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KRISLAI
Mūsų suvažiavimas
Ji sudrumstė
KXygų derlius

— Lašo R. Mizara —
Metinis laisviečių suvažiavi

mas, įvykęs vasario 7 d., bu-1 
vo geras, konstruktyvus. De
ja, dalyvių nuotaiką sudrums
tė nelemtos žinios iš Pietryčių 
Azijos — JAV bombonešiai 
pradėjo bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo miestus.

Mūsų veikėjai galvoja giliai 
ir plačiai. Jiems rūpi ne tik 
šalies reikalai, o ir pasauli
niai. Netenka nei sakyti, kad 
“žygiai,” kurie stumia pasau-

. kia JAV bombonešių užpuo
limą Dangoi, Šiaurės Viet
namo miesto, kur bombone
šiai bombardavo gyvena
muosius namus ir ligoninę.

Pareiškimas sako, kad 
Tarybų Sąjunga jau pir
miau įspėjo Jungtinių Vals
tijų vyriausybę, kad susilai
kytų nuo puolimo Šiaurės 

nes 
taip elgdamasi JAV panei
gia ne vien Jungtinių Tau
tų konstituciją, bet ir pačias 
pamatines tarptautines tei
ses. Tarybų Sąjunga pareiš
kė, kad užpultai Šiaurės 
Vietnamo respublikai ji at
eis į pagalbą ir lai niekas 
tuo neabejoja.

JAV bombonešių užpuo
limas ant Šiaurės Vietnamo 
verčia Tarybų Sąjungą ir 
jos drauges imtis reikalingų 
žingsnių’ apsigynimui.

TRSS vyriausybė pareiš- 
apie asmeninius dalykus. To- kia, kad Jungtinės Valsti- 
kių laiškų ateityje nespaus- jos tvirtindamos savo jėgas 

Pietų Vietname, vesdamos 
• Kadaise, kai iš Lietuvos ži- karą prieš tos šalies žmones,

Tarybų Sąjunga ir Kinija 
gelbės Šiaurės Vietnamui

Maskva. — Tarybų Są-.nevoje sutartį, kad Indoki- 
jungos vyriausybė išleido ^nų pusiasalio žmonėms leis- 
pareiškimą, kuriame smerkti patiems savo reikalus

lį j didesnį karą, mūsų žmonių Vietnamo respublikos,
nuotaiką gadina, slegia.

tvarkyti. JAV puol i m a i 
Šiaurės Vietnamo, tai reiš
kia tiek pat, kaip kad būtų 
puolimai ,ant Kinijos res
publikos. Kini j a nebus 
nuošalyje ir ateis Šiaurės 
Vietnamui į pagalbą.

JAV pakartos 
bombardavimus

Washingtonas. — Vėles
niu metu Vietname padėtis - 
pasiekė laipsnį, kad arba ka

Lėktuvo nelaimėje j JAV komunistai reikalauja
žuvo 84 žmones baigti karą Vietname

New Yorkas. — Vasario 
8 dieną, Atlantu pakraštyje, 
susprogo lėktuvas ir žuvo 
84 žmonės. Eastern Air 
Lines “DC-7-B” lėktuvas 
pakilo iš Kenedžio orlaukio 
ir skrido į pietines valsti
jas.

Už keliu minučių, kada V V 7
lėktuvas buvo tik apie še
šios mylios nuo kranto, ties 
Jones Beach, įvyko baisus 
sprogimas.
Bishop sako, kad jis girdė- nūs.

New Yorkas. — Sekma
dienį, vasario 7 dieną, Jung
tinių Valstijų Komunistų 
partijos veikėjas Gus Hali 
išleido sekamą pareiškimą:

Jungtinių Valstijų bom
bonešių puolimas Šiaurės 
Vietnamo buvo brutališkas 
agresijos žygis... Ir dar blo-

Nepaisant visko, suvažiavi
mo dalyviai visapusiškai svars
tė mūsų saudos, ypatingai 
laikraščio “Laisvės” reikalus.

Buvo padaryta pastabų ir 
redakcijai — pastabų, kurias 
mielai priimame, ir į kuriasi 
kreipsime dėmesį.

Be kitko, buvo pareikšta 
nepasitenkinimo ir kai kuriais 
tilpusiais “Laisvėje” laiškais 
iš Lietuvos, kur kalbama vien 
tik apie asmeninius reikalus.

Šia prdga norisi kreipti 
skaitytojų dėmesį: nesiųskite 
redakcijai gautų iš Lietuvos. 
laiškų, kurie byloja vien tik

dinąime.

nių gaudavome labai šykščiai, 
naudingi buvo ir “lengvesnio paneigia Ženevos 1956 me-

ba jo baigimui turi būti su
rasta “garbingas diplomat!-! 
nis galas”.

Prezidentas Johnsonas 
sako, kad jis “nenori karą 
plėsti””, bet pakartoja, kad 
jeigu Pietų Vietname bus 
užpuolimai ant Jungtinių 
Valstijų militarinių jėgų, 
kokie buvo Bienhua ir Plei
kų bazėse, tai JAV vėl 
bombarduos Šiaurės Viet
namo strateginius punktus, 
nes mano, kad Pietų Viet
namo partizanai gauna pa
galbos iš Šiaurės Vietnamo.

jo trenksmą, o virš vande
nyno matė didelį raudoną 
kamuolį liepsnos.

Nelaimė įvyko pusė po 
šeštos valandos vakare. Ma
lūnsparniai, kurie išskrido 
virš vandenyno ieškoti ir 
suteikti pagalbą, tik už tri
jų valandų aptiko nelaimės
vietą. Nei vieno žmogaus | giau, kad tas buvo padary- 
neišgelbėjo. Sekamą dieną | ta metu, kada Hanojuje 
buvo pranešta, kad žvejai lankosi TSRS premjeras. 

Jūrininkas D. ištraukė trijų asmenų lavo- Užpuolimas sudaro paikai 
didžiausią pavojų.

Dabar pasaulis žinos, ko
dėl JAV pasiuntė G. Bundy 
i Pietų Vietnamą. Kada 
Jungtinių Valstijų inter-

Šiaurės Vietnamas nenori 
karo ir viską daro taikos iš
gelbėjimui, beit kada impe
rialistinės jėgęs puola soči-, 
alistines šalis,(tai taikos iš
gelbėjimui visos socialisti
nės šalys ir taiką mylintys 
žmonės turi susivienyti, kad 
priverstų imperialistus ne
sikišti į kitų ‘šalių vidaus 
reikalus. ;

Pekinas. — Šimtai tūks
tančių kinų demonstravo 
gatvėmis, smerkė JAV už
puolimą Šiaurės Vietnamo 
ir reikalavo, kįid , JAV iš
trauktų militarinės jėgas iš

JAV Gynybos stekreto- Pietų Vietnamo;. :; 
rius McNamara pareiškė, 
kad JAV imsis tvirtesnio . namo spauda sako, kad už 
apsaugojimo savo militari-1 bombardavimus atsako tik

Hanojus. — Šiaurės Viet-
turinio-” privatūs laiškai, šian- tų susitarimą, 11 tuo pat 
dięn žinių ir straipsnių turi- kartu kenkia tiems pasieki
me užtenkamai. mams, kurie jau pasireiškė į nių bazių Pietų Vietname, Jungtinės Valstijos. Jų pa-

ivvkn uhki] gerinimui ^santykių r p bet nuo pasalingų užpuoli- reiškimai, jog tai buvo “at- ne-.Suvažiavimas įvyko _ mūsų jungtinių Valstijų ir Tary- mų pilno apsaugojimo 
rtb^cių saleje. Nors ji nėra di- , " . J v ? f 1 J
dėlė, bet, pasirodo, visi sutil- bų Sąjungos.

~ n.llrr. <51 n.Ti’vvin r, L -r r • • •po, o po suvažiavimo čia pat 
įvyko ir šaunus banketas.

Tenka dar kartą padėkoti 
mūsų skaitytojams ir visai pa
žangiajai lietuvių visuomenei 
už sveikinimus ir su jais pri
siųstas dovanas!

keršijimas” už puolimą ant 
Pleikų bazės, tai tik JAVgali būti.

Senatorių ir kongresma-! priedanga karo plėtimo, 
j nų dauguma, kaip ir reikė- ’ 

išsireiškė užgi-

Kinijos pareiškimas
Pekinas. —Kinijos vy- j j0 laukti, išsireiškė užgi- 

riausybė,^ apibūdinus JAV 1 kančiai JAV bombardavi- 
bombonešių užpuolimą šiaurės Vietnamo. Tik 
Šiaurės Vietnamo vasario keletas įspėjo, kad tas gali 
7—8 dienomis, sako:

Kinijos vyriausybė, varde
650,000,000 gyventojų,smer
kia JAV bombonešių pira
tišką užpuolimą, kaip jų

Kosyginas pažadėjo 
Vietnamui pagalbą

Hanojus. — Po keturių 
dienų viešėjimo Šiaurės 
Vietname, vasario 9 d. Ko-i 
syginas išskrido namo.

Orlaukyje atsisveikinda
mas jis sake, kad Tarybų 
Sąjunga suteiks militarinę 
pagalbą Šiaurės Vietnamui, 
kad jis galėtų gintis nuo 
imperialistų užpuolimų.

Kosyginas išreiškė užuo
jautą ir Pietų Vietnamo 
liaudžiai. Jis sakė, 
kovoja' už šalies nepriklau
somybę ir geresnį gyveni
mą.

vencija susilaukė visiško 
nepasisekimo, tai griebtasi 
priemonių karo išplėtimo... 
Ta politika gali vesti tik 
prie katastrofos ir atominio 
karo. Pavojus didelis. Ame
rikos žmonės turi garsiai 
prieš tai prakalbėti. Turi 
reikalauti sulaikyti inter
venciją, ištraukti JAV mili- 
tarines jėgas iš Pietų Viet
namo. Baigti nepaskelbtąjį 
karą.

“The Workerio” redakto
rius James Jacksonas pa
siuntė prezidentui Johnso- 
nui panašaus turinio tele
gramą.

Tailande susiorganizavo
Liaudies frontas

Bangkokas. — Tailando 
darbo liaudis suorganizavo 
Liaudies frontą ir paskelbė 
manifestą. Liaudies Fron
tas siekia:

-(I) Nuversti dabartinį 
režimą, kuris žvėriškai iš-

gamtinių turtų ir industri
jos nuo užsienio imperialis
tų

(4) Naujoji vyriausybė 
tuojau imtųsi žygių pakėli
mui žmonių gyvenimo eko
nominių sąlygų, apšvietos, 
pagerinimui sveikatos, tai 
y ra,steigiant liaujas • mo< 
kyklas,' ligonines1 ir kitokias 
įstaigas. 4

kad ji I naudoja darbo žmones, liau- 
! dį- laiko pavergęs’tamsybėje 
ir šalies turtus eikvoja Va
karų imperialistams., . ? ■

(2) Įsteigti liaudies • vy- Tailandas yra tarp Bur- 
riausybę, kuri tuojau pasi- mos, 
trauktų iš karo sąjungos prie Siamo (Tailando) įlan- 
(SEATO), kuriai vadovau- kos, kuri yra dalimi Kini
ja Jungtinės Valstijos, pa- Įjos Pietinių jūrų. Jis užima 

Saigonas. — Po to, Kai •' naikintų dabartinio režimo' 
Jungtinių Valstijų bombo-! y*sas sutartis su^ užsienio 
nėšiai puolė Šiaurės Vietna- imperialistais, pasalintų is 

respubliką, tai Pietų Tailando jų rnilitarines je- 
padi-!^as- _ .. . _
fron- • (3) Naująjį vyriausybe

Vietnamo partizanai 
padidino veikimą

Saigonas.

Laoso, Kambodžos

kos, kuri yra dalimi Kini-

200,148 kvadratines mylias 
ir turi 26,000,000 gyventojų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas isakė pa
siųsti į Pietų Vietnamą 
“Hawk” raketas, kurios tai
komos šaudymui į lėktuvus.

New Yorkas. — JAV 
bombonešių užpuolimas ant 
Šiaurės Vietnamo atsiliepė 
biržoje, kur 6,588,000 šėrų 
vertė labai nupuolė.

Saigonas. — Vasario 8 
dieną 24 JAV bombonešiai, 
su Pietų Vietnamo ženklais, 
lydimi apie 30 JAV mūšio 
“Supersaber” lėktuvų, bom
bardavo Šiaurės Vietnamo 
prieplauką Vinhlinhą.

Jakarta. — Indonezijos

mo
Vietnamo partizanai 
dino veikimą visuose 
tuose, t

Jie atakavo Hue miesto žemes ir perduodant jas karą į Šiaurės Vietnamą, . 
srityje JAV _karo lėktuvų dirbantiesiems, imtųsi žy- i laukia iš ten oro jėgų atsa- 
bazę ir paėmė kelias Pietų gjų apsaugojimui šalieslkymo.

! (3) Naujų ji vyriausybė 
tuojau įvykintų žemės re
formą — atimant nuo tur- Tas rodo, kad jis, plėsdamasi įvelti Jungtines Valstijas į 

didelį karą su Kinija ir Ta
rybų Sąjunga.

Senatorius Wayne Morse, 
ir Oregono Valstijos, sakė, 
kad užpuolimas JAV bom
bonešių ant Šiaurės Vietna
mo, tai bus “juodžiausias

Iš Vilniaus gautomis žinio
mis, šiemet Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariai praturtės 
knygomis, parašytomis pačių J 
Amerikos lietuvių.

Spausdinama antroji d-ro A. pastangas plėsti karą iš 
Petriko* knygos apie religiją Pietų Vietnamo Indokinuo-

se,
JAV sako, kad tai buvo j puslapis Jungtinių Valstijų spauda* rašo, kad'jeigu dar 

3” už puolimą istorijoje”. Jis reikalauja, j didelis karas neprasidėjo,
Jungtinių Valstijų Pleikų | kad JAV laikytųsi 1956 me-(tai reikia padėkoti Šiaurės 
bazės, kur buvo 109 ameri-.' tų Ženevoje padaryto susi- Vietnamo vyriausybei, kuri

“ ‘ ' tarimo ir nesikištų į Indoki- nepasiuntė savo lėktuvų

žy- j laukia iš ten oro jėgų atsa-

laida — pirmoji laida, sako, 
išjsibaigė. Netrukus knygą 
gausime.
Spausdinama Leono Prūseikos 

rinktinių straipsnių knyga, ku
rią paruošė S. J. Jokubka ir 
J. Mažeika.

Jau išėjo iš spaudos, ir

“atkeršijimas”

kiečiai užmušti ar sužeisti, 
ALDLD nariai tuoj gaus, Ks. 'ir 20 JAV lėktuvų sunaikin- 
Karosienės knyga — “Su tai- ta, bet kas davė teisę JAV 

i. ’> pasiųSf.į jų rnilitarines jėgas 
karui prieš Pietų Vietnamo 
liaudį, didvyriškai kovojan
čią už geresnį gyvenimą ir 
tautinę laisvę? Tegul JAV, 
pagal 1956 metų sutartį, ne
sikiša į Pietų Vietnamo vi
daus reikalus, tai tada ne
bus ant jų militarinių jėgų 
puolimo.

JAV valdininkai sako, 
kad jie nesiekia plėsti karo 
už Pietų Vietnamo ribų, bet

Vietnamo įtvirtintas pozici
jas.

JAV malūnsparniai ir 
karo lėktuvai puolė partiza- į 
nūs. Partizanai tik per vie- j 
na dieną nušovė keturis ma-J 8 dieną susprogimas 
lūnsparnius, vienas JAV Atlanto pakraščio Eastern 
karininkas buvo užmuštas 
ir apie 10 sužeista.

ANTROJI DIDEIĖ 
KATASTROFA

New Yorkas. — Vasario 
virš

nų vidaus reikalus. prieš JAV bombonešius, o
rkos misija aplink pasaulį.' 
Wdosi, knyga jau yra kelyje 
į Ameriką.

Spausdinama Ievos Mizarie- 
nės knyga — “Jaudinanti 
sitikįmai.” Tai knyga apie 
vos kelionę po Lietuvą ir 
susitikimus bei pokalbius 
Lietuvos moterimis.

sa
lė
jos 
su

Šiemet gausime ir antrą ver
tingą d-ro A. Petrikos kny
gą—ALDLD istoriją.

Be to, kaip jau buvo saky
ta, žurnalo “šviesos” redakci
ja paruošė įdomią apie Lietu-1, . .V1 . . v
Vą knygą anglų kalba. ALDLD ; kl^:.rel.S?la,^A'??U° 
nariai ją taip pat gaus.

Abidvi pastarosios knygos 
Spausdinamos Amerikoje.

j ant Šiaurės Vietnamo 1964 
m. iš Tonkino įlankos ir va
sario 7-8 dienomis, jeigu ne

^Taigi šiemet galėsime d i- plėtimą karo?
džiuotis ir džiaugtis knygų 
derliumi. Kinija yra pasirašiusi Že-

Auksinio jubiliejaus progaMr. Džiaugtis, didžiuotis neblo
ga. Bet reikia daryti visa, kad privalome visais būdais tvir
tu mumią galėtų džiaugtis juo tinti savo kultūros tvirtovę,— 
didesnės žmonių masės, kad Lietuvių Literatūros Draugiją, 
mūsų literatūra pasiektų juo įtraukiant jon kuo daugiau 
didesni dąrbp žmonių skaičių, naujų narių.

Senatorius Grueningas, iš ypatingai prieš lėktuvne- 
Alaskos, reikalauja, kad ka-: sius, nuo kurių bombonešiai 
ras Pietų Vietname būtų užpuolė.
baigtas susitarimu prie tai- j Maskva. — TSRS vyriau- 
kos stalo.

Atgarsiai
sybės organas “Izvestijos” 
rašo, kad Į JAV puldamos 
Šiaurės Vietnamą blogina

Paryžius. - Prancūzijos santykius su Tarybų Sąjun- 
yyriausybė ir spauda sako, „a ge(. dieraštis nenustoja 
kad užpuolimas ant Šiaurės vilties> kad bus surastas ke. 
Vietnamo, neveda prie tai- ]jas realistiniam išsprendi- 
kos. Naujas pavojus taikai mui pietryčių Azijos prob. 
tik įrodo, kad reikalinga 
tarptautinė konvencija piet-j 
rytų Azijos reikalais, kurio
je dalyvautų Kinija ir Šiau
rės Vietnamas.

New Delhi. — Indijos 
spauda reik a 1 a u j a, kad 
Vietnamo reikalais tuojau 
būtų sušaukta 
konvencija.

Hanojus. — 
kalbėjo TSRS 
Kosyginas. Jis 
Tarybų Sąjunga, Kinija ir

vyriausybė ir spauda sako,

-«N A.

kos. Naujas pavojus taikai

tarptautinė

Per radiją 
premjeras 

sakė, kad

ga. Bet dieraštis nenustoja

mui pietryčių Azijos prob-

Buenos Aires. — Tūks
tančiai žmonių, daugumoje 
jaunimo, demonstravo prie 
JAV ambąsados, protestuo
dami prieš bombardavimą 
Šiaurės Vietnamo. Jie mėtė 
smalos “bombas” į namo 
sienas.

Londonas. —Anglų moks
lininkas Bertrandas Russe- 
lis smerkia JAV bombarda
vimą Šiaurės Vietnamo.

Maskva.—Virš 2,000 stu-

Maskva. —TSRS siųs sa
vo delegaciją į Ganą, kur 
gegužės mėnesį įvyks Afri
kos - Azijos valstybių kon
ferencija.

Air Lines lėktuvo, kuriame 
žuvo 84 žmonės, tai antra 
panaši didelė nelaimė. 1962 
m. kovo 1 dieną taip pat tik 
pakilęs iš Kenedžio orlau- 
kio lėktuvas užsidegė 
maica įlankoje ir žuvo 
žmonės.

Ja-
95

KURI ŠALIS TURI 
DAUGIAUSIAI ŽMONIŲ?

Daugiausiai gyven tojų 
turi Kinija, būtent 710,000,- 
000. Pirmoji po jos yra In
dija su 450,000,000, trečia 
gyventojais pasaulyje yra 
Tarybų Sąjunga, kuri turi 
225,000,000, ketvirtoje vie
toje — JAV su 198,000,000' 
ir penktoji Pakistanas su 
105,000,000 gyventojų, o In
donezija turi apie 100,000,-. 
000.

dentų, daugumoje Azijos 
šalių demonstravo prie 
JAV ambasados prieš už
puolimą Šiaurės Vietnamo. 
Demonstrantai reikalavo, 
kad JAV ištrauktų militari- 
nes jėgas iš Pietų Vietna
mo ir išdaužė virš 200 am
basados langų.

Pekinas. — Milijonai ki
nų demonstravo protestuo
dami prieš JAV užpuolimą 
Šiaurės Vietnamo. Vien Pe
kine demonstravo virš mili
jonas ir pusė žmonių.

Montevideo. —Virš tūks
tantis žmonių demonstravo 
prieš JAV bombardavimą 
Šiaurės Vietnamo. Demon
strantai akmenimis mėtė į 
ambasados namą.

Havana. — Kuboje įvyko 
demonstracijos prieš JAV 
užpuolimą Šiaurės Vietna
mo. Premjeras Kastro sakė, 
kad JAV' agresija ragina 
visų šalių taikos mylėtojus 
apsijungti kovon už taiką.

Washingtonas. — JAV 
įteikė TSRS ambasadoriui 
protestą prieš išdaužymą 
JAV ambasados namo lan
gų Maskvoje.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė tarėsi su Kini
jos ambasadoriumi pietrytų 
Azijos krizės reikalais.

Santiago. —Susidaužė Či
lės keleivinis lėktuvas ir žu
vo 87 žmonės.

Ekstra
Saigonas.- -Pietų Vietna

mo partizanai išsprogdino 
Jungtinių Valstijų militari
nių žmonių keturių aukštų 
barakus. Tas įvyko Phumy 
srityje, apie 200 mylių į 
šiaurę nuo Saigono. Vienas 
amerikietis užmuštas, 15 
sužeistų ir 24 dingę.

Partizanai visuose fron
tuose pradėjo tofensyvą ir 
jie įveikia Pietų Vietnamo 
valdžios dalinius, nes val
džios kariai nenori kariau
ti.

Apie 50 JAV bombonešių 
ir mūšio lėktuvų vėl bom-v 
bardavo šiaurės Vietnamo 
pasienio miestus. į.

t
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Padidėjęs naujo karo pavojus
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ net trimis atvejais Jung

tinių Amerikos Valstijų lėktuvai pasikėlė nuo lėktuvne
šio ir puolė Šiaurinį Vietnamą. Iš oro bombomis buvo sė
jama mirtis ant miestų ir kaimų. Aišku, jog daug žalos 
padaryta, daug nekaltų gyvybių žuvo. Šitą baisų įvykį 
senatorius Wayne Morse teisingai pavadino “tamsiausiu 
Amerikos istorijoje puslapiu”. Mes su juo sutinkame.

Mūsų vyriausybė bombavimą iš oro Šiaurės Vietna
mo vadina “atsikirtimu arba “atkeršijimu”. Mat, prieš 
tai Pietų Vietname partizanai padarė užpuolimą ant 
Amerikos lėktuvų bazės ir pridarė daug žalos. Už tai kai-

Kas ką rašo ir sako
JAU SENIAI STORAI 
APSAMANOJUSIOS

I >

Smetoniųinkų “Dirva” aną 
dieną skundėsi J

“Ir mūsų’, iŠAvi jos•> visuo
menė negali otehkijitis pa
stangomis, kurios. ribo j asi I

• Iki 1939 metų tik 5,470 
kvadratinių metrų Klaipėdos 
gatvių buvo asfaltuotos. De
bar asfaltuotą. į.284^0 00 kvad
ratinių metrų miesto gatvių ir 
aikščių^ Ęękopątruota 80 gat
vių, kurių, iĮgps ,56 kilometrai. , 

• Miesto dramos teatras per 
___ o__ .......................... v .19 savo veiklos metų pastatė 
užsikonservųvimU’ir tųpčio-' 146 veikalus,^ sUvaidirio 6,000 
jimu vietoje.. Čerpės ir sau-į spektaklių, kuriuos žiūrėjo 
Įėję blizganti skarda keitė 11*^nP}!j0I10 zmomų; . 
šiaudines pastoges, kad ir 
mielą, bet apsamanojusį 
vaizdą. Vertėtų pasižvalgy
ti, ar mūsų visuomeninio 
gyvenimo stogo čerpės ne
pradėjo samanoti.”

| • Mieste yra septynios vie
šosios ir 76 žinybinės biblio
tekos. Jose daugiau kaip mi
lijonas knygų. ’

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIKIAIS klausimais

ATRODO, KAD TĖVAI
STIPRESNI Už DIEVĄ

Kunigų “Draugas” klau
sia:

“Visus tikinčius tėvus ne-
X X. JI *■ AVz-A. AVA* V VI T vi KX W XX [s A A vi vv A. KzV VzV A vz A X VV A | •

tinamas Šiaurės Vietnamas. Sakoma, kad už partizanų 1 J^azai domina klausimas 
žygius Pietų Vietname yra atsakinga Vietnamo Demo
kratinė Respublika. Tačiau nė nebandoma parodyti, kad 
užpuolimas ant Amerikos bazės buvo padarytas iš Šiau
rės Vietnamo teritorijos, arba Šiaurės Vietnamo gink
lais. Visi pripažįsta, kad Pietų Vietnamo partizanai yra 
ginkluoti iš amerikiečių bei vietinių vietnamiečių atim
tais amerikiniais ginklais.

Sutinkame su “The N. Y. Times” praėjusio antradie
nio vedamuoju (editorialu), kuriame nurodomi baisūs, 
dideli pavojai iš susidariusios situacijos dėl užpuolimo 
ant Šiaurės Vietnamo. “Jungtinės Valstijos laipsniškai 
prieina prie to punkto, sako laikraštis, nuo kurio turės 
eiti prie didžiulio susikirtimo su Šiaurės Vietnamu ir su 
Kinija, ar aktyviškai ieškoti diplomatinio klausimo iš
sprendimo, kuris reikštų susitaikymą protingu ir garbin
gu pagrindu”.

Dar toliau: “Vienintele protinga išeitis yra diploma
tinė, tarpt.autinė, politinė, ekonominė. Išeitis nebus su
rasta apsikeitimuose vis smarkesnių ir ‘smarkesnių kir
čių... Gal reikėtų pradėti nuo dar neišbandytos bazės, bū
tent, nuo supratimo, kad amerikiečiai, vietnamiečiai, ki
niečiai ir rusai yra protingi žmonės, kurie pasirengę 
Pietrytinėje Azijoje taikai, arba jau bent* kalbėjimuisi 
apie taiką. Tiesa, reikėtų tam tikrą kainą sumokėti,-būtų- 
laimėjimų ir nuostolių. Bet negalimą daleistį kad diplo
matija jau yra dingęs menas arba mirūs. Į<ąlbą?« ? ’ į 3 b

Taip, niekados negalima dasileisti net tos minties, 
jog kitos išeities jau nebeliko,, kaip tik karinis* pcrsiemi- 
mas, karinis klausimo sprendimas. Mes ;tuo netikime; 
negalime tikėti. . -r. •

Bet dabartinis vedamas kursas, apsikeičiant vis di
desniais ir didesniais smūgiais, veda prie konflikto išplė
timo į baisų pasaulinį karą. Jau turime pareiškimus Ta
rybų Sąjungos ir Kinijos. Jau turime balsą viso socialis
tinio pasaulio ir daugybės nei NATO, nei Varšuvos pak
to kempei nepriklausomų kraštų, kad užpuolimai ant 
Šiaurės Vietnamo veda ir prives prie visuotinio konflik to. 
Jau aišku, kad nei Tarybų Sąjunga, nei Kinija nestovės 
rankas susidėję, kai viena jų puolama. Jos jau yra paža
dėjusios pagalbą apsiginti. Būtų didžiausia doiplomatinė 
neišmintis tikėtis, kad jos leis mūsų lėktuvams sunaikin
ti Demokratinę Vietnamo Respubliką. *

Laikas visiems apie tai pagalvoti. Laikas visiems su
sirūpinti padėtimi. Dar niekados po Antrojo pasaulinio 
karo pasaulis nebuvo atsidūręs tokiam naujo branduoli
nio karo pavojuje.

Tegu tuojau susirenka ir visą padėtį apsvarsto Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba!
.... Tegu tuojau susirenka tos šalys, kurios 1954 metais 
Genevoje sprendė Indokinijos klausimą!

Palaikymui taikos tame pasaulio kampe buvo suda
ryta komisija, kuriai pirmininkauja Tarybų Sąjunga ir 
Anglija. Tegu komisija susirenka ir ieško išeities iš pa
vojaus !

Tegu prabyla visos taikos trokštančios šalys, kurios 
dar tebetyli!

Tegu visame pasaulyje, visuose pasaulio kampuose, 
pakyla tokia galinga audra prieš naujo karo pavojų, jog 
su ja turės skaitytis diplomatai ir vadovai.

O svarbiausia, tegu Amerikos žmonės, kurie irgi ne
nori karo, kurie juk irgi trokšta taikos, prabyla į vy
riausybę, į prezidentą, kad vietoje naujų militarinių žy
gių, vedančių prie išplėtimo karo į Šiaurės Vietnamą ir 
Kiniją, tuojau pradėtų visais būdais ieškoti taikaus klau
simo išsprendimo.

Kad toks išsprendimas yra galimas, apie tai kalba 
visi, kurie su pasibaisėjimu žiūri į branduolinį karą, ku
rie dar nėra atsisveikinę su pasitikėjimu žmogaus protu!

kokia tėvų laikysena pade
da vaikų širdyse pažadinti 
teisingą Dievo supratimą?” 

Labai keistas klausimas.

KLERIKALAMS, MATYT, 
LABAI SKAUDA

Brooklyno pranc i š k o n ų 
“Darbininkas” (vas. 5 d.) 
labai piktai bara tuos, kurie 
mato fašizmo pavojų ir ko
voja prieš jį. Jau nekalbant 
apie komunistus ir jų spau
dą, girdi, ekstremistais “ge
rus amerikiečius” apšaukia 
ir kiti. Skaitome:

Amerikoje kairioji liberaline 
spauda taip pat nelabai var
žosi prisegti “fašisto vardą”

Išeina, kad tėvas, kuris pats tiem, kuriuos ji laiko kažko-
jokio dievo nėra matęs, tu
ri išmokinti vaikus, kad jie 
“teisingą dievą suprastų.” 
Kodėl gi tas pats kunigų 
dievas tuo nepasirūpina?

dėl “nedemokratais,” “ekstre
mistais,” “rasistais,” nors ne
turi įrodymų, kad tie žmonės 
siektų kam nors daryti prie- 

Kai praėjusių prezi-

• T. SĄJUNGOS LAIVAI 
PLAUKS Į KANADĄ
Montrealis. — Kapitonas 

N. N. Malachovas, TSRS 
pasažirinių laivų misistras, 
sako, kad jau galutinai su
sitarta, jog 1966 metais 
tarp Montrealio ir Lenin
grado plaukios tarybiniai 
laivai.
Pirmasis laivas bus “Alek

sander Puškin”, 600 pėdų 
ilgio, 20,000 tonų įtalpos, 
kuris gali vežti 750 keleivių.

Piraeus, Graikija. — Čio
nai mirė Dr. Stojan Gav- 
rilovič, Jugoslavijos Užsie
nio ministro pavaduotojas, 
kuris veikė Jungtinėse Tau
tose.

Washingtonas.—JAV vy
riausybė atsisakė įsileis
ti iš Italijos Luigį N o n o, 
nes jis komunistas. Nono 
planavo atvykti susipažini
mui su Amerikos kultūra.

KLAIPĖDA ŠIANDIEN
Šiomis dienomis visa Lie

tuva iškilmingiausiai atžy
mėjo 20 metų sukaktį nuo 
Klaipėdos išlaisvinimo. “Tė
vynės balsas” patiekia to
kius faktus apie Klaipėdą 
šiandien:
• Prieš karą Klaipėdoje-buvo 

134 smulkios: įmonės; • Pusėje 
j,ų diybo ,v(os ppMęšipitį darbi
ninkų. Didesni fabrikai pri
klausė užsieniečiams-: celiulio
zės-p o pier j aus it! sunerfosfątjo 
H#; B.
utams, Trinyčiai, avalynes, 
d(egtukiį, fabrikas šye^^jns. 
Dąbar smarkiai išpmšti med
vilnės1 vei’pitrio ir1 &uUiittb'' fab
rikai- '“Trinyčiai,’V '‘/Gulbė:” 

'Baltijos laivų■ statykloje sta
tomi didieji traleriai-šaldytū- 
vai . ir .plaukių j anty s dokai. 
Atsirado ' nauji žuvies perdir
bimo,' laivą remonto fabrikai, 
kur dirba po kelis tūkstančius 
žmonių. '
• Klaipėdos jūrų prekybos ir 

žvejybos uostai — rekonstruo
ti, išplėsti. Prieš kelerius me
tus čia įrengta naftos perpy
limo bazė, baigiama moderniš
ka anglies krovimo stotis 1937 
m. Klaipėdos prekybos uosto 
krovinių apyvarta (įskaitant 
tranzitą) — 1.3 milijono tonų. 
Dabar — daugiau kaip 4 
lijonai.
• Pokario metais mieste 

statyta naujų gyvenamųjų 
mų, kurių plotas — 381,304 
kvadratiniai metrai.

šiuo metu gyvenamasis klai
pėdiečių plotas prašoka 700,- 
000 kvadratinių metrų. Vien 
pernai į naujus butus persikė
lė 1,285 klaipėdiečių šeimos.

• 1945 metais buvo viena 
20 lovų ligoninė, 4 gydytojai 
ir 3 medicinos seserys. Da
bar — 352 gydytojai ir dau
giau kaip 1,000 viduriniojo 
medicinos personalo darbuoto
jų. Palyginimui: 1937 metąis 
visame Klaipėdos krašte buvo 
114 gydytojų ir 160 akušerių 
bei medicinos seserų.

• Klaipėdoje dabar yra 11 
vidurinių mokyklų, 2 aštuon
metės, 2 mokyklos-internatai, 
6 pradžios, 5 vakarinės bei 
pamaininės ir viena neakivaiz
dinė mokykla, Kauno Poli
technikos instituto filialas 
su Septyniais šimtais ’ stu
dentų, o be to, jūreivystės mo
kykla, muzikos technikumas, 
septynmetė muzikosQnokykla, 
buhalterinės apskaitos^techni

kumas, medicinos ir prekybos
mokyklos... Vien mokslei
vių — 18 tūkstančių lanko va
karines mokyklas.

• Devyniais miesto marš
rutais kursuoja 60 autobusų, 
kurie per dieną perveža apie 
šimtą tūkstančių klaipėdiečių 
ir jų svečių. Praeitais me
tais miesto transporto pa
jų svečių. Praeitais metais 
metais miesto transporto pa
slaugomis pasinaudojo be tru
pučio 40 milijonų žmonių.

ap- 
hitlerinin-

vartą. 
dento rinkimų metu net sen. 
Barry Goldwater buvo 
šauktas “fašistu,
ku,” ypač komunistinėje spau
doje, tai geriausiai rodė, kaip 
nesiskaitoma su jokia morale.

Kovai su tariamais “fašis
tais” organizuojamas “antifa
šistinis” sąjūdis ir šaukiami 
mitingai. Yra ir lietuvių toks 
antifašistinis komitetas, ku
riam vadovauja Benjaminas 
Kubilius, seniai žinomas savo 
paslauga' M a ąEp v s bolševi
kam. Čia ii; pasirodo tikrasis 
veidas ’ tų “ragangaudžių,” kaip 
liė pravardžiuodavo a .a. sen. 
McCarthy, kuris, uoliai kovojo 
šir kbmuniizmu 'arba raudonuo
ju; fašizmu. ; ■ >

Tas tik parodo, kaip mū
sų, , rlįęfųviškieiįi ^klerikalai 
susigiminiavę su fašistais ir 
naciais. :

APIE PRANCŪZIJOS

Kaip Amerikoje kūrėsi 
pirmoji marksistinė 
.n, i partija

. Marksistinei partijai Jung
tinėse Valstijose kurtis su
sidarė tinkamos sąlygos 
“ilgosios” ekonominės kri
zės laikotarpiu, kuris pra
sidėjo 1873 m. ir tęsėsi 1878 
m. Ekonominė krizė buvo 
smarkiai jaučiama labiau
sia didžiuosiuose pramoni
niuose centruose, kur šim
tai tūkstančių darbininkų 
jau buvo nedarbo paliesti.

Tuo pačiu metu jau vei
kė keletas marksistinių 
klubų. Komunistų klubas 
buvo bene veikliausias New 
Yorke. Jis palaikė ryšius 
su Tarptautine Darbininkų 
Sąjunga (Pirmuoju Inter
nacionalu). O kai Tarptau
tinė Darbininkų Sąjunga 
1872 metais atsikėlė N e w 
Yorkan, Komunistų klubas 
dar daugiau su ja koopera
vo. 1852 metais susikūrusi 
Proletarinė Lyga taipgi bu
vo veikli. Tai buvo loka
liniai marksistiniai viene
tai, bet nacionaline papėde 
tokios partijos dar nebuvo.

1876 m. liepos 18 d. Pir
masis Internacionalas užsi
darė. Tų pačių meti! liepos 
19-23 dienomis Philadel
phijos mieste įvyko mark
sistų konferencija, kurioje 
buvo sukurta pirmoji mark
sistų partija Amer i k o j e. 
Jai duotas vardas: Work
men’s Party of the United 
States (Jungtinių Valstijų 
Darbininkų Partija).

Netrukus partijos skyriai 
susikūrė -.visuose didžiuo
siuose miestuose. Partijos 
šaukiami' masiniai mitingai 
Visuomet buvo sėkmingi: 
kai kada jie turėdavo nuo 
10 iki 20 tūkstančių dalyvių. 
Partijos organizatoriai-kal- 
bėtojai perkeliavo skersai ir

PREZIDENTO TIKSLUS į išil£ai vis^ Ameriką ir vi-

mi-

pa- 
na-

isuomet turėjo pasisekimo. 
Partijos leidžiamas laikraš
tis “The Labor Standard” 
plačiai buvo skaitomas.

Pirmieji marksistinės par
tijos metai davė gražių 
vaisių. Amerikos marksis
tai galėjo ir tuo pasidi
džiuoti, kad jų partija bu
vo antroji marksistinė par
tija visame plačiame pasau
lyje. Ji susikūrė vienais 
metais vėliau už Vokietijos 
marksistinę partiją, susikū
rusią 1875 m. Vėliau pra
dėjo kurtis marksistinės 
partijos ir kitose šalyse.

Netrukus išsivystė frak
ciniai kivirčai ir daug Dar- 

Jo planas neutralizuoti Pie- bininkų partijai pakenkė.

Visaip aiškta&mas ir dis- 
kusuojamas 'Brancūzijos 
prezidento De Golio nusi- 
statyrtias, kdris, kaip žinia, 
dažnai kertafei su Jungtinių 
Valstijų politika. Tai ko gi 
De Golis siekia? Ko jis no
ri? Cricagoš “Vilnis” tą 
De Golio nusistatymą api
būdina šitaip:

Sudaryti savą nepriklauso
mą gynybos jėgą.

Ateityje Europa turi būti 
militariniai ir ekonominiai ne
priklausoma nuo JAV.

Pakeisti NATO bloką, kad 
jis tarnautų Europai, o ne 
JAV.

Ar De Golis to atsieks, ar 
ne, bet jo veiksmai silpnina 
JAV poziciją Europoj.

tinį Vietnamą jau gerokai pa
žeidė JAV poziciją ten.

De Golio siekis, žinoma, ne 
silpninti Vakarų poziciją, bet 
stiprinti Prancūziją. Vakarų 
pozicija tuo silpninama, nes 
Prancūzijos interesai grumia
si su JAV interesais. Iš to iš
augo skirtingos politikos, vedą 
prie nesutikimų;

De Golis, taipgi siekiasi va
dovaujamo vaidmens Europo
je, nori nustelbti Britaniją, 
visai atsipalaidoti nuo JAV 
užsienio politikos.

Dar galima pridėti ir tą, 
kad Prancūzijos pozicija ir 
Jungtinėse Tautose prie
šinga Amerikos politikai. 
Kaip Tarybų Sąjunga ir 
visi socialistiniai kraštai, ji 
atsisako mokėti nelegališ- 
kai Asamblėjos uždėtus spe
cialius asesmentus. Kol kas 
visos pastangos keisti De 
Golio nusistatymą buvo 
veltui.

Lisbdnas. — Apie 2,000 
studentų demonstravo prie 
teismabučio, Iriame buvo 
teisiami šeši, komunistai.

Smarkiausiai peštasi dėl 
dalyvavimo politinėje veik
loje. Pirmasis partijos sek
retorius Phillip Van Pat
ten spyrėsi, kad partija nie
ko nepaisant visur statytų 
į valdiškas vietas savo kan
didatus, o Markso sekėjai 
laikėsi tos nuomonės, kad 
pirmiausia reikia kandidatų 
statymui sudaryti prielan
kias sąlygas, būtent, sukurti 
unijų veikimo bazę, gauti 
unijų pritarimo, tik tada 
statyti kandidatus. .

Kivirčai už poros metų pa
siekė klimaksą. Partija nu
sitarė pakeisti savo vardą į 
Socialist Labor Party ir ne
paisant nieko, statyti savo 
kandidatus į valdiškas vie
tas. Tuomet nemažai įžymių 
marksistų iš partijos pasi
traukė ir persimetė į uniji
nę veiklą, į parimsimą ba
zės politiniam veikimui.

Kitu kartu teks parašyti 
apie Socialistų Darbo Parti
ją ir jos veiklą.

Philadelphia, Pa.
Circuit Breacer kompaąM 

jos darbininkai, priklausG 
Pranašauja Vak. Vokietijai Electrical Switchgear uni-

fašistinę diktatūrą jai, streikuoja. Kompanija 
v . . TT , Įsako, “streikas nelegalis”.Bene žymiausias Vakarų 1 _____

Vokietijos dvasiškis pasto
rius Martinas Niemolleris Dr. Luther King ragina 

. , negru mokytojus Philadel-pranašauja, kad Vakarų hij -e balguoti už Federa. 
Vokietija eina prie fasisti- tion of Teachers uniją 
nes diktatūros, kuri galin- ąpl_qįq
ti būti žiauresne ir už Hit
lerio diktatūrą*

Savo bažnytiniame žur
nale “Stime de Gemeinde” 
pastorius išdėsto, kad Ade
nauerio politika, kurią pa
laiko ir dabartinis kancleris 
Erhardas, jau duoda re
zultatus: Vakarų Vokietija 
pilnai apginkluota geriau
siais ginklais ir pasinio jusi 
sukurti naują ir dar baises
nį karą. Socialdemokratų 
partija r ‘h’tarinei politikai 
visai nesudaro tinkamos 
opozicijos, kuri galėtų fa
šistinei diktatūrai pastoti 
kelią.

Pastorius Niemolleris bu
vo griežtas Hitlerio priešas. 
Koncentracijos stovy k 1 o įp 
išbuvo 8 metus. Tik kadai 
pasibaigus jis buvo išlais
vintas.

Dvi agentūros bus atida
rytos Philadelphijos apylin
kėje 40,000 jaunuolių moky
mui amatu.

23 užsienio valstybių vir
šininkai lankėsi Philadel- 
phijoje apžiūrėti Šio miesto 
industriją. Ji

Antanas Rimgaila mit’ė 
sausio 23 d. Buvo pašarvo
tas Begenio šermeninėje. 
Palaidotas Holy Cross ka
pinėse.

Gub. Scrantonas reika
lauja $15.6 milijonų Penn- 
sylvanijos mokykloms.

1915 metais buvo suorga
nizuota Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija.

. j Šiemet minime 50 metų ju- 
Visą laiką jis priešinosi! biliejinę sukaktį. Organiza- 

Vakarų Vokietijos ginklavi-'. cįjos 
milKi Jie* nvinino ■minmn. I n...ill LA 1 KJ A • Cz a a* * w **v>»va**v j

nes, kad prie dabartinių 
aplinkybių, kuomet tikrajai 
antifašistinei opozicijai ne
leidžiama viešai veikti ir 
kandidatus statyti, reikėtų 
boikotuoti sekantas parla
mentarinius rinkimus ir tuo 
pareikšti tvirtą reakcijai 
protestą.

iniciatorius Leonas
Jis prieina nuomo-i Prūseika miręs, mirė ir kiti

J : ! j ’ *

Mojasi deportuoti Ispanijos 
respublikos gynėją

Nemažai amerikiečių vy
ko Ispanijon demokratinei 
respublikai ginti. Jų tarpe 
buvo ir Juozas Shermanas. 
Kaip Shermanui, taip ir 
daugeliui kitų teko slaptai 
iš Jungtinių Valstijų vykti 
karo frontan. Shermanas 
grįžo Amerikon 19 38 me
tais.

Iki 1961 m. Shermanas 
ramiai Jungtinėse Valsti
jose gyveno. Aktyviai jis 
veikė siuvėjų unijoje ir ki
tose visuomeninėse organi
zacijose. Tačiau 1961 m. 
senatims Internal Security 
subkomitetas pareikalavo 
imigracijos tarnybos Juo
zą Shermaną tyrinėti. Na, 
ir prasidėjo jo persekioji
mas už tai, kad jis nelega
liai išvykęs Ispanijon ir 
taipgi nelegaliai atgal grį
žęs. Dabar jau pasinio ta jį 
deportuoti.

1920 m. jo motina atsi
vežė iš Lenkijos jį ir dar 
4 mažyčius vaikus. Jis tuo 
metu turėjo tik 14 metų 
amžiaus. Mažai jam teko 
mokytis, nes reikėjo padėti 
motinai užlaikyti šeimą. 
Jis gavo darbą siuvėju ir 
tuoj įsirašė siuvėjų unijom 
Ekonominės krizės metu jis 
darbavosi tarp bedarbių, 
organizavo juos į bedarbių 
tarybas. Karo metu jis kuo 
galėdamas prisidėjo prie fa
šistų sumušimo.

Niekur J. Shermanas nėra 
įstatymams prasižengęs, jei 
neskaityti to, kad jis slaptai 
vyko Ispanijon demokrati
jos ginti, Hitlerio ir Muso
linio fašistams kelią pasto
ti. Todėl Shermanas už
sitarnavo didžiulės pagar
bos, o ne deportavimo.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas jį gina 
nuo deportacijos. Prašo vi
suomenės pagalbos.

veteranai.
Per 50 metų kuopos su

rengė šimtus kultūrinių pąį 
rengimų, p a r e m d a m o s 
tūkstančiais dolerių mūsų 
judėjimą. Išleido 72 knygas. 
Palmerio laikais šimtai 
narių nukentėjo. Makartiz- 
mo siautėjimo laiku nema
žas skaičius narių pasitrau
kė.

Bet yra daug narių, kurie 
priklauso nuo organizacijos 
susiorganizavimo. > ■

Mes, ’ philadelphiečiai, at
žymėdami organizacijos su
kaktį, kovo 14 d. rengiame

Bus antrą valandą. Jei bus 
sugrįžusi K. Petrikienė iš 
Lietuvos, kviesime ją pasa
kyti kalbą. Prašome pasižy
mėti dieną, būti parengime^ 
Pagerbsime organizaciją ^ir 
jos darbuotojus.

Dr. Whittier, viešųjų mo
kyklų superintendentas, sa
ko, (kad 1964 metais išmuš
ta mokyklų langų vertės 
$240,000.

Važiuotės darbininkų 
unijos lokalas 267 pasirašė 
dviejų metų kontraktą su 
Red Arrow kompanija, pa
keliant algas 20 centų va
landai. Nariai sutartį užgy- 
rė. Kompanija, sako, pakels 
važiuotės fėrą.

Valstijos biudžetas seka
miems metams $1,.26 bilijo
nai, jeigu seimelis užgirs. 
Philadelphia gaus $158 mili- * 
jonus. i

Ona Bražas mirė sausio 
25 d. Buvo pašarvota Kava
liausko šermeninėje. Palai
dota Holy Cross kapinėse.

Pilietis

Lens. Prancūzija.—Ang
lies kasykloje įvyko sprogi
mas ir užmušė 21 anglia-

Paryžius. — Vasario 2 d. 
buvo palaidotas generolas 
M. Weygandas, kuris išgy
veno 98 metus/

Bona. — Daugiau vokie
čių savanorių išvyko į Kon-^ 
gą karui prieš tos šalies 
liaudiečius.

2 p.-Laisvč (Liberty)—Penkt, vasario (Feb.) 12, 1965



Iš “Laisves” redakcijos prune
(Suvažiavimas įvyko 1965 m. vasario 7 d. “Laisves”

Štai ir vėl susirenkame į savo metinį suvažiavimą. 
Smagu, miela matyti veidus, paspausti rankas draugų 
ir draugių, kurie rūpinosi ir tebesirūpina mūsų laikraščio 
“Laisvės” reikalais. Žinau, kad laikraščio reikalais rū
pinasi ne tik tie, kuriems sąlygos leidžia suvažiavimuose 
dalyvauti. Yra šimtai veikėjų, kurie labai nortėų šian
dien čia būti, bet tobs ir kitos aplinkybės neleidžia.

Sveiki, mieli draugai ir draugės! Ką gi mes pir
miausia turėtume mūsų diskusijose aptarti?

Pirmiausia: pačius didžiausius dalykus, kurie liečia 
visą mūsų šalį, jos darbo žmonių gėrį ir sielvartus. 
Žvilgterėkime, kas buvo pernai, kokiais rūpesčiais “Lais
vė” sielojosi, apie ką ji daugiausiai rašė, rodydama žmo
nėms kelią, teikdama patarimus.

Patys svarbiausieji dalykai bus buvę šie:
1. JAV Kongresas priėmė Pilietinių Teisių Įstatymą, 

jpripažįstantj negrams žmogaus teises. Einant tuo įsta
tymu, apie 20 milijonų JAV negrų turį teisę gyventi,
lįur jie nori, turi lygią teisę su baltaisiais mokyklose, 
viešosiose valgyklose, traukiniuose, lėktuvuose, autobu
suose, darbe, viešose pasilinksminimo vietose. Ir svar
biausia: patvirtinta negrams teisė balsuoti—rinkti valdi
ninkus bei įstatymdavius. Dėl šio įstatymo pravedimo 
milijonai žmonių kovojo—didvyriškai kovojo ypatingai 
patys negrai. Mūsų laikraštis griežtai pasisakė už šio 
įstatymo Kongrese pravedimą.

2. Praėjusiais metais įvyko prezidentiniai rinkimai.
Juose JAV žmonės kirto smūgį į birčistų kontrolę pa
tekusios respublikonų partijos kandidatui prezidento vie
tai—Goldwateriui, atkakliam karo šalininkui, rasistų - 
fašistų-kuklukslanininkų remiamam, finansuojamam, vi
saip garbintam. Tai buvo milžiniška Amerikos žmonių 
demonstracija prieš fašizmą ir karo šalininkus. Nors 
Lyndonas Johnsonas ir Hubertas Humphrey nebuvo dar
bo žmonių išstatyti kandidatai, — jie buvo Demokratų 
partijos nominuoti,—tačiau jų išrinkimas—prezidento ir 
viceprezidento vietoms—skaitomas mlžinišku lamėjimu. 
a® .

Mūsų laikraštis uoliai dalyvavo šioje kovoje, id vy
riausias mūsų šūkis buvo: “Nugalėti Goldwaterį!” Ir 
tai amerikiečiai balsuotojai padarė. Abiem suminėtai
siais reiškiniais galime ddžiuotis kartu su visa JAV 
liaudimi.

Bet kas toliau? Kokie uždaviniai stovi prieš mūsų, 
vadinasi, prieš visos JAV liaudies, akis?

Rinkiminės kampanijos metu, taip pat “State of the 
Union” kalboje Kongrese prezidentas Johnsonas davė 
Amerikos žmonėms daug gražių pažadų. Tur būt joks 
kitas šalies prezidentas niekad tokios gausos vilčių ne
buvo pabėręs, kaip prezidentas Johnsonas.

Jis žadėjo ir žada Amerikos žmonėms pasaulinę tai
ką. Jis žada vesti kovą su skurdu—mūsų šalyje. Teisin
gai sakė prezidentas: Apie 30-35 milijonai mūsų krašto 
žmonių gyvena didžiuliuose trūkumuose: nedavalgę, 
prastai apsirengę, lindi lūšnynuose. Jis stoja už tai, kad 
skurdas būtų panaikintas, kad JAV žmonės gyventų 
žmoniškai.

Daugiau: prezidentas Johnsonas skelbia padaryti 
•^Jungtines Valstijas Didinga bendruomene (Great Socie
ty) — bendruomenę, kurioje kiekvienas gyventojas bū
siąs viskuo aprūpintas, kurioje visur žydėsią gėlės, ža
liuosią parkai,—sirpsiąs gerbūvis, laimingas gyvenimas.

Ar taip iš tikrųjų ir bus? Abejojame. Kapitalistinė
je santvarkoje tai neįmanoma. Štai prezidentas pasiūlė 
Kongresui sekamų metų biudžeto projektą, ir ką gi ma
tome? Biudžeto suma—apie 100 bilijonų dolerių ($99.7), 
ir iš tų pinigų “didingajai bendruomenei” teskiriama 
tik apie trys bilijonai ir 600,000, o daugau kaip pusė 100 
bilijonų dolerių turį būti išleista “apsgynimui,” ginkla
vimuisi !

Aišku, kad tokiu keliu eidamas, didingosios bend
ruomenės prezidentas nesukurs.

Taip, amerikiečiai privalo kovoti ir kovos už ne
darbo panaikinimą, už skurdo eliminavimą. Kovoti rei
kia už Medicare įstatymo pravedimą tuojau, šiais me
tais. O kai dėl pasaulinės taikos išlaikymo žemėje,—pir
miausia reikia baigti karą Pietų Vietname, kaip siūlo 
tokie vyrai, kaip senatorius Morse ir kiti. Neklausyti 
Niksonų, kurie reikalauja pradėti karą prieš Šiaurėj 
Vietnamą, kadangi tai vestų mūsų šalį į pasaulinį termo'- 

, + branduolinį karą.
Neturime jokios moralės teisės laikyti mūsų karius 

Pietų Vietname, kur vyksta pilietinis karas, kur žmo
nės kovoja už laisvę ir šviesesnį rytojų! Deja, šiandien 
telegramos praneša, kad JAV bombonešiai jau pradėjo 
sėti bombas Šiaurės Viėtname.

O kaipgi su Pilietinių teisių įstatymo pravedimu 
gyveniman?

Įstatymas geras, bet rasistai atsisako jį priimti, jo 
klausyti. Ir tai ne tik pietinėse valstijose, kur vyrauja 

'diksikratai — Mississippyje, Alabamoje, Georgia, ir kt. 
valstijose. Taip yra ir šiaurės rytinėse valstijose, net ir 
mūsų pačių mieste—Niujorke. Matote, kas darosi dėl 
segregacijos panaikinimo mokyklose!

laikraštis griežtai stoja už tai, kad pilietinių 
i visur būtų įgyvendintas sulyg raide, 

; kad jis neliktų tik popieriuje.
O pas mus, lietuvius, — ar mes pilnai įsisąmonino

me tuo, ką reiškia pilietinių teisių įstatymo gyveniman 
pravedimas? Reikia pasakyti, kad dar ne vienas ir pas 
mus, užguitas rasistinės propagandos, galvoja, kad ne- 

■ ~ verta milijonams negrų duoti pilnas teises.
Praėjusių metų rugsėjo mėnesį Niujorke, sukurstyti 

rasistų, kai kurie baltieji pradėjo triukšmauti dėl seg
regacijos panaikinimo mokyklose. “Laisvėje” buvo įdė-

Šimo dalininkų suvažiavimui
tas straipsniukas su pasakymu, kad tokie baltųjų tėvų 
“žygiai” daro sarmatą visam mūsų miestui.

Į tai atsiliepė vienas mūsų skaitytojų, žinoma, pa- 
: vardės nepasirašydamas, laišku, ir jis tokį perlą mums 
pasakė: “perdaug einate už juodukus, vėliau turėsite 

j prašyti paramos pas juodukus; balti jau Jums visiškai 
i negeri, anie geresni...”

Ar gi tai tiesa? Žinoma, ne! Laiško autoriui ir ki
tiems panašiems pasakysime: mes “neiname už juodu- 
kur,” mes tik skelbiame tai, kas būtinai reikia skelbti, 
jei norime, kad visi JAV žmonės susilauktų gražesnio, 
šviesesnio rytojaus. Dvidešimt milijonų negrų negalės 

j visuomet būti pavergti, beteisiai. Jeigu pilietinių teisių 
įstatymas nebus įgyvendintas, tie milijonai anksčiau ar 
vėliau sukils. Matote, kas šiandien darosi Alabama vals-

Juo greičiau negrai gaus pilnas žmogaus, piliečio 
teises, tuo bus geriau visiems darbo žmonėms—ypatingai 
sveturgimiams. Už pilnas pilietines negrams teises pasi
sakė šalies Aukščiausias Teismas, pasisakė Kongresas, 
pasisakė prezidentai Kenedis ir Johnsonas. Tai kaip gi 
liaudies laikraštis,, toks, kaip mūsų “Laisvė,” tūri į tai 
reaguoti?!.. (

Dėl baisios negrų priepsaudos, dėl persekiojimo, dėl 
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tų “žygių” Konge, JAV vardas baisiai nukentėjo ne tik 
Afrikoje, kur išdygo daugybė negrų nepriklausomų vals
tybių, o ir Azijoje, ir socialistiniuose kraštuose. Mums, 
kaip amerikiniams piliečiams, turėtų rūpėti, kad mūsų 
šalies vardas būtų pakeltas, kad agresingi elementai, 
kapitalistai ir rasistai būtų suvaldyti, 
ryti liaudis, organizuoti darbo žmonės, 
stovime ir kovojame!

Apie mus pačius

i . Mūsų laikra 
' teisių įstatymas 

knd lis neliktu

Varšuvos šiokiadieniai
(Specialiai “Laisvei”
Varšuvos paminklai

archyvai ir daugiaaukščiai 
garažai automobiliams. Vi
sos parduotuvės, kurios bus

nas vyriausias miesto pia- 
gistras mirė, o antras pats 
rezignavo nuo pareigų, spe
cialiai kamisijai betyrinė
jant suktybes. Gubernato
rius W. Scrantonas kvietė 
net 5 advokatus apsiimti 
magistro urėdui, bet visi 
atsisakė. Viena, metinė alga 
$12,500 esanti per maža, o 
antra, magistrai turi nu-

Sausio 17 d. Varšuva pa- atidarytos dabar statomuo- 
žymėjo dvigubą jubiliejų: i se daugiaaukščiuose 
20-ąsias išvadavimo ir 700- muose, i 
ąsias įkūrimo metines. Ju- sandėlius. Jiems tiesiamos 
biliejaus proga atidengtas tikros gatvės, 1 “ \ “ 
700 metų sukakties pamin- minės, kad būtų galima be 

pertraukos gabenti prekes kentėti daug šmeižtų nuo 
į parduotuves.

Tarchominas — Lenkijos 
antibiotįkų tėvynė

Pirmasis lenkiškas penci- 
linas, po to streptomicinas 
ir pagaliau, ilgai veikiantis 
insulinas — toks stambiau
sio Lenkijoje Tarchomino 
farmacijos kombinato (prie 
Varšuvos) 20 metų darbo 
rezultatas. Jo šlovę rodo 
toksai faktas, kad Anglijos
— penicilino tėvynės — li
goninėse dabar naudoja
mas penicilinas iš Tarcho
mino.

80 tonų antibiotikų kas
met pagamina Tarchomino 
kombinatas. Iš tokio kiekio 
galima pagaminti 500 mi
lijonų tablečių. Įmonės pro
dukcija eksportuojama į 60 
pasaulio šalių.

Tarchomino kombinatas, 
kuris dabar gamina dau
giau kaip 150 pavadinimų 
praparatus, pradėjo serijo
mis gaminti naujus vaistus
— antibiotikus veninėms in
jekcijoms ir sintetinius an
tibiotikus. Tačiau kombina
to farmacininkų pasididžia
vimas — ilgai veikiantis in
sulinas. Tokio

Mas pagal profesoriaus Ma- 
reko Leikamo projektą. 48 
metrų spalvotos mozaikos 
“vaivorykštės lankas'” bus 
pastatytas prie Sasų parko. 
Šis paminkąs — 25-asis 
Varšuvoje.

Dabar sostinėje yra 7 pa
minklais daugiau, negu 
prieš karą. Antrojo pasau
linio karo metais juos išti
ko toks pat likimas, kaip ir 
miestą bei jo gyventojus. 
Išliko nedaugelis, jų tarpe 
vienas seniausių paminklų

militarinių veiksmų pietryčių Azijoje, dėl neseniai atlik-1 Janui Sobieskiui, pastaty-
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Tai gali pada- 
Ir mes už tai

1958 metų laisviečių suvažiavime buvo nutarta 
“Laisvę” leisti du kartu per savaitę. Septynerių metų 

s patyrimas aiškiausiai parodė, jog tai buvo geras nuta
rimas.

Mūsų laikraštis pagerėjo turiniu, sutvirtėjo materia
liai. Ar dėl to nukentėjo mūsų judėjimas? Žinoma, ne!- 
“Laisvė” šiandien padengia visus mūsų judėjimo būti
nus reikalus.

Kalbant apie bendradarbius: korespondentų turime 
ir jais didžiuojamės. “Laisvė” vis dar tebėra vieninte
lis JAV lietuvių laikraštis, kuriame telpa daugiausia ko
respondencijų iš įvairių lietuvių kolonijų. Koresponden
tų pavardžių čia neišvardinsiu, kadangi tūli jų rašo sla
pyvardžiais. Turime nuolatinių straipsnių rašytojų — J.

• Grigiškis, d-ras A. Petriką, Pregresas, I. Vienužis ir kt. 
Didelė, nuoširdi jiems padėka. Lai jie būva vjjri sveiki 
ir terašo, kaip rašę!

Turime eilę gerų bendradarbių Lietuvoje: žurnalis
tų, poetų, rašytojų. Čia jų visų neįvardinsiu. Užteks 
paminėti vieną—J. Paliukonį, kuris mums nuolat, per 
pastaruosius penkerius metus, rašė ir teberašo. Tai pir
maeilis žurnalistas ir rašytojas! Tai bendradarbis, ku
rio raštai paliečia kiekvieną iškilusį svarbesnį klausi
mą. J. Paliukonis — ilgametis žurnalistas ir rašytojas. 
Jis ne tik talentingas, o ir daug žino. Jo “Krislus iš 
Lietuvos,” jo ilgesnius straipsnius patariu kiekvienam 
skaitytojui atidžiai skaityti. Gyvuok, melasis J. Pa
linkom, ir rašyk!. .

Dėkojame jam, dėkojame visiems kitiems plunks
nos darbininkams Lietuvoje už nuoširdžią kooperaciją.

Redakcijoje mes dirbame trise—A. Bimba, D. M. Šo- 
lomskas ir R. Mizara. Retkarčiais su vienu kitu kores
pondentu (tokių maža) tenka truputėlį pasiginčyti (per 
laiškus). Atsitinka, kad įvyksta ir pas mus paklaidėlių— 
dažniausiai techninių. Už tai visų bendradarbių atsipra
šome.

Visą “Laisvės” kolektyvą šiuo metu sudaro, be re
dakcijos darbininkų: Pr. Buknys, L. Kavaliauskaitė, M. 
Grigas^ S. Večkys, S. Sasna, P. šolomskas ir N. Ventienė 
(pastarieji du dirba dalį laiko).

Antano Bimbos byla dėl nupilietinimo
".....

Dar praėjusių metų laisviečių suvažiavime mes kal
bėjome, kad JAV Justicijos departamentas užpuolė An
taną Bimbą, ryždamasis jį nupilietinti. Mes tuomet ir 
rašėme, ir sakėme, jog šis pasimojimas yra neteisingas, 
jog jis daromas politiniais išskaičiavimais. Ir mes vie
šai sakėme, kad A. Bimbos pilietybę ginsime visais bū
dais. Nes, jei Justicijos departamentui pavyktų A. Bim
bą nupilietinti, tuomet jis veikiausiai pultų ir kitus sver 
turgimius žurnalistus, kovojančius už taiką, už šviesesnį 
liaudžiai rytojų. Praėjusių metų suvažiavimas, atsime
name, rezoliucijoje atsišaukė į pažangiąją JAV lietuvių 
visuomenę, kad ji stotų talkon A. Bimbai pilietybę ap
ginti.

Balsas nebuvo tuščias. Greit po to. Niujorke susi
organizavo specialus Komitetas A. Bimbos pilietybei

na
tures požeminius

tiktai pože-

besibylinėjančių piliečių.
Tad gubernatorius pasky- . 

re magistrais tik papras
tus politikierius, kurie nie
ko apie teises nenusimano. 
Bet jie bus teisėjais.!

Pregresas

tas 1788 metais. Seniausias 
Varšuvos paminklas — jam 
320 metų — tai Zigmunto 
III kolona, iškilusi prie į- 
važiavimo į senąją miesto 
dalį — Stare Miasto.

Požeminis centras
Netgi senieji Varšuvos 

gyventojai nežino, kad 
priešais kultūros ir mokslo 
rūmus, kur dabar išaugo 
nauji 24 aukštų namai, 
Maršalkovskos gatve ku
riamas 500 metrų ilgio po
žeminis Lenkijos sostinės 
centras su sava komunika
cijų sistema, savo “gatvė
mis” ir “daugiaaukščiais” preparato
pastatais. Po svarbiausiąja)pakanka suleisti tik vieną 
sostinės magistrale pasta- kartą per parą, 
tyti didžiuliai požeminiai Rep.

Šen ir ten pasidairius
Šių metų “Laisvės” Nr. 

5 tilpo labai svarbus ir gir
tinas centro komiteto krei
pimasis į LLD narius ir 
laikraščio skaitytojus dėl 
išleidimo anglų kalba kny
gos antrašte: “Lithuania 
Past and Present” (Lietuva 
praeityje ir dabar). Tai 
šventa tiesa, kad mes pra
žiopsojome daugelį metų to
kios knygos išleidimui. Mū
sų priešai—“veiksniai” 
atveju daug apdairesni, jie 
daug anksčiaiu pasiskubino 
“informuoti” amerikiečius 
apie tarybinę Lietuvą, iš
kraipydami tikrovės faktus.

Ar kas nors girdėjo, kad 
Kongreso paskirtas ragan- 
gaudžių komitetas būtų ap- 
klausinėjęs šalies aršiau
sius priešus — kuklukskla- 
niečius, birčistus ir kitaip 
pasivadinusius nacius? .Aš 
dar negirdėjau! Tas komi
tetas dažniausiai persekio
ja pasaulinės taikos dar
buotojus, pažangesnių uni
jų vadovus ir komunistus, o 
tų, kurie visiškai nesiskaito 
su šalies pagrindiniais įsta
tymai^ nei žmoniškumo 
to, negirdi.

buitis nei kiek nepasikeitė... 
Nors buvo daug žadėta. | 
Tūkstančiai vis tebegyvena 
tirštai susikimšę geto lau
žynuose, įvairių pramonių 
darbdaviai gudriai apeina 
įstatymus, priimdami į dar- 

, bus tik baltuosius darbinin
kus.

Komercinė spauda triukš
mingai katutes plodama, di- 

tuo džiuojasi mūsų vyriausybė 
stebėtinu žygdarbiu atsili
kusiuose kraštuose žmonių 
švietimu ir kultūrinimu. 
Mat, ji pastaruoju laiku 
dvigubai padaugino jaunuo
lių kiekį, kurie sudaro taip 
vadinamą “Taikos korpu
są”.

Būdinga, vienas negrų 
veikėjas pasakė: Mūsų vy
riausybė siunčia taikos kor
pusus, kur jų visiškai ne
reikia. Bet ji pamiršta savo

Mahanoy City, Pa.
Mirė Petras šliužas

Mahanojaus ir apylinkės 
lietuviams gerai žinomas 
drg. Pranas Šliužas, jau
natvėje daug dirbęs lietuvių 
organizacijose ir daug joms 
aukojęs, mirė vasario 1 d. 
Liūdesyje paliko savo šei
mą ir daug draugų ir pažįs
tamų. Mes jam tik galime 
sakyti: Ilsėkis ramybėje, 
o jo šeimai — ramintis liū
desio valandoje.

Pranas Šliužas atvyko į 
šį kraštą 1904 metais. Tuoj 
Po atvykimo vedė Marijoną 
StUčkutę. Abu iš Lietuvos 
nub Čekiškių, Kauno guber
nijos. Su visais gyveno 
gražiai ir visą laiką išgyve- 

i no šiame miestelyje. Susi
laukė puikios šeimos. Buvo 
biznyje 39 metus. Liga kan
kino jį tūlą laiką, per pas
kutinius kelis mėnesius lin
ko į blogąją pusę, ir šian
dien jau neturime gero 
draugo, su kuriuo daugiau 
jau nesusieisime.

Šliužas susilaukė keturių 
dukterų — Anos, Magdale- 

, nos. Marijonos ir Evelinos 
ir trijų sūnų—Jono, Prano 
ir’ vėliau Bronislavo, kuris 
žuvo antrajame pasaulinia
me kare. Jo žuvimas tė
vams buvo didelis širdies 
skausmas, o dabar visa Pra
no šeima ir draugai turime 
pergyventi skaudų smūgį 
dėl jo mirties.

Sūnūs ir dukros turi pui
kias šeimas ir puikiai gyve
na — vieni toliau, kiti čia 
netoli nuo tėvų, ir jie su
teikė mamytei pagalbą tė
velio ligos metu — daugiau 
poilsio valandų.

Našlei Marytei ir jos šei
mai reiškiame gilią užuo
jautą liūdesio valandoje, o 
Tau, Pranai, linkime ramios 
amžinybės.

Kita nelinksma žinia su
krėtė Konstanto Matulevi
čiaus šeimą, jų gimines ir 
draugus. Vasario 4 d. pri
siėjo išvežti drg. Ciciliją

šalies valstijas - Mississip- Matulevičienę į Locust Mt.
pi, Alabama, Georgia ir ki
tas, kukluksklanistais, bir- 
čistais tirštai apgyventas, 
kur labiausiai reikalinga 
pasiųsti taikos korpusus 
sužvėrėjusiu elementų pa
mokymui žmoniškumo.

ligoninę, Šenadory, kur gy
dytojai ją peregzeminuos,. 
ir gal netrukus vėl pasima- 

į tysime. Linkime Matulevi
čiams laimės jų gyvenime ir 
dar daug kartų susitikti 
mūsų parengimuose, kaip ir 

šiol.

Negrai žūtbūtinėje kovo
je, reikalauja, kad baltieji 
ir juos pripažintų žmonė
mis. Filadelfijos negrai 
ruošiasi prie dar didesniųginti. Jis atsikreipė į visuomenę materialinės pagalbos < LU(; .. 1 p e d

bylai vesti teismuose Žmonės gausiai aukojo Ir šiuo i įstojimų negu buvo 1964 
metu A. Bimbos advokatai darbuojasi, ruošiasi teismi- h®P°s pabaigoj. Negrų 
niam procesui, kuris, be abejonės, turės įvykti šiemet, vadai sa o, ad jie paza- 
NTipVci ripcrnli miRnrPR hpf. ipi ii.R ^alS nebegali gyventi. P O

Mūsų pažangioji liaudis 
gėrisi skaitydama žurnalą 
“Šviesą”. Ne už ilgo mūsų 
nariai dar labiau pralobs 
literatūra, gavę dvi puikias 
knygas. “Vilnies” išleistas 
šių metų kalendorius irgi 
pilnas gerų įdomių straips
nių ir informacijų.

Filadelphijoj pasidarė 
sunku gauti magistrus. Vie-Nieks negali pasakyti, ką teismas nuspręs, bet jei jis _. . , -. v.

padarys neigiamą A. Bimbos pilietybės atžvilgiu spren- PraeJuslU metų riaušių, jų 
dimą, tuomet bus apeliuota į aukštesnįjį federalinį teis- ..................... -...... - a
mą. Pasitikime, kad visuomenė rems šį reikalą ir ateity.' Dėl mirimų mes bėdavojame vyriausiai dėl to, kad žino- 

' me, jog su senosios kartos mirimais, išsisemia palaips
niui mūsų pažangaus lietuviškojo judėjimo rezervuaras.

Praėjusiais metais mirė nemaža gerų mūsų bičiulių Tą rezervuarą jaunesniais papildyti dabai mums sunku! 
ir skaitytojų, žmonių mirimas nėra joks stebuklas: kas j Praėjusiais metais netekome labai įžymaus mūsų 
gema, tas turi ir mirti—anksčiau ar vėliau. Daugelis spaudos bendradarbio Boleslovo Pranskaus - žalionio, 
mūsų žmonių jau pagyvenę—kalbu, žinoma, apie senąją mirusiojo Vilniuje.
mūsų kartą, atvykusią į šią šalį prieš pirmąjį pasaulinį (Bus daugiau)
karą. O mes vis tik bėdavojame, išgirdę, kad tas ar -------------- ------------------------------------- ------------- -----
kitas mūsų bičiulis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, kodėl?13 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., vasario (Feb.) 12, 1965

Mirtys

iki
St. K—kas

ŠIKŠNOSPARNIAI • 
SENI GYVŪNAI

Mokslininkai mano, kad 
šikšnosparniai yra patys 
seniausi sausumos gyvūnai, 
apie 60,000,000 metų, kaip 
jie gyvuoja. Žinoma, per tą 
laiką labai pasikeitė.

Ir dabar pasaulyje yra 
apie 2.000 šikšnosparnių rū- 
šiu-veisliu. Ju yra labai ma
žyčių, vidutinių, o Australi- 
j o j e “S k r a j o jančiosios” 
lapės” turi po 6 pėdas nuo 
vieno sparno galo iki kito.

Akrą. — Mirė Dr. J. B. 
Danquah, kuris prieštaravą 
Ganos prezidento Nkrumo 
politikai.



JONAS GASIŪNAS

Praeitį prisimenant
(Tąsa)

Tokie palyginimai smarkiai paveikda- 
vovo ne tik bedarbius, bet abelnai darbo 
žmones. Kovinga dvasia visur viešpa
tavo. Bet valdančioji klasė nenusileido. 
Demonstracijos buvo nuolat puldinėja
mos, demonstrantai policijos buožėmis 
daužomi, ašarinėmis bombomis apmėto
mi, šimtais areštuojami.

Gerai atsimenu vieną Chicagoje įvy
kusią demonstraciją, kuri buvo policijos 
žiauriai užpulta ir išdaužyta. Nemažai 
žmonių reikėjo^vešti ligoninėn, tarp jų 
buvo keletas sužeistų policistų. Sugau
dyti desėtkai atsišaukimų dalintojų. Tai 
jau nebe pirma taip žiauriai išdaužyta 
demonstracija.

Vieną rytmetį apie 200 areštuotųjų su
varė pas teisėją, kuris pasitenkino tik 
policistų liudijimais, kad areštuotieji esą 
prasikaltę už nelegalų demonstravimą, 
atsišaukimų dalinimą, policijos neklau
symą ir tt. Teisėjas visiems lygiai pa
skyrė po 20 dienų kalėjimo arba po $10 
užsimokėti. Kadangi daugelis bedarbių 
po dešimkę negalėjo užsimokėti, tai bu
vo kalėjiman uždaryti. Kartu daugelis 
ir kitų atsisakė bausmę mokėti, tuo pa- 
reikšdami protestą ir reikalaudami visus 
išlaisvinti. Jiems taipgi teko kalėjime 
pasėdėti.

V
Mano “atostogos”—kalėjime

Nors ir turėjau dešimkę, bet atsisa
kiau baismę sumokėti. Vežant į didžiu
li Bridevillo kalėjimą manau sau, kad 
dabar tikrai turėsiu savo gyvenime pir
mas atostogas, nes Lietuvoje gyvenda
mas nei nežinojau atostogų vardo, o 
Amerikoje visai neturėjau progos ato
stogauti. “Vilnies” namo prižiūrėtojas 
Baltušis taipgi susilaukė tokių pat “ato
stogų”.

Kalėjime kaip kokius kriminalistus 
sargai su šautuvais mus pasitiko ir pri
sakė, kas reikiA daryti. Pirmiausia rei
kėjo persirengti į kalinio drabužius, pa
našius į skurlius. Suvarė visus į kame
ras ir už kiek laiko pašaukė prie vaka
rienės, kuri susidėjo iš neskaniai atsi
duodančios sriubos ir pašvinkusios duo
nos, o “arbata” — drumzlinas vandenė
lis, be cukraus. Pirmą dieną negalėjau 
tokio maisto ragauti, bet vėliau badas 
privertė valgyti, ką tik gauni.

Pirmąją naktį naujuose “namuose” 
mažai temiegojau—vis svajojau apie bū
simas atostogas. Bet rytą jau patyriau, 
kad mano “atostogos” bus darbavietėje. 
Visus kalinius išdalino įvairiems dar
bams atlikti. Mane priskyrė prie poros 
tuzinų kalinių ir visus nuvarė į aplūžu- 
sį medinį namą, kur turėjome ardyti cu
krui naudotus maišus ir perduoti skal
byklai.

Darbas, tiesa, nesunkus. Reikėdavo 
dirbti tris valandas prieš pietus ir tris 
po pietų. Visi dirbome be jokios skubos. 
Sargas atrodė visuomet girtutėlis. Bū
davo atvaro mus prie darbo, atsisės 
kampe ir miega. Niekad mus neragin
davo paskubėti.

Mums buvo laimė ir tame, kad maišus 
beardant prisikratydavome ir šiek tiek 
cukraus, kurio mums pakakdavo ir ki
tiems slaptai duodavome. Žinodami tai, 
visi norėdavo su mumis susieiti ir nors 
po saujikę cukraus gauti.

Baltušį pristatė anglis iš vagonų pilti. 
Tai buvo sunkus darbas. Ir lietaus me
tu ten reikėdavo dirbti.

Kameroje buvo baisiai nuobodu. Ma
no bendras, sėdintis kalėjime už “butle- 
gerystę” (už prohibicijos laikais degti
nės darymą ir pardavinėjimą), nieko 
daugiau nenorėdavo kalbėti, kaip tik 
apie tai, kaip praturtėti. Planavo jis iš
ėjęs iš kalėjimo vėl stos į tą patį nelega
lų biznį ir pasidarys daug turto. Jis bu
vo nubaustas porai metų kalėjime išbū
ti. Išėjęs iš kalėjimo būsiąs daug atsar
gesnis ir gudresnis.

Radau jį kalėjime ir palikau besvajo
jau tį, kaip greitai patapti milijonierium. 
Prohibicija daugelį žmonių sugadino, ap- 
nuodino, tūkstančius be laiko nuvarė į 
kapus. Bet kai kuriems toks biznis pa
vyko, jie praturtėjo.

Kunigas pabėgo iš kalėjimo
Vieną šeštadienio popietį buvo sušauk

tas ihitingas ant State ir 32 St. kampo, 
kovai už bedarbių apdraudą ir prieš ra
sinę diskriminaciją. Toji visa plati apy
linkė negrais apgyventa, panašiai kaip 
New Yorke Harlemas. Susirinką pasi*

klausyti kalbų didžiulė negrų masė, bal
tųjų buvo visai mažai.

z Policija užpuolė mitingą ir išvaikė 
klausytojus. Kalbėtojus ir kelis kitus 
baltuosius areštavo. Juos kaltino rasi
nių riaušių kurstymu. Konfiskavo la
pelius ir parduoti atsineštos literatūros 
nemažą kiekį.

Sekmadienio rytą kalėj iman atsibala
doja katalikų kunigas, bibliją nešinąs. 
Kaliniams jis pradėjo ką ten iš biblijos 
skaityti ir vis kartojo, kad kaliniai mal
dautų dievo “griekų atleidimo”. Niekas 
jo kalbos nepaiso. Pasipylė galybė klau
simų, į kuriuos jis neturėjo atsakymų: 
Kodėl kunigai priešingi kovai už bedar
bių apdraudą, senatvės pensiją, kodėl 
jie palaiko rasinę diskriminaciją, kodėl 
jo paties bažnyčios durys negrams už
darytos, ir tt.

Kunigužis iš pykčio baisiai išraudo, 
pradėjo kažką burbuliuoti, neva melstis 
už “nusidėjėlius”. Pasišaukė sargą, kad 
atidarytų kalėjimo vartus, ir skubotai 
paspruko iš kalėjimo.

Pirmadienio rytą mus visus pristato 
pas teisėją. Policistai aiškina jam, ko
kie mes esame dideli prasikaltėliai: pla
tiname “maištingą literatūrą”, laikome 
nelegalius mitingus, kiršiname negrus 
prieš baltuosius. Prokuroras reikalau
ja, kad teisėjas duotų mums atatinkamą 
bausmę.

Išklausęs abiejų pusių liudijimus, per
žiūrėjęs konfiskuotą literatūrą, teisėjas 
paleido visus be jokios bausmės. Pasi
rodo, jis buvo sąžiningas žmogus.

Policijos lazdos bedarbiams
1930 metais bedarbių kovos smarkiai 

: padidėjo. Visur, kur tik buvo šiek tiek 
bedarbių, kūrėsi bedarbių tarybos ar pa
našios kitos bedarbių organizacijos. Tais 
pačiais metais buvo suruošta pramoni
niuose miestuose didžiulės bedarbių de
monstracijos.

Chicago j e taipgi bedarbių veikimas ge
rokai padidėjo. Bedarbių susirinkimuo
se nuodugniai svarstė, kaip pasiruošti 
didžiulei demonstracijai.

Vienas toks masinis susirinkimas įvy
ko Lietuvių Auditorijoje, skersai gatvę 
nuo “Vilnies” namo. Tik prasidėjus su
sirinkimui prisigrūdo salė ir koridorius 
uniformuotos ir slaptos policijos. Kori
doriuje policistai iš abiejų pusių susiri
kiavo i-r viduriu varydami mitingo daly
vius lazdomis vaišino. Daugelį sukruvi
no, nemažą skaičių areštavo.

Kiti panašūs mitingai, šaukti kitose 
miesto dalyse, taipgi panašiai buvo iš
daužyti, išvaikyti. Manyta, kad polici-

Vilniaus Valstybinėje konservatorijoje 
Potsdamo firmos “A. Šukė” (VDR) atstovai 
baigė montuoti naujus vargonus. Tai — 
antrasis šios rūšies muzikos instrumentas, 
vokiečių specialistų įrengtas respublikos sos
tinėje. •*' Kaip žinia, prieš metus vokiški var
gonai buvo sumontuoti filharmonijoje.

Nuotraukoje: naujieji vargonai Valstybi
nės konservatorijos auditorijoje. Juos išban
do Aukštosios muzikos mokyklos profesorius 
V. Šetėlichas. , ,

jos teroras pastos kelią bedarbių demon
stracijai.

Tačiau demonstracijos jie ne tik nesu
laikė, bet buvo priversta miesto admi
nistracija suteikti jai leidimą.

Milžiniška buvo demonstracija. Eise
na užėmė apie 7 valandas laiko. Marša- 
vome iš vieno miesto krašto į kitą. Pra
eidami pro menševikų “Naujienų” na
mą, kur pro langą tėmijo visas menševikų 
štabas, demonstrantai iškėlę kumščius 
grasino. Daugelis demonstruojančių ži
nojo, kad “Naujienos” išstojo prieš be
darbių demonstraciją, todėl bedarbiai ir 
pyktinosi.

Demonstracija baigėsi visai arti dien
raščio “Vilnies” įstaigos. Daugelis de
monstrantų, užėję į “Vilnies” įstaigą, 
padėkojo “Vilnies” štabui už nuoširdų 
kooperavimą, už pagalbą sutraukti daug 
lietuvių j demonstraciją.

Nors nuo ilgos eisenos bedarbiai bu
vo išvargę ir nedavalgę, bet sykiu per
gyveno laikotarpį, žadantį jiems ką nors 
laimėti. Bedarbiams apdraudą iškovo
ti—svarbiausias jiems siekis; kartu eina 
ir senatvės pensijos.

Kitas svarbus centralinis Šukys — dar
bas su profesinių sąjungų (unijų) teisė
mis visose darbabietėse.

Reikia pasakyti, kad beveik visi be
darbių iškelti šūkiai su laiku buvo lai
mėti. Vieninga kova suteikė gerus vai
sius.

Respublikonų administracija su prez. 
Hooveriu priešakyje visai nesiskaitė su 
darbo žmonių reikalavimais. Tūkstan
čius karo veteranų, reikalaujančius 
jiems priklausomų bonusų, milicija kul
komis pasitiko, daugelį sužeidė, keletą 
užmušė. Tarp užmuštųjų buvo ir lietu
vis Juška. “Badaujančiųjų eisenas” po
licija buožėmis pavaišindavo. Mū sų 
krašto sostinė Washingtonas buvo mili- 
tarinės apgulos padėtyje. Bet kova tę
sėsi ir plėtėsi.

F. D. Roosevelt
1932 metais respublikonai rinkimus 

prakišo. Prezidentu išrinktas Roosevel- 
tas išklausė darbo žmonių balso. Nau
jasis Kongresas užgyrė administracijos 
bilius įvesti bedarbių apdraudą ir senat
vės pensiją; užgyrė teisę darbininkams 
organizuotis į unijas. Tai buvo didžiu
lis darbo žmonių laimėjimas..

VI
Karaliaus Meliono sostinėje

1931 m. išrinktas pašalpinės draugijos 
Aukščiausios Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje centro sekretorium, buvau pri
verstas pasitraukti iš •' “Vilnies” redakci
jos ir vykti Pittsburghan, kur radosi A. 
P.L.A. raštinė.

Atvykęs Pittsburghan susipažinau su 
nekarūnuoto karaliaus Meliono sostine. 
Pirmiausia metėsi akin didžiulė gink
luota jėga, susidedanti iš miesto polici
jos, valstijos milicijos ir privatinės “ge
ležinės” policijos (iron police). Kur tik 
nepasisuksi, visur matai ginkluotą poli
ciją.

“Auksinis trikampis” (Golden Trian
gle) — vyriausias multimilionieri au s 
Meliono centras. Visi didieji bankai ir 
kitos finansinės įstaigos — Meliono kon
trolėje. Policija dieną ir naktį Meliono 
ir kitų milijonierių turtą saugo.

Pittsburghas — plieno centras. Plie
no pramone beveik išimtinai Meliono kont
rolėje. Pittsburgho apylinkėje minkšto
sios anglies kasyklos—ilga Meliono ran
ka ir jas pasiekia.

Ekonominė krizė jau buvo pilnai įsi
siūbavusį. Pirmiau dūmuose paskendęs 
miestas šiek tiek nušvito, jau ir saulės 
spindulis gali gatvę pasiekti. Mat plie
no liejyklų pečiai užgeso, aukštai iškilę 
kaminai neberūksta. , Kasyklos užsida
rė, nes anglies mažai kas beperka. Tūks- 
stančiai ir tūkstančiai miesto gyventojų, 
netekę darbo, "dantis sukandę šaltį ken

čia, neturi dolerių anglies tonui nusi
pirkti.

Didžiulis miestas atrodo apmiręs. Gat
vėmis žmonės slankioja, kaip kokie še
šėliai. Nusiminimas ir beviltė juos už
valdė. Kiekvienam rūpi, kas bus rytoj, 
kaip jis savo šeimą galės išmaitinti. 
Tūkstančiai nuomos negali užsimokė
ti, greit atsiduria gatvėje su visais ra
kandais. Mažieji namų savininkai ne
begali paskolų (morgičių) apmokėti, jų 
namelius užvaldo Meliono bankai, name
lių savininkai atsiduria gatvėje. Tra
giška padėtis.

Hooveriniai kaimai
Plieno darbininkai, išmesti gatvėn, 

ieško kokios nors išeities. Tose miesto 
vietose, kur daugiausia atmatų išverčia, 
atsirado hooveriniai kaimai (Hoovervi- 
lės) prezidento Hooverio vardu pava
dinti. Bedarbiai savo namukus statėsi 
iš lentgalių, skardinių ir kitokių atma
tų. Anglies kasėjai taipgi pasekė plie
no darbininkus.

Tokiuose nameliuose bedarbiai gyve
no su savo šeimomis. Didžiausia jiems 
problema—maistas, zkurio be pinigų ne
galima įsigyti. Mažai ką jie gaudavo iš 
labdaringų įstaigų.

Bedarbių pagalbai Raudonasis kry
žius ir kitos panašios įstaigos šaukėsi 
visuomenės pagalbos. Bet toji pagalba 
buvo labai mizerna. Plieno darbininkų 
unija, susidedanti tik iš amatininkų, bu
vo visai silpnutė ir bedarbių visai nepai
sė. Biurokratiniams vadams juk bedar
bių reikalai svetimi. Jie tik žiūri save 
gerai papenėti, o bedarbiai lai stimpa 
badu.

Tik bedarbių tarybos, komunistų va
dovybėje, turėjo tinkamą programą ko
vai už bedarbių reikalus. Masinės de
monstracijos, nuolatiniai pikietai, dele
gacijos priversdavo ir neklaužadas mies
to valdininkus ką nors daryti.

< Rup dAiienan)

Muziejaus kieme
Ant muziejaus parapetą 

Biustai sustatyti,
Lyg kareiviai virš tvirtoves 

Mūšiui pristatyti.
Pusračiu jie kiemą supa, 

Tartum ein’ į būrį
Iš melsvos padanges skliauto 

Reginį apžiūri.
Riestas jautis įsisprendęs

Į granito skalą,
Galvą jis klusniai nuleidęs — 

Uosto pjedistalą.
Ant to jaučio, ilgaragio, 

Laura nukryžiuota
Ir žiaurių žilųjų amžių

Gėda pavaizduota.
Ant ragų plačiųjų jaučio

Rankos ištampytos,
Jos galva žemyn nusvirus — 

Kasos ištaršytos.

CLEVELAND, OHIO
žymių sueigų belaukiant A 

I . . . _ v , _ tŽieminėms sventems pra
ėjus, kurių laikotarpiu susi- 
trukdė vietos draugijų ren
giamos pramogos, tai dabar 
eina pasiruošimai visais ga
rais.

Viena iš svarbiausų suei
gų bus LLD 15-tos apskri
ties konferencija, kuriai 
Apskr. komitetas paskyrė 
balandžio 11 dieną. Konfe
rencijos svarba ir pasekmės 
daug priklausys nuo visų 

'vietinių kuopų narių. Jie 
turėtų prisiminti, kad šiais 
metais Literatūros Draugi
ja švenčia savo auksinį—50 
metų gyvavimo — jubiliejų. 
Todėl visų draugijos narių< 
pareiga ne tik skaitlingiaų 
atsilankyti į konferenciją'', 
bet ir į kuopų susirinkimus 

Konferenciją užbaigę tu
rėsime paruoštus ne tik de
legatams bet ir svečiams, 
puikius pietus. Kviečiami 
kuopų nariai ir ne delegatai 
atsilankyti.

Apskrities komitetas tu
ri kontaktą su Chicagos fil
mų mėgėjais, kurie žada 

i mus aplankyti su naujau
siais iš Lietuvos filmais ge- 

~ gūžės 8 ir 9 dienomis. Geg.
8 d. turėsime banketą, o 

i geg. 9 d. 2-rą vai. po pietų— 
filmų rodymą. Tėmyk i t e 
apie tai vėlesnius praneši
mus. k

Apskrities konferencijoj 
proga visoms kuopoms bus 
būtinai reikalingi kuopos 

. | narių susirinkimai, kad iš
rinktų tinkamą delegatų 
skaičių. Delegatai renkami 
vienas nuo kiekvienų de
šimt narių, todėl pageidau
tina turėti skaitlingus kuo
pų susirinkimus.

LLD 190 kuopos susirin
kimas šaukiamas sekma
dienį, kovo 28 dieną, Klubo 
svetainėje, 3-čią valandą po 
pietų. Kviečiami visi kuo
pos nariai atsilankyti. Šven
čiant draugijos auksinį ju
biliejų ir kuopose privalo
ma tarti žodį kitą tuo klau
simu ir susirūpinti tolimes
niu draugijos gyvavimu.

Kovo 20 dieną L. D. Pa* 
šalpinė draugija rengia me
tinį banketą klubo svetai
nėje, pradžia 5-tą valandą 
vakare. Draugijos nariai 
tai įsitėmykite ir turėkite 
už pareigą savoje pramogo
je dalyvauti. Po vakarienės 
tęsis šokiai iki vėlumos.

J. žebrys

Krūtys baltos, kaip dvi gulbės,
Į padangę žiūri, 

Joms pridengti, joms paslėpti
Rūbo ji neturi.

žmonės, kietaširdžiai žmonės!
Kuo ji prasikalto?

Kam marinat jaupą gėlę 
Ant žvėries nekalto ?

Lipkit, šen, nuo parapetų
Ir virves atleiskit, 

Paliuosuokit tą mergaitę —
Jautį šį paleiskit!

žmonės rūstūs ir bejausmiai
Kaip stabai stovėjo, 

Tų senovės “humanistų”
širdys nedrebėjo.

Ar ilgai taip' ji kankinos,
Neradau raštelio, 

Ar ji alko, ar ji troško 
Be vandens lašelio.

Kai pagalbos j i ji šaukės — 
žmonės negirdėjo,

Kai varnai akis jos lesė —
Ji jau neregėjo.

Vanagai krūtis išdraskė —
Kūną mėsinėjo:

Vargšė — ji viena težino —
Kiek ji iškentėjo. ..

Amžių-amžiais kryžiavota
Moteris beteisė, 

Jau vergės saitus sutraukė
Ir kryžiuočius teisia!

1964 m. gruodis Pranulis

Sako: Bus per daug 
pasaulyje žmonių

Jungtinės Tautos, J. Y.— 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius U Thantas ra-

1 po r tavo, kad iki 2,000 metų
I pasaulyje bus du kartus 
tiek žmonių, kaip dabar, tai 
daugiau kaip šeši bilijonai. .

Jis sako, kad nuo 1920 iki 
1960 metų žmonių skaičius 
padaugėjo 60 procentais.

Tirščiausiai yra apgyven
ta Azija ir ten daugiausia 
platinasi žmonės.

NAUJAS DEGUONIO 
ĮRjNGIMAS

New Yorkas. — Žydų 
Mount Sinai ligoninė įren
gė naują deguonio patalpą, 
kuri yra 37 tonų. Įrengimas 
kainavo $808,000. Dakta
rai sako, kad jis turi 30 
kartų tiek spaudimo, kiek 
reikia normaliam žmogaus 
kraujo tekėjimui.

Pekinas. — Kubos Komu
nistų partijos delegacija, 
priešakyje su majoru Er- r 
nešto Guvera, atvyko į Ki
niją.

Penkt., vasario (Feb.) 12, 19654 p.-Laisvė (Liberty)—



Au

“Laisves” b-ves suvažiavimui 
\ sveikinimai

TELEGRAMA
Iš St. Petersburg, Florida

LLD 45 kp. valdyba ir nariai siunčia šLčhusius lin
kėjimus “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavimui. Auka 
sumoje $400 seka šia telegramą. A. M. Pakšys, pirm.

— 0 —
Chicago, Ill.

Vyresnioji “Vilnies” Sesute “Laisve!” Proga meti
nio “Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimo mes, Či-1 
cagos ir apylinkės vilniečiai, Siunčiame širdingiausius 
sveikinimus ir linkėjimus savo vyresniajai sesei “Lais
vei”—jos redakciniam, administraciniam ir technikiniam 
kolektyvam, direktoriams, skaitytojams ir rėmėjams!

Lai gyvuoja “Laisvė” ilgiausius metus! Lai neša 
aukštai iškėlusi žibintą už taiką, nusiginklavimą, Valsty
bių ir tautų taikingą demokratinį sambūvį!

Kad sveikinimas neatrodytų tuščias, čia pridedu ir 
čekiuką sumoje $250 (bus daugiau). Varde “Vilnies” ko
lektyvo ir “Laisvės” draugu—Leonas Jonikas.

— 0 —
So. Boston, Mass.

S. Vaišviliene
K. Bakšai ..

— 0 — 
Oakland, Calif.

Gerbiamieji: ALDLD 198 kp. sveikina “Laisvės” su
važiavimą, linkėdama, kad būtų skaitlingas dalyviais, ku
rie energingai svarstytų apie ilgą amžių šio lietuvių pa
žangaus judėjimo vado. Siunčiame $50. Draugiškai, Ks.! 
B. Karosienė, kp. sekr.

— 0 —
Philadelphia, Pa.

Sveikiname “Laisvės” dalininku suvažiavimą, 
randate $68. Aukojo:

ALDLD 10 kp?.........................................
J. Stasiukaitis .......................................
A. J. Meškauskai ....................................
P. Degutienė .........................................
V. Paliepienė .........................................
N. Griciunienė ........................................
A. Paulukaitis .......................................
A. Ch. Zalner .........................................
J. Šmitienė .............................................
T. J. Belaskai............................................
Draugiškai, J. Šmitienė ir J. Stasiukaitis

— 0 —
Flushing, L. I.

Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą, nuo savęs su $5 ir at-

2.00J l 
1.00

Help Wanted—Male

Help Wanted—Female

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

menesio 16 dieną Vilniaus valstybinio 
rūmu nišoje buvo iškilmingai atidengta 
statula. Nuotraukoje matome bendrą 
iškilmių vaizdą.

1964 metų gruodžio 
universiteto centrinių 
Kristijono Donelaičio

NUiRSES
R. N. SUPERVISOR

Night shift. 11 PM to 7 AM 
Exp. necessary. Small hospital, W. 
Phila. College attached. Call Nursing 
office. SIL 8-1000 between 9 AM 
& 5 PM. (9-20)

CABINETMAKER
Experienced

Union
Call

STRAMMA & SCHWEDER
NE. 4-1777

(8-12)

$15.00
10.00

... 5.00
. 5.00

.. 5.00
. 5.00

... 5.00
.. 5.00
.. 5.00 i
.. 3.00

REAL ESTATE

415 W. Harland St. 6 rooms. Good 
neighborhood. Call BA. 8-0516. 

Between 2 and 6 P. M. for ap

pointment.

Julia Rainardienė
Karolina Kazlauskienė
Mary Kvetkas .........
A. Kandraška ...........
Taipgi $25 nuo Dr. ir Mrs. John Repshis, kurie ra

šo: Gerbiami draugai ir draugės: Šiuomi sveikiname 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir linkime “Laisvei” il
go gyvenimo ir entuziazmo suvažiavime.

-0-
“Laisvės” suvažiavimo dalyviams: Niujorko Lietu

vių moterų Apšvietos klubas sveikina suvažiavusius 
“Laisvės” dalyvius. Linkime “Laisvei” ir visiems laisvie- 
čiams ilgo amžiaus. Lai “Laisvė” eina tuo pačiu keliu 
kaip iki šiol. Čia randate $10. Ieva Mizarienė, pirminiu- j 
ke.A

7 — 0 —
Great Neck, N. Y.

Sveikiname šį “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir 
linkime, kad būtų sėkmingas su gerais nutarimais, kad 
laikraštis galėtų ir ant toliau gyvuoti. Su sveikinimu 
taipgi siunčiame dovaną $43. Draugiškai P. Beeis. Au
kojo:

S. Shulin . ..
M. Adomonis

$25.00 _
. 5.00! minčiai savo mylimo gyvenimo draugo Vincento Kaz- 
. 5.00 1 lausko9su $5, nes jo buvo paskutinis žodis — “Neužmiršk 

‘Laisvės’.” Draugiškai, Anna Kazlauskienė.
— 0 —

Kitos aukos suvažiavimui:
Maple Parko B-vė (per A. Večkį), 

Methuen, Mass.............
Jonas Krist, Brockton, Mass. ..

5.00

... $25.00
....... 1.00

ganų Pikietavimo gadynė 
pasibaigė.

V. J. Stankus

Great Neck, N. Y.
> e r g a Al. Lideikienė.

Attention all organizations, 
easy and enjoyable way for 

ganization to earn money.
a fashion party by C. & B. You 
can earn as much as $1.25 on each 
hat or bag sold. For further in
formation call WA. 7-5555 or OS. 
8-0400 or write C. & T. Toy Club, 
Inc., Warminster, Pa.

your
Have

Kitos dovanos:
Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y. $100.00 
Clevelando Braziliečiai .............................. • č —
Jonas, Jr............................................ -.........  25.00

50.00

F. Klaston .......
M. Virbickas ..,
J. Kupčinskas ..
P. Beeis ...........
M. Smaidjas ...
J. Linda ...........

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
'5.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00

Maksimiškis .......................................... ..........
A. Gilman, Springfield Gardens, N. Y. .. ........
A. Lipčius. Eddystone, Pa................................
Sophie Petkus, Brooklyn, N. Y........................

< G. ir S. Stasiukaičiai, Cliffside Park, N.J. ... 
Alekas Deikus, Maspeth, N. Y........................

K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y......................
A. Philipse, Stamford, Conn................... . .........
Amelia ir Walter Juškevičiai...........................
Aido choras, Ozone Park, N. Y........................

Frank Varaška, Woodhaven, N. Y
S. ir K. Radusiai, Bayonne, N. J. .
Juozas J. Zajankauskas, Brooklyn, N. Y

(Tąsa 6-me puslapyje)

25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.06

Miami, Fla.
Rašant šiuos žodžius va

sario 9 d. galima pasigirti 
visam amerikoniškam svie
tui, kad mes saulėtoje Flo- > 
ridoje iki šio laiko neturė
jome žiemos. Viso labo tik' Ji priklauso prie LLD ir 
porą naktų ir dienų buvome LDS 24 kp. Ypatingai daug 
lengvai paliesti šalnos, kuri nuveikusi susivienij i m u i. 
maždaug aPkandžiojo namų Per daugelį metų jinai 
gėles, o ūkininkams padarė eina finansų raštininko 

žalos — daržovėms,‘pareigas ir puikiai jas atlie
ka.

kiek 
apelsinams ir citrinoms ap- 
kandžiojant nekalčiausius 
jų žiedelius.

Mūsų artimas draugas 
Charles Dibulskis turi ap
sodinęs savo “jardą” panū
do rais, tai ir jam šalna bis- 
kį apkramtė dar neprino
kusius pamidorus.

Prašau aplankyti ją.

MIAMI, FLA.
Tik praėjusių trijų dienų 

meno darbų paroda praėjo 
sėkmingiau, negu patys ren
gėjai tikėjosi. Bet išsamiau

PASIRINKIMAS PAGAL 
SPALVĄ

Vienas amerikiečių orni
tologas nutarė išbandyti, 
kuri spalva labiausiai pa
tinka paukščiams. Jis me
džiuose iškabino 98 dirbti
nius įvairių spalvų lizdus. 
Didžiausią pasisekimą turė
jo raudoni ir žali lizdai, o 
į baltus neatkreipė dėmesio 
nė vienas paukštis.

Šiaip temperatūra kožną apje parodą, tikimės, para-

- M. Hačinkevičia ..........................
— 0 —

j Richmond Hill, N. Y.
-5 LLD 185 kp. sveikina laikraštį “Laisvę” proga suva

žiavimo ir visus dalyvius, pridedant $10. Užgiria dabar
tinį “Laisvės” nusištatymą ir linkime ilgausių metų ir 
geriausos sėkmės. Valdyba

— 0 —
Worcester, Mass.

Gerbiami “Laisvės” dalininkai: ALDLD 11 kuopa ir 
“Laisvės” skaitytojai sveikiname suvažiavimą, linkėdami 
geriausių pasekmių padaryme gerų tarimų “Laisvės” 
naudai, kad ji gyvuotų daug metų. Čia randate $90. 
Draugiškai, J. Jaskevičius. Prisidėjo:

H. Žilinskienė
F. Petkūnas
P. Šiušąs ...
J. Jaskevičius
F. Kazeliunas
V. Trakimas
A. Vosilienė
M. Sukackienė
V. Žitkus ...

... F. Petrauskai 
t J. Deksnis ..

i

Hudson, Mass
Mire lietuviai

1965 metais pas mus mirė 
keturi lietuviai — trys mo
terys ir vienas vyrąs.

Mirė Marė Dzigienė, su
laukus 79 metų amžiaus. 
Liūdesy paliko vyrą Au
gustą, sūnų Juozą ir jo 
žmona.

Sulaukus 75 metų am
žiaus mirė Marė Kraučiū- 
nienė. Ilgai sirgo, buvo li- 
gonbutyje ir ten mirė.

Sulaukus 77 metų am
žiaus mirė Dela Kapčiūnas. 
Taipgi ilgai sirgo, buvo li
goninėje. Paliko ^ūnų Juo
zą ir jo žmoną. Sūnus yra 
laiškanešys.

Staigiai mirė Jonas Gres-

ka, būdamas dar tik 49 me
tų amžiaus. Jis parėjo iš 

I darbo, pavalgė, nuėjo į ki
tą kambarį ir bežiūrėdamas 
televiziją mirė. ' Paliko liū
desy žmoną, sūnų ir bro
lį Andrių. Jonas Greska pra
ėjusiame kare buvo sunkiai 
sužeistas. Kol gyvavo Lie
tuvių pliečių klubas, tai ja
me priklausė.

Mūsų apylinkėje siaučia 
influenza, kai kurios mo
kyklos yra uždarytos.

P. Vaitekūnas

Washingtonas.—JAV ko
mitetas ekonominiais reika
lais raportavo, kad mūsų 
šalyje 15,000,000 vaikų gy
vena varge ir skurde.

SAO PAULO, BRAZIL

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

... 2.00
Po $1: Valentukevičius, Coook, Krapienė, Sedar, Bu- 

chy, Ausiejienė, Sadauskas, Lukai, Pilkauskas, Johnny, 
Žalimas, Margiai, Krajauskienė, senkus, Urbonas, Ja
nulis.

— 0 —
Philadelphia, Pa. ir Camden, N. J.

Klestėk ilgiausius metus visų brangioji “Laisvė” ir 
skleisk tarpe lietuvių brolių ir sesučių šviesą ir tiesą, kas 

t išnaikins priespaudą ir neteisybę.
Kad “Laisvė” stovėtų ant tvirtų pamatų, Camdeno 

ir Philadelphijos apylinkės pažangiečiai lietuviai siun
čiame dovanėlę, viso $56. Draugiškai J. A. Bekampis. 
Aukojo:

ALDLD 6-a Apskritis
Šapranauskai ..............
Marytė Rainienė .........
Antanas Adomaitis ...
F. Riaubai ...........
Camdeniečiai:

' J. ir E. Bekampiai.......
A. Pranaitis .. ..............
Ur. Guzonienė .............
P. Navalinskai .............

$10.00
. 10.00
. 10.00 
... 5.00 
... 2.00

5.00 
5.00 
2.00 
2.00

Pranas Ramoška
Mirė

Sausio 22 d., 1965 m.
Paliko liūdesy žmoną Anelę, dvi dukteris Li

diją ir Gildą, sūnų Romaldą su žmona Anele ir 
sūneliu, švogerį su šeima.
švogerį su šeima. Taipgi 3 švogerius čia Ameri
koje ir švogerkas su šeimynomis.

Reiškiame užuojautą mano sesutei ir jos šei
mai.

Pranas Ramoška išvyko iš Lietuvos 1928 m. 
Jaunas būdamas sukūrė šeimą Sao Paulo mies
te, ir dabar ilsisi kartu su mano tėveliais, kurie 
1929 metais ten palaidoti.

Velionis iš Lietuvos kilęs iš Strevininkh kai
mo, Žiežmarių parapijos, Kaišiadorių rajono, 

Ilsėkis ramiai svetimoje žemelėje, o mes ta
vęs, švogeri, liūdime.

DAMĖ, JUOZAS ir sūnus
JOSEPH' MANKOFSKY

dieną pakilusi iki 80 ir 86 
laipsnių. Reiškia, turime 
vasarišką orą, ypač svečiai 
ir turistai yra labai paten
kinti besimaudydami šilta
me Atlanto vandenyje.

Vasario 7 d. Lietuvių So- 
cialis Klubas, kaip ir kož
ną sekadienį, savo šaunioje 
salėje turėjo skanius Pietus 
iš kalakutienos ir kilbasu. 
Be klubo narių, publikos 
buvo daugiau kaip šimtas, i 
Turėjome svečių iš savo 
kaimyniškos Kanados, o iš 
Valriko (Fla.) kartu su mu
mis buvo ir visokių vaizdų 1 
piešėjas Mockapetris su sa
vo partneriu “broliuku” L. 
Valančiumi, kuris yra skau
džiai stroke užgautas. Tai 
buvęs mūsų senų laikų eas- 
tonietis veikėjas, prieš pir
mąjį pasaulinį karą vaidi
nęs daugelyje teatrinių vei
kalų.

Tas sekmadienis buvo lie
tingas, kai kuriose vietose 
net su perkūnija. Bet oras 
buvo šiltas Rytojaus dieną 
nuo pat ryto saulutė karš
tai šildė.

Valgant pietus, šalia ma
nęs pasitaikė sėdėjo šauni 
Marijona Kalvaitienė, su 
kuria teko draugiškai Pa
sikalbėti. Jos vyras —Ju
lius Kalvaitis — mirė 1963 
metų vasario 7 d., sulaukęs 
70 metų amžiaus. Draugė 
Kalvaitienė papasakojo ir 
tuos senus laikus prieš 8 ar 
9 metus, kaip prie “Lais
vės” namo jiems abiems ei-!

šys kitas korespondentas.

BULGARŲ PREKYBOS 
LAIVYNAS

Sofija. — Antrojo pasau
linio karo metu hitlerinin
kai visiškai sunaikino Bul- .

Šiuo tarpu mums rūpi jau! garijos prekybinį laivyną, 
nauji Lietuvių Socialio Klu-Į Ęąįar jos prekybinis laivy-
bo darbai.

Svarbiausias ir jau arti
miausias Klubo kultūrinis 
parengimas, tai ateinantis 
metinis koncertas. Dar ge
rai pamename, kaip praėju
siu metu Klubo koncerte 
savo dainomis mus sužavė
jo Biru ta Ramoškaitė ir ki
ti dainos artistai. Taip pat 
ir mūsų vietinis Aido cho
ras, tada dar “jaunas,” pui
kiai pasirodė.

Rašant šias eilutes dar 
negalime tiksliai pasakyti 
apie Aido chorą ir kitus 
vietinius ir svečius artistus, 
ką jie duos koncerto pro
gramoje. Apie tai bus se
kamuose pranešimuose. Bet 
jau žinome, kad šių metų 
Klubo koncerto programoje 
dalyvaus viena iŠ įžymiųjų ’ Deferred Charges 
dainos artisčių, tai solistė! and othcr Assets 
Mrs. Mikužis iš Chicagos. 
Tik čikagiečiai ją gerai ži
no, pas mus ji bus didelė 
naujenybė.

Koncertas įvyks vasario

nas turi tiktai 220,000 tonų . 
įtalpos, bet 1965 metais sie
kia 65,000 tonų įtalpos padi
dinti.

STATEMENT
ELMWOOD FEDERAL SAVINGS 

and Loan Association 
6408 Woodland Avenue 
Philadelphia, Pa 42. Pa.

27 E. Hinckley Avenue 
Ridley Park, Pa. 

Statement of Condition as of 
December 31, 1964 

ASSETS
First Morgage Loans $14,199,915.84 
Loans on Savings

Accounts ..............
Real Estate Sold

on contract .......
Real Estate Owned 
Investments and

Securities ........... .
Cash ..........................
Office Building and 

Equipment (less 
depreciation) ...

130,994.72

30,240.42
34,357.44

1,063,957.69
553,937.12

3 vai. popiet, 
Lietuvių Socialio 
Įėję, 2610 N. W. 
Miamyje.

Rezervuokite
koncertui. Bilietus galima 
įsigyti iš anksto.

Ramstis

•>
Klubo sa- 
119th St.,

tą dieną

86,207.27

67,750.45

$16,167,360.96
CAPITAL AN LIABILITIES

$14,331.120.78
18,352.68
61,766.60

9,693.93
88.71

Savings Accounts .....
Escrow Accounts ..... .
Other Liabilities ........
Deferred Credits .......
Special Reserves .........
General 
Reserves $1,184,554.82 
Surplus ..... 61,783.44 1,246,338.26

$16,167,360.96 
Established 1913. Legal Investement 
for Trust Funds. An Insured 
MUTUAL Savings Institution. Mem
ber of the Federal Home Loan 
Bank System. Each Member's Ac
count in this Institution is insured 
up to $10,000.

ROBERT M. BOYD, SR., 
PresidentJAV JAUNUOLIAI 

BEDARBIAI
Washingtonas. — 1964 

nant į koncertą dipukai pi- ’ metais nuo 14 iki 19 metų 
kietininkai pastojo jiems buvo 6,500,000 jaunuolių, 
kelią ir pradėjo abu. muš
ti. Kalvaitis tapo parmuš-! procentų negalėjo gauti je, 29 Endicott st. 

1 "n/r. Tr i  — _i  1 i i ____ _ 2. _ 1______ _____ _1_ ninfūc ir) '/omą trni

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi- 
i. 14 d. 

Pradžia 1 vai. Vieta—Lietuvių Salė- 
Bus labai geri

Vnvin ipą’knin davhn Tq iii 15 Pa renSia Pictus Vasario-Feb 
kurie leSKOJO (lai DO. IS jų lo Pradžia 1 vai. Vieta—Lietuvii 

'-j--------- "y ----i^- --------r . .

i darbo, nes stokavo prasila- pi^Qs ž.c™ą kainą- I . . ’ 1 Visus kviečiame._____ 1 
1966 metais to amžiaus 

bus 7,500,000 jaunuolių, ku- 
vainos” sujudo rie norės gauti darbo.

tas, o M. Kalvaitienė, gin- j uai uu, 
dama savo vyrą, kumščia vinimo. 
smogė vienai dipukei į 
“murzą.”

Po tos 
policija, teko turėti reikalą 
ir teisme, Draugams Kal- 
vaičiams padarė kelis šim- amerikiečiu civiliniu jau iš- eeri PietQs- ir. turėsime pasiiinksmi- 
tus dolerių kaštų, kuriems važiavo iš Pietų Vietnamo 
padengti prisidėjo ir lais- —— --------- ------------- ——

i viečiai. B

Moterų grupe . (12-13)

Saigonas.

ST. PETERSBURG, FLA.
Sekamas LLD 45 kuopos balius 

įvyks šeštadienį, Vasario-Feb.) 13 
d., visiems gerai žinomoje vietoje— 
314 15th Ave. So. Pradžia 12 vai.

— Apie 2,000 dieną. Kaip ir visada, bus patiekti

nimų. Kviečiame visus atsilankyti 
Rengimo Komitetas (11-12)

Su ta diena chuli- 5 p.—Laisve (Liberty)— Pcnkt., vasario (Feb.) 12, 1965 •



K. Petrikiene iš Lietuvos sugrįžo 
su glebiu įdomiu įspūdžiu

■®irvw”
Antradienį į Kennedy lėk

tuvų stoti sugrįžo iš Tary
bų Lietuvos mūsų įžymioji
veikėja ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos pirmininkė 
Katryna Petrikiene. Pui
kiai atrodo, labai gerai nu
siteikusi. Ji sako: ^‘Parsive
žiau labai daug įdomiausiu 
įspūdžių iš daugiau kaip 
poros mėnesių viešnagės* 
Tarybų Lietuvoje”.

Labai gerai, jai sakau, at
einantį sekmadienį, 2:30 vai. 
po pietų Laisvės salėje turė
site progą jais pasidalinti 
su Niujorko ir apylinkės 
lietuviais masiniame susi
rinkime, kurį rengia mūsų 
Moterų klubas. c

Buvo manyta, kad kartu 
su Katryna sugrįš ir dien
raščio “Vilnies” redakcijos 
narė Alisė Jonikienė, bet 
nesugrįžo, ji sugrįšiant i 
kiek vėliau, gal šio mėnesio 1 
pabaigoje.

pasirengusi pavažnėti po 
kolonijas ir pakalbėti apie 
savo įdomią kelionę, per
duoti vėliausias žinias iš
mūsų senosios tėvynės. Ko-
lonijų veikėjai ragin a m i 
tuojau su ja susisiekti ir su-

K. Petrikiene

Mieste pasidairius
Keisti dalykai dedasi mū

sų mieste. Visos šnektos 
apie kovą Prieš kriminalis
tus nieko nereiškia. Pasku
tiniai duomenys tokie: Mū
sų požeminiuose traukiniuo
se praėjusiais metais prasi
žengimai paaugo 52 procen
tais, o šiaip visame mieste 
—9 procentais! Visi stebisi 
iš tokios padėties, bet nie
kas nepasiūlo praktiškos iš
eities.

tas buvo apgaubtas nepa-' 
prastai šiltu oru. Sekma
dienį dar gerokai ir palijo. 
Sniego beveik nebeliko. Bet 
tai darz nereiškia, jog jau 
laukiamasis pavasaris nusi
leidžia ant mūsų Niujorko. 
Dar toli gražu nuo to.

Nenoriu čia pasakoti apie 
ilgoką su Katryna pasikal
bėjimą, nes su ja susitiksi
me sekmadienį, ir tegu ji 
gyvu žodžiu savo įspūdžius 
mums papasakos. Tik skait- 
lino-ai susirinkite.

Iš pasikalbėjimo su Kat
ryna supratau, kad ji yra

sitarti dėl tokių prakalbų 
dienos. Kai kur gal būtų la
bai gražu jos prakalbų 
maršrutą susieti su LLD 
jubiliejiniais parengimais. 
Tas parengimus pagyvintų, 
o jai būtų proga ir organi
zacijos reikalais pakalbėti.

Rep.

Bukite prakalbose
Lietuvių Moterų Klubas 

rengia prakalbas sekmadie
nį, vasario 14 d., 2:30 vai. 
popiet, “Laisvės” salėje, 0- 
zone Parke.

Kalbės K. Petrikiene, tik 
ką grįžusi iš Lietuvos, kur 
ji dalyvavo Lietuvos Mote
rų suvažiavime.

Ji Lietuvoje išbuvo keletą

mėnesių, daug matė, daug 
patyrė,' ir čia ji pasidalins 
su klausytojais žodžiu apie 
viską.

Kviečiame Niujorko lietu
vius atsilankyti ir išklausy
ti kalbėtojos-ve ikė j o s K. 
Petrikienės pranešimą.

Moterų Klubo Valdyba

“Laisves” b-vės suvažiavimui
sveikinimai
' (Tąsa iš 5-to puslapio)

S. Sasna, Brooklyn, N. Y.................................... 10.00
K. Aučienė, Fairlawn, N. J.................................... 8.20
S. ir V. Kuzmickai, Cleveland, Ohio...................6.00
Paul ir Nellie Ventai, Forest Hills, N. Y............5.00
P. Šlajus, Chester, Pa.......................................... 5.00
V. ir O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y......................... 5.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y......................... 5.00
J. Kunca, New Haven, Conn.................................. 5.00
Jonas Patkus,.New Haven, Conn......................... 5.00
I. ir K. Levanai, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
J. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y.................................. 5.00
G. ir R. Laukaičiai, Maspeth, N. Y...................... 5.00
Maspethietė ...................................................... 5.00
J. ir A. Bakūnai, Cliffside Park, N. J..................5.00
Ant. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y................. 5.00
Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
Kazys Dzevečka, Bricktownship, N. J................. 5.00
Jurgis Bernotą, Woodhaven, N. Y..................... 5.00
Nuo Centralbrooklyniečių ............................... 5.0Q
V. ir V. Bunk-ai, Jamaica, N. Y.............................5.00
K. Karpavičienė, Brooklyn, N. Y...........................5.00
O. Walmusiene, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
Mary Tamelis, Flushing, N. Y...............................5.00
P. Babarskas, Hollis, N. Y.................................... 5.00
Mary Krunglis, Woodhaven, N. Y.........................5.00
Suzanna Kazokytė, Frackville, Pa.........................5.00
A. Mikalaus, Brooklyn, N. Y.................................5.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y..................... 5.00
J. Rušinskas, Brooklyn, N. Y................................ 5.00
B. ir V. Keršuliai, Brooklyn, N. Y. ..................... 5.00
E. ir M. Liepai, Woodhaven, N. Y.........................5.00
W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
Mary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y..............  5.00
Ig. Beeis, Union, N. J. ....................................... 5.00
G. D., Brooklyn, N. Y.................................... •.. 5.00
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y. ..,................... 2.00
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y....................2.00
Po $1: M. Peikus, Brooklyn, N. Y., ir A. Velička, Al

bertson, N. Y.
— 0 —

Prieš “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavimą ir lai
ke suvažiavimo su sveikinimais aukų gauta $2,103.90. Po 
suvažiavimo dar gauta keletas sveikinimų, kurie bus ki
tose laidose paskelbti.

Dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų puikų, 
riuoširdų rėmimą laikraščio “Laisvės”.

“Laisvės” Administracija

Portorikietis G r e g o r y 
Cruz, 22 m. vyrukas, trau
kia miestą teisman ir rei
kalauja dviejų milijonų do
lerių atlyginimo. Jis, mat, 
buvo detektyvo Devlin su
imtas kaip “nužiūrimas,” 
baisiai sumuštas ir keturio
mis kulkomis peršautas. 
Jis lieka amžinu invalidu, 

j Na, o pasirodė, kad žmog- 
i žudystę, už kurią Cruz bu
vo suimtas ir sužalotas, pa- 

. pildė visai kitas žmogus.

Gali ir vėl kilti Niujorko 
spaust u v i n i n k ų streikas. 
Derybos tarp darbo unijos 
ir laikraščių bei žurnalų 
leidyklų savininkų nutrūko. 
Darbininkams vad o v a u j a 
Typographical Union No. 6.

Menno W. Voth, tik 37 
metų amžiaus, rytą nuėjęs 
į darbą gavo sužinoti, kad 
jis darbo nebeturi, o kai 
sugrįžo namo nusiminęs, 
rado 8 mėnesių dukrytę už
dusintą, o žmoną iššokusią 
per langą nebegyvą! Kita 
dukrytė, 2 metų amžiaus, 
išliko gyva. Matyt, motina 
staiga buvo išprotėjus.

Protestantų bažnyčių Na
cionalinė Taryba susilaukė 
smarkios kritikos. Jai pri
metamas “pataikavimas” 

i raudoniesiems. Dabar ta- 
' rybos vedėjas Dr. Proctor 
duoda kritikams smarkų 
atkirtį. Jis sako, kad šitaip 
tarybą puola visokie rasis
tai ir ekonominiai bei soci
aliniai reakcionieriai, deši
nieji ekstremistai, žmonių 
priešai. Taryba viso labo tik 
ginanti demokratines žmo
nių teises, o su jokiais “rau
donaisiais,” žinoma, netu
rinti jokių ryšių.

Teism-as davė leidimą 
I areštuoti ir įkalinti negrų 
vadą dr. Galamisoną, kuris, 
kaip žinia, vadovauja kai 
kurių mokyklų boikotavi- 
mui. Ar tas išgąsdins Gala
misoną ir jo pasekėjus? 
Labai abejotina.

Miesto valdžia planuoja 
šią vasarą pastatyti dau
giau slaptų policistų saugo
jimui Manhattano parkų. 
Parkai pasidarė nebesau- 
gūs nakties metu. Ypač 
ant moterų užpuldinėjimai 
pasidarė dažnus. Manoma, 
kad sustiprinta apsauga 
juos padarys saugiais ir 
naktimis.

Praėjusį savaitgalį mies

“Laisvės” dalininkų suva
žiavime kalbėjausi su 
ALDLD iždininku ir senu 
veikėju Povilu Bečiu. Jis 
išskrenda į Floridą keletui 
savaičių . Sako, grįždamas 
iš ten parvešiu saulės vi
siems užtenkamai! Good 
Luck, Paul!

Miesto mokyklų vadovy
bė labai susirūpinusi nau
jais skaičiais apie “nesuval
domus” vaikus. Jų skaičius 
didėja. Praėjusiais metais 
tokių vaikų išmestų iš mo
kyklų, buvo 2,961, arba 600 
daugiau negu užpereitais 
metais. Kas blogiausia, tai 
kad niekas nes u g a 1 v o j a 
priemonių tam užkirsti ke
lią. “Padykusių” vaikų skai
čius nežada būti mažesnis 
ir šiemet.

Dr. Heiman, psichiatras, 
tvirtina, kad silpnų nervų 
žmonėms šuo bei katė gali 
būti geras vaistas. Gerai, 
kai žmogus turi su kuo 
“pažaisti” ir savo nervus 
apraminti. Gal ir taip...

“Laisvės” direktorių 
taryba

“Laisvės” b-vės dalininkų 
suvažiavimas, įvykęs vasa
rio 7 d., šiems metams iš
rinko direktorių tarybą, ku
rion įeina: P. Venta, V. Če
pulis, S. Večkys, V. Bunkie- 
ne,. J. Rušinskas, G. Vare- 
sonas, A. Revins, W. Bra
zauskas, Wm.< Baltrušaitis, 
G. Diržuvaitis, M. Stakovas 
ir J. Lazauskas,

ŽIEMAVOJA
Mūsų dvi brooklynietės, 

M. Kalvaitienė. ir O. černia- 
vičienė, N. Y. Liet. Moterų 7 v

Apšv. klubo n&res, rašo iš 
Miami, Fla., kad jiedvi gra
žiai leidžia atostogas. Jų 
geras draugas, brooklynie- 
tis M. Simonavičius, su ma
šina visur nuveža jas. Daž
nai svečiuojasi Lietuvių So
cialiame klube.

Marytė ir Onutė siunčia 
Moterų Klubo narėms lin
kėjimus, taipgi sveikina ir 
kitus draugus.

L. K—te

DAUG SPĖLIOJIMŲ 
APIE NELAIMĘ

New Yorkas. — Kaip pa
prastai, po kiekvienos lėk
tuvo nelaimės būna daug 
spėliojimų. Taip yra ir da
bar, žuvus 84 žmonėms su 
Eastern Air Lines lėktuvu. 
Lėktuve buvo 104,700 galio
nų gazolino. Gal kiek dau
giau paaiškės, kai iš jūros 
dugno bus iškelta lėktuvo 
dalys.

MASPETH, N. Y.
Šių 1965 m. vasario 7 d. mirė ir 11 d. palaidota

Banigna Špokiene
Po tėvais Valangevičiūtė

Velionė Lietuvoje paėjo iš Trasnykų kaimo, 
Merkinės parapijos. Liūdesyje paliko sergantį 
vyrą, tris brolius—Vladą Maspethe, Simoną Ka
nadoje, Joną Oaklande, Kalifornijoje, du sūnus, 
dvi marčias, dvi anūkes ir kitus giminaičius 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Kartu su broliais ir visais giminaičiais giliai 
liūdžiu, netekęs savo mylimos sesutės. Lai būna 

Ijai amžina ramybė.
VLADAS VALANGEVIČIUS

Kristijono Donelaičio statulos atidengimo iškilmėse kalba 
Vilniaus universiteto studentas P. Bražėnas.

Samius buvo suvažiavimas^ 
puikus ir banketas

Laisviečių suvažiavimas, 
įvykęs praėjusį sekmadienį, 
vasario 7 dieną, visais po
žiūriais buvo šaunus. Kaip 
raportavo dalyvius regist
ravęs P. Šolomskas, suva
žiavime buvo 102 asmenys. 
Labai smagu buvo matyti 
nemažą skaičių dalininkų, 
atvykusių' iš kitų, tolesnių 
miestų—iš Naujosios Ang
lijos, iš Philadelphijos, iš 
New Jersey.

Iš dalies ir oras tą dieną 
pasitaikė geras: nors lijo, 
bet buvo šilta. Laisviečiai 
sukaitę darbavosi, diskusa- 
vo, tarėsi vis aPie mūsų 
spaudos, apie “Laisvės” rei
kalus.

čiai, sėdo, valgė ir linksmi
nosi.

Kai užkando, toastmaste- 
ris P. Venta paprašė kai 
kuriuos svečius tarti žodį 
kitą. Buvo iškviesti: E. Rep
šienė-Vilkaitė iš Dorches
ter, Mass.; J. A. Bekampis 
iš Avalon, N. J..; V. Andru
lis iš Čikagos; vietiniai L. 
Kavaliauskaitė, I. Mizarie- 
nė, Pr. Buknys, J. Lazaus
kas, A. Bimba.

Gerai užkandę, pasišne
kėję, pasilinksminę, svečiai, 
tenka priminti, dar anksto
kai skirstėsi kas sau.

Prim i n tin a ir tai, kad 
mūsų mielosios šeimininkės, 

’ K. Čeikauskienė ir J. La- 
| zauskienė, sunkiai dirbusios

Pasibaigus suvažiavimui, i Per dvi dienas-, banketui pa-
tuojau toje pačioje salėje 
vyko banketas. Rengėjai- 
veikėjai kaip bematant su
taisė stalus, moterys-pada- 
vėjos apkrovė juos maistu, 
na, ir suvažiavimo dalyviai, 
o taip jdat atvykusieji sve-

•- X , ,,X

gamino labai skanaus lietu
viško maisto:, dešrų su ko
pūstais, vištienos ir visokių 
skanėsių., Banketo dalyviai 
išreiškė joms nuoširdžią pa
dėką gausiais., aplodismen
tais H CUlfSf.'T i

ma, kad žydui gyvybę išgel- 
bėti nebeįmanoma. Eina 
gandai, kad iš Lenkijos pri
buvo traukinys, į kurį žyddf 
ir šiaip nacių priešai kerrt- 
šami ir gabenami į Lenkijo
je nacių įkurtas žmonių 
skerdyklas. Nelaimingų tar
pe randasi susipratęs dar
bininkas, marksistas. Jis 
teisingai apibūdina susida
riusią situaciją. Bet situa
ciją suprasti ir štai čia iš
gelbėti savo ir kitų gyvybę, 
visai kitas dalykas... Vie
ną iššaukią, arba ištempia 
ten už durų, o likusieji, 
siaubo apimti, dar daugiau 
ginčijasi, “filosofuoja”...

Pavaizduojamas vienas 
nacis karininkas, kuris kar
tais atrodo panašus į žmo
gų, kuris norėtų nelaimiu 
guosius gelbėti, bet jam p* 
vestas apklausinėjimas, jaįm 
įsakyta iš viršaus, jis irgi 
yra malonėje civilinių štur- 
mininku... c

Paskutiniai du pasilieka 
gydytojas ir princas. Jiedu 
labiausiai kertasi, Princas, 
“demokratas,” priesaikauja, 
kad jis taipgi baisiai neap
kenčia nacių, kad jis pra
keikia jų darbus, kad jis 
nieko neturi prieš žydus ir 
t. t. Gerai, nurodo gydyto
jas, o ką jūs darėte, kad 
šiam naciškam pabaisai pa
stoti kelią, kada buvo laiko 
tai padalyti? Nieko. Jūs 
sakote, kad jūs nieko savy
je, savo galvoje ir širdyje 
neturite prieš žydus. Bet 
štai Austrijoje tavo gimi
naitis buvo ligoninės ar ko
kios panašios įstaigos ve
dėju, jis išterorizavo iš ten 
žydds gydytojus. O ką jūs, 
prince, darėte'? Ar pakėlė
te balsą ? Ar prakeikėte sa
vo -giminaitį ir visus, 'kurie 
toki-ais biauriais darbais už- 
siimdineja? Ne, fiieko nepa
darėte/ •” • -

PHtltUl, žinbfria, kaipo 
“demokratui,” sąžinė pra- ' 
deda neduoti ramybes. ’ Kai 
jis išeina;iš aįiklabšinėjimo, 
išsineša raščiuką, kad jis 
gali' eiti, kur nori, daišvaš, 
kad ' nqrS dalinai atpirkus 
savo “nuodėmę,” jis tą kor
čiukę atiduoda gydytojui iu 
ragina eiti laukan, bėgti; 
Tas taip ir padaro. Sugriu
vę budeliai randa princą 
besėdinti, o gydytojo nebė-

Pasiunta. Puola prie

i ir. ’;’'
Drama scenoje prieš ,

Praėjusį sekmadienį, va- Įnaciij siautėjimą j 
Manhattane Repertory te

atre, 40 West 4th St.; ■'prie. 
Washington Square, vaidi
nama nepaprastai svarbi 
Arthur Millerio dramą “In
cident at Vichy.” Retai ka
da panašūs veikalai bepasi- 
rodo Niujorko teatruose. Ir 
labai gražu, kad didžiulė te
atro salė bent jau praėjusio ra. 
šeštadienio popietėje buvo durų gydytoją vytis, bet, 
pilnai užpildyti labai rimta matyt, šis jau buvo ( pabė

gęs. Ir nusileidžia Uždan- 
! ga, ir pasibaigia veikalas, 
palikęs tavyje neįsivaizduo
jamą siaubą...

Rep.

M III E
sario 7,' anksti 'ryte širdies 
smūgiu mirė Banigna Špo
kienė, jau senyva moteris, 
gyvenusi 72-06 Caldwell 
Ave., Maspethe.

Banigna—širidingo “Lais
vės” skaitytojo ir rėmėjo 
Vlado Valangevičiaus sesu
tė, po tėvais Valangevičiū
tė, kiusi iš Merkinės apy
linkės, Trasnykų kaimo.

Vladas sako, kad Banig
na sekmadienio rytą atsi
kėlė smagi, linksma ir 
džiaugėsi, kad niekad taip 
gerai nemiegojo, kaip tą 
naktį. Vladas ruošė sau, 
jai ir švogeriui (visi 3 gy
veno viename bute) pusry
čius. Atsigrožės nustebo, 
kad sesutė ^uli ant grin
dų—negyva.

Palaidota ketvirtadienį, 
vasario 11 d. '

Velionė paliko Vyrą, dU, xciiia uaxox, mui-.
sūnu§' su šeimomis ir tris i sus, šiurpulingas. Štai gru-1

pė suareštuotų vyrų. Tikį 
vienas nežydas, iš Australi-I New Yorkas. — 1964 me- t 
jos per klaidą suimtas prin- t a į s Pasaulinės parodoj 
cas, turtuolis. Jų tarpe ran- korporacija turėjo 17,540,- 
dasi taip pat turtingas sto- iqq deficito.

publika.
Veikalas gal vienas iš šio 

įžymaus autoriaus svar
biausių kūrinių. Veikalo tu
rinys irgi nepaprastas. Jis 
vaizduoja nacių atsikraus
tymą į Prancūziją pradžio
je karo ir likimą ten, mies
te Vichy, užkluptų žydų. 
Drama tik vieno veiksmo.

New Yorkas.—Virš 1,000 
žmonių pikietavo Vakarų 
Vokietijos konsulatą, reika
laudami, kad Vakarų Vo-

sūnūs- su šeimomis ir tris 
brolius. Be Vlado, laidotu
vėse dalyvavo ir brolis Si
monas, gyvenąs Kanadoje. 
Brolis Jonas, gyvenąs Ka
lifornijoje, j laidotuves pri
būti negalėjo; nes pats yra 
“stroko” pakirstas.

Negalėjo laidotuvėse da
lyvauti nė velionės vyras 
Špokas, nes jis yra lovos li
gonis. Jau seniai serga keis
ta kojų liga: negali ne tik 
paeiti, bet nė atsistoti—ne
turi keliuose jokio stipru
mo, drimba; kai reikia iš lo
vos išeiti, turi būti nešte iš
nešamas. Skausmų neturi.

Švogeris Vladas yra pen
sininkas ir ryžtasi švogerį 
prižiūrėti namie. Ištver
mės, drauge Vladai! V.

Washingtonas. — Sausio 
mėnesį bedarbių padaugėjo 
530,000, tai viso JAV buvo
4,526,000 bedarbių.

Tęsiasi gal ne visą valandą!! kietijoje nebūtų nutrauktas 
Tema baisi, vaizdas bai-, nacių kriminalistų tyrinėji- 

mas.

ras biznierius, kurio kilmė 
taip ir nenustatyta. Jis pir
miausia ir paleidžiamas. 
Duoda suprasti, kad ir jis - 
yra žydas, bet uz pinigus igaIi ir virtuvę naudoti. Transpor- 
paleidžiamas. Čia randasi! 
dailininkas, profesorius, gy
dytojas, darbininkas, čigo
nas, jaunuolis ir seneliukas. 
Visi jie laukia kaleinos, ka-1 
da bus iššaukti apklausinė
jimui, atpažinimui, kūne 
žydai, o kurie ne. Na, ir jie Į 
kalbasi, šnekasi, diskusuoja, 
net pykstasi ir. barasi, be
laukdami nežinomo, bet bai-1 
saus likimo. Kaip fašizmas 
atsirado? Kas per žvėrys 
tie naciai? Ką daryti; kaip 
išgelbėti gyvybę? Jau žino-

IŠNUOMOJIMAI
Išsinuomoja kambarys. Vyrui ar 

moteriai. šaltas ir šiltas vanduo. 
Į Gani apšildomas. Reikalui esant, 

1 tacija gera — autobusai, traukiniai 
! arti. Prašome kreiptis asmeniškai 

ar telefonu: MI. 2-0030. Ch. Cher- 
ka, 77-03 Rockaway Blvd., Wood
haven, N. Y. (12-14)

WILLIAMSBURGE

“LAISVĖ” GAUNAMA

sekamose stotyse:
Grand St., k. Union Avė.
Hewes St., k. Broadway
So. 2nd St., k. Hooper St. V

6 pu*l.-Laisve (Liberty)- Penkt., vasario (Feb.) 12, 1965




