios 
draugės netekti. O labiausia paliete 
drauges moteris, tarp kurių gerai prasi- 
vinusių veikėjų visuomet buvo stoka. 
Atpildyti spragą buvo ne lengva.

IV
Skilimas lietuvių socialistų tarpe

Socialistų partijai suskilus panašiai 
atsitiko ir Lietuvių Socialistų Sąjungo
je-. Didelė dauguma narių pasiliko su 
kairiaisiais. Dešinieji socialistai išsive
dė mažytį narių būrelį.

Kai buvo balsavimas LSS 4-oje kuo
poje, tai beveik vienbalsiai buvo pasisa
kyta eiti su kairiaisiais. Vienas kitas 
susvyravo, keletas atvirai pasisakė eisią 
su dešiniaisiais.

Po skilimo dešinieji socialistai už kiek 
laiko tegalėjo suklijuoti vos vieną kuo- 
Įiėlę visoje plačioje Chicagoje.

‘ Kairieji šėrininkai veikiausia būtų ga
lėję ir “Naujienų” bendrovėje sudaryti 
daugumą. Kad nuo to apsisaugoti, tai 
pirmesni balsavimą “nuo galvų” pakeitė 
balsavimu nuo Šerų. O kadangi dešinie
ji jau buvo iš anksto tam pasiruošę, tu
rėjo po daugelį šėrų savo nuosavybėje, 
tai kairieji, turėdami daugiausia po vie
ną šėrą, jau nebegalėjo nieko bedaryti.

Tokias reformas pravedus šerininkų 
suvažiavimai sumažėjo ir pagaliau pali
ko tik kelių asmenų kontrolėje.

Chicagos kairieji socialistai, matyda-

mi nebegalėsią su “Naujienomis’’ koope
ruoti, įsteigė savo laikraštį “Žariją”, ku
ris žymiai pagalbėjo kairiesiems apgin
ti savo įsitikinimus.

Tuo metu dar vis lankiau Hoffmano 
mokyklą. Nors buvau labai užimtas 
studijomis ir kitais darbais, tačiau ban
džiau beveik kiekvienai naujojo laikraš
čio laidai ką nors duoti. Apart kores
pondencijų rašiau politiniais ir ekonomi
niais klausimais. Gaila, kad Palmerio 
reakcijai užėjus šis laikraštis buvo pri
verstas užsidaryti. Chicagiečiai ir vėl 
likome be laikraščio. _

Palmerinės reakcijos pasekmes
Palmerinė reakciją netrukus po pir

mojo pasaulinio karo visame krašte 
siautusi, darbininkų judėjimui padare 
daug žalos. Į vieną dieną areštuotų 
skaičius pasiekė kelis tūkstančius, 
vis daugiausia buvo sveturgimiai nepi- 
lieciai. Bet ir Amerikoje gimusių nema
žai kalėjimai! papuolė. Visi kalėjimai 
liko perpildyti.

Tuo metu visai neatsižvelgta į jokias 
civilines teises. Areštuotais pripildyda
vo kalėjimų kameras, prigrūsdavo kaip 
silkes bačkoje, šimtus suvarydavo tie
siai į prekybinius laivus ir,' deportuoda
vo. Jokių teismų, jokių pasiaiškinimų 
nereikalavo. Pasitaikė vienas aplūžęs 
laivas, pilnai prigrūstas deportuojamais, 
sakoma, ir nuskendo, ir niekas neišsi
gelbėjo.

Komunistų Partija buvo paskelbta ne- 
legale, tada nuėjo pogrindin veikti. Vi
sur nužiūrimi komunistai buvo gaudo
mi.- Pakliuvo daugelis ir ne komunistų. 
Tik vėliau išsiaiškinus pradėta kai ku
liuos paleisti iš kalėjimų.

Politinių kalinių paramos teikimui su
sidarė komitetai. Man irgi teko viena
me komitete veikti. Buvo sukelta finan
sinė pagalba, gauti advokatai. Tokiu 
būdu daugelis išgelbėta nuo deportaci
jos ar kitokių persekiojimų.

Slaptoji policija visur slankinėjo. Vie
ną vakarą ilgai dirbau, tai vėlai namo 
ėjau. Arti namų durų du slaptieji mane 
pasigauna. Veikiausia buvau kieno nors 
įskųstas, kad jie greit mane atpažino. 
Pirmiausia iškrėtė kišenes.. Rado veika
lo “Nihilistai” knygųtę. Prikibo, reika
lauja paaiškinimo, kas toji knygutė, kam 
man ji reikalinga. Paaiškinau, kad mo
kausi vaidybos ir man toji knygutė tam 
reikalinga. Visaip klausinėjo, bet nieko 
nepešę mane paleido, o knygutę konfis
kavo. Nors žadėjo vėliau man ją grą
žinti, bet tiek ją ir temačiau, ir ieškoti 
nesistengiau.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Nina Shushkevich ir John < 

Sadowy, abu rusų tautybės, \ 
nebyliai, gimė Vokietijoje 
po antrojo pasaulinio karo. 
Buvo jiedu atvežti į Ame
riką pagal specialią kvotą. 
Gyvena Philadelphijoje ir 
gavo pilietybės popierius. 
Jų priesaika buvo rankų 
mostu. Abu per 10 metų 
lankė nebylių mokyklą.

Tai

Policijos komisionierius 
Leary paskyrė 30 naujų de
tektyvų. Apiplėšimų, žmog- 

♦ žudyscių epidemija mūsų 
mieste didėja, tai didėja ir 
policijos jėgos.

Pennsylvanijos valstijoje 
147,U88 bedaroiams moka- 
ma Konpensacija.

Policijos komisionierius 
Leary sako, kad 1964 me
tais 9 procentais prasižen
gimų daugiau negu buvo 
1963. Automobilių pavog
ta 50 procentų daugiau

16 metų jaunuoliui Leroy 
McDonald teisėjas Juanita 
Kidd Staut priteisė pamo
kėti $1,362 už padegimą au
tomobilio — po $13 kiekvie
ną savaitę. Leroy uždirba 
$48 per savaitę, ims dvejus 
metus tą bausmę sumokėti.

Sausio 19 d. mirė Jakimo- 
! vich. Buvo pašarvotas Ka-* 
įvaliausko šermeninėje; pa-^ 
laidotas Holy Cross kapinė
se.

Pakasie, Bucks apskrity- 
1 je, statomai nauja dirbtuvė 
ir tuojau bus baigta. Sako- 

i mo, ten dirbs 75 darbinin
kai.

liūdi, berželi” autoriui jau 85 metai
džiaugsmais, rūpesčiais, 
vargais ir troškimais, už 
tai liaudis jį apgaubė mei
le ir pavadino savo poetu. 
Kas gali būti labiau bran
gu? Kas gali būti laimin
giau senatvėje, kai apsilpusi 
klausa pagauna dainuojant 
tavo sukurtą dainą, kai pa
vargusios akys įžiūri išleis-

Olimpiniai metai — ne tik olimpiečiams. 
šis šūkis tapo respublikos jaunųjų sporti
ninkų devizu. Priešolimpinėmis dienomis 
daugelyje Tarybų Lietuvos miestų, rajonų, 
gyvenviečių vyko spartakiados, kompleksi
nes varžybos, tarpmiestiniai susitikimai. 
Ypač daug, rungtyniavo dviratininkai.

Nuotraukoje: momentas iš respublikos 
jaunųjų dviratininkų pirmenybių.

Jonas Krikščiūnas. Gal 
būt, iš karto ši pavardė pa
sirodys netgi sunkėliau pa
žįstama. bet visi žino šį 
žmogų. Mažas ir senas. Tai 
poetas Jovaras, kuriam dėtino kūrinio likimo, prisi- 
sausio 12 d. sueina 85-eri. į mena paties Jovaro žodžiai: 

.. * “Man teko praeiti ilgą gy
venimo kelią: aš pats paty
riau daug vargo ir skurdo, 
pats mačiau, kaip ponai ir tų tavo kūrinių knygas? 
kunigai mulkino ir išnaudo
jo vargdienius. Todėl ma
no pirmosiose eilėse-dainose 
ir atsispindėjo tai, kuo gy
veno ir ko labiausiai troško 
paprasti liaudies žmonės...” 
Štai tasai stebuklingasis žo
dis, kuris atrakina Jovaro 
kūrybos paslaptį. Liaudies 
gyvenimas, liaudies troški
mai—su tokiu slaptažodžiu 
poetas ėjo į žmones, ir vi
sur jį suprato, visur priėmė 
kaip savą, artimą, brangų. 
Kaip čia nepakartosi gerų
jų žodžių, jog su rudine

mišku rūbu, atliepianti ir į 
dabarties, XX amžiaus ant
rosios pusės, žmogaus jaus
mus ir pergyvenimus. Kai 
susimąstai dėl tokio pavy-

Nugyventas iš tiesų ilgas ir 
garbingas amžius: gili se
natvė sulaukta liaudies pa
garboje ir meilėje.

Jovarą pavadintume lai
mingo likimo poetu. Jam 
Lpuolė laimė savo akimis 

.matyti, kaip jo apdainuoto
ji liaudis-vargdienė tapo 
liaudis-kūrėja ir šeiminin
ke. Jam teko laimė pajusti, 
kaip jo sermėgėtos, papras
tutės dainos, paleistos į pa
saulį pasižmonėti, nenukly
do pavėjais, o susirado vie
tą žmonių širdyse.

Galima netgi nežinoti šio 
poeto biografijos duomenų, 
galima būti jo nemačių-1 
šiam: garsioji “Ko liūdi, 
berželi?” daina ryškiai pa- dažnai vaikščioja teisybė, 
pasakoja apie poetą ir jo 
gyventą laikmetį. Joje tar- kurios pečius ištisus šimt- 

! si sutelkta visa, kas geriau- 
i šia Jovaro kūryboje, pa-

...Gyvena Šiauliuose po
etas Jovaras. Paklauskite 
kiekvieną sutiktą to miesto 
gyventoją, ir jis parodys 
poeto namą. Sukakties die
nomis į jo duris dažnai bel
sis laiškanešys ųiš visų Lie
tuvos kampeliu’ eis sveiki-Į 
nimo telegramos ir laiškai.' 
Su pagarbos ir meilės pa
reiškimu, su linkėjimu sau
lėtų ir giedrių senatvės die
nų, 
mas 
r ui..

Svarbiu reikalu teko lan- 
kyis Brooklyne, susitikti su 
tikinčiaisiais, pasikalbėti. 
Sakė, bažnyčia sekmadie
niais apytuštė, kitataučių 
mažai, dupukai nesilanko. 
Jie turi savas organizacijas.

Sako, mes rinkome aukas 
dipukų sušelpimui, daug jų 
pasiėmėme, panešdami iš- 
kaščius, dirbome jų paren- 
gimuose, kad padaryti pel; 
no, bet gavome “užmokestį” 
visokiais mums priekaiš
tais.
Sakiau: Jūs turite publiką 

skaitlingą, jūsų parengimai 
turi būti skaitlingi. Atsa
kymas: parengimai nėra to
kie, kokie buvo prieš kele
rius metus, ir jeigu pada
rome 40 ar 50 dolerių pel
no, tai tik su gerų žmonių 
aukomis. Mūsų senimą sle
gia metų našta, jie geriau 
būna namie, nelanko paren
gimų, dipukai taip jau ne
lanko.

Pasakojimai iš pergyven
tų nuotykių buvo nuošir
dūs.

$

“Mano brangioji liaudis,

mečius čaižė pono bizūnas, 
kuri smilko dūminėse gry- 

' saulėj autoje. Sukurta 1906'čiose, šiandien išėjo į tikrą- 
■ metų pradžioje, ši daina jau jį laisvės kelią,” — sakė Jo- 
, štai beveik šešiasdešimt me- ' 
tų, keliauja iš kartos į kar- naštos lenkiamas 
tą, vis tokia pat jauna, to- 1 ” 
kia pat jaudinanti, kaip ir užmetęs buvo buržuazijos 
savo pasirodymo laiku. Jo
je pasėta stipri poetinė gy
vybė, nepripažįstanti senat
vės. '

Per įvairius gyvenimo

varas, ir vėl, nors metų 
i, ėmėsi 

plunksnos, kurią jau beveik

valdymo laikotarpiu.
“Kelkis, kelkis, Jovarėli, 
Nuvalyk plunksnelę,” — 

dainavo poetas 1950 m.
Už tai, kad poetas visa- 

sūkurius ir sukrėtimus eju- da buvo kartu su papras- 
si ji pasiekė ir mūsų dienas tu žmogumi, gyveno su 
su tuo pačiu paprastu kai- juo vienais ir tais pačiais

Toks ir musų linkeji- 
šviesiam poetui Jova-

Br. Raguotis

PASIUNTĖ PETICIJAS 
PREZIDENTUI

New York as. — Com- 
and Anti-Semitism pasiuntė 
petiejas su tūkstančiais pa-
rašų JAV prezidentui John- 
sonui.

Peticijose prašoma, kad 
prezidentas paveiktų į Va
karų Vokietijos valdinin
kus, idant jie nenutrauktų 
tyrinėję hitlerininkų krimi- 
nalysčių, nes Vakarų Vo
kietijoje dar yra iki 70,000 
laisvų kriminalistų nacių.

Tarp Tymsterių unijos lo- 
kalo 158 ir Seafarerių uni
jos per trejus metus ėjo ko
va už vadovybę. Pasibaigė 
ji tymsterių laimėjimų. Už 
tymsterių uniją pasisakė 
193, prieš 82.

Pennsylvanijos važiuotės 
saugumo komisionierius 
Harry H. Bainerd, kurį gu
bernatorius Scrantonas pa
skyrė, per 24 metus neturi 
leidimo vairuoti automobi-

TWU lokalas 234 užgyre 
padarytą sutartį su Trans- 
portacijos kompanija.

Pilietis

Addis Ababa. — Ethiopi- 
joje apsilankė Angflijos ka- 
ralienė Elzbieta ir jos vy
ras Filipas.

1 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., vasario (Feb.) 5,1965
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Lietuvos žeme atskleidžia 
paslaptis

Bangos ritosi į krantą, 
skalaudamos smėlį. Kažkur 
klykė žuvėdros. Grupės va
dovas, kažkada dirbęs hid
roelektrinių statyboje, pa
sakojo turistams:

—Prisimenu, pirmą kartą 
»atvykau į tą vietą, kai čia i 
dirbo archeologai. Jie vie
ni pirmųjų kartu su hidro- 

darbą būsimų marių dugne. 
Norkūnai taip pat buvo da
bartinės jūros dugne...

nį, archeologai pasitraukė 
toliau

Būsimais žuvėdrų 
maršrutais.

Mardosų kaime jie kasi
nėjo žalvario amžiaus gy
venvietę, senkapį, kurį taip 
pat užlies kelyje tarp dvie-

1 jų jūrų išsiliejančios flau- 
lobais, geologais pradėjo J°s zmornų lankomis suktu-

tos marios.
Šią vasarą ekspedicijai 

vadovavo Lietuvos TSR

Stoughton, Mass.
Sausio 31 d., popietyje, at

sibuvo The United Lithua
nian Society susirinkimas. 
Tai buvo metinis susirinki-i

Boston, Mass.
Apie kai ką

Mūsų didmiestis pilnas 
blogų naujienų; gal už tai 
korespondentai mažai bėra-

St. Petersburg, Fla-
Pagalvokime

Floridoje gyvenu dar tik
tai trys mėnesiai. Man pa-' 
tinka. Jeigu būčia žinojęs,1i _ , vlllJACl, UvlClA Z-Z JL.JI J

mas ir raportai. Raportus Įšo. Yra sakoma, kas nauja, ^aj taį geraį gyventi šil- 
išdavė pirmininkas Frank tas brangiai kainuoja. ....
Jacob, finansų sekretorė — 
Biruta Jacob, kasierius — 
Jerry Vareika. Iš raportų 
paaiškėjo, kad 1964 metais, 
nors ne daug, bet buvo pel
no.

Kol kas dar nė viena tu-' Mokslų akademijos Istori- 
ristinė grupė nesigėrėjo J°s .instituto darbuotojas 
manomis ties Norkūnais, Vytautas Daugudis. Kartu 
(Prienų ra j.). Tačiau po i dirbę studentai, moksleiviai 
keliasdešimt metu... Kas ' privertė žemę atskleisti 
žinfc, gal tas grupės vado-'daug paslapčių, atversti nausRatj dUBt 
vas, kurio žodžius pacitavo-1 naujus istorijos puslapius. ĘcĮwai.c[’ Ratalko

Tai buvo stambi archeolo-; 
ginė ekspedicija i būsimu-

Moksli-

me, bus Balbieriškio mo
kyklos moksleivis A. Jaru
ševičius, šia vasara dirbęs 1 .i1-! marių dugną, 
archeologinėje ekspedicijo-; ninkai numatė ir toliau ty- 
je. Gal jis savo rankomis; nnėti prie Nemuno dunk- 
statvs hidroelektrines Juo- Šančius senovės paminklus.

V

Įsigyveno paprotys Bos
toną vadinti nauju miestu. 
Tiesa, daug senų dar visai 
gerų pastatų išgriauta ir 
vis dar griovimų projektai 
nebaigti. Neskaitau kalba-

Į naują valdybą išrinkta: mus projektus bloga nau- 
prezidentu Antanas Raila, i jiena, tik bėda tame, kad 
iš Brocktono, vicepreziden- vieton sugriautų nauji la- 
tu Antanas Raila, vietinis,. bai lėtai stojasi, 
protokolų raštininku Wil
liam Yenush, finansų rašti- į taksus. Už tūkstantį vertės 
ninku Anna Blaizis, 
ninku Jerry Vareika, į j Collins sako, pakeisiąs virš 
borddirektorius: Frank Vit-, $10. O ponas Volpe, valsti- 

' kauskas, Anthony Mali-; jos gubernatorius, nori ant 
nauskas, Joseph Waraska,1 parduodamų produktų už- 

________ ______ i ir Stev. ■ krauti 3-čią nuošimtį tak- 
1 Lukas. “Auditors” - ~.".Y ..v. ,L
liam Yenush ir Vytautas na dolerį, tris centus dadė-‘ 
Poškus, maršalka — Joseph si.

įtoje Floridoje, tai seniai čia 
būčia apsigyvenęs.

Žinoma, čia gyvenimas 
skirtingas, nes beveik visi 
gyvename iš pensijų. Dirbti 
nereikia, rūpesčio nėra, 
gulti eik kada nori, kelkis 
taipgi kada nori. Tai toks 
gyvenimas. Tik bėda, kad 
jau nebeliko daug gyventi, 

važinėjame vieni pas kitus.

MANO KRAŠTAS
Kvapūs pušynėliai, 
Upeliūkščių raštas —
Tai mana gimtinė, 
Tai manasis kraštas.

žydras Nemunėlis 
Mano kraštą juosia, 
Elektros lemputėm 
Tėviškėlę puošia,

Kad vargų ir skurdo 
Niekas neminėtų, 
Kad tartum gėlelė
Lietuva žydėtų. ..

R. Vanagas
“Lietuvos pionierius

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Male
CABINETMAKER

Experienced
Union
Call

STRAMMA & SCHWEDER
N!</ 4-1777

’ (8-12)

'Help Wanted- Kemah’

- A. Navarackas
Kraštotyrininkas

dosios-Baltijos jūrų kanalo 
trasoje, kuri nusitęs pro 
Norkūnus.

Kai archeologai praėjusią 
vasarą pasirodė Norkūnuo
se, apylinkėje pasklido ži
nia:

“Aukso ieškotojai” atvy
ko. Greitai archeologai su
žinojo, kodėl žmonės juos 
taiį) pavadino. Jie rengėsi! 
kabinėti Norkūnų pakalni, o 
pagal padavimą senovėje •' 
didelio mūšio metu piliakal-į tarp Eaton ir Chalfonte 
nio požemiuose buvo pa-1 gatvių. .
slėptas auksas. Vienas se-1 Prakalbas rengia Nation- 
nukas net vietą nurodė, kur ! alities Coordmatmg Com- 
buvusi anga į slaptaviete. į mittee. Įėjimas ^50_ centų.

...Norkūnų piliakalnis • 
dunkso Nemuno ir Skard- i 
upio santakoje. Įrengtas' 
saugioje' vietoje, todėl ne- ’ 
nuostabu, kad senovėje bu-1 
vo laikomas svarbiu “kari-; 
niu objektu.” Ne kartą jį i 
puolė priešai. Apie kovas i 
išlikę daug padavimų. Vie
nas jų aiškina, kaip atsi
radęs Norkūnų pavadini
mas. Kartą mūšio metu žu
vo daug piliakalnio gynėjų, 
o*kartu ir vadas. Likę gy
vi žmonės prašė priešų, kad 
šie atiduotų "“nors kūną” 
žuvusiųjų. Nuo tada ir im
ta vadinti vietovę Norkū
nais.

Visą vasarą archeologai 
kasinėjo piliakalnį. Reikėjo 
išaiškinti, kada čia gyveno 
žmonės, kokia buvo jų kul
tūra. Juk vanduo amžiams 
paslėps piliakalnį...

Archeologai rado lobį — 
daugybę molinių šukių, bui
ties reikmenų. Ypač “tur
tingas’” buvo laukas į va
karus nuo piliakalnio. Pa
darytame šimto metrų il
gio perkase archeologai ra
do lipdytinės keramikos su 
gruoblėtu ir brūkšniuotu 
paviršiumi. Paprastas mo
ws šukes archeologai 
te lyg laiškus iš sen( 
glūdumos.

Ką pasako šukes?
Remiantis ornam e n t a i s | 

šukėse, archeologai padarė į 
išvadą: Norkūnų piliakal
nis buvo naudojamas tre- 
čiame-ketvirtame, septinta- 
me-aštuntame* mūsų eros 
amžiais.

Toliau tyrinėdami gyven
vietę, buvusią šalia piliakal
nio, archeologai aptiko įvai
rių titnaginių bei akmeni
nių dirbinių: gremžtukų, 
akmeninį kirvį. Tai rodo, 
kad čia gyventa žmonių dar 
akmens amžiaus laikais, 
maždaug V-IV tūkstantme-

prieš mūsų erą. Reiš- šių kompozitorių vaikams

armės

DETROIT, MICH.
Priešfašistinės tprakalbos 

protestui prieš _ 
Vokietijos nuosprendį su-’
stabdyti, karo kriminalistų 
teisimą ir baudimą įvyks 
sekmadienį, vasario 7 die
ną, 2:30 popiet, Jewish Mu
sic Center, 14868 Schaefer,

Bloga naujiena kas liečia Na, taip laiką ir leidžiame
...____ ‘_____ c ; ; v ’ ’ _

kasi-1 nekilnojamo turto mejeras Žodžiu, už dyką pasaulyje
• 1 i • 1 11* • V A’t TT T A O W) Agyvename.

Kuomet prisimenu gyve
nimą Worcesteryje, kiek 
ten buvo veikimo, kiek rei
kėdavo dirbti, tiesiog ste-

— Wil- su. Reiškia, pirksi už vie- įgtis reikia, kaip ir ištesė-

Petrukaitis, alaus komite- 
tan — Joseph Blazis ir 
William Yenush.

Susirinkime nemažai na-jchusetts valstijoj per šių 
rių dalyvavo. Po 
mo pirmininkas 
užkvietė narius į 
užeigą, kur buvo 
pavaišinti.

susirinki- 
F. Jacob 
žemutinę 
tinkamai

jome. Ten yra Sūnų ir Du
kterų draugija, du klubai

MUZIKA RAMINA
1373 m. Vokietijoje pasi

rodė keistas susirgimas — ; 
“šokimo manija”. Šimtai; 
žmonių visa mesdavo, iš
bėgdavo ir šokdavo, kol 
krisdavo, netekę jėgų. Epi
demija įgavo grėsmingą po
būdį. Tada kelių miestų se
niūnai susirinko ir liepė vi
sur groti ramią, lėtą muzi
ką. Priemonė paveikė —

NURSES
R. N. SUPERVISOR

Night shift. 11 PM to 7 AM
, Exp. necessary. Small hospital, W.
i Phila. College attached. Cal) Nursing 

office. SH. 8-1000 between 9 AM 
& 5 PM. (9-20)

REGISTERED NURSE
For childrens Summer Camp 

in Pocono Mountains.
Call Monday thru' Friday.

LO. 3-8183.
(10-11)

HOUSEKEEPER
2 Adults. Sleep in preferred. 

Good salary. References 
Sunday all day.

Monday after 6 P. M. 
Call JE. 5-0628su pilnomis laisnėmis, LDS’žmončs pamažu nurimo, ir

57 kuopa, LLD 11 kuopa, keistoji epidemija liovėsi. 
Aido choras, svetainė, par
kas, visų organizacijų rei
kalais reikėjo rūpintis, kad 
eitu darbininkišku keliu.

. . . . _ . e , Kaip skaitau iš ten kores-
32 teužsimušė. Beveik kas-1 pondencijas, tai ir dabar 
dieną kas nors sudega gai-1 draugai ir draugės turi 

. Smaugimų,! daug darbo.

Pas mus žmonių žudynes 
taipgi gerokai kyla. Massa-

metu 28 dienas 44 žmonės 
mirė auto nelaimėse. Per 
tą patį periodą 1964-ais —

sro nelaimėje, i 
šaudymų srityje įvyko ne
mažas pasikeitimas. * 1963 
metais keletas moterų bu
vo su nailono pančiaka pa
smaugtos, o 1964-ais — ke-' 

i.liolika vyrų moderniškais 
pradžioje kiekvieno mene- Į ginklais nušauta. Kaip vi- ■ 
šio trečiadieniais, bet sakė,! sur, taip ir žudynėse claro- 
kacl nariai neateina, gi ka- Į mas žymus “progresas”, 
da katras jau būna a\ti su- — — —

Čionai gyvuoja LDS 71 
kuopa. Pasikalbėjau su pir
mininku Adam Stankum. 
Jis sakė, kad kuopoje yra 
20 narių. Susirinkimai ivy 
ksta Liet. Taut. name.

HOUSEKEEPER 
Wanted for young couple. 

New modern house.
Good salary.

Sleep in own room.
References. TR. 7-2970

(10-11)

j sispendavimo, tai pyksta ir Mūsų lietuviškoj veiklos
Bus vietos kalbėtojas, išmetinėja, kad negavo pa- dirvoj irgi randasi kai kas 

Taipgi išgirsite Rabbi S.
i Burr Yampol, kuris lankėsi 
abiejose Vokieti jose ir Len
kijoje suradimui daugiau

i duomenų prieš karo krimi- 
i nalistus.

Taipgi yra žinia, kad at
važiuos ir profesorius B. F.

Į Kubilius, daug veikiantis
| prieš nacių karo kriminalis
tus.

Lietuviai turės progą su
sipažinti su lietuviu profe
sorium.

Dalyvauki t prakalbose ir 
prisidėkit prie protesto.

Kvieslys
Nespėjome šio pranešimo

• įdėti į antradienio “Laisvę,” 
kaip korespondentas prašė; 
pavėluotai gavome.—Red.

Pataisa. Padariau klai
dą andai parašydamas, kad 
LDLD 52 kp. sveikina su 
$10 “Vilnies” dalininkų su
važiavimą. Turėjo būti 
“Laisves” suvažiavima.

V. Žabui

raginimo užsimokėti. i naujo. Kai kas dar rengia
Kuopos finansų sekretorė si važiuoti į šiltus pietus, o; 

yra M. Stulgaitienė. ’ Da- Mr. ir Mrs. Kanes jau grį- 
bar LDS kuopos sekamas ■ žo prisimaudę Floridos pa- 
susirinkimas įvyks kovo 3 jūry. Girdėjau, kad Suza- 
dieną. Nariai privalėtų^ da
lyvauti ir užsimokėti duo
kles.

George Shimaitis

ROBERTAS MOSES
BIJO TYRINĖJIMO

New Yorkas.—Prasti da
lykai yra su Pasaulinės pa
rodos finansais, todėl mies
to kontrolierius Abraham 
Beame pasimojo peržiūrėti 
Pasaulinės parodos finansi
nes knygas.

Girdėjau, kad Suza- 
na Šukienė randasi ligoni
nėje; neteko sužinoti kur. 
Bostonietės moterys vyrus t . 
visais atžvilgiais pralenkia. I 'y1. 
Jau šešios yra besiruošian-' 
čios birželio 9 skristi į T.! 
Lietuvą. Čia noriu 
paraginti, kad

New Yorkas. — 1964 me
tais The American Tobacco 
Co. turėjo gryno pelno $73,- 
195,000, tai ant kiekvieno 
šėro paaugo po $2.69.

Nors metų pradžioje JAV 
valdžios komiteto ir buvo 
paskelbta, kad rūkymas yra

Čia mes turime tiktai L. žalingas sveikatai, bet ma- 
L.D. 45 kuopą, tai ir viskas. ->ai jis sumažėjo. 
Aš kalbėjausi su kai ku

lnais draugais, kodėl mes 
čia neturime LDS kuopos, 
juk narių yra, turi pa vie- ■ 
niais siųsti duokles į cen-1 
trą, o kuopą turint būtų pa
rankiau. Jie sakė, kad ne
galima, kodėl—tai nežinau.

Manau, kad mums reikė- 
~ | tų turėti namuką — užeigą, 

rkur galėtume susieiti, pasi
kalbėti, mokintis dainuoti, 
sutverti chorą, o dabar ne
turime choro, nes neturime 
kur praktikuoti. Adelė Pa
kalniškienė turi ambicijų 
ir gabumų chorui vadovau- i

. Turėjome orkestrą, prak
tikavome privatinėje stubo-' 

vyrus je, bet kasgi gali pakęsti 
moterįms praktikavimo 

į nepasiduotų. Argi jau vi-! Manau, 
sai pamiršote 
anapus Atlanto? 
laukia.

South Bostono 
Liet. Pil. Klubas

t r i u k š mą. 
kad vadovaujanti 

savuosius draugai turėtų pasitarti.
Jie mūs

Amerikos 
susirinki- 

Bet" Pasaulinės parodos mus laikys kiekvieno mėne- 
korporacijos prezidentas šio pirmą šeštadienį, 6-ą v. 
Moses prieš tai pikthi pa- vakare. Kaip žinote, vėliau 
sisakė.

korporacijos prezidentas

Antroji uostamiesčio 
teatro premjera

•KLAIPĖDA. — Klaipė-i 
dos dramos teatro kolekty
vas parodė uostamiesčio 
darbo žmonėms savo naują 
pastatymą — V. Bartko in
scenizaciją “Teiskite mus,

Teatrinis rytmetis 
vaikams

KAUNAS. — Sporto halė 
kelias valandas buvo tapu-J žmonės!” pagal to paties 
si jaunųjų miesto gyvento-

i skai-1 jų šventės vieta. Muzikinis 
o vės teatras jiems surengė ryt

metį—koncertą.
Vaikai klausėsi ištraukų 

iš operos “Katės namai.”
I G. G. Šmitas, S. Repečkai- 
tė, V. Blažys ir kiti teatro 
artistai padainavo populia
rias dainas, o baleto solis
tai atliko įvairius šokius. 
Daug džiaugsmo vaikams 
suteikė susitikimas su kom
pozitoriais J. Gaižausku, V. 
Kuprevičiumi ir A. Budriū- 
nu. Mažiesiems draugams 
jie papasakojo apie savo 
kūrybą, pažadėjo juos pra
džiuginti naujais kūrinė
liais. Miesto specialiosios 
vidurinės muzikos mokyk
los vaikų choras padainavo

pavadinimo ' A. Andrejevo 
romaną.

Veikalas pasakoja apie 
mūsų dienų jaunimą, jo 
darbus ir džiaugsmus, tar
pusavio santykius.

Veikalą režisavo A. Ža- 
deikis, dekoracijos — daili
ninko A. Baltino. Pagrindi
nius vaidmenis atliko akto
riai M. Dičpetrytė, J. Jan
kauskaitė, A. Šimanskis, A. 
Venckūnas, Lietuvos TSR 
nusipelnusi artistė E. Pla- 
tušaitė ir kiti.

“Teiskite mus, žmonės!”•— 
antroji klaipėdiečių premje
ra šį sezoną.

Kai kurie sako, kad mes 
jau seni, išmirsime ir nebus 
kam palikti... Manau, kad 
klaida. Mes seni, kad ir iš-1 
mirsime, tai kiti pasenę at
vyks į Floridą ir užims mū
sų vietas. Atminkime, kad 
net JAV gimusių jau yra 
sulaukusių senatvės.

Paimkime tautininkus, jų 
yra mažiau, kaip progresy
vių, o jie turi puikų namą, 
chorą, turi SLA ir LRKS 

■ kuopas, dar ir kitokių or
ganizacijų. Turi kur paren
gimus surengti, kur paga
minti maistą, ne taip, kaip 
mums maistą tenka gamin
ti namie ir j parengimus 
nuvežti. Dabar laikome pa-

Būtų gerai, kad pripildytu- rengimus “mailmanų” sve-: 
tainėje. Gerai, bet nevisada' 
ir galima gauti, nes ir jie 
patys turi savo parengimų, 

j ypatingai metinių švenčių 
1 metu. i

; būna “whist” pares. Mūsų 
: klubas neblogai verčiasi tik 
i todėl, kad turi nemažai ge- 
I rai veikiančių moterų.

Kaip žinia, šį sekmadienį 
atsibus “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimas, vakare laik
raščio naudai —- banketas. 
Jeigu bus gražus oras, iš 
Bostono žada automobilis 
važiuoti i New Yorka. KiekV 
jame sėdės,, dar nežinia.

kia, senovės gyvenvietė bu
vo įsikūrusi žymiai anks
tesnės gyvenvietės vietoje.

Ištyrę Norkūnų piliakal-

sukurtas dainas.
Teatrinius rytmečius vai

kams muzikinis teatras ža
da rengti ir ateityje.

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė protestuo
ja prieš Pietų Vietnamo 
militarising, kurių armijos 
dalinys buvo įsiveržęs į 
Kambodžą, užmušė du ir Gyvenimas” 
sužeidė keturis pasienio Moteris”, 
sargus.

me.
Kalbant apie pažangiąją 

spaudą, norisi rasti būdą 
jos platinimui tarpe po fa
šistiniu skvernu palindusių 
lietuvių. Tenka įsikalbėti, 
kaip man atrddo, su neblo
gais tautiečiais, kurie taip 
mažai žino, kas iš tikrųjų 
vyksta mūsų senoje tėvynė
je.

Girdėjau broektoniečius 
pasigendančius 
balso”, kurio jie nebegauna. 
Taip pat yra 
Mes irgi “T. B.”, siunčiamo i 
iš T. Lietuvos, nebegauha- 
me. Retkarčiais, tai yra, 
ne visus numerius gauna
me ir sekančių žurnalų: 
“Švyturys”, “Mokslas ir 

ir ^Tarybinė

GT e Vy ne S j nes Marijonos

Kalvis.

Ir “šventi” bijo
Į Bedarbis ilgai vaikštinėjo 
■ darbo ieškodamas, meldėsi, 
bet vis jo negalėjo gauti. 
Apie tai pasisakė savo 
draugui. Tas patarė jam, 
kad jis nueitų į bažnyčią, 
paaukotų, kiek gali ir pasi-

i melstų prie “švento” Anta- 
' no, kad jam duotų darbą.

Bedarbis taip ir padarė.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Baliukas—šuruni Buruni
Rengia Mentalios Vyrų Dailės Gru
pė. Įvyks sekmadieni, vasario-Feb 
21, Liet. Taut. Namo viršutinėje sa-j 
Įėję, 668 No. Main St. Montello. I 
Pradžia 3:30 v. popiet. Bus muzika, | 
dainuos naujas dainas Vyrų Dailės
Grupė, vadovybėje Aib.Potįus; taip Bet jis vis tiek darbo nega- 
gi bus namie gamintų valgių, šiltų ' 
ir šaltų gėrimų. Įėjimas su laimėji- į 
mo tikietu 50c. Prašo visus vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, būsi
te užganėdinti.

Rengimo komitetas
(10-11)

Įvyks 
Slavo-Į

_ PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

12 dieną vasario-February, 
kv svetainėje, 1154 N. 4th St. Pra
sidės 7:30 vakare. Visi nariai, kurie 
dar negavo šių metų “Vilnies” ka
lendoriaus, tad malonėkite patys at
siimti susirinkime, tuo palengvinšit. 
sekretoriui darbą ir išlaidas kalen
dorių išvežiojimą. 
misijų

Išgirsite ir ko- 
raportus. Valdyba

(10-11)

d. LLD 37-tos ir 
pradžia 1 vai. 
svetainėje, 41

LAWRENCE, MASS.
Šeštadieni, Vasario-February 20 
įvyks susirinkimai

LDS 125-tos kuopų,
popiet, L. P. Kliubo 
Berkeley Street.

Visi nariai malonėkite ateiti į su
sirinkimą ir užsimokėti duokles. 
Taipgi turime daug svarbių dalykų 
aptarimui. Artinasi pavasaris, ateis 
ir vasara, laikas pasiruošti vasari
niams parengimams. Taigi, draugai, 
nesėdėkite namie, ateikite į susirin
kimą ir nesivėluokite ateiti į laiką, 
kad kitiems atėjus nereikėtų laukti.

Kviečia, 
abiejų kuopų komitetas 

(10-11)

’ vo. Tada jis mąsto: “Eisiu ir 
i tam “šventam” Antanui 
žandus išdaužysiu”. Tą sa
vo mintį pasakė ir tam sa
vo prieteliui. Tas gi nuėjo 
pas kunigą išpažinties ir 
pasakė.

Kada bedarbis nuėjo į 
' bažnyčią, tai vietoje “šv.” 
Antano dideles stovylos ra
do tik mažyčio “šv.” Anta
nuko stovykliuke. mat, kuni
gas pakeitė didelį Antaną 
mažyčiu.

' Tada bedarbis nuėjo pas 
savo prietelių ir sako: “Kad 
ir “šventas”, bet bijosi gau
ti mušti, tai gudrumą pa
vartojo.”

Londonas. — ChurchPlio 
laidotuvių motu Anglijos 
premjeras H. Wilsonas ta
rėsi tarptautiniais reikalais 

! su Prancūzijos prezidentu 
Dė Gaulle.

Tarptautine Moters Diena
Paraše Ksavera Baltrūnyie-Karosiene 

Knyga iš 125 puslapių, kaina $1.00
Gilus šaltinis istoriniu davinių iš moterų organizuotos 
veiklos bei kovų už lygias su vyrais pilietines teises. 
Moterų kovos už taiką, lygybę ir brolybę tarp tautų 

ir visų žmonių ant mūsų žemes skritulio.

L‘

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

Gaunama “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami adresuokite:

Ieškau sekamų giminių: 1) dėdės 
(ttėvo brolio) Strelkauskio Petro, 
gimusio Lietuvoje 1876. Kilęs nuo 
Kelmės, išvyko iš Lietuvos maždaug 
1902 m. 2) dėdienės Strelkauskie- 

;, gimimo metai neži
nomi, gimusi Lietuvoje, kilusi nuo 
Lyduvėnų. 3) Pusseserės Strcl- 

, Petro dukters 
(dabar tikriausiai jau kita pavar
de), gimusios (1921 m. USA. 
4) Pusbrolio Strelkauskio Antano, 
Petro sūnaus, gimusio 1924 m. USA. , 

. Visi viršminėti asmenys (kol nu- ; 
trūko susirašinėjimas), m a ž d a u g ( 
nuo 1918 iki 1938 m., gyveno Ridge i 
Road, North Haven, Conn. Pūčiau I 
labai dėkinga, jeigu kas nors pra-' 
neštų man apie mano gimines.

Radavičienė Antanina, Jono d., 
“aXnussIytUVSnai' S°ao-ii)5 p,-Laisvė (Liberty)-Penktad., vasario (Feb.) 5,1965

ii’ Bostone, kauskytės Monikos,

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



‘‘‘’Laisves” B-ves suvažiavimui Mieste pasidairius žiuotes sistemoje deficitu! 
padengti.

sveikinimai
Los Angeles, Calif.

Gerbiami draugai: Šiucmi sveikiname “Laisvės” da
lininkų suvažiavimą ir dalyvius. Kad “Laisvė,” kaip ir 
iki šiol, būtų tuom kelrodžiu ’dar daugelį metų ir tęstų 
klasių kovą už laimingesnę ateiti.

Čia randate mūsų dovaną—$15. ALDLD 145 kp. ir 
valdyba. S. F. Smith, Fin. Sekr.

Detroit, Mich.

Praėjusį pirmadienį Ma
dison Square Garden salėje 
laimėjo buvęs pasaulio čem
pionas boksininkas Floyd 
Paterson, su pliekdamas 
Kanados bokso čempioną 
George Chuvalo. Dabar 
Patersonas reikalauja, kad 
jam būtų leista persiimti su 
čempionu Cassius Clay.

ke, kad tie šiukšlių kolek
toriai triukšmą sumažintu, L. V Z
arba negaus leidimo pasi
likti biznyje.

Praėjusiais metais tak- 
suojamoji miesto nuosavy
bė pakilo 5.5 procento. Da
bar ji siekia 31 bilijoną do
leriu, c

Federaliniai ir miesto po
licijos agentai sulaikė 14 i 
narkotikų pardavin ė t o j ų. • 
Sako, jų metinis biznis sie
kė daugiau kaip 90 milijonų 
dolerių. Policija mano; kad 
jai pavyko suimti pačius 
stambiausius to bjauraus 
biznio vairuotojus.

“Laisves” dalininkų suvažiavimą, linkė- 
geros stiprybės ir entuziazmo suvažiavi-

Sveikinu 
damas visiems 
me. Čia randate mano auką $5. Vincent Žabui.

Baltimore, Md.
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir tu

rime vilties, kad suvažiavimas padarys gerų tarimų laik
raščio “Laisvės” naudai. Taipgi linkime “Laisvei” gy
vuoti daugelį metų. Čia randate $10 dovanų. Juozas 
ir Jennie Staniai.

Philadelphia, Pa. Į
Gerbiami “Laisvės” dalininkai! Pereitą sekmadienį- 

kalbėjausi su draugais, kad reikėtų pasveikinti suva
žiavimą. Broniutė Ramanauskienė (iš Sellersville) įteikė 
$10 ir išsireiškė tai bus ir mūsų linkėjimai,, ] 
ir Broniutės Ramanauskų. Na, lai ir nuo Merkių šeimos 
skrenda dešimkė. Tad, su geriausiais linkėjimais, viso 
rasite $20. R. Merkis.

Miesto finansų kontrolie
rius arba iždininkas Abra
ham Beame reikalauja, kad 
būtų leista miestui peržiū
rėti Pasaulinės parodos 
korporacijos knygas. Jis 
nepasitiki korporacijos vir
šininkų pareiškimu, kad 
miestas neatgaus investuo
tų 24 milijonų dolerių. Kor
poracijos galva Moses griež
tai priešinasi tokiam miesto 
kišimuisi į korporacijos rei
kalus.

Su respublikonų pagalba 
Miesto važiuotės valdyba Niujorko demokratams pa-j 

(Transit Authority) prane- vyko išrinkti Seimelio sena- 
ša, kad požeminiai trauki- to vadu senatorių Zaretzkį.

Tai skaitoma Niujorko 
mięsto majoro Wagnerio ( 
frakcijos laimėjimu. Za-! 
retzkis buvo majoro kandi
datas tam postui.

SVeMė KIŠENVAGĮ
New Yorkas. — Vasario 

2 dieną, požeminiu trauki
niu, tarp kitų, važiavo dvi 
merginos ir šnekučiavosi. 
Viena pastebėjo, kad greta 
jos draugės sėdįs vyras iš
traukė iš merginos ranki
nuko piniginę.

Vagis bandė užsiginti, iš
sitraukęs peilį grasino ir 
bandė pabėgti stotyje. Bet 
žmonių buvo persekioja
mas, prisidėjo policininkas 
ir suėmė Franką Bestą; pas 
jį rado merginos piniginę 
su $10. .

nuo Antano 
tvirtu animnc >

niai neša didelius nuosto
lius, kad praėjusiais metais 
deficitas pasiekė 33 milijo
nus dolerių. Jeigu miestas 
nesuras naujų įplaukų defi
citui padengti, tai, girdi, 
teks fėrą pakelti gal net 
iki 25 centų. Tai būtų di
delis smūgius d a r b i n i n - i 
kams, kuriems tenka trau
kiniais naudotis pasiekimui 
darbo vietos.

New Yorkas. — Vasario 
2 dieną kinai apvaikščiojo 
savo Naujuosius metus. 
Pagal jų kalendorių prasi
dėjo jau 4663-eji metai.

Paagl sutartį, tarp miesto
• ir Gerovės departamento i 
I tarnautojų unijų, visi unijų
■ vadai tapo paleisti iš kalė- 

. o r „ • „ n rr ujimo. Už vadovavima strei-San Francisco, CahL . , ., ,. , ,v. ., j • • o -i • ™ kui buvo įkalinta net 19 va-Čia rasite money-orderį sumoje $25. Sveikiname i 
“Laisvės” dahninkų suvažiavimą, linkime daug sėkmės 
nuo LLD 153 kp. Draugiškai, V. Sutkienė.

Baltimore, Md.
Čia randate sumą $10. Sveikiname “Laisvės” dali

ninkų suvažiavimą, taip ir “Laisvės” personalą, linkėda
mi geros sveikatos ir laimės darbuose. Juozas ir Karo
lina Deltuvai.

Darbininkai jaučiasi 
laimėję didelį mūšį. Jeigu 

i vadai nebūtų buvę paleisti 
’ iš kalėjimo, tai ir streikas 
; nebūtų buvęs baigtas.

Tarybinis prekybinis lai
vas “Liepaja,” patekęs į 
Atlanto audras, pritrūko 
gėlo vandens ir maisto. 
Jam buvo leista atplaukti į 
New Yorko uostą ir reika
lingų reikmenų pasiimti. 
Laivas didelis, 12,000 tonų

Oro teršimo biuras sako, 
kad jis 1964 metais gavo 
net 24,408 skundų prieš oro 
teršėjus. Bet kas iš to, kad 
tie skundai nieko nedavė: 
mieste oro teršimas nesu
mažėjo. Daugiausia orą už
teršia miesto operuojami 
autobusai. Vadinasi, pati 
valdžia nepaiso, tai ką pi
liečiai gali padaryti? Jie 
tik skųstis ir užterštu oru 
kvėpuoti tegali...

i
New Yorkas. — 1965 me

tais į New Yorko majoro 
vietą vėl kandidatuos Ro
bertas Wagneris.

Kitos aukos suvažiavimui:
Mrs. J. A. Yonich, Hoquiam, Wash. ..
Vincas Kirvela, Detroit, Mich.............
WPliam Goodis, Earlville, N. Y.........
G. Račys, Toronto, Canada ................
Mrs. W. Young, Cleveland, Ohio ....
Anna Noreika, Freehold, N. J...........
F. Gutauskas, Toronto, Canada.......
A. Klepasky, Somerville, N. J. ...........
Po $1: Martha Yadacus, No. Plainfield, N. J.; H. 

Janolevicz, West Elizabeth; Pa.; J. Adams,Grand Rapids, 
Mich.

Bandysime būti
Visi mano, kad “Laisvės’L 

Bendrovės šėrininkų šuva? 
žiavimas turi būti gausus ir 
pasekmingas, jei visi širdin
gai suvažiavimu rūpinsimės 
ir jame dalyvausime.

Mes, kaip visados, taip ir 
šiemet, vieni sau nevažiuo- 
j a m e todėl, kad yra 
daug draugų, kurie nori va
žiuoti į suvažiavimą, bet 
neturi automobilių.

Mes turime suvažiuoti j 
Filadelfiją ir apylinkę ir 
surinkti visus draugus bei 
drauges, kurie nori važiuo
ti į suvažiavimą. Todėl ke
lionė mums pasidoro ilgoka.

To dar neužtenka. Savai
tės pabaigoje važiuosime į 
Cherry Hill, iš ten reikėt 
dasigauti į Filadelfiją, kąd 
galėčiau atlankyti širdin
gus judėjimo draugus ir 
drauges, kurių ten yra daug. 
Tuos širdingus draugus bū
tinai reikia atlankyti, kai 
kurie iš jų nesveikuoju.

Kaip ten bebūtų, vis tiek 
mes anksti i suvažiavimu 
pribusime.

J. A. Bekampis 
Avalon, N. J.

New Yorkas. — Miesto 
majoras Robertas Wagne
ris už pastatymą 27 naujų 
mokyklų.

KINIJA PERSIGINK- 
LUOJA GYNYBOS JĖGAS

Hongkongas: — Kinija 
perginkluoja naujais gink
lais savo gynybos jėgas. 
Kaip pirmiau, taip ir da
bar pėstininkų daliniai yra 
skaitomi svarbiausi.

Pagal naujn patvarkymą 
pėstininkų daliniuose kariai 
tarnaus 4 metus, mechani
zuotuose—5 metus, o avia
cijoje ir laivyne—po 6 me
tus. ' '

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas pyks 
Vasario-Feb. 9 d., 2 vai. popiet, sa
lėje 102-02 Liberty Avė.

Prašome visus narius atsilankyti 
naudingai laiką praleisti naudingais 
organizacijos reikalais.

Bus užkandžių.
Valdyba (9-10)

Aido choro veikla
Pirmiausia norisi pasvei

kinti mūsų naują choro na
rį J. Lazauską, kuris jau 
dainuoja tenorų tarpe' jau 
nuo pirmosios šių metų pa
mokos.

J. Lazauskas žinomas 
mūsų menininkų tarpe 
kaip talentingas vaidinto
jas — scenos mėgėjąš, tad 
tikimės, kad ir dainoje jis 
pasieks tokio pat lygio.

Tikrai keista nelaimė. 
Manhattane tarp 12th St. ir 
12th Ave. Fred Thomsonas 
pasistatė savo 37,000 svarų 
sunkvežimį-trailerį ir įėjo į 
valgyklą kavos išsigerti. 
Tuo tarpu sunkvežimis stai
ga pajudėjo ir pasileido 
tiesiai į Hudsono upę. Nuo
stoliai dideli, nes jame bu
vo 500 maišų laiškų, kurių 
200 sušlapo. Laiškai buvo 
vežami į Cunard linijos lai-, 
vą.

Įžymieji artistai-aktoriai 
; Frederic March ir jo žmo
na Florence Eldridge iš
vyksta į užsienį su marš- 

$6.00 : nitu. Juos siunčia Valsty- 
5.00 j bės departamentas. Jie 

,....... 5.00 I gastroliuos aštuoniose šaly-
..........4.00 i se.
.........  2.00 I Taip pat pranešama, kad 

garsusis dramaturgas Ar
thur Miller išvyko j Tary
bų Sąjungą pasitarti su ta
rybiniais rašytojais. Tai 
būsiąs jo privatus apsilan
kymas.

2.00
2.00
2.00

“Laisvės” personalas dėkoja viršminėtiems svei
kintojams už dovanas.

Brooklyne 6 nepdname- 
čiai vaikėzai gavo falšyvas i 
armijos drafto kortas ir su i 
jų pagalba galėjo smuklėse 

; gauti išsigerti degtinės. Bet 
’ jų “laimė” jiems tarnavo 

“Laisvės” laidoje už š. m. ipat jie gaus vieną savaitę neilgai. Kas nors pastebė- 
sausio 29 d. tilpo Igno ko
respondencija apie Humble 
Oil kompanijos (Linden, N. 
J.) darbininkų ir tarnauto
jų streiko baigimą — strei- 

kuris tęsėsi 99 dienas, 
neaiškumo, mes buvo- 

praleidę korespondenci- 
dalį, kur buvo minėta, 

kodėl visų pirma streikas 
buvo paskelbtas, ir kt. 
lykėlius. Dabar Ignas 
pildė tą dalį ir mes ją 
duodame skaitytojams:

Streikas buvo paskelbtas 
vyriausiai dėl to, kad kom
panija mojosi paleisti iš 
darbų senesnio amžiaus 
darbininkus be jokios ato
dairos. Kaip gi bus dabar, 
po streiko?

New Jersey naujienos

“The N. Y. Times” sako, 
kad laikraščio "fondas var- 

| guogiams sušelpti baigią 
' pasiekti $700,000. Aukos 
' dar vis tebęplaukia. Tai 
. metinis to laikraščio vajus. 
Tuo jis gerai pasigarsina 
tarp žmonių.

ALDLQ, šiemet atšvęs šst- 
vo 50-mečio .jubiliejų, kuris 
įvyks kovo 28 d. Schwaben 
Hall, Brooklyne. Paminėji
mo programoje dalyvaus ir 
Aido choras, o smulkmes- 
nius duomenis apie šią 
ALDLD sukaktį prašome 
sekti sekančiose “Laisvės” 
laidose.

WILLIAMSBURGE
“LAiŠVĖ” GAUNAMA

■ I >. ' • I j' / y . , .

sekamose stotyse:
draiid St., k. Union' Avė.

* .■■•** v ■ ■ %

Hewes St/, - k. ’ Broadway
So. 2nd St.į k. Hooper St.

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės (Lith. 

Bldg. Corp.) direktorių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 7, savame 

• name. Pradžia 10 vai. ryto. Bus 
patiektas metinis raportas ir ap- 

. tartas šėrininkų suvažiavimas. 
Svarbu visiems direktoriams daly
vauti. J. G. (MO)

ST. PETERSBURG, FLA.
' v w ’ t 9 ‘ •

LLD 45 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį; Vashrio-February 
7, 11 vai. priešpiet. Po susirinkimo 
bus geri pietūs už pigią kainą. Pp 
pietų bus šokiai ir ‘kiti, pasilirikęt 
minimai. Vieta—314 15th Ave. SQ. 
kviečiame visus—kaip narius, ta'ip 
ir pašalinius—atsilankyti.

LLD 45 kp. Valdyba (9-10)
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ko, 
Dėl 
me 
jos

da-
pa-
pa-

daugiau atostogų per me- jo, kad jie per jauni, ir ant 
tus. | jų užsiundė policiją. Dabar

Darbininkams, kurie dir-.Re kalėjime, 
ba nuo valandų, pripažintos' 
t. v. seniority rights — da
lykas, dėl kurio vyriausiai 
buvo kovota. Vadinasi, dar
bininkas, kuris ilgiau išdir
bo, jo negali darbdaviai pa
leisti anksčiau iš darbo už 
tuos, kurie pradėjo dirbti 
vėliau. Taip pat jų algos 
bus nustatytos pagal dar
bą, kokį jie dirba; kompa
nija prisidės prie jų hospi-. 
talizacijos, taip pat padi
dins ir atostogas. Bet visa 
tai bus daryta, atsižiūrint 
į tai, kiek laiko kuris dar
bininkas yra kompanijai iš
dirbęs.

Nesmagu buvo Ignui, ne-

Kai kuriose miesto daly
se yra mada privatiškoms 
išmatų surinkime kompani
joms “darbuotis” naktį nuo 
11 vai. vakaro iki 7 vai. ry
to. Tų kenų ir sunkvežimių 
baladonė gyventojams ne
leidžia ramiai miegoti. Ki
lo smarkūs protestai. Da
bar leidimų išdavimo komi- 
sionierius DiCarlo patvar-

Praėjusi antradienį Niu
jorko kiniečiai labai iškil
mingai pasitiko savo nau
juosius metus. Tai buvo 
pasitikimas 4,663 metų. 
Kaip žinia, kinai mažai 
tesiskaito su mūsų priim
tais naujais metais. Jie tu
ri savus.

Majoras Wagneris sako, 
kad jis kovos už išlaikymą 
15 centų fėro. Jis bandy
siąs surasti kitus būdus va-

Liūdnas Prisiminimas

Kompanija, paleisdama smagu ir mums, kad šiuos
senesnio amžiaus darbinin
kus iš darbo, turės jiems 
mokėti t. v. severence pay 
(paleidimo iš darbo pinigų 
sumą), nuo $7,500 iki $13,- 
000, žiūrint į tai, kiek lai
ko kuris darbininkas bei 
tarnautojas yra šiai kom
panijai išdirbęs.

Paleisti iš darbo arba sa- '
vanoriškai darbą palikę,'__ _____
darbininkai bei tarnautojai, vizitą Tarybų Lietuvoj. Y- 
tarp 55 ir 60 metu amžiaus, patingai bus malonu išgirs
tus nemažiau $230 mene- ti jų įspūdžius iš Lietuvos 
siui; 62 metų amžiaus, — Moterų suvažiavimo.
gaus $250 mėnesiui pensi- | Niujorko Moterų Kultū
ros. Darbininkai tarp 60 ir Iros Klubas kviečia visus bū- 
65 metų amžiaus gaus ne-'ti prakalbose sekmadienį, 
mažiau $300 mėnesiui, ir tt. Į vasario 14 d., 2:30 vii. po-

Tiems darbininkams, ku- piet, “Laisvės” salėje.
rie gauna nuolatines algas,l Po prakalbų bus užkan
dos bus pakeltos $6 mene- džių ir kavutės. Įėjimas nė
šiui su $2 pridėčku mene- mokamas.
rfiui hospitalizacijai; taip

faktus turėjome praleisti iš 
anos korespondencijos. — 
Red.

Nepamirškime vasario
14 dienos

Katrina Petrikienė, o gal 
ir Alisė Jonikienė, mums 
daug naujo praneš apie jų

Valdyba

Paskiausiose pamokose, 
solistas Viktoras Beke- 
ris atšventė savo gimtadie
ni, dosniai pavaišindamas 
aidiečius.

Choristai nuoširdžiai dė
koja Viktorui už vaišes ir 
linki jam ilgiausių ir lai
mingiausių metų!

New Yorko Moterų klu 
bas šiemet rengiasi iškil
mingai paminėti Moters 
Dieną, kuri įvyks kovo 7 
dieną, “Laisvės” salėje.

Aido choro moterys pa 
kviestos pad a i n u o t i šios 
šventės programoje, o apir 
kitas programos dalis Mo 
terų klubas praneš vietinė 
se žiniose.

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

bendrovės dalininkų suvažiavimas prasidės
11 vai. ryto. ' Po suvažiavimo posėdžių, 
apie 6-tą valandą, prasidės banketas.

Suvažiavimas ir Banketas bus

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

SS

JULIUS KALVAITIS .
Mirė Vasario-February 7, 1963.

Jau antri metai kai mirė mano mylimas 
vyras Julius. Pasigenda jo ne tik šeima, bet ir 
visi jo pažįstami, draugai. Jis buvo veiklus 
mūsų visuomenėje.

Ilsėkis, Juliau, ramiai. Pasiliksi mūsų 
mintyse amžinai, ir kol gyvi būsime, Tavo kapą 
lankysime.

—Marijona Kalvaitiene, žmona 
Albinas ir Justinas—

posūniai ir jų šeimos
Brooklyn, N. Y.

Estų, latvių ir su o m ir 
Kultūrinis centras pakvietė 
Aido chorą dalyvauti jr 
metiniame koncerte.

Kaip kiekvieneriais me 
tais, taip ir šiemet Aidar 
sutiko padainuoti ir ragim 
visus lietuvius atsilankyt1’ 
kovo 20 dieną pas musu 
Pabaltijo brolius ir seseris

Aido choro pavasarinio 
; pareneimo programa jau 
1 nustatyta ir darbas eina 
; pirmvn, bet apie tai dar yra 
■ užtektinai laiko parašyti 
1 vėliau. H. F.

New Yorkas. — Japonijos 
konstruktoriai ir architek
tai tyrnėja New Yorko 
miesto namų statybą. Jie 
mano ją pritaikyti JaponL 
joje.

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

Banketui bilietas tik $3.50
Banketo bilietai jau pardavinėjami 

malonėkite įsigyti iš anksto.
Rengėjai

| n,      t /.>ujuįVu...uvn.uuuM ...... ................................. .......

“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 

j šeimos knygyne.

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

Duodame niuolaidą platintojams, užsisakantiems 
ne mažiau 5 egzempliorių.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penktad., vasario (Feb.) 5,1965




