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KRISLAI
Gražiai pavyko 

gi baigsis?
Iwusy unijos vėl užmigo
Nebesigirdi
Kaip tik taip ir buvo
Nuodėmių dar daugiau

160 karo lėktų Vt||PopieŽius raginai Baigti karą Pietų Vietname, 
puolė Š. Vietnamą sugyventi taikoje i kol dar yra nevėlu

Roma. — Katalikų popie-Washingtonas. — Vasa-1 Johnsonas sakė, jog JAV 
rio 11 dieną iš Baltojo Na- dar daugiau bombarduos žius, nors nėįvardino Viet- 

Šiaurės Vietnamą. namo, bet tų įvykių paveik-
Jack Raymond, “The New tas, ragina visus taikoje su- 

York Timeso” korespon
dentas, rašo, kad Jungtinės 
Valstijos sukoncentravo 
prie Šiaurės Vietnamo ir 
Kinijos pakraščių visą Sep
tintąjį karo laivyną, kuria
me yra 125 karo laivai, 650 
karo lėktuvų, 60,000 jūri
ninkų, 30,000 lakūnų ir 

i technikų.
| TSRS Įspėjimai 

I lėktuvais, viso virš 160 lėk-j o J^s_kva. 
susilpnina laikraščio iždą. Pik-Huvų, per tris ir pusę valan-

mo pranešė, kad Jungtinių. 
[Valstijų karo lėktuvai iš
vien su Pietų Vietnamo lėk
tuvais atakavo Šiaurės Viet
namą, v

Saigonas. — “The New 
York Timeso” koresponden
tas Seymour Topping rašo, 
kad virš 100 JAV bombone- 

mą nepasigirdo nė vienas pe- šių ir mūšio lėktuvų, nuo 
simizmo balsas. Su viltimi žiū- lėktuvnešių “Ranger”,! 
rime į ateitį. • “Hancock” ir “Coral Sea”, I

Bet jau galvokime apie va- ižvien pį t Vietnamo1 
sarimus laikraščiui parengi
mus. Vasara visuomet labai'

— Rašo A. Bimba —
Labai gražus ir vaisingas 

buvo “Laisvės” Bendrovės da
lininkų suvažiavimas. Su pa
sveikinimais suplaukė gražios 
medžiaginės laikraščiui para
mos.

Nuotaika taipgi buvo labai 
pakilus. Per visą suvažiavi-

gyventi. Jis sako, kad rei
kia vengti militarinių už
puolimų.

Taipgi popiežius deda 
svarbą ir į Jungtines Tau
tas, kaip taikos palaikymo 
organizaciją. Jis sako, kad 
valstybės turėtų apsupti šią 
organizaciją pagarba ir

stoliai, kurie dabarjen'yra,

nikai padeda trūkumus nuga
lėk.

* Su Amerikos lėktuvų už
puolimu Šiaurės Vietnamo r 
staiga ant žmonijos galvos 
pasirodė naujo karo debesis.

Kaip ilgai šiaurės Vietna
mas tik protestuos, o mūšių 
vengs?

O gal neturi jėgų?
Sunku tikėti.
O jeigu kol kas jų neturi, 

tai juk stengsis įsigyti. Ki
nija ir Tarybų Sąjunga yra 
pasižadėjusios jam padėti.

. Nejaugi ir bus leista pasau
lį Uždegti branduoliniu karu?

šį klausimą su pasibaisėjimu 
stato vis daugiau i 
žmonių Amerikoje ir kitur.

sais klausimais priėjo vie
ningos minties. Mes susita
rėme, kad Tarybų Sąjunga 
sutvirtins Šiaurės Vietna
mo apsigynimo jėgas ypa
tingai metu Jungtinių Vals
tijų militaristų 
užpuolimo.

stoliai, kurie dabarįertyra, New Yorkas. —Vasario 
tai būtų mažytėliai lyginant 11 dieną “The New York 
su tais, kurie būtų įvykus Times” redakciniame pasi- 
tarp JAV ir TSRS konflik-1 sakė už užbaigimą karo 
tui. I Rietu Vietname, kol dar

Pekinas. ■ 
ambasadorius ilgai 
su Kinijos vyriausybės va
dais. Kaip žinia, Prancūzija rėš 
stovi už karo baigimą Viet- 'joms laimėjimo, 
name, už tarptautinę vals
tybių konvenciją ir leidimą 
pietrytų Azijos šalims pa-

— Prancūzijos nėra vėlu. Dienraštis nuro- 
tarėsi dė, kad Jungtinių Valstijų 

keršijimo” puolimai Šiau- 
Vietnamo nesuteiks

garbingai laikytis tarptau-; čioms tvarkytis 
tinių sutarčių.

Kiti balsai už taiką
Vasario 12 d. “The New

. — Anglų žinių 
agentūra “Reuters praneša, 
kad “Pravda” rašo, jog ne- York Times” redakciniame 
gali būti kalbos apie page-j sako, kad Jungtinių Valsti-

gos ir Jungtinių Valstijų riausybės turėtų protingai

dos bombardavo Šiaurės •
Vietname militarinius cent- -. . , m vrus, kelius, prieplaukas ir rinimi» tarP Tal'yblJ Sąjun-pų n Tajybų Sąjungos vy- 
miestelius. ‘<

Chap Le prieplaukoje, socialistinę valstybę (Šiau- 
kuri yra 40 mylių nuo Pietų rėš Vietnamą).
Vietnamo sienos, banga po į Hanojus. — “New York 
bangos lėktuvu bombarda-. Timeso” korespondentas ra- 
vo, iš kulkosvaidžių bei ka-1 šo, kad mažai paskelbta iš 
nuolių šaudė.

JAV komanda sako, kad 
neteko trijų lėktuvų, du iš 
jų pašauti nukrito į jūrą. 
Šiaurės Vietnamo valdžia 
sako, kad jos apsigynimo 
jėgos nušovė septynis bom

bonešius.

1 New Delhi. — Indijos 
premjeras Šastris ir Bur
iuos ministrų pirmininkas 
generolas Ne Win ilgai ta
rėsi pietryčių Azijos reika- karui 
lais. Abudu stoja už tai, kad 
Vietnamo ir Indonezijos

Jungtinės Valstijos įsivė
lė į karą prieš partizanus ir 
karas eina Pietų Vietnaųie. 
Nėra jokios logikos manyti, 
kad Pietų Vietnamo parti- 
zanai nekirs Jungtinių 
Vąlstijų jėgoms smūgių, 
kada tos jėgos ten pasiųstos 

prieš partizanus. 
JAV malūnsparniai ir lėk
tuvai bombarduoja partiza-

ginkluoto

kalbėjome 
padėtį ir 
jog rei-

apie tarptautinę 
p rijome išvadą, 
kalinga komunistinių jėgų 
vienybė, kad atmušti impe
rialistų puolimus.

Takio. — “Reuters” žinių 
agentūra praneša, kad Ko
syginas, išvykdamas iš Pe
kino, tarėsi su Kinijos vadu 
Mao Tse Tungu. Šiaurės 
Korėjoje j a m suruoštas

santykių, kada JAV puola pasielgti, kad neplestų ka- reikalus Bornejo saloje, su- nūs, JAV karininkai moko banketas, kuriame jis kai-
♦ 1* J • 111 / X • _ __ t-l XX. A T XX 4 x-» xv vzv XV X- 4-v XV MV..XV ! 4-- - XV v.l -4-- , 4- xv v 1 x XX xv Ixxvlnvv -1 V > T T XX X-l XV T T XX t V X n TD X XX 4" T 1 A 7 V XX 4- V-X L\ XX X XX Ir n 1 1 n 1 f* 4 1 m 1 1ro Vietname, nes tie nuo- i tvarkytų taikos keliu.

Washingtonas. — Senato-
Vis garsiau kyla reikalavimas rius E. M. Dirksen iš Illi-

Kosygino susita rimo su 
Šiaurės Vietnamo vyriaus- 
sybe, tik abelnai sakoma, 
kad susitarta —sutvirtinti 
Šiaurės Vietnamo gynybos 
jėgas. “Barbariškas užpuo
limas Šiaurės Vietnamo, — 
sako pranešimas, —tai yra 
kraštutinė prov o k a c i j a 

i prieš visas socialistines ša-

Atominės raketos “suryja’’ 
labai daug pinigų

V1S garsiau Kyia reiKaiaviinas u.xn puvo v±o<^o ouvicmoi

ieškoti taikaus Pietrytinės A- nois, sako, kad prezidentas | lis ir žmoniškumą”.
zijos klausimo išsprendimo. 
^Prancūzijos prezidento De 
(Ėafio pasiūlymas didžiosioms 
valstybėms tuojau susirinkti ir 
tartis yra geras, sveikas, pri
imtinas. Mūsų vyriausybė tu
rėtų būti pirmutinė jį priimti.

Mūsų šalies didysis darbo 
unijų'judėjimas po rinkimų 
vėl4 gražiai užmigo. Kongrese 
įneštas “Medicare” bilius. U- 
nijos jį turėtų karštai paremti, 
bet jos tyli. Koks nepateisi
namas apsileidimas!

Praėjusiais metais daug vil
čių sudėta nusiginklavimo ko
misijos pasitarimams. Bet 
staiga pasitarimai nutrūko ir 
nieko apie nusiginklavimo de
rybas nebesigirdi. Tik girdisi, 
kad didžiosios valstybės savo 
biudžetuose bilijonus dolerių 
kloja ginklavimosi lenkty
nėms.

Vienas Chicagos menševi- 
kiškos vieros galvočius po ka-

JAV ŽAIDŽIA SU 
UGNIMI

Maskva., — TSRS vyriau
sybės organas “Izvestijos” 
rašo: “Jungtinės Valstijos 
žaidžia su karo ugnimi. 
Jos padarė . intervenciją į 
Pietų Vietnamą, o dabar dėjo demonstracijos. įvyko 
puola kaimynišką valstybę, riaušių, nes policija šaudė 
Atrodo, kad JAV militaris- 
tai visai neteko sveiko pro
to”.

INDIJOJE ĮVYKO 
RIAUŠĖS

New Delhi. — Indijos vy
riausybė patvarkė, kad Ma
dras provincijoje yra ofici
ali tik indusų kalba. Visuo
se miestuose prieš tai prasi-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militarinių jė
gų centras Pentagonas 
nusprendė panaikinti 129 
branduolinių raketų gūžtas, 
taip vadinamas “silos”.

Kas gi yra tos gūžtos i 
(“silos”)? Tai skylės žemė
je po 170 pėdų gylio ir 60 
pėdų pločio. Kiekvienoje iš 
jų laikoma viena atominė 
raketa. Aplinkui raketą pa
laikomas vienodas oras žie
mą ir vasarą, dieną ir nak-

tį, kad raketa “nesurūgtų”.
Taipgi ten yra įtaisyti 

įrengimai, kurių pagalba iš 
tos skylės raketą gali iššau
ti pageidaujamoje krypty
je.

Pagal tą patvarkymą ra
ketos iškeltos'iš dabartinių 
gūžtų ir iškraustytos į nau
jas. Kiekvienos raketos pa
gaminimui buvo išleista po 
milijoną dolerių. Pagamini
mui 129 “silos” (gūžtų) bu
vo išleista $1,500,000,000.

ir vadovauja Pietų Vietna
mo valdžios armijos dali
nius prieš partizanus, tai 
jie kerta” smūgius atgal.

Hanojus. — .
Press žinių agentūra rašo, 
kad Tarybų Sąjungos prem
jeras Kosyginas, išvykda
mas iš Šiaurės Vietnamo, 
orlaukyje, tarp kitko, pa
reiškė: -

Tarybų Sąjungos delega
cija tarėsi su Šiaurės, Viet
namo Demokratinės .res
publikos vyriausybe ir vi-

bejo už komunistinių parti
jų vienybę.

New Yorkas. — Banke- 
Associated rių klube kalbėjo .buvęs 

New Yorko valstijos guber
natorius ir. Respublikonų 
partijos kandidatas į JAV i 
prezidentus Thomas Dewpy.

Jis sakė, kad jeigu tik 
JAV. ištrauktų savo milita- 
rines jėgas: iš Pietų. Vietna
mo, tai ten. militaristų val
džia sugriūtų, kaip popie
riaus namelis. •'

JAV RUOŠIASI PRIEŠ 
KINIJĄ

Naha, Okinawa. — Šioje 
saloje Jungtinės Valstijos 
turi milžiniškas karo orlai- 
vyno ir laivyno bazes. Čia 
yra šimtai bombonešių ir 
kitokių militarinių lėktuvų.

Sala yra tik 300 mylių 
nuo Kinijos. JAV militari- 

Trečiadienį, vasario 10 d., I niai vadai įsakė visiems la- 
“The New York Times” re
dakcinį užvardino “What 
Price Vietnam?”

Dientraštis mano, kad 
Pietų Vietname negalima 
įvykinti Vakarų demokrati
jos dėl ten esamų istorinių, 
ekonominių, politinių ir ki
tokių sąlygų.

Kas dėl ten kariavimo 
JAV militarinių jėgų, tai 
sako, kad tie, kuriems tas

2,300 STUDENTŲ 
REIKALAVO TAIKOS

San Francisco, Calif. — 
Virš 2,300 žmonių, daugu
moje iš Californijos univer
siteto studentų, demonstra
vo prieš karo plėtimą Viet
name. Prie federalinio teis- 
mabučio kalbas sakė Wo
men Strike for Peace, 
Young Democrats,, Du Bois 
Club of America ir negrų 
organizacijų vadai.

“New York Times” 
apie Vietnamą

Jungtinės Tautos 
turi daug skolų

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Generąlinis sekretorius U 
Thantas reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų nariai 
1965 metais sukeltų auko
mis $101,327,600.

Žinodamas, kad soclalisti- 
Selma, Ala. — Virš 600 nes ir eilė kitų šalių atsisako

į demonstrantus: 21 žmo
gus buvo užmuštas ir šim- 

‘ tai sužeista.
kūnams ir technikams grįž
ti į bazę.

IŠ VISO PASAULIO VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kodiakas, Alaska. —Šiau

rės Ramiajame vandenyne 
nuskendo Graikijos preky
binis laivas “Grammatikis”, 
7,200 tonų įtalpos. Įgula bu
vo išgelbėta.

Tokio. — Tūkstančiai ja-! 
ponų demonstravo prieš įsi
leidimus JAV atominių sub- 
marinų j Japonijos prie
plaukas. Policija puolė de
monstrantus. Įvyko susirė-

Havana. — Kubos gyny- i
bos jėgos suėmė Jungtinių rnegrų vaikų demonstravo finansuoti Kongo ir Arti- 
”.~„1 laivelį ir/l__________, ___ _____ c v --c x
tris žmones Pines salos srH dytų negrams registruotis mo” Jungtinių Tautų jėgas, 
tyje, kurie nepaisė įspėji- "balsavimams. Jie nešiojo tai jis prašo, kad nariai su
mų, bet neva ten gaudė kri-

Valsti jų. “žvejų” reikalaudami, kad netruk- mųjų Rytų “taikos palaiky-

Kibaus vieivb jjajvuuus pu na- x ('“ąrimniią”'! Pnq iiiną Lietuvoje siautėjusias žudy- vetes \ snmpus ). ras juos 
•• t “laisvės kovoto-/asta gynybos įrengimų 

Jie negalėję būti ban-’nuotraukų.
'Tojus vadina
jais.“ i
ditai. Kodėl ? Ogi todėl, kad 
jie buvę valstiečių sūnūs. Ir

mokėtų tik 80% jiems ski
riamos sumos, nes iš bend
ros sumos 20% eitų dėl 
Kongo ir Artimųjų Rytų 
militarinių jėgų užlaikymo. 

Jis sako, kad Jungtinės 
Tautos yra skolose, kad iš
mokėjimui tarnautojams al- 

dos namo, bet ir studentai | gų organizacija skolinasi 
nesiveržė. 1 pinigų.

plakatus: “Let our parents 
vote!”. eina naudon—stovi už tai., mimų, virš 50 demonstrantų 

Bet nacionalistai, komunis
tai, budistai ir dauguma 
žemdirbių — nori, kad ame
rikiečiai išvažiuotų.

“The New York Times” 
ten turi kelis koresponden
tus. Jis gauna iš Pietų Viet
namo ir teisingų informaci- 
jų-
JUNGTINĖS VALSTIJOS
PARDUODA GINKLŲ

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos kiekviene- 
riais metais už bilijonus do
lerių duoda savo talkinin
kėms ginklų, kad jos būtų 
tvirčiau a p siginklavusios, 
bet dar ir parduoda.

Dabar nusprendė parduo
ti už bilijoną dolerių ginklų 
Anglijai ir Australijai, dau
gumoje karo lėktuvų.

Maskva.
M. Karmanovas.

Praga. 1— Čekoslovakija 
vėl suėmė kunigą Juzefą 
Beraną už priešvaldišką 
veikimą. Beranas ruošėsi 
vykti į Vatikaną gauti nuo 
popiežius kordinolo laipsnį.

ir policininkų buvo sužeis
ta.Washingtonas. — Vasa- 

11 dieną studentai demon
stravo prie TSRS ambasa
dos pastato. Policija juos 
laikė 500 pėdų nuo ambasa-

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Saugumo Taryboje TSRS 
delegatas Nikalojus Fedo
renko griežtai kritikavo 
Jungtines Valstijas už puo
limą Šiaurės Vietnamo.

Londonas. — Virš 50 dar-
> nariųpaduoda dvidešimt dvi pavar- biečių parlamento

/Kaip'tik taip ir^buvo: Tais j reikalauja taikos keliu su- 
baisiais banditais, kurie nak-[ reguliuoti Vietnamo reika- 
timis užpuldinėjo ir skerdė ’lūs. Bet, sakoma, kad prem- 

milžiniškoje jeras Wilsonas remia JAV

dės tokių “kovotojų.

ištisas šeimas, j
daugumoje buvo buožių sūnūs,
turtuolių sūnūs.
* Gerai, kad Pr. Laurinavi
čius tuo jų pavardžių ir soci
alinės kilmės paskelbimu tą Į koresponden t a s 
tiesą patvirtino. .

So. Bostono menševikų “Ke-1 - ... .
leivis” vasario 5 d. minėjo sa- — ------ ----- - -
vo gyvavimo 60-ąją sukaktį, tonų bombų j Chan Hoe ir 
Tai tikrai daug mtelių ! Betgi 

i “Keleivio” nuodėmių dar dau- 
D giau. Jų nesurašytum nė ant 
q|^Jaučio odos! i
‘V Tiesa, kurįlaiką “Keleivis” _ATr .. . ,v.

smarkiai pliekė kunigus irda- JAV yra įleidžiama tik 
Vatkas, ir tuo ne vienam pa- 7,500 lenkų, gi užsiregist- 
jlSjo išsilaisvinti iš religinių ravusių vykti yra apie 20,- 

i’ t Tjpa 5-Ume pusi.

intervenciją.

Saigonas. ■ — Amerikietis 
> Joseph 

i Fried rašo, kad vasario 11 
* dieną JAV ir Pietų Vietna
mo bombonešiai numetė 80

Chap Le Šiaurės Vietnamo 
miestus.

New Yorkas. — Vasario 
12 dieną “Daily News” laiš
kuose Ida M. Wright rašo: 
Kada Barry Goldwateris 
siūlė pulti Šiaurės Vietna
mą, tai už tai jį kritikavo. 
Dabar Johnsonas vykina 
gyveniman Goldwaterio pa- 
siūlymą. Kaip tą suprasti?

Vasario 9-tą
Maskva. — Sausio 31 d. 

TSRS militarinės jėgos iš
šovė raketą į Ramųjį van
denyną už 8,000 mylių. Tie
siai pataikė į taikiklį,, tai 
toimesni bandymai sulai
kyti.

Jakarta. — Indonezijos 
Užsienio ministras Dr. Su- 
bandrio sako, kad pasitari
mų keliu galima išrišti Sa
ra wako ir B rune j o klausi
ma, c

Varšuva. — Per metus į

7,500 lenkų, gi užsiregist-

000i

ROMOJE BUVO BAISI 
SNIEGO AUDRA

Roma.
dieną čionai buvo baisi 
sniego audra. Iškrito virš 
pėda sniego, o didelis vėjas 
sunešė didelius pušnius. Vė
jas išlaužė medžius, stul
pus, užvertė gatves, supara- 
lyžavo transportaciją. Buvo

St. Louis. — Studentai iš j virš 5,000 didesnių ir ma- 
Washingtono universite t o | žesnių žmonių sužeidimų, 
demonstravo prie JAV fe-1---------- ---------
deralinio namo, protestuo-į Londonas. — Anglija pa- 
dami prieš puolimą šiaurės | siuntė į Sarawaką dar 1,000 
Vietnamo* vyrų karui prieš partizanus.

Mirė

Alžyras. — Kinijos 
riausybė sutiko suteikti 
žyrui ginklų.

vy-
Al-

JBona. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Erhard a s 
įsakė laikinai s u 1 a i k y ti 
ginklų pardavimą Izraeliui.

Varšuva. — 1964 metais 
Lenkijos industrijos gamy
ba padaugėjo virš 9 procen
to lyginant su 1963 metų 
gamyba.

Wellington.—Naujoji Ze
landija nusprendė laikytis 
12-kos mylių ' teritorinių 
vandenų teisių, vietoje pir
mesnių 3-jų mylių. : t
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studijavo pirmūnų patyrimo 
mokyklose. Moterys, pradėda
mos studijuoti aukštosiose ir 
specialiosiose vidui'iųėse mo
kyklose, pasirenka elektrom-, 
nių mašinų ir prietaisų, skai- 
čiavirtio ,maš‘iiių gamybos, ra
dijo aparatūros ir kitas nau
jas specialybes.

Iš LIETUVOS MOTERŲ 
ŠAUNAUS 
SUVAŽIAVIMO

Vasario 4-5 dienomis Vil
niuje įvyko Lietuvos mote
rų su važiavimas. > J ame, kaip 
žinia, dalyvavo bteip' vieš- 
nios dvi Amerikosr bek^ti apie di-
veikejos _ Litera i džiu]į vaidmenį, kurį Lietu-

nininkė Katrina moterys vaidina žemes 
Petnkiene ir dienraščio .
“Vilnies” redakcijos harė. .yj.e‘ Anta1’ saRo piane 
Alisė Jonikienė. Jos šuva- se^a‘ 
žiavimą karštai pasveikino! 
Amerikos lietuvių pažan- i 
giosios bendruomenės var
du. Aišku, kad jos apie su
važiavimo diskusijas ir dar
bus žodžiu bei raštu pla
čiau informuos Amerikos 
lietuvius. Mes čia paduo
sime tik vieną kitą ištrau
ką iš nepaprastai gražiai 

’ paruošto suvažiavimui pra-
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ĮVAIRIAIS MAUSIMAIS

Už tarimąsi, kol dar laikas!
NAUJI mūšiai ir susikirtimai Pietų Vietname, nau

ji merikos lėktuvais užpuolimai ant Šiaurės Vietnamo. 
Nt.etoliai abiejose pusėse dideli. Karo liepsnoje žūsta 
gyvytus ir dega žmogaus rankomis rūpestingai sukur
tos medžiaginės gėrybės.

Antru kartu Prancūzijos prezidentas De Golis pa
siūlė tuoj šaukti keturiolikos valstybių, kurios pasirašė 
1954 metų sutartį, konferenciją ir ieškoti kelio baigimui 
to žiauraus konflikto, ir antim kartu mūsų vyriausybė 
pasiūlymą atmetė. Už tokią konferenciją jau pasisakė 
Kanados premjeras Pearsonas ir Indijos premjeras 
Shastri. Jau geroka dalis net mūsų komercinės spaudos nešimo, kurį padarė L. Dir-
remia konferencijos idėją. Dar galima kalbėtis ir tartis. 
Bet visi sutinka, kad laiko nebe daug beliko. Susikirti
mas pasieks tą laipsnį, kuriame kalbės tik ginklai, o ne 
diplomatai, susėdę aplink stalą. Tokia spaudos nuomonė.

Bet mūsų vyriausybė, mūsų prezidentas, atrodo, prie
šingi šiam kursui. Kodėl? Vyriausias prieš tokią konfe
renciją argumentas, pasak “Y. Y. Timeso”, tai tas, kad jo
je turėtų dalyvauti ir Kinija; nes ir ji 1954 met. dalyvavo 
konferencijoje ir pasirašė sutartį. Bet teisingai šis didla- 
pis pastebi, kad mes Kinijos negalime ignoruoti, kad Ki
nija gyvuoja, kad ji labai suinteresuota Pietrytinės Azi
jos reikalais. Ir sako: “Jungtinės Valstijos, aišku, žino, 
kad negalima Šiaurės Vietnamą bombuoti tarytum Kini
ją neegzistuotų”. Anksčiau ar vėliau Kinija bus privers
ta įsitraukti į konfliktą. Kas tada? Kur bus galas karui 
tada ?

Vadinasi, visi protingi argumentai kalba už tarimą- 
si ir susitarimą baigti karą, ištraukiant užsienines kari
nes jėgas iš Pietų Vietnamo ir paliekant to krašto žmo
nėms išspręsti savo likimą. Laimėtų visi ir liautųsi krau
jo liejimasis iš abiejų pusių.

žinskaitė, Suvaživimo orga
nizacinio komiteto pirmi
ninkė ir Lietuvos Ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotoja. *

Skyriuje “Kovoje už nau
jų gyvenmią” pranešėja sa-

Pirmąsyk is- 
lygiatei- 
pradėjo 
revoliu- 
atkūrus

“Mokėsime bet kokią kainą”

Daugelį amžių geriausieji 
žmonijos protai ieškojo kelių, 
kaip išlaisvinti moterį. Bet 
ją išvadavo tik Spalio socialis
tinė revoliucija,
torijoje moteris tapo 
se piliete. O lietuvė 
naudotis proletarinės 
cijos laimėjimais tik 
Tarybų valdžią Lietuvoje 1940
metais. Todėl Tarybų Lietu
vos 25-osios metinės — tai ir 
tarybinės moters šventė.

Lietuvos moterys kartu su 
visais darbo žmonėmis kovo
jo 'dėl '.Tarybų valdžios įkū
rimo. Nėra jau gyvųjų tarpe 
ž,ehės Greifenbej-gienės, Klau
dijos Krastinaitės, Izabelės 
Laukaitytės ir kDAŽNAI, labai dažnai, gal ir jau perdažnai, mūsų 1 Laukaitytės ir kitų, bet jos— 

prezidentas kartoja pasiskolintą Lincolno posakį,' Tkdd _ širdyse, mūsų darbuo- 
mes nesigailėsime jokios, .kainos gynimui laisvės. Tokia me-
ir tiktai tokia mūsų ginkluotų jėgų esanti misija Pietų tais; otriomis ' klasių kovos 
Vietname, Konge ir visur, kur tik mes turime, militari- .sąlygomis, Tarybų Lietuvos
nes bazes.

Bet kaip su gynimu laisvės mūsų pietinėse valstijo
se? Negrai piliečiai neprileidžiami užsiregistruoti balsa
vimams. Tik už tai, kad jie nori registruotis, tik vieno
je Selma miestelio apylinkėje jau daugiau kaip 3,000 jų 
buvo suareštuoti.

Ten valdovų brutališkumas nebeturi jokių ribų. An
tai Selma miestelyje policininkai surikiavo 165 mokykli
nio amžiaus vaikus ir elektrinėmis lazdomis baugindami 
yąrė juos į laukus, o patys važiavo automobiliais. Kurie 
vaikai uždusę nespėjo bėgti, tie gavo lazdų...

Tokio baisaus žiaurumo galima buvo tikėtis tik na
ciškoje Vokietijoje, o ne Amerikoje, kurios prezidentas 
giriasi mokėsiąs bile kainą gynimui laisvės. Ir ta kaina 
bū.ų labai maža: užtektų į Alabamą pasiųsti vieną gerą 
armijos diviziją, ir laisvė negrams būtų garantuota. Ir 
tą padaryti prezidentas Johnsonas turi galią ir teisę, 
bet nedaro, net ir tos menkutės kainos nemoka už lais
vės gynimą!

i------------------------------ >

Kuria naują karo židinį
ANGLIJOS darbiečiai nieko nepakeitė užsieninėje 

politikoje. Wilsono vadovaujama vyriausybė eina tuo pa
čiu keliu,kuriuo ėjo konservatoriai. Ji paklusniai tebese- 
ka Amerikos jai nustatytas gaires. Dar daugiau: Angli
jos darbiečiai pradėjo kurti naują karo židinį Malaizijo- 
j&CJie ten siunčia daugiau ginkluotų jėgų, puikiai žino
dami, kad tai erzina Indoneziją.
£ • Malaizijoje reikalai klostosi lygiai taip, kaip Kene

džiui prezidentaujant klostėsi Pietų Vietname. Tada bu
vo Kenedžio padaryta sutartis su fašistine Pietų Vietna
mo valdžia, kad ten bus įsteigta Amerikos militarinė ba
zė ir teikiama tai valdžiai visokia pagalba. Ir kadangi 
prieš tą valdžią liaudis sukilo ir susidarė didelis partiza
ninis, Vietkong vadinamas, judėjimas, mūsų šalis tapo 
įtraukta į baisią avantiūrą, iš kurios šiandien gali išsi
vystyti pasaulinis karas.

Už situaciją Pietų Vietname mūsų vyriausybė visą 
bėdą verčia ant Šiaurės Vietnamo, o už padėtį Malaizijo
je Anglijos valdžia kaltina Indoneziją. Taip darė konser
vatoriai, taip daro darbiečiai.
X Kas blogiausia, tai kad nesimato jokių ženklų, kurie 

iįalbėtų apie darbiečių valdžios ruošimąsi tą pavojingą 
kursą užsieninėje politikoje pakeisti. Neišsipildė žmoni
jos viltis, kad darbiečiai, laimėję per rinkimus valdžią, 
peis konservatorių pėdomis.

Saigonas. — Pietų Viet
namo diktatorius generolas 
N. Khanhas sako, kad jo or- 
laivynas kasdien bombar
das Šiaurės Vietnamą.

Easton, Md. — Sulaukęs 
87 metų amžiaus mirė To
mas M, Girdle ris, buvęs Re
public Steel Co. preziden
tas.

veikė Anglijos Overseas 
beveik jokios politinės rolės 
nebevaidina.

Marksistai, pasitraukę iš 
Socialistų Darbo Partijos, 
sukūrė naują marksistinę 
partiją — Socialistų Parti
ją, kuri savo laiku suvaidi
no darbo žmonių kovose žy
mią rolę ir iš kurios 1919 
metais susikūrė Komunistų

Pastaba atsiminimų 
rašytojams

Dabar per “Laisvę” eina 
J. Gasiūno atsiminimai. Yra 
žmonių, kurie sako, kad jie 
per daug ištęsti, perdaug 
yra smulkmenų. Bet ma
nau, kad tie daviniai pasi
tarnaus ateityje tiems, ku
rie sukurs istoriją iš lietu
vių gyvenimo Amerikoje.

Vasario 9 dieną “Laisvė
je” tilpo V. J. Stankaus at
siminimai iš jo gyvenimo 
Philadelphijoje ir kitur. 
Yra ten svarbių davinių, už 
kiek teko per savaitę dirbti, 
kiek reikėjo mokėti nuomos 
už kambarį ir maistą, ko
kių autorių veikalus skaitė, 
kaip kėlė savo žinojimą, kaš*>

Socialistų Darbo Partijos 
. augimas ir smukimas

Devynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje Socialistų Darbo 
Partija AmeTikoje buvo vie
natinė marksistinė partija, 
turinti visas galimybes iš
augti į masinę politinę par
tiją. Ekonominė krizė, sun
ki darbo žmonių padėtis, 
respublikonų ir demokratų 
partijų artimas susirišimas 
su didžiuoju kapitalu ir jam 
.niolankavimas žymiai pa
stūmėjo darbo žmones ir 
smulkiąją buržuaziją link 
ncialistinio veikimo.

1878 m. keturi Socialistų 
Jarbo Partijos kandidatai 
Chicago j e buvo išrinkti Il
linois legislatūron ir trys 
sociaistai iš St. Louis buvo 
išrinkti Missouri legislatū
ron. Tai buvo marksistų 

1 pasidarbavimas darbo uni
jose, kurios rinkimų metu 
parėmė socialistų kandida- pusi, knygą “The F. B. L 
tus. Kituose pramoniniuo- i Nobody Knows,” kurioje 
se centruose partija taipgi ■ plačiai aprašoma FBI di- 
isurinko daug balsų. Dau-j 
'giausia. ten, kur buvo tvir- ’ 
tesnės darbo unijos ir kur 
marksistai sugebėjo pasiek
ti platesnes darbo žmonių 
mases.

Tačiau partijai neteko il
gai didžiuotis laimėjimais, 
įsigalėjęs joje anarcho-sin- 
dikalizmas, Johann Most | 
vadovybėje, žymiai pakenkė 
marksistiniam veikimui. 

' 1880 metuose partijos kan- 
i didatai jau daug mažiau 
į balsų begavo, partijos įta- 

reikiamo ha darbininkuose pradėjo 
mažėti.

! 1890 metais partijos vado- 
1 vybėn atsistojo Daniel de 
Leonas, Kolumbijos univer
siteto profesorįus, turįs (di- 

1 džiulių gabumų. <Jis išvęrtėJ" 
ir išleido nemažai marksisV 
tinių knygų, taipgi įsteigė 
pirmą anglų kalba socialis- 

aiko tinį dienraštį. Bet netrukus 
pirmšSs"kol'ekty- jis paslydo į sektantizmą.

Nemarksistiniai jis mokė, 
-....  .... f r——— -- kad darbininkai, rinkikių
vienas vaikas į aplinką visų ■ būdu užkariavę valdžią, ant 
pirma žvelgia savo tėvų aki- . rytojaus pasitrauks iš val
šeima mokys vaiką tik imti ir - Ežioje laimėtų vietų, numa- 
niekuo nesidalinti su kitais, rins valstybę, o pramoni- 
jeigu paauglį skatins žiūrėti ' nėms unijoms bus pervesta 
tik savo naudos, jei neugdys ’ krašto administracinė ga
tes, tarybinio patriotizmo jaus- ’ - ~ -..........
mų, ateityje bus sunku išauk- m 
lėti iš jo tikrą komunistinės jDarbo pąjungą 
visuomenės žmogų. Negali- Į 
ma panėigti to, kad moteris- 
motina yra šeimą cementuo 
jantis asmuo. Ir jeigu ji su 
geba surasti būdų, kaip pa 
versti šeimą darniu kolektyvi 
jos meile sušildyti namai tan 
pa jaukūs visiems. Labai gri 
žu, kai šeimoje visi draug 
dirba ir drauge ilsisi. Tokios 
šeimose pražysta geriausic 
vaikų moralinės savybės, si 
siformuoja teisingi įgūdžiai i 
reikalingi charakterio brui 
žai. • M • i 

Lietuvos moteris žengi į 
pirmyn ir kovoja su relig 
niais prietarais. Sako Di: j 
žinskaitė:

Kultūros šviesa vis plačiau i

Už gerą darbą' ir pasiektus 
aukštus gamybos rodiklius, 

i vystant socialistinį žemės ūkį, 
15 moterų suteiktas Socialisti
nio Darbo Didvyrės vardai 
96 moterys apdovanotos Dar 
bo Raudonosios Vėliavos or ' 
dinais, 296 — įteikti Garbė: 
ženklo ordinai ir 928—meda 
liai. •

Ypatingai didelis moterį 
vaidmuo mokykloje ir šei-. 
moję. Savo pranešimo da
lyje “Jaunosios kartos auk
lėtoja” Diržinskaitė sako:

Pagrindinis vaidmuo, idėjiš
kai formuojant busimuosius 
komunizmo statytojus, tenka 
mokyklai, 
garbingą 
mokytojo 
moterys, kurios sudaro dau
giau kaip 80 procentų visų 
liaudies švietimo darbuotojų. 
Jos nusipelnė didžią visos vi
suomenės pagarbą. 247 švieti
mo darbuotojoms suteiktas Nu
sipelniusios mokytojos garbės 
vardas.

Tačiau liaudies švietime to
li gražu dar ne viskas pada
ryta. Mūsų negali nejaudinti 
visuotinio privalomojo aštuon
mečio mokymo trūkumai. Iki 
šiol respublikoje nemaža mo
kinių laiku nebaigia 8 klasių- 
Daug jaunimo visiškai meta 
mokyklą, neįsigiję i______
išsiląvinimo. Tai atsitinka to
dėl, kad mokytojai ir tėvai 
neįskiepija jiems pareigos, at
sakomybės jausmo, kad mo
kyklose vis dar daug trūkumų 
mokomajame t r aųRlėjąmąjąme 
darbe. Nepakankamai kovo
jama su 'ahtfąmečiavimu — 
svarbiausia visubtinio priva
lomojo mokymo įgyvendinimo 
kliūtimi.

šeima yra ,pįręnasis vi 
auklėtojas, i ' 
yas, kuriame jis pradeda pa
žinti jį supantį pasaulį. Kiek-

Labai džiugu, kad 
ir sunkią liaudies 
profesiją pamėgo

moterys pasirodė drąsiomis ir 
ištvermingomis kovotojomis už 
naują gyvenimą, už komunis
tinę ateitį.

Visa mūsų gyvenimo san
kloda, šimtų moterų pasiauko
jantis gyvenimas padėjo susi
formuoti naujai moteriai Ta
rybų Lietuvoje — komunizmo 
statytojai, dalyvaujančiai, ple
čiant respublikos pramonę, 
kovojančiai už gausius der
lius kolūkių laukuose, projek
tuojančiai naujus namus-, ku
riančiai didžiąją^ chemiją. Su
siformavo moteris, kuri siekia 
dirbti ir gyventi komunistiš
kai, augina ir auklėja vaikus 
—naują komunistinės visuo
menės kartą. 

'i
Apie moteris pramonėje

L. Diržinskaitė savo pra
nešime labai storai pabrėžė 
Lietuvos moterų vaidmenį 
pramoniniuose darbuose. Ji 
sakė:

Šiuo metu 43 procentus visų 
dirbančiųjų pramonėje ir 16 
procentų statyboje sudaro 
moterys.

Nemaža mūsų moterų išau
go nuo eilinių darbininkių iki 
vadovių, gamybos organizato
rių. ‘ ,

Aktyvus moterų dalyvavi
mas, kovojant už technikos . , , . .
pažangą, jų kūrybinė techni- j Imliau piasiskverbia į nuos<

pirma žvelgia savo tėvų aki- . 
mis. Jeigu nuo kūdikystės

1964 m. prezidentiniuose 
rinkimuose Soc. Darbo Par
tija ir pora tiek pat sektan- 
tinių trockistų partijų tu
rėjo savo kandidatus, kurie 
daugiausia kovojo demokra-'
tų kandidatus ir jų rėmė-į 
jus Tokia savo taktika šios1 b laikaig ž
semantines partijukes siek. č; organizaciių priešak£ 
tiek pasitarnavo respubli-. j kokius laikraščius pra.

dėjo rašinėti, visa tai svar
bu.

Bet jau tokios smulkme-
. nos, kiek J. Kežauskas pa- 

kurioie siskolino pas p Pini^> kad
J jis susipešė krikštynose, ar- 

lektoriaus vaidmuo vic.„o j trumpinti pavardę, tai jau 
| . . a -r nereikalingos. Jos tik laik-meniniame Amerikos gyve-bj , rastyje užima vietą, o ir 
mr*įe* , , . 1 pačius atsiminimus atskie-Sios knygos autorius nu- *
piešia J. Edgar Ho o ve r į zia’ 
kaip “ragangaudiškos eros 
širdį ir dvasią,” kaip “di-' 
džiausią nepaliečiamybę A-, 
merikos istorijoje,” kaip1 
hitlerinį maniaką, pasiryžu- Brangūs Draugai! 
sį turėti didžiausią galią 
valdiškuose rateliuose.

FBI direktorius Hooveris
Fred J. Cook parašė 436

Senas skaitytojas

Iš laiškų
Būnant nevalioje yra 

bai malonu gauti laišką ar
Hooveris yra pilnas fede- atviruką, ypatingai su Nau- 

ralinės slaptosios policijos' JH Metų linkėjimais.
FBI diktatorius. Turėda- §ioje įstaigoje disciplina 
mas savo rankose galingą aštri, žmogausišnaudojimas 
policinę organizaciją, jis1 yra didelis. Kartą jon pa
gali visai nesiskaityti su tekus, išeiti yra-sunku, nes 
demokratinėmis teisėmis, biudžetas gaunamas pagal 
net su civilinių teisių regu-' ligonių skaičių, kurių • čia 
Ravimais. • • • ; ' •. 

---
Nuo 1917 metų Hooverio

Šioje įstaigoje disciplina

yra nūo 5 iki 7 tūkstančių:. 
Ligbnifei yra maišomi su Vi-

ne mintis visiems laikams pa
laidojo buržuazinių ideologų 
prasimanymus, esą, moters 
protiniai sugebėjimai riboti. 
Šiandien gausioje respublikos 
mokslo darbuotojų šeimoj^ 
yra 5 mokslų daktarės, 240 
mokslų kandidačių, daugiau 
kaip 50 profesorių ir docen
čių. Inžinerijos-technikos dar
buotojų gretose yra 6 tūkstan
čiai moterų.

Naua technika, gamybos 
mechanizavimas ir automati
zavimas, siekimas dirbti komu
nistiškai, nuolat tobulėti ska
tina moteris siekti mokslo ir 
technikos žinių. Vien tik per
nai 10 tūkstančių pramonėje 
dirbančių moterų tapo kvalifi
kuotomis darbininkėmis, 16 
tūkstančių kėlė savo kvalifi
kaciją, apie 4 tūkstančius įsi
gijo gretutines profesijas ir

jam tauriausių tautų draugys- , Įįa> Todėl jis tam tikslui W H fili A lAllC* I **
sukūrė Socialistinę Amatų 

_ kuriai 
nepavykus konkuruoti su 
Amerikos Darbo Federaci
jų De Leonas su savo ša- 
ininkais sukūrė Industrial 
/orkers of the World uni- 
1 (IWW).

Palaipsniui partija brido 
ektantizmo balon. Po De 
ieono mirties naujieji par
jos vadovai visai ją nu- 
nailino, pasitenk i n d a m i 
inkimuose įstatytiz savo 
andidatus, o rinkimams 
raėjus vėl laukti kitų rin- 
imų. Darbo žmonių kovas 
ž tuojautinius reikalavi- 
ius partija skaitė refor- 
lizmu, visai žalingu revo- 
uciniams žygiams. Parti- 
9S vadovybė išstojo prieš 
lusijos. socialistinę revoliu- 
iją ir Tarybų valdžią, kaip 
oolitinę diktatūrą, kurios 
ie nepripažįsta^Jiųo metu 
Socialistų Darbo Partija 
';aip susmuko, kad dabar

pagimdytas ir išpuoselėtas; šokiomis ligomis į vieną 
“raudonasis pavojus” pir-S war(^: Tas priklauso nuo 
mon vieton pastatytas. Be- nietlaikio n kitų aplinkybių, 
siplečiantis Amerikoje kri- 
minalizmas jam stovi ant
roje ir visai nežymioje vie
toje. Bet komunistų ir 
šiaip pažangių žmonių te
rorizavimas 
pirmiausioje vietoje.

Autorius Cook nurodo, 
kad Hooveris buvo prastas 
šnipų gaudytojas 2-ojo pa
saulinio karo metu. Kitos 
agentūros tą rolę geriau at
liko. Bet po karo jis pa
žymėjo “raudonųjų šnipų” 
gaudymu ir Rosen b e r g ų 
“suokalbio” suradimu. Hoo
veris, todėl, įeina į Ameri
kos istoriją kaip politinis 
policistas, nuolat savo galia 
grąsinąs

Dabar trumpai pabrėžiu, 
kad mano prieteliai žinotų, 
kur aš esu ir kokie yra ma
no “nusikaltimai.” Esu čia 
laikomas be jokio teismo, bef 

pas jį stovi j jokio mano kūno tvrinėjį- 
mo. Nei iš šio, nei iš to 
miesto policija su distrikto 
advokatu sudarė kaltinimo 
aktą, kaimynka Pasirašė, 
paskubomis suareštavo ir 
nuvežė į pataisos ligoninę, 
kuf- apvaikščiojau savo 80-

nimas taip žiauriai sufabri
kuotas, kad tris advokatus 
bandžiau pasamdyti, ir visi 
trys atsisakė pagalbą teikti.

Mane aplanko Sutkai, 
kovojantiems už Mozūraičiai, Baltulionytė ir 

demokratijos ir taikos iš- Karosienė. Gavau iš Lietu-
vos keletą atvirukų su Nau
jų Metų sveikinimais. Šir-

liausius respublikos kampe 
liūs. Retas kuris kaimo gj 
ventojas po kelis kartus nėr. 
matęs spektaklio, nesilankę 
parodose, muziejuose. - Kiek 
vienai šeimai prieinami tape 
kinas, knyga. Keliant gyven 
tojų kultūrinį lygį ir ugdanl 
jų estetinįi skonį daug padedr 
meno saviveiklą liaudies uni
versitetai.- To dėka išauga 
mūsų moterų kultūrinis lygis, 
ypač reikšminga, kad kasdien 
vis daugiau atsiranda tokių 
moterų, kurios ryžtingai atsi
sako religinių prietarų, ilgus 
metus vertusių jas lenktis al
toriui, darbdaviui, -ponui.

Pranešėjos pasku t i n i a i 
žodžiai:

Gyvenimas lab’ai daug ką 
patikėjo moterų rankoms, — 
pasakė drg. Diržinskaitė. li

note rys šį pasitikėjimą patei
sins, nes joms ne vis tiek, į 
kokius namus ateis gyventi jų 
vaikai, ką jie čia atras, kaip 
gyvens. Tie namai — mūsų 
vaikams, ta ateitis turi būti 
pati šviesiausia ir pati gra
žiausia. Respublikoš moterys 
nenuilstamai kovos už komu
nistinės visuomenės mūsų šaly
je sukūrimą, už įgyvendinimą 
partijos Programos, kuri įtvir
tina žemėje Taiką, Darbą, 
Laisvę, Lygybę, Brolybę ir 
Iįaimę visoms tautoms.

laikymą.
FBI direktoriaus Hoove- 

rio žvaigždė žymiai prigeso dingiausias ačiū visiems, 
nuo to laiko, kai jo vadovy-iBet draugė Sutkienė yra 
beje FBI agentai nesugebė- mano geriausia ramintoja 
jo ar nenorėjo prez. Kene- uian esant nelaimėje ar Ii- 
džio gyvastį apsaugoti. Da- goję. Ačiū tau, gera drau*^ / 
bar daugelis piliečių reika- ge, už tavo gerą-širdį ir at- 
lauja, kad Hooveris tuoj 
pasitrauktų iš FBI direkto
riaus vietos.

’ jaut! m ą.
'Tokioje įstaigoje būnant 

išlaukine parama nuo drau
gų yra labai vietoje ir daug 
padeda geram nusiteikimui.

John Baker
Box A-Q4

• Linola, Calif.

Anglijos karalienes bėdos
Nežinia, kas atsitiks, kai 

Anglijos karalienė Elzbieta 
pasiskelbs visai susibankru-1 
tavusi.

Šiuo metu jos metinis 
biudžetas siekia $1,180,000. ■ Airways korporacijoje, ku-
Ji samdosi 250 asmenų 
Buckinghamo palociui tvar
kyti ir prižiūrėti. Palocius 
turi 600 kambariu.

Šiomis dienomis karalienė 
pasisamdė finansinį eksper
tą Sir Basil Smallpeice bū
ti jos patarėju. Bet jeigu 
jo patarimai taip veiks, kaip > didins.

ri šiuo metu neša metinį 
multi milijoninį deficitą, 
tai karalienei gali tekti per
gyventi “lietingų dienų.”

Karalienė Elzbieta- tačiau* 
tikisi, kad ir darbiečiai par
lamente jos bėdas atjaus iix^ 
jos' finansinį biudžetą pa-^
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Iš “Laisvės” redakcijos pranešimo dalininkų suvažiavimui
f B. Pranskus pradėjo mūsų laikraščiui “Laisvei” ben
dradarbiauti prieš daugiau kaip 40 metų, gyvendamas 
Lietuvoje, o vėliau Tarybų Sąjungoje. Bet ne tik tuo jis 
mums brangus, kad per ilgus metus mums rašė—eilėraš
čius ir straipsnius. Jis brangus mums ir tuo, kad labai 
atidžiai sekė mūsų rašytojus ir poetus, ir pagaliau prieš 
mirtį parašė didžiulį mokslinį veikalą, savitą enciklope
diją—“Proletarinė Lietuvių literatūra.”

Čia jis, kaip mokslininkas, apžvelgia visa tai, ką 
mūsų rašytojai ir poetai iki 1940 metų kūrė literatūroje. 
Tikėsit jūs, draugai ir draugės, ar ne, bet šiame viekale 
B. Pranskus, trumpiau ar ilgiau, aptaria ^apie 50 asmenų 
kūrybą, kurią JAV. Dauguma tų aptariamų žmonių 
rašiniai vienokia ar kitokia forma buvo spausdinami ir 
“Laisvėje.”

Abejoju, ar būtų atsiradęs kitas toks akylas ir darbš
tus žmogus mūsų tarpe, galėjęs tai padaryti, ką atliko 
profesorius Pranskus!

Rašo jis šioje knygoje ir apie Kanados, ir apie Pie- 
? tų Amerikos proletarinius lietuvius poetus ir rašytojus, 

įkūrusius grožinę literatūrą.
Už tai Amerikos lietuviai jam visuomet bus dė

kingi ir mokslininko-profesoriaus vardą minės didžia 
pagarba.

Jubiliejai
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas šiemet šven

čia trisdešimt penkerių metų savo gyvavimo sukaktį. 
Netenka sakvti, kokią nauda turi tie. kurie LDS 
priklauso, o jam priklauso tūkstančiai mūsų žmonių. Bet 
apie LDS aš čia nekalbėsiu, kadangi jis turi savo orga
ną, ir per jį pasako, ką reikia pasakyti. Priminsiu tik 
tiek, kad mes turime padėti LDS vajininkams įrašyti 
naujų narių į Susivienijimą, šiuo metu Susivienijimas 
skelbia didelį vajų naujiems narimas įrašyti.

Šiemet Lietuvių Literatūros Draugija švenčia savo

gyviesiems, kovojusiems ir kentėjusiems už liaudies lai
mę. Norėtų pasveikinti visus mūsų brolius ir seseris, 
sėkmingai kuriančius naują socialistinį gyvenimą. No
rėtų, tomis dienomis, kartu su visa Lietuvos liaudimi 
pasidžiaugti visais laimėjimais ir pasiekimais, palinkėti 
jiems daugiau energijos ir sėkmės ateities darbuose.

Deja, žinome, jog visa tai neįmanoma padaryti. Nu
vyks ten Amerikos lietuvių gal šimtas kitas, ne dau
giau. Gal būt nuvyks ir mūsų dainininkų ansamblis. 
Mes jų prašysime, kad visų mūsų vardu jie atliktų 
tai, kas viršuje suminėta.

Baigiamasis žodis
Ar jūs, gerbiamieji, žinote, kad per pastaruosius 35- 

rius metus kiekvienam “Laisvės” dalininkų metiniam su
važiavimui aš parašiau ir pateikiau, redakcijos vardu, 
pranešimus-raportus? Veikiausiai kai kuriems mūsų 
draugams, dažnai suvažiavimuose dalyvaujantiems, net 
ir pabodau.

Na, o šia proga, redakcijos vardu, dėkoju visiems 
mūsų bendradarbiams už talką. Dėkoju vajininkams už 
puikų pasidarbavimą platinant “Laisvę.” Dėkoju auko
tojams laikraščiui už dovanas. O jums, mieli suva
žiavimo dalyviai, dėkoju už pasiklausimą.

Būkit sveiki!..
Tegyvuoja taika!...

Laisvės” dalininkę suvažiavime 
rezoliucija

(Vienbalsiai priimta 1965 m. vasario 7 dieną 
Laisvės salėje, Ozone Park, N. Y.)

Suvažiavimas pilniausiai užgiria mūsų laikraščio 
nusistatymą visais svarbiaisiais dienos klausimais. Mes 
sveikiname “Laisvės” energingą pasisakymą už tautų

Kaip Kazys Grinius 
įteisino A. Smetoną

Rašo Mislinčius
Jau ne karią buvo rašy-1 

ta, kad prez. Grinius padė
jo klerikalų-tautininkų blo
kui 1926 m. į 
nuversti teisėtą Lietuvos 
valdžią ir įvesti fašistinę 
^diktatūrą. Jo (K. Griniaus) ; 
apsileidimas pareigose, pa
sitikėjimas fašistiniais ka
rininkais, perse k i o j i m a s x 
darbo unijų bei varžymas - aPs^s’ 11 
kairiosios orientacijos žmo-1 
rių bendrai — paruošė su-' — ~ 
kunmM. SaviŽu^klerki ®udaJytą padėtį; šis. sutikęs 
kalas A. Stulginskis ir tau-! ke‘stl yy^ybę, jei tam 
Hninkas A. Voldemaras su-! prlta™anL ]° partMa; Jel 
didino šioj tragedijoj vy i M ŠlezeViciaus ministerių

TZv-i kabinetas pats laisvai nu- 
tarsiąs atsistatyti ir jei per
versmo naktį suimtieji bū-

Į Smetonai, perversmo vado
vybei siūlius A. Merkį, ku
ris buvęs nepriimtinas res
publikos prezidentui. Tada 
ministerių pirmininku bu- 

ivo pasiūlytas prof. A. Vol-Rle-
St. demaras. Dr. K. Grinius su-

su A. Smetona, P. 
chavičiumi ir kitais,

• Šilingas sutikęs su Sidzi- tikęs, jei raštu pasižadėsiąs 
kausko nuomone ir prašęs saugoti konstituciją.” (Ten

gruodžio 17 d su R- SkiPičiu tarPinilq- pat, psl. 335.) 
_, t -nfnxma kauti tarp perversmo vy-1 Taigi visasTaigi visas perversmo rei

kalas atliktas “legalumo” 
( ribose. Naująjį A. Volde- 
' maro sudarytą ministerių 
kabinetą patvirtino K. Gri-

50-metinį jubiliejų. Per 50 metų šis kultūros žibintas bei valstybių taikų sugyvenimą ir jos griežtą kovą prieš 
Amerikos lietuviams atliko neįkainuojamą vaidmenį sa-L- - • v
vo knygomis, žurnalu “Šviesa” ir bendra visuomenine 
Veikla.

Praėjusiais metais Niujorke įvykęs ALDLD de
šimtasis suvažiavimas viešai atsikreipė į mūsų spaudą, 
prašydamas talkos: atidaryti savo skiltis raštams apie 
Draugijos veiklą, apie jos nuveiktus darbus, raginant 
skaitytojus telktis į šią garbingą organizaciją, tvirtinti 
ją, skleisti tarp darbo žmonių jos leidžiamą literatūrą; 
daryti visa, kad ALDLD auksinis jubiliejus būtų atžymė
tas organizacijos sutvirtinimu, padidinimu pagyvinimu,

Nuo pat ALDLD įsikūrimo “Laisvė” jai organavo; 
mūsų laikraštis buvo nuolatiniu jos talkininku, šiemet 
mes ,dar veikliau privalome patalkinti organizacijai, iš
gyvavusiai pusę šimto metų, išleidusiai daugiau kaip 
70 skirtingais pavadinimais knygų, nesuskaitomą skai
čių visokiais klausimais lapelių ir per daugiau kaip 30 
metų ledžiamą žurnalą “Šviesą.”

Rašykite, brangūs ALDLD veikėjai, į “Laisvę” apie ___________________
savo problemas, apie, nuveiktus, ar veikiamus kultūri- su senąja tėvyne Lietuva. Su pasididžiavimu mes stebi 
nius darbus. Mūsų laikraščio skiltys jums visuomet busjme Lietuvos žmonių gražius laimėjimus visose gyvenim

* ir kūrybos srityse. Mes karščiausiai sveikiname Lietuve' 1 
liaudį ir jos vadovybę istorinės dvidešimtpenkmetinės iš 
silaisvinimo iš fašistinės priespaudos sukakties proga

Mes sveikiname Lietuvių Meno Sąjungos užmojį šie 
vasarą pasiųsti bendrą dainininkų ansamblį į Dainų Die 
ną Vilniuje. Raginame visus laisviečius tą gražų žygį 
paremti. \ ....

Mes nuoširdžiausiai sveikiname mūsų didžiąją Ame
rikos Lietuviij Darbininkų Literatūros Draugiją jos auk
sinio jubiliejaus proga. Esame dėkingi Draugijos na
riams ir veikėjams už nuolatinį rūpinimąsi mūsų pažan
giąja spauda. Pasižadame visais būdais paremti visus 
Draugijos jubiliejinius parengimus.

Nuoširdžiausiai dėkojame mūsų laikraščio korespon
dentams ir bendradarbiams, kurie praėjusiais metais 
taip gražiai savo raštais puošė “Laisvės” skiltis.

Suvažiavimas yra labai dėkingas preėjusiu metų di-

grūmojantį branduolinio karo pavojų, prieš keliantį gal
vą nacizmą, prieš reakcijos pasimojimą užkariauti val
džią praėjusiuose prezidentiniuose rinkimuose, už baigi
mą karo Pietų Vietname, už civilinių teisių įstatymą ir 
negrų lygias teises, už įvedimą nemokamo medicininio 
aptarnavimo seniems žmonėms sistemos ir tt. Mes pasiti
kime, kad mūsų laikraštis tuo pačiu teisingu keliu eis L 
ateityje.

Džiugiai mus nuteikė administracijos pranešimas 
kad “Laisvės” vajus visapusiškai pavyko. Ypač sukeli i 
mas penkių tūkstančių dolerių fondo su gražiu kaupr i 
parodė didelę laisviečių meilę savo laikraščiui. Suvažiavi 
mas didžiai dėkingas mūsų šauniesiems vajininkams ir 
visiems tiems, kurie parėmėte “Laisvę” finansiniai. Pasi 
tikime, kad parama nesustos ir po suvažiavimo. Mes ma
nome, kad ir šiemet rudeniniame vajuje'’’reikėtų . siekt' j 
$5,000 fondo užtikrinimui “Laisvės” gyvavimo 1965-196f 1 
ibetais.

Mes didžiuojamės mūsų laikraščio gerais santykiai? •

Jemaį tuo metu Seime iš 86 
turėjo 30 savo atstovu, o . . . ,.
tautininkai tik 3: A. Volde- sllrpalels}? 
marą, A. Smetoną ir kun.
V. Mironą. Tautininkų par- 

J tija bendrai buvo labai 
į silpna.
į Apie ruošiamą pervers
mą žinojo ministeris pirmi
ninkas M. Šleževvičius ir 
nats K. Grinius, bet tiems 
“gandams” jie netikėjo. T. 
Sąjungos pasiuntinys Alek- 
sandrovskis gruodžio 16 
dienos vakare telefonu 
'spėjo M. Šleževičių apie 
artėjantį pavojų, bet 
šis nesiėmė jokių žings
nių tai sulaikyti. Kauno 
įgulos viršininkas tuo metu 
buvo pulk. Velykis, o II-jo 
Pėstininkų pulko, stovėjusio 
Kaune, vadu pulk. J. Pet- 
’mitis. Juodu tad ir suda
lė ginkluotosios jėgos bran
duolį. Jie tuoj išlaisvino

kalėjimo atsargos pulk. inįmo raštą respublikos pre-

riausybės ir buvusios vy
riausybės, kad būtų suras 
ta tinkamiausia išeitis. Jie 
dviem buvęs duotas auto

' mobilis ir palydovas kpt. nius, kaip Lietuvos prezi-
juodu galėję dentas, ir pats po to atsi-

i laisvai, kur reikiant, važi- statydino.
___ Pasiaklbėjus su dr. pasiėmė “tautos vado” vaid-
K. Grinium apie perversmo menį ir jį vaidino 14 metų.

Gi K.Grinus, už šia paslau
gą, gavo personalinę pen
siją.

Tai va kaip K. Grinius, 
laisva valia, pardavė Lietu
vą A. Smetonai!

Valstiečių Liaud i n i n k ų 
: Partijos vadovybės kai 
kuriems surastiems na
riams pritarus vyriausybės 
keitimui, V. Sidzikauskas 
su R. Skipičiu grįžę į gene
ralinį štabą, kur tuo metu 
jau buvęs internuotas M. 
Šleževičius, ir su kuriuo jis 
norėjo pasitarti. M. Šleže
vičius pareikalavęs, kad bū
tų grąžinta laisvė štabe in
ternuotiems vyri a u s y b ė s 
ir Seimo prezidiumo na
riams, kad ministerių kabi- 

" netas galėtų susirinkti po
sėdžio ir laisvai daryti ta
rimus. Perversmo vyriau
sybei sutikus, toks ministe
rių kabineto posėdis įvyko 
vakare generaliniame šta
be, ir jame buvvo nutarta 
M. Šleževičiaus vyriausybei 
atsistatydinti. Atsistatydi-

0 A. Smetona

atviros.
Primintina tai, kad d-ras A. Petriką parašė ALDLD 

> ir pažangiųjų JAV lietuvių įdomią istoriją, kurią orga- 
’ nizacija pasiryžo išleisti.

Be to, ALDLD organo “Šviesos” redakcija šiemet 
ruošia ką nors nauja: anglų kalba knygą apie Lietuvą. 
Knyga žada būti įdomi, turininga, ir ji gerai pasitarnaus 
angliškai skaitančiajai visuomenei: supažindins ją su 
mūsų gimtuoju kraštu, su josios socialistine santvarka, 
su visomis gyvenimo pusėmis praeityje ir dabartyje. 
Seniai mes privalėjome išleisti tokią knygą apie Tarybų 
Lietuvą!

Šiemet mūsų draugų Čikagoje leidžiamas laikraštis 
“Vilnis” švęs savo 45-rių metų gyvavimo jubiliejų. Pa
sveikinkime “Vilnį” jubiliejaus proga. “Vilnies” vaid
muo yra labai svarbus, ypatingai Čikagoje.

Na, o sekamais metais mes minėsime savo laikraščio

KALBOS 
KAMPELIS
Dėl veiksmažodžio 

“randasi”
Veiksmažodis randasi yra 

veiksmažodžio rastis esa
mojo laiko forma. Jis yra 
lietuviškas, bet tik labai 
dažnai ne vietoje vartoja
mas.

Žodis rastis reiškia dary
tis, tapti, atsirasti. .Pavyz
džiui: Dangus užsitraukė 
debesimis, rados juodas ir 
grėsmingas. Miške jau ir 
grybų randasi.

Tačiau šitas randasi labai 
įkyriai šmkėščioja papras
čiausio veiksmažodžio yra 
vietoje. Pavyzdžiui:

Iš viso kuopoje randasi 15 
narių — Iš viso kuopoje yra 
15 narių.

Sužinojome, kur jis ran
dasi. — Sužinojome, kur jis 
yra.

‘Įvykiai su mokytoju rodo, 
koldoj^ąunkioj padėtyj ran
dasi inteifgentija. = Įvykiai 
su mokytoju Tftdo, kokioje 
sunkioje padėtyje yra inte
ligentija.

Firmos randasi Pavojuje.
— Firmos yra (atsidūrė) 
pavojuje.

Dabar ji randasi ligoninė
je. — Dabar ji yra (gydosi) 
ligoninėje.

Vakarų Vokietijoje ran
dasi daug pereitojo karo 
kriminalistų. — akarų Vo
kietijoje yra (gyvena) daug 
pereitojo karo kriminalistų.

Iš “Tėvynės balso”

Grigaliūną - Glovackį ir 
’mvsi gen. štabo majora P. 

I nlechavičių. Tuomet Ple- 
Į "havičius buvo paskirtas 
i 

diktatoriaus teisėmis. K. 
Griniaus valdžiai ištikimi 
’mrininkai buvo suimti, po- 
’tcija nuginkluota ir izo- 
b’nota. Seimas paleistas. 
Ministerių kabineto nariai 
ir pats prezidentas buvo 
užklupti ramiai bemieganti. 
'Glovackis ir Plechavvičius 
buvo smetoninės valdžios dinimo aktą pasiršė abu: 
rankose didžiausiais žudi- K. Grinius ir M. Šleževičius, 
kais, nuo kurių ginklo kri- K. Grinius vis dar buvo lai
to daugybė nekaltų žmo- komas Lietuvos prezidentu, 
mu). | kol pats savavališkai rezig-

Suokalbininkai buvo ry- navo. Jis tvirtino ir A. 
žesi sudaryti valdžią grynai į Voldemaro sudarytą naują 
diktatoriniu keliu, tačiau ministerių kabinetą:

“Respublikos prezidentas,...^ t________________
dr. K. Grinius pasiūlęs nau-' kad pasitrauktų diktatorius 
ją vyriausybę sudaryti A. Salazaras.

zidentui dr. K. Griniui nu
vežė V. Sidzikauskas.

Respublikos prezidentas
vriausiuoju sukilėliu vadu į; trinius Priėmė M.

Šieževičiaus ministerių ka
bineto atsistatydinimą. įvy
kusį 1926 m. gruodžio 17 
d., 10 vai. 15 min. vakaro ir 
V. Sidzikauskui įteikė priė
mimo aktą perduoti minis- 
teriui pirmininkui M. Šleže
vičiui kontrasignuoti.”

Kitaip sakant, atsistaty-

Lisabonas. — Daug įžy
mių portugalų reikalaujaapsižiūrėjo, kad tai bus už

sienio politikos atžvilgiu ne
patogu: užsienis gali jos 
nepripažinti. Todėl bandy
ta ją aptraukti “demokra- 

Praėjusiais metais mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė tiniu” šydu. Tuo reikalu 
daug gerų, nuoširdžių laisviečių. Žiemai nulenkę galvas naVesta pasirūpinti Ūkinin- 
reiškiame jiems giliausią pagarbą, o jų likusioms šei- Partijos (buožiu) pati- 
moms bei artimiesiems širdingą užuojautą.

Daug mūsų skaitytojų šiandien skundžiasi rimtais ]alį įr R# Skipičiui. Juodu 
savo sveikatos sutrikimais. Linkime visiems pilniausiai i fuoj išsiųsta į gen. štabą, 
susveikti! ’ * 1 p

“Laisvės ’ 55-metinę gyvavimo sukaktį^ Dar šiemet apie rektoriams už gražų jiems pavesto darbo atlikimą. Labai 
tai galvokime, nes tai bus didžiulė šventė, kurią pri- prašome visus pasilikti tose pačiose pareigose.
valome tinkamai atžymėti. - -• * • ................... - • ........

Tarybų Lietuvai—dvidešimt penkeri metai
Šiemet mūsų tauta, mūsų gimtoji žemė. Tarybų Lie

tuva. švęs didžiule švente—sidabrinį jubiliejų.
Taip, prieš dvidešimt penkerius metus—1940 m.

liepos’ 21 dieną—Lietuvos Liaudies seimas paskelbė 
tuvą tarybine socialistine respublika. Ir toji diena 
silieka Lietuvos istorijoje viena reikšmingiausių jų. 
pos 21-ąja yra pavadintos net miestų gatvės.

Tą dieną Lietuvos liaudis tarė, kad jis atsisako 
venti senu gyvenimu, kad stoja į socialistini kelią; kur 
viešnatavo kapitalistai ir dvarininkai, dabar viešpataus- 
valdys pats darbo žmogus, kurdamas beklasinę visuome
nę. I

Taigi šių metu lienos mėnesio paskutinėmis dienomis 
Lietuvoje bus milžiniškos manifestaejos, džaugsmo mi
tingai, didžiuliai darbo žmonių sambūriai. O visa tai ap
vainikuos Dainų Diena, kurioje daug tūkstančių geriausių 
iš visos Lietuvos rinktinių daininnkų ir šokėjų atliks 
programą. ’ * •

Ar rėkia, draugai ir draugės, sakyti, jog tai bus 
labai didelis dalykas, retas sąjudys? ,

Šiemet senasis Vilnius, Tarybų Lietuvos sostinė, at
rodo, turės daugiau svečių negu kada nors savo isto
rijoje.

Gerai žinome, kad tūkstančiai ir Amerikos lietuvių 
tomis dienomis norėtų Vilniuje būti — nulenkti galvą 
prie kovotojų už Lietuvos liaudies laisvę ir naują gyve-

* nimą kapų, padėti ant jų amžino poilsio vietos gėlę. No
rėtų šia proga pagerbti masinius kapus, kuriuose ilsisi 
šimtai tūkstančių Lietuvos sūnų ir dukrų, žiauriai fa
šistų nukankintų karo metu. Norėtų paspausti rankas

Lie- 
pa- 
Lie-

gV-

Rezoliucijų Komisija:
Vera Bunkienė
Povilas Beeis
Jonas Grybas

ši jauna mergaite pirmą kaitą mato Vilnių, pirmą kartą 
mato sniegą. Lietuvaitė Genovaitė Svinkūnaitė neseniai 
su tėvais repatriavosi į Lietuvą iš tolimosios Brazilijos.

ketiniams — V. Sidzikaus-

kuriame konferavo suokal
bininkai. Šiuo klausimu A. 
Merkys, buvęs A. Smetonos 
asmens sekretorius, sako

Antanas Smetona,” pusi. 
°34): b

“Nuvykę i štabą, jie pir- 
miasiai sutįko St. Šilingą. 
Tis pasisakė redaguojąs 
specialų ‘Vyriausybės žinių’ 
numerį, kuriame būsią pa
skelbta, kad Lietuvos res- 
nublikos prezidentas dr. K. 
Grinius ir M. Šleževičiaus 
ministerių kabinetas esą at
statyti ir sudaryta nauja 
Lietuvos vyriausybė. V. Si
dzikauskas tokiam žygiui 
nepritarę, pareikš damas, 
kad jis galįs sukuoplikuoti 
Lietuvos užsienio politikos 
padėtį, ir siūlęs ieškoti bū
dų konstituciniu keliu su
daryti vyriausybę, kurios 
nereikėtų kitoms valsty
bėms pripažinti. Pasitaręs

Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje surinkta pirmieji 
elektromechaninio veikimo klavišinių skaičiavimo mašinų 

Jomis įmanoma atlikti eilę matematinių veiksmų:
400
“Vilnius.

sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kelti laipsniu ir t. t.
Nuotraukoje: generalinio surinkimo ir derinimo cecho 

viršininkas A. Dulskis, technologinio biuro viršininkas J. Ku
bilius ir surinkėja E. Rutkauskienė.

3 pusi. Laisve (Liberty) Antr., vasario (Feb.) 16, 1965 ■
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JONAS GASIŪNAS

Praeiti prisimenant
(Tąsa)

Meliono ir kitų didžturčių remiamoji 
respublikonų^partija 1932 metais visai 
prakišo rinkimus. Naujoji administra
cija kitaip reagavo į visą krašto padėtį. 
Darbo žmonės laimėjo savo reikalavi
mus. Policijos galia buvo žymiai suma
žinta, liaudis pajuto laisvesnė. Ateitis 
jiems pasidarė šviesesnė.

Melionas gauna smūgį po smūgio
Susikūrusi industrinių unijų organi

zacija (CIO) pasimojo organizuoti plie
no darbininkus. Organizacinis centras 
buvo Pittsburghe įsteigtas. Angliaka
sių unija žymiai prisidėjo prie to didžiu
lio darbo. Ji rėmė finansiniai įr sutei
kė nemaža gerai patyrusių organizato- 

I riu.
Pradžia, tiesa, buvo labai sunki. Bet 

kai pirmieji ledai buvo pralaužti, visas 
organizacinis darbas ėjo gana sėkmin
gai. Meliono ir kitų plieno pramonės 
magnatų pastangos neįsileisti unijos bu
vo nugalėtos. Jie panešė skaudžius 
smūgius. Pirmą sykį plieno įmonėse at
virai pradėjo veikti unijos.

Mūsų darbas tarp plieno darbininkų
Kad organizacinį darbą paspartinus, 

buvo suorganizuotas sveturgimių fra- 
ternalių organizacijų komitetas, kuris 
pasibrėžė varyti organizacinį darbą tarp 
sveturgimių plieno darbininkų. Lietu
vai Darbininkų Susivienijimas, Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje 
ir Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija prisidėjo prie to svar
baus darbo. Man teko šioms organiza
cijoms atstovauti komitete. Komiteto 
pirmininku buvo Gebertas, po Antrojo 
pasaulinio karo grįžęs į savo gimtinę 
Lenkiją.

Fraternalių organizacijų komiteto dar
bas, reikia pasakyti, buvo aukštai įver
tintas naujosios Plieno Darbininkų uni
jos viršininkų. Kadangi dauguma plie
no darbininkų buvo sveturgimiai, tai šio 
komiteto siuntinėjami organizatoriai 
greičiau galėjo savo kalba prieiti prie tų 
darbininkų.

Tuo metu mažai plieno darbininkų te
dirbo, kiti visi buvo bedarbių eilėse. Bu
vo svarbu juos įtraukti unijon pirma, 
negu bus pašaukti darban. Taip ir bu
vo. Per bedarbių tarybas organizacinis 
darbas buvo varomas. Visi plieno dar
bininkai, kurie priklausė bedarbių ta
ryboms, stojo į unijos eiles ir kai jie 

į grįžo darban, jau buvo organizuoti. 
Taip ir buvo sulaužytas plieno trusto 
nugarkaulis. Plieno kompanijos viena 
po kitos buvo priverstos pasirašyti su- 

’ tartis, kurios garantavo unijines teises, 
didesnes algas ir geresnes darbo sąly
gas.

Daugelio metų plieno darbininkų ko
va buvo laimėta. Plieno trustas, visoje 
šalyje galingiausias, buvo priverstas 
skaitytis su Plieno Darbininkų unija.

Virš šešetą metų teko Pittsburghe iš
gyventi, prie APLA darbuotis, taipgi pa
žangiajai spaudai bendradarbiauti.

APLA ir LDS vienybe
Tik ką Pittsburghan atvykus nauja 

problema iškilo. Tais pačiais metais su
sikūrė Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas, daug skaitlingesnė fraternalinė

< draugija. Pasirodė, kad dviem pažan
giom fraternalinėm organizacijom nėra 
jokios naudos paskirai gyvuoti, kokią 
nors konkurenciją vesti. Daug bus svei
kiau, jeigu jos abidvi susijungs į vieną 
dar galingesnę fraternalinę organizaciją.

1932 m. liepos pradžioje įvyko vieny
bės klausimu APLA seimas, kuriame de
legatai beveik vienbalsiai pasisakė už 
vienybę. Vienybei pasipriešino APLA 2 
kuopos dauguma narių. Tai didžiausia 
APLA kuopa. Kuopa atsisakė skaitytis 
su seimo tarimais. Teko mažumai eiti 
teisman, bet vėliau susitarta pasidalyti 
kuopos turtu ir palikti didžiumą ramy
bėje.

Pilna APLA vienybė su LDS įvyko 
tik 1937 metų pabaigoje, kai buvo nuga
lėtos vienybei kliūtys, kai New Yorko ir 
Pennsylvanijos apdraudos departamen- 
tni/vįenybės planą užgyrė. 'Tada, kai

< APLA centro raštinė Pittsburghe pasi- 
i naikino, teko keltis Brooklynan ir stoti 
I prie LDS darbo.

I Naujos pareigos
Atvykus dirbti prie LDS, buvau pa- 

skirtas redaguoti LDS organą “Tiesą” ir 
1/rūpintis kai kuriais organizaciniais rei-

--- Į--------~ — ■" 1     1 " —' " 

kalais. Tuo metu “Tiesos” angliškąjį 
skyrių redagavo Jonas Ormanas. Abu 
gražiai kooperavome.

Antrojo pasaulinio karo metu, kai 
LDS sekretorius Jonas Siurba buvo pa
šauktas militarinėn tarnybon, buvau pa
skirtas eiti ir LDS centro sekretoriaus 
pareigas. Tik tada, kai J. Siurba grįžo 
prie senojo darbo, pasilikau prie “Tie
sos” redakcinio darbo. Tik 1950 metais, 
kai seime buvo nutarta organą išleidinėti 
tik vieną kartą į mėnesį, buvau iš re
dakcijos paleistas, o sekretorius J. Siur
ba patapo ir “Tiesos” redaktorium.

Ir vėl naujos pareigos. Stoju “Laisvės” 
redakcijon darbuotis. x Nuolat redakci
joje dirbu, iki “Laisvė” "patapo dusyksa- 
vaitraščiu. Tada teko man tik laikinai 
redakcijoje padirbėti, bet nuolatinį ben
dradarbiavimą niekada nenutraukiau.

Lietuvių kultūrinis centras
1947 m. laisviečiai įsigijo naują kultū

rinį centrą, kurį pavadino Liberty Au
ditorium. Tai didžiulis namas, galįs 
lengvai sutalpinti pažangiečių organiza
cijų centrus ir “Laisvės” spaustuvę.

Visa finansinė našta gulė ant pačių 
laisviečių. Šerai buvo pardavinėjami po 
$25.00, taipgi gauta nemažai paskolų. Vi
so greitu laiku sukelta apie $180,000. 
Bandyta centras operuoti kaip galima 
tiksliau, kad jis galėtų išsiversti. Ban
dyta gėrimų leidimus gauti, bet nepa
vyko dėl priešų protestų. Net ir teis
me leidimų klausimas buvo prakištas, tik 
daug kaštų pasidarė.

Persikėlus “Laisvei”ir pažangiųjų orga
nizacijų centrams į naująją patalpą, pra
dėta pilnai susitvarkyti. Kultūrinis dar
bas savame centre prasidėjo. Vienuo
likos metų bėgyje buvo suruošta daug 
prakalbų, paskaitų, koncertų, suvaidinta 
keletas veikalų, atlikta labai daug gra
žaus kultūrinio darbo.

Sunki buvo atsakomybė tokį centrą iš
laikyti, ypač neturint tam tikrų leidimų 
ir dar kuomet parengimus dipukai ir kiti 
pažangiųjų priešai pikietuoja, prie durų 
nesavais balsais staugia. Bet nepaisant 
visko darbas buvo varomas pirmyn. 
Laisviečiai žymiai prisidėjo su finansais. 
Daugelis gerų draugų prisidėjo su rei
kalingu darbu.

Pagaliau atsirado geri namo pirkė
jai—South Queens Boys Club. Namas 
parduotas 1958 m. ir sekamais metais 
buvo kitas nupirktas ant 102 St. ir Li
berty Avė., Ozone Park, N. Y. Naujoji 
vieta daug mažesnė, tai ir atsakomybė 
lengvesnė. Naujasis Lietuvių kultūrinis 
centras mūsų poreikiams pakankamas.

Nemaža darbo ir man teko įdėti, kad 
išlaikyti ir tinkamai tvarkyti pažangių
jų lietuvių kultūrinį centrą.

VII
Vykstu Argentinon atostogauti

Kai 1958 m. pabaigoje didysis mūsų 
namas buvo parduotas, pasijutau galįs 
išsilaisvinti iš atsakomybės, kuri buvo 
ant manęs uždėta gana ilgą laiką. Tų 
pačių metų gruodžio pradžioje lėktuvu 
iškeliauju Argentinon.

Buęnos Airės orlaukyje 1958 m. gruodžio 5 dieną. 
Marija Gasiūnaitė-Paiionicnė su dukra Olga pasitin

ka savo brolį.

Kelionės tikslas buvo turėti ilgesnes 
užtarnautas atostogas, kartu aplankyti 
savo sesutę Mariją Palionienę ir susipa
žinti su Argentinos gyvenimu. Taipgi 
suteikti mūsų spaudai naujų žinių iš Pie
tų Amerikos gyvenimo. Nors ta kelio
nė kainavo man kelioliką šimtų dolerių, 
esu labai ja patenkintas.

Gražiame Buenos Airės mieste išbu
vau pustrečio mėnesio. Turėjau progą 
pamatyti tikrąjį argentiniečių gyveni
mą, susipažinti su tenykščiais lietuviais, 
su pažangiečiais lietuviais užmegsti ar
timesnius ryšius. Smagiai laiką leidžiam 

Nuolat prisimenu ir net kartais sap
nuoju apie tokį įvykį, kokio niekad pir
miau savo gyvenime nemačiau. Tai tri
jų dienų generalinis darbo žmonių strei
kas, suparalyžiavęs visą didmiestį. Gat- 
vekariai, autobusai ir kitos susisiekimo 

priemonės visai neveikė'. O privatinių 
automobilių labai mažai, tai didmiesčio 
komunikacija per tris dienas visai ne
veikė.

Visos dirbtuvės ir krautuvės buvo už
darytos. Net mažosios krautuvės ir tos 
neveikė. Per tris dienas niekas mais
to niekur negalėjo įsigyti. Pėsčių pil
nos gatvės. Dviračių taipgi labai daug. 
Darbininkų unijų atsišaukimas į visus 
darbo žmones buvo entuziastingai priim
tas. Tai buvo protesto streikas prieš 
karo stovį, kuris tuo laiku buvo palai
komas mieste, taipgi protestas prieš te
rorą vienoje darbavietėje, kuri buvo 
streiko uždaryta ir kurią milicija oku
pavo ir darbavietėje sėdinčius streikie- 
rius jėga išvarė, sakoma, keletą ir už
mušė.

Piknikas streiko metu
Tuo metu sekmadienį buvo ruošiamas 

tarptautinis pažangiečių darbininkų pik
nikas La Platos upės pakraštyje, Quil- 
mes, Buenos Airės priemiestyje. Klau
simas buvo, kaip tą pikniką pasiekti, nes 
iš Buenos Airės centro labai tolima ke
lionė, o iš tos vietos, kur mano sesuo 
gyvena — dar toliau. Gavome mūsų vie
no jauno draugo paslaugą — jis su savo 
džipu mus ten nuvežė. Tai buvome lai
mingi, nes man buvo labai svarbu ta
me piknike dalyvauti.

Važiuodami piknikan tėmijome, kas 
darosi gatvėse. Toje gatvėje, kuri tę
siasi tos upės link, svieto labai daug. 
Vieni traukia pėsti, kiti dviračiais, tre
čius veža arkliais. Nuvykstame pikniko 
vieton, ten irgi svieto pilna, keli tūks
tančiai. Upės paplūdimys pilnas žmonių 
maudymosi kostiumuose. Nepaisant, 
kad streikas uždarė beveik visas susisie
kimo duris, piknikautojai surado prie
mones dalyvauti piknike. Tai buvo toks 
didelis piknikas, kokio aš pirmiau nesu 
matęs. Kartu buvo ir streikuojantiems 
simpatijos pareiškimas.

Buenos Airės Lietuvių Kultūros Klubo bibliotekoje 
1959 m., sėdi: Pamirštas vardas, Kairienė, Undral- 
tienė, Sikerienė ir Sikeris;. stovi: Undraitis, Adamo į 
nis, Gasiū.nas, IBaltušnikas, Ilgūnas' ir Kažukauskas.

Argentinos darbininkai, kaip atrodo, 
vieningai veikia. Visa bėda, kad jų va
dovybėje vienybės nėra. O tas ir kenkia 
darbo žmonių reikalus ginti.

Apie argentiniečių gyvenimą ir jų ko
vas man teko labai daug parašyti, tai 
čia nėra reikalo ką nors pakartoti. Tiek 
tik priminsiu, kad teko aplankyti ir su
sipažinti su pažangiečiais tiek Urugva
juje, tiek Brazilijoje.’ Tokios gražios ir 
naudingos kelionės niekad nepamiršiu.

Atsilygindamas už jos puikias paslau
gas, 1963 metais atsikviečiau pas save 
sesutę Mariją Palionienę. Su ja buvo 
atvykusi ir mūsų tolima giminaitė Van
da Staškauskienė.

Aplankėm Tarybų Lietuvą
1959 m. vasarą pirmoji pažangiųjų 

lietuvių turistų grupė apsilankė Tarybų 
Lietuvoje. Tai niekad nepamirština ke
lionė.

Lietuvoje mes matėme tai, ko dauge-' 
lis nesitikėjo. Matėme visiškai užgydy
tas karo žaizdas, išvystytą plačią namų 
statybą, spartų pramonės augimą. Ma
tėme, kaip Tarybų Lietuva smarkiais 
šuoliais maršuoja pažangos keliu.

Iškilmingai mes buvome priimti visur, 
kur tik keliavome. O keliauti buvo ne
mažai progų. Nors smarkiai pavargo
me, bet įsigijome tokių įspūdžių, kurių 
niekad nepamiršime. *

Per pastaruosius keletą metų jau dau
gelis amerikiečių lietuvių aplankė Tary
bų Lietuvą. Savo kelione beveik visi 
džiaugiasi. Mažai tokių atsiranda, ku
riems kas nors nepatiktų.

Susitikęs su broliais Povilu ir Pranu, 
su sesute Anelija Grigiene, taipgi su dau
geliu kitų giminių sužinojau, kad jiems 
teko pirmojo ir antrojo pasauilinio ka
ro metu baisių kančių pergyventi. Pir
mojo karo pradžioje jaunutis brolis Pet
ras buvo išvežtas Austrijos frontan ka
riauti ir ten jis žuvo. Taip pat keletas 
mano giminių jaunuolių tuose karuose 
savo galvas padėjo.

Po pirmojo karo Lietuvoje taipgi 
daug vargo jiems teko pergyventi, ypač

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

United Paner uniios 457 '

smetoniniais laikais. Jeigu būtų buvę ga-į 
Įima, tai didesnė pusė Lietuvos gyven
tojų būtų pabėgę užsienin. Po antrojo | 
karo pirmieji metai buvo labai sunkūs,' 
bet su laiku gyvenimas laipsniškai ge-! .
rgj0< | lokalo darbininkai iškovojo

Antrajam karui baigiantis nemažas kompanijos 4-rių metų 
skaičius lietuvių atsidūrė Vokietijoje, kontraktą, tai didelis darbi- 
vėliau Amerikoje, bet iš maniškių gi- ninku laimėjimas.
minių nei vieno tokio nebuvo. Jie pa
siliko savo tėvynėje ir savo darbu pri
sideda prie naujo gyvenimo statybos.

Lietuvoje 1959 m. pirmoji amerikiečių lietuvių turistų
grupė su Kuršėnų našlaičių prieglaudos gyventojais; 
prieglaudos vaikučiai amerikiečius palinksmina liau

dies šokiais ir dainomis.

Lankydamasis šatekšnos kolūkyje ir 
šetekšnių kaime prisiminiau ir tuos sa
vo jaunystės draugus, kurie su manimi 
1913 m. išvyko Amerikon. Pasiekę “auk
so šalį” jie pamatė, kad darbo žmonėms 
ir Amerikoje ne lengvas gyvenimas, ypač 
naujakuriams. Visi mano draugai su
prato, kad be kovos nebus pagerintas gy
venimas. Todėl jie ir ėjo pažangos ke
liu, siekėsi geresnio gyvenimo, ilgėjosi 
savo gimtines, savo artimųjų, norėjo ka
da nors Lietuvon grįžti. Bet gyvenimo 
aplinkybės taip susiklostė, kad jiems ne
beteko Tarybų Lietuvos pamatyti, kad 
jie dar nesulaukę žilos senatvės atsigu
lė po velėna ten, kur jie gyveno. Taip 
jie, atitrūkę nuo savo tėvynės, pasilieka 
užmiršti svetimame krašte.

Kai lankiau tris pusbrolius Staskonis 
Šetekšnių kaime, liūdnai prisiminiau puš

A. C. Gilbert Co. prieši
nosi pripažinti uniją, bosai 
tvirtino, kad bus bankrutas, 
bet po to, kai susitarė su 
darbininkais ir pripažino 
uniją, jos biznis pagerėjo.

Pasigėrus! moteris—Ruth 
Lee padegė kambarį ir pa
šaukė policiją, pasisakyda
ma, kad ji padegė savo na
mą. Policija atvyko, rado
moterį namuose, girtą, 
turėjo “bėdos”.

J. Kunca ir J. Petkus da
lyvavome “Laisvės” dalinin-
ku suvažiavime. Mes taria
me didelį ačiū niujorkiečiui 
L. Gavrilovich, nes jis 
mums pagelbėjo pasiekti 
Grand Central geležinkelio 
stotį. Širdingas dėkui tau, 
Leonai!

J. Kunca

broli Kaži Gasiuną, šetekšnių kalvio Ga
šlūno sūnų, išvykusį Amerikon dar prieš

Baltimore, Md.
Iš LLD susirinkimo.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 25 kuopos susirinki-

i mas įvyko vasario 6 d., 2219^ 
i W. Pratte St. svetainėje. Jį 
atidarė kuopos organizato-^ 
rius J. Stanys, pirmininka-

i vo J. Stanienė. Narių atsi
lankė vidutiniškai.

O. Kučinskaitė perskaitė 
pereito susirinkimo proto-

pirmąjį pasaulini karą. šetekšniuose Ka- kolą, kuris buvo priimtas.
zys gyveno pasiturinčiai. Jis vyko Ame- J. Stanys raportavo iš kuo- 
rikon ne tiek laimės ieškoti, kiek garsųjį pos veikimo. Kuopa darbuo- 
kraštą pamatyti ir kiek pagyvenus namo jasi, kiek gali. Finansų raš- 
grįžti. Chicagoje su juo dažnai sueida- j tininkas P. Paserskis ra- 
vau. Gražiai nuaugęs linksmas jaunuolis • portavo, kad nariai gerai 
dar ir kitus koncertina grodamas pa- i mokasi duokles už 1965 me- 
linksmindavo. Buvo laisvų minčių apsi-1 tus. “Vilnies” kalendoriaus
švietęs jaunuolis, pilnas energijos. Bet 
darbo sąlygos jį suėdė: džiova įsigalėjo, 
paguldė jį namuose lovon, vėliau ligoni
nėn ir už poros metų — į karstą. Pa
liko varge jauną žmoną su mažu sūne
liu. Lietuviškas ąžuolas svetimame kraš
te nudžiūvo.

Kai pamanai, tai ir dipukiški naujaku
riai panašaus likimo susilaukia. Jie 
taipgi vienas po kito, nepamatę gražiai 
atgimusios savo gimtinės, nueina į ka
pus ir palieka visų užmiršti.

Naudojasi kitų laimėjimais
Dipukai labai patenkinti, kai jie gauna 

nemažas algas ir nedarbo metu—bedar
bių apdraudą, o senatvėje—pensiją. Tuo 
pačiu sykiu jie nenori prisidėti prie bend
rųjų darbininkų kovų ir daugelis jų vi
saip puola pažangiuosius žmones, kurie 
daugiausia prisidėjo, kad iškovotų aukš
tesnes algas, geresnes darbo sąlygas, be
darbių apdraudą, senatvės pensijas.

jau visos kopijos išplatin
tos. Finansinį raportą iždi
ninkas ir sekretorius pa
ruoš busimajam susirinki
mui.

“Laisvės” platintojas A. 
Žemaitis raportavo, kad va-^ 
jus buvo geras. Seni skaity
tojai ne tik mielai atsinau
jino prenumeratas, bet ir 
dar paaukojo į “Laisvės” 

i fondą. Gauta ir naujų skai- 
! tytojų, kaip čionai, taip ir į 
I Lietuvą. Bet, sakė, iš prie
žasties jo nesveikatos, kuo
pa turės išsirinkti kitą.

Komisija, kuri rengė ba
lių Naujųjų metų pasitiki- 

jnui, raportavo, kad jis ge
rai pavyko, daugiau buvo 
žmonių, negu tikėtasi, kuo
pai liko pelno. Visi raportai 
priimti su pagyrimu.

“Laisvės” piknikas 
LLD kuopa nutarė šie-

męt surengti “Laisvės” me
tinį pikni k ą sekmadienį, 
birželio 20 dieną.

Taipgi nutarė suruošti * 
parengimą Lietuvių Litera
tūros Draugijos 50-ties me
tų sukakties paminėjimui.

Sekamas LLD 25 kuopos 
susirinkimas įvyks balan
džio 3 dieną, paprastu laiku 
ir toje pačioje svetainėje. 
Kviečiami visi nariai daly
vauti. I

A. žemaitis

JUNGTINĖS TAUTOS 
SAKO: GALIMOS KITOS

Tokio. — Per radiją kal
bėjo Kini j os pre m j e r a s 
Chou En-lajus. Jis sakė, 
kad jeigu Jungtinės Valsti
jos ir toliau diktuos Jungti
nių Tautų organizacijai, tai 
gali pasaulyje susidaryti ki
tos Jungtinės Tautos, tai 
Kinija, Indonezija, Šiaurės 
Korėja ir Vietnamas.

4 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., vasario (Feb.) 16, 1965

(Bus daugiau)

Prie šio, fotografo pagauto akimirksnio 
sunku ką nors daugiau bepridėti. 

Vaizdelis iš Lietuvos.

k



Pabaisa kunigo sutanoje
Kunigo rankos kelia į dan-

g4 švenčiausiąjį sakramen- Ionian, 
tą. Mišių kulminacija! Mal
dą kužda kunigo lūpos.

Klausykite, kurie netiki
te dievu ir kurie tikite: jū
sų akivaizdoje—baisi švent
vagystė.

Archyvai, žmonėse užsili
kę laiškai, Goro pažįstamų 
prisiminimai padėjo mums, 
atkurti šio asmens tarnybi- Į 
nį lapą. |

Vladas Goras jums prisi
stato pats. Šį tą apie jį su
žinome iš pareiškimo, kurį 
Goras parašė, stodamas į 
karinę-fašistinę organizaci
ją—Šaulių sąjungą.
' 1940 metais Vladas Go

ras. buvo Lietuvos buržua- 
zin/es vyriausybės Krašto 
apsaugos ministerijos pro
duktų tiekėju: parūpindavo 
maistą Kulautuvoje inter
nuotų lenkų karininkų sto
vyklai.

Goras vis smelkėsi arčiau ( 
biznelio (Prekybos departa-1 
mentas, muitinė, intendan
to tarnyba). Bet veržliai 
jaunesniojo leitenanto pri
gimčiai pelno čia buvo, ma
tyti, per maža.

1941 metų birželio 22 die
ną, išgirdęs Kaune pirmuo
sius hitlerininkų bombų 
sprogimus, Goras nudžiu
go: mano laikas ątėjo. J

‘^Tautos Darbo Apsaugos 
Batalionui (1941. VIII. 6 
esesininko majoro F. 
Lecthalerio įsakymu, šis ba
talionas buvo pavadintas 
“Pagelbiniu policijos tarny
bos batalionu.”—Red.) ĮSA
KYMAS Nr. 8, Kaunas, 1941 
m. liepos mėn. 8 d. Ri
kiuotės sritis... § 6. Priim
tą į T. D. A. Bn. jaun. Itn. 
Gorą Vladą skiriu į 4 kuopą 
būrio vadu, būrio vado tei
sėmis. Įrašyti jį Bn. kari
ninkų sąrašus ir priskirti 
algai Bn. nuo š. m. birže
lio mėn. 29 d.

Pastaba: 4 kuopos vado 
raportas N r. 6.
• Pulkininkas Butkūnas T. 
D. A. Bn. Vadas.”

» Kodėl Gorui žadama al
ga^ už dešimtį dienų atgal? 
Jis to nusipelnė. Kartu'su 
bendrininkais pirmąją karo 
savaitę jis kaip vėjas laks
tė po Kauną. Kas nepatik
davo, tą nušaudavo. Bet 
daugiausia “tikrino” krau
tuves, pilnas visokių gėry
bių. Jo ginklo vamzdis vi
sada buvo karštas. Įsitai
sęs prie Aleksoto tilto, jis 
šienavo per Nemuną besi
keliančius karo pabėgėlius.

1941 metų liepos mėnesį 
Butkūno (vėliau batalionui 
vadovavo Šimkus. — Red.) 
batalionas šaudė civilius 
Kauno gyventojus. Liepos 
ketvirtąją ir šeštąją šūviai 
pleškėjo VII forte. Sušau
dyti 2,977 žmonės. Yra 

ftįksli hitlerininkų buhalte- 
Ij/ja, kurioje surašytos Vla
do Goro ir jo bendrininkų 
aukos. Liepos 9 ir 19 dieno
mis savo būrį žydų bei tary
binių aktyvistų žudyti išsi
vedė ir V. Goras. Ketvir
tos kuopos vadas V. Klima
vičius Goro būriu patenkin
tas: vyrai “diybo” išsijuo
sę. Rugpiūči# antrąją V. 
Goras vėl rikiavo savo bū
rio “erelius” Kauno IV for
te. Sušaudyti 209 žmonės: 
4 lietuviai, 170 žydų vyrų 
ir 33 moterys, 2 JAV žydai.

Pridursime, kad hitleri- 
ninikai ir jų talkininkautais 
juodais istorijos metais tik 
IX ir VI Kauno fortuose 
iššaudė daugiau kaip 100 

Rūkstančių žmonių.
Būrio vadui V. Gorui teko 

rodyti pavyzdį: jis pats 
šaudė ir kitus ragino. Bet 
gauti sušaudytųjų turtą,

matyti, jam buvo dar ma-

Gorui reikėjo mikliai suk
tis. Rugpiūčio devintosios 
rytą, šeštadienį, IV forte 
jis vėl su savo būriu 
dirbėjo” kaip reikiant: 
šaudyti 534 žydai—484 
rai ir 50 moterų.

To paties šeštadienio 
karą (1941. VIII 9) Vladas

pa- 
su- 
vy-

va-

zijoje išsirito šis kirminas. 
Jam rūpėjo tik niokoti. Ir 
štai matome jo biologinę 
raidą: rajus kirminas per
ėjo j lėlytės fazę (užsivil
ko klieriko sutaną Vilniaus ■ kimams į vietines tarybas 
kunigų seminaijoje), o da- įr liaudies tarėjų rinki- 
bar, Romoje, pavirtęs spal- mams — pradėjo aktyviai 
vinga peteliške, blizga arno- ruoštis Tarybų Lietuvos 
tų raštais.

Ką veikia ši

Žinios iš Lietuvos
Ruošiames rinkimams

Svambiai kampanijai—rin-

Lietuvos miestų 
herbai

Miestų herbų kilmė yra 
, tokia pat kaip bajorų ant-

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

darbo žmonės.
Vilniuje, Šiauliuose, Pa- 

Plasnoja nuo vieno žiedelio ‘ nevėžyje ir kituose miestuo- 
prie kito ir, gerdama saldų Se bei rajonuose sudaromos 
nektarą, garbina viešpatį? rinkiminės komisijos, į ku-rinkimines komisijos, į ku

rias iškeliami gamybos pir-
( <-v, gaivina vivopau ;

i Goras išsiruošė į “Metro-< Ne vien tik tai... Nekta- ___________ _
; polį” garsųjį Kauno res-1 ras—Gorui per silpnas gė- mūnai, mokslininkai, kultū- 
toraną. Išgėrė Goras, ma-Įrimas... §v. Kazimiero ko-; 
tyti, per daug. Su bendri- į legijos vasarojimo namely- 
ninkais susikivirčijo dėlfje> atsisėdus su broliais 
grobio. Mušėm ir šaudėsi, j Kristuje prie vaišių stalų, 
Virto stalai, dužo taurės ir Gorui yra ką prisiminti, 
lėkštės.. _ _ . v Šalia — prelatas Ladas Tu-

. Netoliese sėdėję, aukš- jaba> kartą jau priglaudęs 
tieji ritleriniai karininkai; jį, svetiniu krauju apskre- 
pasipiktino ‘ ‘Li tauscheįusį, Vilniaus kunigų semi- 
Schweine ’ veiksmais. At-1 narijoje, o paskui — antrą 
bego patrulis, nuginklavo ( 
mušeikas ,ir protestuojan
čius nugabeno į komendan
tūrą. Sekmadienį teko blai
vytis šaltojoje.

O pirmadienį įsakymas.
“Ltn. Goras Vladas už 

nedrausmingumą ir apsilei
dimą tarnyboje nuo š. m

, ros darbuotojai.
Nauja įmonė Klaipėdoje

medžiagos ir dokumentų, 
atspindinčių revoliucinį pa
kilimą Lietuvoje ir Baltaru
sijoje 1861-1862 metais. V'ei- spaudų. Viduramžiais, kada 
kalą paruošė TSRS Mokslų ir viešpataujančioje feoda- 
akademijos Slavistikos ins-įlų klasėje buvo mažai raš- 
titutas kartu su Lietuvos,' tingų žmonių, svarbiausia 
Baltarusijos ir Lenjcijos^bet kurio dokumento dali- 
Liaudies Respublikos moks-’ mi buvo ne parašas, o ant- 
lų akademijų istorijos ins-j spaudas. Lietuvos didieji 
titutais. Dviejuose leidinio j kunigaikščiai iki XVI am- 
tomuose (antras tomas jau žiaus pradžios privileginių 
spausdinamas) yra daugiau j raštų ir kitų juridinių do- 
kaip 700 dokumentų, kurių kumentų nepasirašinėjo, p
didžioji dauguma skelbiama 
pirmą kartą.

Hclp Wanted—Female

NURSES
R. N. SUPERVISOR

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

OPERATORS
Single and Morrow Machines

Steady work. High piccb rates.
THOMAS HOLMES CORP.

1801 Courtland Street
(13-14)

o 
antspaudavo. Anstp audė 
paprastai būdavo valdoyo 
atvaizdas. Ponai ir bajorai 
vietoj portretinių atvaizdų, 6 day week, 
dėdavo savo- giminei skirtą j Rework "and Wo 
sąlyginį, dažniausiai paties j Recent references 
sugalvotą, ženklą — herbą. Į 527-°591- 
Iki XV a. Lietuvos feodalai į 
savo herbų neturėjo, todėl: 
1413 m., sudarant Horodlės 

baj orai,

HOUSEKEEPER. Permanent with 
professional man’s family. Sleep in. 

Own room and bath. 
Villanova area. Help Mother with 

pre-schoolers, 
required. Call 

(13-14)

Jūrų žvejybos uoste per
duotas naudojimui naujas 
silkių papildomo apdoroji
mo fabrikas. Gamybos pro
cesai čia visiškai mechani
zuoti. Galinguose šaldytu
vuose galima saugoti iki 

sykį — Romoje Švento Ka-! 5,000 tonų gatavos produk- 
_ ; cijos. Įmonė kasdien galės 

apdoroti ir išsiųsti į preky
bos tinklą iki 300 tonų sil
kių.

Šalia — prelatas Ladas Tu
Vil- 
re- 

Per

zimiero kolegijoje. Čia pat 
sėdi šimtaprocentinis nacis
tas prelatas Zenonas Igna
tavičius, buvęs A. Impule- 
vičiaus 12-ojo policinio ba
taliono kapelionas, apie ku
rį “Švyturys” rašė pernai 

; (Nr. 21) straipsnyje “Ko- 
rugpiūčio mėn. 9 d. išpar- nežinojo popiežius Jonas 

XXIII.” Vyną pilsto kuni-eigų ir tarnybos atleidžia
mas.

Ateityje kariai už pana- paro pradžioje išdavęs 
sius nusižengimus bus ati- gestapininkams daug savo 

parapijiečių, Kudirkos| 
Naumiesčio gyventojų. Gal- i 
važudžiai kelia taures ir 

š š. m. . šypsosi, nes jiems sekasi.
Majoras ŠIMKUS Reakcingiems Vatikano vei-
P. P. T. Bn. Vadas , pajams užtariant, Švento 

Šaudyti šimtus ir tūks- ■ Kazimiero kolegijai nese- 
taričius beginklių, nekaltų ■ niai suteiktas paaukštini- 
žmonių — gerai, bet šau- mas. Ji dabar vadinama 
dyti restorane — negražu,, “popiežiškąja Švento Kazi- 
tai nepatiko hitleriniams ' miero kolegija.” Už kokius 
šeimininkams. j nuopelnus Vatikanas dhvė

Kur dabar dėtis? Ko ge-1 šiai kolegijai popiežišką iš- 
ro pasiųs į frontą... Ir kabą? 
šovė mintis: kunigų semi
narija! Atbėgęs į Vilniaus 
kunigų seminariją pas savo

duodami Karo Teismui.
Pagrindas: Kauno ko

mendantūrai Įsak. Nr. 18

Šiaulių geležinkelininkų 
naujovė

Automatiškai valdomą re
aktyvinį agregatą sniegui

I iz’ • • " 1 11, xr io I valyti sukurė Šiaulių gele-;gas Kazimieras Dobrovols- J. Ll;„

IX l it 11 CL LI OV111111CH 1 CV UCA0 PCiVV . •
C9 v .1 | 11W

pažįstamą rektorių Ladą •’ ’
Tulabą, Goras prašėsi pri
imamas klieriku. Kur ne-, 

I priims tokio angelo; prie- į 
mė! Besimokydamas Goras 
turėjo privilegijų. L. Tula- 
bai leidus,- kone kasnakt nu- 
sivilkdavo juodą klieriko 
rūbą ir išeidavo į miestą. 
Nežinojo vargšas rektorius, 
kad ir jį patį Goras šnipi
nėjo. Seminarijoje Goras 
buvo gestapo ausis.

“Dėl pašaukimo stokos” 
garbusis kunigėlis šventimų 
atsisakė. 1944 metų kovo 
mėnesį hitlerinė vadovybė 
Vilniaus kunigų seminari
jos personalui pasiūlė per
sikelti į Eichštadtą Vokieti
joje. Goras grįžo Kau
nan. Apsigyveno pas mo
tiną Kapsų gatvėje 72, bt. 
3. Butas buvo ištaigingai 
apstatytas į getą išvarytų 
žmonių baldais. Kaimynys
tėje — tik per koridoriu
ką—ketvirtam bute ir da
bar gyvena Varvara Pleša- 
novienė su vaikais. Ji pri
simena dailių dailiausią bu
fetą, kuris puošė Gorų bu
tą. Tą bufetą Goras atsi
gabeno iš savo kaimyno Bu- 
hano buto.

Frontui iš Rytų artėjant, 
Goras su motina, seserimi 
ir meiluže pro motinos gim
tąjį Vištytį iškūrė į Vaka
rus. Jis atsidūrė Jungtinė
se Amerikos Valstijose.

... Bet štai Vladas Goras 
iškyla Romoje. Šis godus ir 
žiaurus žmogus apsispren
dė : geresnės, pelningesnės 
profesijos, kaip kunigo, 
nerasi. Išsitrankęs senber
nis kunigu buvo įšventin
tas Romoje, Švento Kazi
miero kolegijoje, savo 40- 
ųjų gimimo sukaktuvių 
dieną. V. Gorui — dvigu
bos iškilmės. Jo aukoms— 
dvigubas pasityčiojimas!

...Kauno jėzuitų gimna-j

žinkelio apygardos kelio 
ruožo dirbtuvių kolektyvas. 
Agregatas labai greitai ir 
gerai nuvalo sniegą, ištirp
do ledą iešmuose ir kitose 
sunkiai prieinamose gele
žinkelio vietose.

Baigiamasis turas
Penki tūkstančiai savi

veiklininkų dalyvavo bai
giamajame respub 1 i k i n ė s ' pavartyti naujausius žurna- 
mo saviveiklos apžiūros tu- lūs ir laikraščius, 
re.

Nugalėtojų vardus iško
vojo didelė grupė kolekty-

T ~ , vų. Jų tarpe — žemdirbys-Ir Coras.svarsto su savo ,ų-s moksl£ia,t rimo insti.
kruvinaisiais brolftis Kns- dainininkai. Kelines ra- 

” kaip C’" pnrlirhnh
pelnus. Jis plukdė į Lietu
vą kalnus siuntinių su vaie -

i tais. “Kur jįs gavo- t„_. 
j vaistų, gal nusipirko vaistų 
fabriką?” — stebėjosi pa
žįstami. Jie nežinojo, kad i 
Goras už skatikus supilk-! 
davo ištisas b a n d o m ų j ų •

Vilniaus paštas naujaisiais 
metais

Prasideda pirmasis 
niaus centrinio pašto 
konstrukcijos etapas,
dvejus metus jis virs viena 
stambiausiųjų šalies ryšių 
įmonių. Statybininkams jau Lenkijos .
perduoti didžiulės būsimo- kaip susigiminiavimo zenk- 
sios operacijų salės darbi- suteikė Lietuvos bąjo-
niai brėžiniai. Jos statybą 
žadama užbaigti šiemet.

Naujame pašte bus siun
tinių, draudimo ir kitų ope
racijų salės, centrinis tarp
miestinių pasi kalbėjimų 
punktas, ištisą parą veikian
ti operacijų salė, aprūpinta 
automatika ir... kavinė. 
Pašto plotas beveik du kar
tus viršys dabartinį, o ope
racijų langelių skaičius pa
didės nuo 19 iki 40. Švie
siuose, erdviuose rūmuose 
iš stiklo, betono ir plieno 
numatyta sudaryti visus pa
togumus klientams, laukda
mi tarptautinių pasikalbė
jimų arba pašto, jie galės

rams savuosius herbus.
i Privilegijuoti Liet u v o s 
miestai buvo juridiniais as
menimis, nepriklausančiais 
nuo bajorų arba aukštųjų 
valdžios pareigūnų. Miesto 
vardu sudaromi dokumen
tai taip pat buvo antspau
duojami, o antspaude būda
vo sutartinis ženklas —her
bas. Pirmasis privilegijuo
tas Lietuvos miestas buvo 
Vilnius, tad jis pirmasis ki
tų valstybių miestų pavyz- 
(magdeburgines) teises, blin
džių sau ir herbą pasirinko. 
Juo pasekė kiti Lietuvos 
miestai. Suteikiant kuriam 
nors miestui savivaldos 
vo nustatomas ir to miesto 

išgerti herbas, dedamas į antspau- 
puoduką kavos. i dus, vėliavas, skydus. Ypač

į daug Lietuvos miestų ir 
miestelių gavo magdeburgi- 
nes teises XVIII amžiuje. 
Feodalizmo epochoje miesto

Lietuvos vandens iikio 
vystymas

-' dieno^s Lietuvos herbaS buvo saugomas įsta-
cia padidinti • , , • ? , TSR Auksciausiosios Tary- į-yrnii _ didžioii kunitraikš-bos Prezidiumo Įsaku Van- ^JriviSC

dens lesuisų naudojimo ir iaį^ais herbai buvo naudo- 
apsaugos komitetas prie Mi-, jamį i<aįp miestų emblemos

i sąjungos choristai, Mažei- 
j kių rajono Veųtos kultūros 
namų pučiamasis orkestras, 
Telšių rajono Anulėnų tary
binio ūkio kaimo kapela, 

I Mažeikių rajono Viekšnių 
' kultūros namų liaudies šo
kių ratelis.

čio privilegija. Kapitalizmo

HOSIERY MENDING TRAINEES
Age 18-30. 

Center City.
Good oportunity

Call LO. 3-9864. 3—5 P. M.
(13-15)

ll eip Wanted—Male
BEEF BONERS 

Experienced, Steady Work. 
Good Salary.

Call CH. 8-2716 
or Apply

BAUM MEAT PACKING 
Lansdale, Pa.

(13-14)

ta nauja konstitucija ir pa
naikinta vergija, tai reiš
kia, 1964 metais sukako 100 
metų nuo panaikinimo ver
gijos Marylande. Paskel
biant naują konstituciją 
buvo švenčiama, iš patran
kų ir šautuvų šaudoma. 
Negrai bažnyčiose meldėsi 
ir dievui dėkojo.

Nors įstatymiškai negrai 
iš vergijos buvo paliuosuoti 
prieš 100 metų, bet praktiš
kame gyvenime ir po šiai 
dienai jie dar neturi lygy
bės su baltais žmonėmis. 
Už lygias teises kova vis 
dar eina.

Vergijos laikais negrai 
i kentėjo skriaudas, o pasi- 
! skųsti nebuvo kaip, nes 
teismuose jiems nevalia bu
vo liudyti prieš baltus žmo
nes.

Suprantama, negrų ver
gijos panaikinimas miestuo
se, kur reikalingi alginiai 
darbininkai ėjo greičiau, 

1 negu žemės ūkyje, ^emės 
nusi-

nistrų Tarybos pertvarky
tas į Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos Valstybinį van
dens ūkio komitetą. Nau
jojo komiteto pirmininkas 
—J. Sabaliauskas.

Jau dabar organizuojama 
respublikinė hidrochemijos 
laboratorija, kuri savo sky
rius turės Vilniuje, Kaune, 

;, Šiauliuose ir

tik pagal tradiciją, ši tradi
cija tebėra gyva ir šiais, so
cialistiniais laikais. Miestų 
emblemas perėmė turizmas.

’ vaistu partijas, kurių veiki- 
' mo firmos dar nelaidavo, 

arba tokius vaistus, kurių 
galiojimo laikas būdavo pa
sibaigęs. “Platinkite ir par- 
davinėkite!”’ — mokė Go-; 
ras savo pažįstamus.

Vilkaviškio rajone, Višty
tyje, mes aplankėme Jadvy-

A11šauskaitę-Kemezienę, (technikumų ir profesinių- vandentakių būklę. Ji turės

žurnalas mokykliniam
jaunimui

Naujas mėnesinis žurna
las “Moksleivis” pradės ei- Klaipėdoje

! ti kovo mėnesį. Jis skiria- Panevėžyje. Ši laboratorija 
! mas vidurinių ir aštuonme- kontroliuos, kaip efektyviai 
čių mokyklų vyresnių kla- veikia valymo įrenginiai, 
šių mokiniams, o taip pat tirs respublikos vandenų ir

Petrą Meškaitį, Eleną Alek
navičienę, Adelę Šarkaus- 
kienę ir daugelį kitų, ku
riuos Goras “bombardavo” 
siuntiniais. Niekas Goro 
vaistais nespekuliavo. Ser
gantiems tie vaistai nepadė
jo

Gimines, pažįstami mums 
davė paskaityti šito “gera
dario”’ laiškų. Viename 
laiške iš Romos Goras ra
šo:

• “Seniai jau Tau rašiau. 
Tiesa, Tavoy laišką g a va u 
taip pat seniai, bet į jį Tau 
neatsakiau. Vis laukiau... 
Turi gimti antras Hitleris, 
kuris pajėgtų Jus nuo dris
kių ir nuo žydų apvalyti...” .

Vlado Goro pasaulėžiūra ‘ tų galima užbaigti Vlado 
nepadarė jokios raidos.1 Goro tarnybos lapą. Bet 
Hitlerio vardu jis šaudė į taško padėti negalima. Kol 

nenubausti žudikai, aukos 
šaukiasi atpildo. O jis — 
Vladas Goras — šiandien 
kelia katalikų 'švenčiausiąjį 
sakramentą! Bažnyčia Go
rui suteikė teisę atleisti ki
tų nuodėmes. Bet jo pikta
darysčių mes neužmiršome 
ir neatleidome. Dar tebe
verkia vaikai savo tėvų, tė
vai vaikų...

J. šiųpšinskas 
Iš “Švyturio” Nr. 20, 1964

techninių mokyklų auklėti- kilnojamus laboratorinius 
niams. prietaisus, kurie bus su

montuoti automašinose ir 
kateriuose.Panevėžiečių premjera

Balio Sruogos trijų veiks- i Respublikos^ vandens ūkiui 
mų lyrinę pjesę “Pavasario 
giesmė” pastatė Panevėžio 
dramos teatras.

Teatro kolektyvas savo 
naująją premjerą skiria Ta
rybų Lietuvos 25-mečiui.

teisingai, moksliškai tvar
kyti ketinama įsteigti vie
ningą vandens ūkio tyrimo 
institutą.

Bendras istorikų veikalas
Maskvos leidykla “Nau-~ 

ka” išleido pirmąjį tomą

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS pasirašė sutartį apri-I 
bavimui krabų gaudymo 
Tolimuose Rytuose.

PRANEŠIMAI
Jo mesijas, jo stabas, jo 

, dievas — Hitleris! Čia bū-

Maskva. — TSRS atsisa
kė įsileisti 200 JAV knygų Un,v,|C.^
ir brošiūrų, kurios nukreip-, ūkio savininkai labai 
tos prieš tarybinę santvar-1 gando netekę pigių negrų 
ką, jų tarpe ir knygą “Ari- rankų darbo ir visaip prie- 
zona”.

Baltimore, Md
Apie vergijos panaikinimą ■

Kaip žinia prezidentas 
Lincolnas paskelbė negrų 
paliuosavimą iš vergijos 
1863 metų sausio 1 d. 1864 
metų lapkričio 1 d. buvo 
Marylando valstijoje priim- bas).

šinosi tam įstatymui. .
J. Balsys 

(Nuo Red. Apie F. Daug- 
' lasą yra smulkmeningai 
Į aprašyta LLD išleis toje 

„ > “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai”, o apie 
negrų vargus A. Bimbos 
knygoje “JAV Darbininkų 
Judėjimo Istorija”, todėl 
praleidžiame jūsų pasta-

Brockton, Mass.

BALIUS—ŠURUM-BURUM
Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė

žmones Kauno fortuose, 
mielai tą darytų ir dabar. 
Štai Goro kito laiško teks
tas: ' /

“Matai vis esu susineiy/i- 
nęs dėl savo brolių ir sesių, 
noriu ir galiu padėti, bet 
“patriotai” neprileidžia.

žodžiu, laukiu kas bus to
liau, gal gims ar gimė nau
jas Hitleris — tada atsiras 
visko. . j

Tavo Vladas”

BROCKTON, MASS.
Baliukas—šurum-IBurum.

Rengia Montellos Vyrų Dailės Gru
pė. įvyks sekmadieni, Vasario-Feb. 
21, Liet. Taut. Namo viršutinėje sa
lėje, 668 No. Main St., Montelloj. 
Pradžia 3-čią v. popiet. Bus muzika, 
dainuos naujas dainas Vyrų Dailės " 
Grupė vadovybėje Alb. Potsus; taip
gi bus namie gamintų valgių, šiltų " 
ir šaltų gėrimų. Įėjimas su lai- 
mėjiimo tikietu 50c. Prašo visus 
vietinius -ir iš apylinkės dalyvauti, 
būsite užganėdinti. i

Rengimo komitetas (12-14)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia pietus Vasario-Feb. 14 d. 
Pradžia 1 vai. Vieta—Lietuvių Salė
je, 29 Endicott St. Bus labai geri 
pietūs už žemą kainą.

Visus kviečiame.
Moterų grupe (12-13)

|vyks Sekmadienį

Vasario 21 February
Pradžia 3-čią vai. popiet

Lietuvių Tautiško Namo 
Viršutinėje Salėje

668 N. Main Street Montello, Mass.
įėjimas, su proga laimėti, 50 centų

Bus muzika, dainuos Vyrų Dailės Grupė, vadovaujama 
Alb. Potsus. Taipgi bus įvairių namie gamintų valgių, 
na ir šiltų, šaltų gėrimų. Kviečia visus atsilankyti.

Rengimo Komisija
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^Laisves” b-ves suvažiavimui 
sveikinimai

Gauta keletas pasveikinimų po suvažiavimo. Prašo
me pasiskaityti. 1

Binghamton, N, Y.
Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, “Lais

vės” kolektyvą, linkėdama visiems geros sveikatos ir 
sėkmės darbuose.

Lai gyvuoja laikraštis “Laisvė” daug metų ir kovo
ja už geresnį visiems darbo žmonėms gyvenimą.' čia ran
date dovaną $10. Draugiškai, Helen Žukas.

— 0 —
Daugiau aukų:
Rožė Samulionienė, St. Petersburg, Fla........ $10.00
Frances Jordan, Chicago, Ill..............................  6.00
J. Aluik, Easthampton, Mass.................................3.00
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y...........................3.00
M. Shulsky, Easton, Pa.................................. 2.00
Po $1: A. Puodienė, Philadelphia, Pa.; J. Baranaus

kas, Hi-Nella, N. J.; J. Nedvaras, Chicago, Ill.; J. Miller, 
Rochester, N. Y.; August Gerbut, Hartford, Conn.; J. 
Shukaitis, Miami, Fla.; M. Račila, Dover Foxcroft, Me.

— 0 —
Šiuomi ir užsibaigė suvažiavimo sveikinimai ir aukos. 

Viso gauta $2,144.90. Dėkojame viršminėtiems priete-1 
liams

“Laisvės” Administracija

“Laisves” banketo 
svečiams ir 
darbininkams padėka

Konvencijinis “Laisvės” 
banketas, įvykęs vasario 7 
d., gražiai pavyko visais at
žvilgiais. Publikos buvo 
pilnutėlė svetainė, svečių 
nuotaika buvo linksma ir 
maloni.

Puikių komplimentų sve
čiai teikė banketo rengė
jams ir gaspadinėms už ge-1 
ra ir skoningai pagamintą 
maistą. Vyriausios gaspa- 
dinės buvo: Kaziūnė Čei
kauskienė ir Julija Lazaus
kienė.

Rengėjų noras buvo duoti 
svečiams gerą maistą, o ‘ 
gaspadinės — Čeikauskienė 
ir Lazauskienė — pasirodė 
tikrai puikiomis kulinarė
mis, skoningu valgių paga
minimu. Linksma rengė
jams ir gaspadinėms, kad 
atsilankiusieji į banketą 
maistu ir sueigos nuotaika 
buvo pilnai pasitenkinę.

Kiti darbininkai prie ban
keto buvo: stalų aptarnau- 
tojos—Vera Bunkienė, Va
lentina Nevinskienė, Diana 
Nevinskaitė, Nellie Ventie- 
nė, Nastė Buknienė.

Vyrai, gėrimais aptar
nauti ir kitiems sunkes
niems darbams, buvo: Povi
las Venta, Aleksandras Ne- 
vinskas, George Varisonas, 
Petras Višniauskas.

Visi bankietui dirbusieji 
puikiai atliko savo parei
gas.

“Laisvės” direktorių tary
ba ir visas “Laisvės” kolek-1 
tyvas širdingai dėkoja vi
siems į banketą atsilankiu
siems ir visiems bankete 
dirbusiems. Gerų darbinin
kų dėka banketas buvo iš
vestas su pilnu pasisekimu 
moraliai ir materialiai. |

Pr. Buknys

NEW YORKE AUGA 
KRIMINALYSTĖS

Ncw Yo^kas. — Miesto 
vj-qi-inkai paskelbė, kad 
19^4 metais New Yo^ko 
mieste kriminaliai prasikal
timai padaugėjo 9 procen- ’ 
tais, lyginant su 1963 m.

Bet požeminiuose trauki- į 
niuose iie padaugėjo net 52 
procentais.

Brooklynas. — Max Gol- 
stein, 62 metų amžiaus, po 
kelių dienų jo nematymo, 
rastas negyvas savo kam
baryje, 1917 Cropsey Avė. 
Jis svėrė virš 400 svarų. 
Bankų knygutės rodo, kad 
paliko virš $40,000.
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Džiaugsmingas 
laisviečių suvažiavimas
laisviečių suvažiavimas

Šių metų laisviečių suva
žiavimas įvyko vasario 7 d. 
Kiek jų pastaraisiais metais 
įvyko, nežiūrint, kad pažan
giečių gretos dėl senatvės 
retėja, šis suvažiavimas pa
rodė ne silpnėjimą, o tvir
tėjimą.

Suvažiavime, nors gamta 
ir nebuvo jam palanki, da
lyvavo daugiau kaip šimtas 
dalininkų, neskaitant sve
čių, kurių buvo apie porą 
desėtkų.

Dovanu su sveikinimais 
suplaukė daugiau kaip du 
tūkstančiai dolerių.

Dalyvių nuotaika kuo pui
kiausia. Visi kupini ener
gijos ir jaunatviško ryžto, 
kad mūsų garbinga “Lais
vė” gyvuotų ir klestėtų il
giausius metus.

Dalininkų pribuvo ne tik 
iš artimesnių kolonijų, bet 
ir iš tolimų. Iš Chicagos, 
pavyzdžiui, buvo “Vilnies” 
redaktorius V. Andrulis.

•Raportai visi išduoti kuo 
geriausiai, su giliausiu šir
dingumu.

Daugelis dalininkų pareiš
kė savo mintis visais iškilu
siais klausimais. Kuo dau
giau dalyvių kalba, tuo ge
riau ir giliau pasireiškia 
mūsų veikėjų protinis pa
kilimas ir kultūrinis supra
timas. Visi kalbėjusieji už- 
gyrė “Laisvės” liniją.

Padaryta buvo širdingų 
patarimų redakcijai.

Po išsikalbėjimų, R. Mi- 
zara padarė diskusijų sąva
dą ir draugiškai atsiliepė i 
pastabas, ką'dalyviai priė
mė aphdismentais.

Suvažiavimas buvo vienas 
iš nasekmingiausių ir nuo
sekliausių.

Nežiūrint, kad duobkasiai 
daro viską “Laisvei” numa- 

! rint, bet viskas klojasi taip, 
' kad “Laisvė” gyvuos ir po 
! to. kai išnyks jos duobka-
šiai.

“Laisvė”—pažangiečių lie
tuviu nasididži avimas ir 
džiaugsmas.

J. A. Bekampis

PR \ NEŠIMAS
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 22 d., 7:30 vai. 
v., Laisvės salėje. Visi kuo
pos nariai dalyvaukime. Pa
sikalbėsime mūsų organiza
cijos jubiliejais ir kitais., 
svarbiais klapsimais.

Valdyba

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

Geros buvo K.
Petrikienes prakalbos

Praėjusį sekmadienį 
Laisvės salėje Moterų Klu
bo ruoštos K. Petrikienei 
prakalbos visais atžvilgiais 
pavyko puikiai. Žmonių bu
vo daug.

Tik ką grįžusi iš Lietuvos 
K. Petrikienė įdomiai papa
sakojo apie savo buvimą 
Lietuvoj, apie Lietuvos Mo
terų suvažiavimą. Kalbėjo 
dviem atvejais.

Smulkiau apie šį mitingą 
(kitoje “Laisvės” laidoje) 
žadėjo parašyti Klubo ko
respondentė Verutė 
kienė.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko vasa
rio 9 d. 2 vai. dieną.

Iš sausio 17 d. įvykusio 
pietų parengimo komisija 
raportavo- kad dėb blogo oro 

‘mažai žmonių dalyvavo, ta
čiau kuopai dar liko keli 
doleriai pelno.

Kuopos delegatas J. Gry
bas raportavo iš sausio 17 
d. Chicagoje įvykusio naci
onalinio priešfašistinio su
važiavimo. Pareiškė, kad 
suvažiavimas buvo skait
lingas. Dalvavo įžymių as
menų: profesoriai, advoka
tai, rabinai ir kitų religijų 
dvasiškiai ir žurnalistai. Jie 
sakeTligningas kalbas, ra
gindami šalies vadžią, kad 
pastotų kelią besiplėtojan
čiam fašizmui, ir kad ant
rojo pasaulinio karo krimi
nalistai būtų grąžinami 

x toms šalims, kuriose jie pa- 
Bunkienė. Smulkiau -apie Ii- jp/We kriminalystes. Jų tar- 

ašyta vėliau. Pe Yra lietuvių

Bun-

SERGA
Naktį iš šeštadienio į sęk< 

madienį sunkiai susirgo ai- 
dietė Marytė Tamelieųė ir 
buvo išvežta į St. CharlčsJį- 
goninę. Žinią pranešė V> 

gonę bus para 
Linkime Marytei sėkmingai 
pasveikti.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko vasario 3 d. Laisvės 
salėje, Ozone Park, N. Y. 
Dėl pasitaikiusio labai šal
to ir snieguoto oro narių 
nedaug tedalyvavo.

Kuopos valdyba raportą- patys, tai bus geresnis 
vo, kad kuopoje viskas tvar-1 veikimas. Nepasiduokim se
koje, nariai pradėjo už šiuos'natvei; manykim, kad mes 
metus savo mokestis mokė- dar tįk pradedame gyventi, 
ti, pašalpon užsiregistravu- Turime dėti visas galimas 
siu ligonių nėra. [ pastangas, kad ši organiza-

Kalbėta apie parengimą, cįja (ALDLD), kuri mums 
bet kadangi, pavasariui jau daug apšvietos davė, 
nemažai kitų organizacijų [ gyvuotų dar daug daug me- 
parengimų užregistruo t a, 
tai palikta rudeniui. r-

Kuopos valdyba pasiliko šiemet sukanka ūO^metų jos 
šiems metams toji pati. Ji [ gyvavimui. Tam tikslui yra 
prašo visų narių kooperaci- ruošiami įvairūs parengi- 
jos, ypač šio vajaus metu,' maį Pirmas Antr. Apsekri- 
ka(Qnusų kuopa paaugtų ues parengimas įvyks kovo 
nariais. >28 d. Schwaben Hall, 474

Sekamas susirinkimas Knickerbocker Ave. Broo- 
ivyks trečiadienio vakare, 
kovo 3. Stengkimės šiam 
susirinkimui gauti naujų 
nariu, v

13 kp. narys

Ne- 
bet (<T M

Klaidos atitaisymas
Gerbiama redakcija: 

sinori trukdyti jumis, 
įvykusią per eitam 
numery klaidelę reikia ati
taisyti.

Pažymėta buvo ant lapo 
popieriaus visų aukojusių 
vardai, bet, greičiausia, per 

ko iš Filadelfijos P. Puodis 
$1 ir Benedikta Pivariūnie- 
nė $1.

J. A. Bekampis

mu.
L.

Washingtonas. — Sulau
kęs 71 metų amžiaus 
admirolas A. C. Davis.

mirė [ laivai ir žuvo virš 100 žmo-| I 
1

Vilniaus televizijos mazgų gamyklos darbininkai baigė darbą..

Kuopos korespondento *• 
žodis nariams

Draugai ir draugės! No- 
j riti jums, gerbiamieji, pri- 
! minti, kad kiekvienas narys 
lankytumėte kuopos susi
rinkimus. Jie įvyksta kiek
vieno mėnesio afrtrą antra 
dienį, 2 vai. popL.. __
patogus, ypatingai pensi
ninkams. Nesitenkinkite tik 
pamatę “L-vėje” parašytais

1 kuoops nutarimais, dalyvau- 

Turėkim omenyje- kad

lyne. Stenkimės šį parengi
mą padaryti tikrai gražiu ir 
dideliu.

Sekamas 185 kuopos su
sirinkimas įvyks kovo 9 d., 
2 vai. popiet, “Laisvės” sa
lėje^ 102-02 Liberty Avė,

^DETROITO MASIAI
\ KELIAUJA

Gerieji mūsų draugai Ma- 
siai raportuojasi iš Los An-

“Visur apvažiu o j am ir 
aplankom gerus lietuvius,” 
praneša atviruku.

Smagios ir saugios kelio
nės ! S. V.

Maskva. — Beringo jūro
je, metu didelės audros, nu
skendo keturi TSRS žvejų

~ ‘ : į'. ' &

’ ' I®j

‘V , ■
F'>

BROOKLYN, N. Y.

Motery klubo nariy 
susirinkimas

Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 17 d. vakarą, 
Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. Prasidės 7:30 v. v.

Klubo valdyba prašo vi
sas nares dalyvauti, nes tu
rėsime svarbius reikalus 
aptarti. Atsiminkime, kad 
jau artinasi ir Kovo Aštun
toji.

Valdyba

ALDLD 50 mėty 
jubiliejaus atžymčjimas

Penkiasdešimt metų Ame
rikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos gyvavimo jubi
liejų rengia Antroji ALDLD 
Apskritis sekmadienį, kovo 
28 d., 2 vai popiet, Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbock
er Ave., Brooklyne.

Parengimas bus su knygų 
paroda, kalbomis ir puikia 
koncertine programa, ku-

Laisvės choras ir jo solis
tai vadovybėje Wilma Hol
lis, taipgi Brooklyno Aido

litrą antra-, choras ir jo solistai vado- 
)iet. Laikas ,Vybėje Mildred Stensler.

Kalbas pasakys “Laisvės” 
redaktoriai R. Mizara ir A. 
Bimba.

Kviečiame lietuvių visuo
menę atsilankyti ir pasigė
rėti tuo istoriniai kultūrin
gu parengimu ir susipažin
ti su ALDLD atliktais švie
timo bei kultūros darbais 
per 50 metų. Įėjimas tik

Brooklyno Lietuviy
Piliečiu klube
Veltui lietuviškų ir angliškų 

knyg*ų, ateikite ir 
pasirinkite

Lietuviu Amerikos Pilie
čių Klubas, 280 Union Avė
Brooklyn, N. Y., bgzistuojaD® Berjyno raportuojasi:

“Will head for Athens in 
a few days. Weather bąd,: 
work hard, but the foods 
good!”

Kitu atviruku iš Madri
do Juozas sako:

“IPs nice here in sunny- 
Spain, but I’d rather be” 
home...”

Taip, taip, jų namuose la
bai malonu.

Juozas su šeima dažnai 
atvyksta į mūsų vakarie- 

" ( nes “Laisvės” salėje.
Safe and happy return, 

Joe! V.

nuo 1907 metų. Klubas užsi-; 
ėmė ne vien savišalpa ligoje 
ir pomirtinę savo nariams 
teikti, bet įtaisė ir stambų 
knygyną — švietė narius. 
Knygyne yra virš tūkstan
čio įvairių įvairiausių išleis
tų lietuviškų knygų, žurna
lų. LAPK neturi kur judėti, 
dėl vietos stokos.Valdyba ir 
Board of Direktoriai nu
sprendė tą sukauptą apšvie
tos turtą išdalyti lietuviams.

Kurie mėgstate moksli
nių ir istorinių knygų pasi
skaityti, ateikite į LAPK bi 
laiku, pasirinksite jų ir ga
lėsite neštis veltui-nemoka- 
mai. Visos knygos gerame 
stovyje, apdarytos.

LAPK Valdyba ir j prieš varžymus užsiregist- 
Boardirektoriai I ruoti balsavimams.

Liūdnas Prisiminimas

Mūsų Mylimy levu
Šių 1965 metų vasario 18 d. sukanka 25 m., 

kai mirė mūsų mylima mamytė ZOFIJA BA- 
NYTĖ-ZMITRIENĖ. Lietuvoje kilusi iš Smil- 
gių-Kuršėnų apylinkės.

Brangus tėvelis AUGUSTINAS ZMITRA 
mirė prieš 15 metų, rugsėjo 21 d. Iš Lietuvos 
kilęs nuo Permenų-Kuršėnų apskr.

Abu palaidoti Glenwood kapinėse, Bing
hamton, n. y.

—Viktorija Zmitraitė-Miller, dukra 
Bronė ir Vladas Keršuliai, 
dukra ir žentas

KRISLAI i Lithuanian friends’.
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

prietarų. Bet siu 1917 me
tais “Keleivis” jai/visiškai nu
garmėjo į menševlzmo balą ir 
iš jos nebepasikėlė.

O šiandien “Keleivis” yra 
kuo ištikimiausia, kuo sal
džiausia prelato Balkūno ir 
Leonardo šimučio politinė su
gulovė. Net tame jo jubilie- 
jiniame numeryje s k a i tau 
Balkūno ir Šimučio “vardan 
tos smetoninės Lietuvos” pa
kvietimą ipenševikams nabaž- 
nai klauptis ir kartu su jais 
melstis, nes tik poteriais ir 
doleriais būsianti ponijai su
grąžinta mūsų Lietuvėlė!

Kartais krislus rašydamas 
žmogus nė nepagalvoji, kam 
užminsi ant liežuvio. Pav., 
niekados nemaniau įžeisiąs 
vieną nelaimingą Chicagos 
redaktorių, pakritikuodamas 
mūsų kapitalistus, sakydamas, 
kad jie didelius pelnus susi- 
lupa, kad jie yra nereikalin
gi, kad be jų būtų labai gra
žiai įgalima apsieiti ir t. t.

Už tai dabar gaunu 
lį.” Girdi, Bimba nežino, 
“nuo milijoninių pajamų ima 
daugiau, kaip 80 procentų. O 
tuos mokesčius valdžia juk 
skiria įvairiems visuomenės 
reikalams.”

“Visuomenės reikalams” — 
50 bilijonų dolerių 
muisi!

O kaip su mūsų 
tais, ar iš tikrųjų 
gailėtis, ar iš tikrųjų valdžia 
juos baisiai “aplupa” ?

į kai-
kad

ginklavi-

kapitalis- 
reikia jų

štai mano rankoje geležin- the opportunity to read a
kelininkų organas “Labor” 
(vas. 6 d.), kuriame skaitau:

General Motors korporacija 
praėjusiais metais atmokėjus 
visus taksus, dar pasidarė vie
ną bilijoną ir septynis šimtus 
milijonų dolerių pelno!

United States Steel korpora
cija savo pelnus padidino 18 
proc., Bethlehem korporacija 
—44.50 proc. Westirighouse-^- 
60 prbc; ir Inland Steel — 
26.6 prpc. ‘j.‘

BERLYNAS—MAllRIDAS fpr everybody, to . get into
* ATRĖŽAI1' ■1111 r the TAnti-McCarraų” act 

Motiejaus Klimo (Ram-j ^s soaa as you let us.kpoxy- _____________ —- I ttyn Tirill ozą4- noiHn o Tnllnnnsey, N. J.) žentas Juozas 
Krupskis kelyje į Graikijos 
sostinę Athėnus, kur jiš jau 
kelintą , kartą, darbo reika
lais siunčiamas, atviruku

Selma. — Policija vėl 
areštavo 165 negrus, kurie 

T
T

Once morę we go to oun 
dear friends whose unde)1?’ 
standing and practical hel0 
have made it possible to 
keep up an active campaign 
to stop the enforcement, 
and or the repeal of, the 
McCarran Act. As you will 
see by the enclosed announ
cement, we need your par
ticipation on this very spe
cial and important occasion.

The department of Justice 
has chosen to pursue a poli
cy on civil liberties still un
der the influence of the ex
treme right. But a strong 
enuogh public voice can con
vince the Administration to 
change its course. An indi
cation of its interest 
shown in the following ex
cerpt from a letter to the 
Chairman of the Citizens 
Committee from Vice-Pre
sident Hubert H. Humph
rey: “The President and I 
are grateful to have your 
thinking op this important 
matter (McCarran Act).”

Therefore, we are asking 
your help to organize Talk
ing Tables for the Constitu
tional Liberties Luncheon, 
to make it an effective first 
step in a “Talk to the Pre
sident campaign. A spokes
man for the table will have 

short message reflecting 
the opinions of people from 
a particular profes s i o 
community or sphere of in
terest. The messages will be 
sent to the President and 
the Vice-President. At the 
same time, contributions to 
the' work of the Committee 
can make this a! vigorous 
national campaign. '
/ This is an- .opportunity 

we will set aside a Talking 
Table (s) for’you. More of 
the enclosed anndufice- 
rpents are available to reach 
your friends — and your 
friends friends.

We are looking forward 
to seeing you at this mofet 
important . and enjoyable 
event. Let us hear from you 
as soon as possible.

Dr. Willard Uphaus, 
. Chairman

Miriam Friedlander, 
Exec. Secy.

PASTABA
Minėti pietūs ir diskusi

jos apie konstitucines lais
ves įvyks kovo 13 d., šešta
dienį, 12:30 pietų metu, Ho
tel Edison, 47th St., Man
hattan. Įžanga asmeniui $5. 
Vietas reikia rezervuoti iš 
anksto. Būtų labai puiku,

' jeigu galėtumėm sudaryti 
s " Į bent vieną ir lietuvių stalą 

7-10 žmonių- *

I. Los Angeles, Calif.—Liu
teronų Tautinė taryba nu
tarė tartis su JAV katalikų 

Įvadais religijos reikalais.

IŠNUOMOJIMAI
Išsinuomoja kambarys. Vyrui ar 

t moteriai. šaltas ir šiltas vanduo.
Garu apšildomas. Reikalui esant, 
gali ir virtuvę naudoti. Transpor- 
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 
 . \




