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KRIS LA l JAV didžiosios kompanijos
V. Kapsukas - U 1 • 1 1
ALDLD CPK posėdyje 
Kfe Petrikienės maršrutas 
Apie V. Kačialovą

! — Rašo R. Mizara —

Šiomis dienomis — vasario 
17 d__sukako 30 metų, kai
mirė V. Kapsukas-Mickevičius, 
įžymusis Lietuvos darbininkų 
judėjimo vadovas.

Tuojau, kai tik sužinojo
me apie jo mirtį, mes rašėme : 
V. Kapsukas mirė, bet jo dar
bai, jo mokymai niekad ne
mirs. '

Šiandien, praėjus trisdėšim- “• - ... T

turėjo labai daug pelno
Washingtonas. — JAV 

Prekybos departame n t a s 
paskelbė didžiųjų kompani
jų 1964 metų pelnus. Iš 50 
kompanijų pelnų, po atmo
kė jimo valdžiai taksų, čia 
keleto paduodame skaityto
jų žiniai, nes daugelis ir lie
tuvių dirba tų kompanijų 
fabrikuose. Čia pelnai skel
biami tik už tris paskuti
nius 1964 m. mėnesius (spa-

čiai metų, matome to teigimo y lapkritį ir gruodį).
faicinflriima l.iofnvnio crvvnn. 1 * ° E/teisingumą. Lietuvoje gyvuo
ja socialistinė santvarka. Vil- General Motors Co. turė- 

o 
Ford Motor Co.—$101,900,- 
000.

United States Steel Co. 
pelnė $69,015,000; Bethle
hem Steel Co—$43,016,000 
ir Republic Steel Co. —$22,- 
533,000. Plieno kompanijų

niuje veikia V. Kapsuko var- JO pelno $374,755,000 
do universitetas. Baigiami iš
leisti V. Kapsuko raštai de
šimtyje tomų. Sostinę puošia 
didžiulis V. Kapsuko pamink
las*

A. Sniečkus sakė:
“Tarybų Lietuvos darbo 

žmones visuomet minės Vincą 
Kapsuką kaip bebaimį, lieps
ningą kovotoją už liaudies 
reikalus.”

V. Kapsuko neužmiršo ir 
neužmirš pažangioji Ameri
kos Lietuvių bendruomenė, ku
riai jis atliko didelių darbų!

Praėjusį sekmadienį teko 
būti ALDLD Centro Pildomo
jo Komiteto narių posėdyje, 
kuriame buvo padaryta svar
bių nutarimų.
’ šiemet, kaip žinia, mūsų Li
teratūros Draugija švenčia sa
vo auksinį jubiliejų, ir posė
dyje buvo nutarta, kad jubi
liejaus čiukuras būtų š. m. 
spalio 9 ir 10 dienomis.
• * Spalio 9 d. Niujorke įvyks 
ALDLD kuopų bei apskričių 
a^tovų konferencija organiza
cijos reikalams aptarti. Na, o 
spalio 10 d. bus jubiliejinis 
banketas — iškilmingas poky
lis, kuriuo bus apvainikuotas 
mūsų kultūrinės organizacijos 
vaidmuo.

Taigi įsitėmykime minėtas 
datas, ir jau šiandien galvoki
me, kad iškilmės būtų vertos 
to tikslo.

BOMBA SPROGO PRIE 
VATIKANO VARTŲ

Roma. — Vasario 17 die
ną bomba sprogo prie vartų 
įėjimui į Vatikaną. Vatika
no sargų buveinėje išdaužė 
langų. Reakcinė spauda 
bombos padėjimą bando 
primesti kairiesiems, nors 
tame nėra pamato.

Atsiliepimai dėl 
įvykių Vietname

Maskva. — “The New 
York Timeso” korespon- 

Co. dentas Henry Tanner rašo, 
Alumi- ■ kad Maskvoje buvo sureng-

pelnai padidėjo nuo 19 iki
47 procento.

Kennecott Copp e r 
pelnė $23,288,000; . 
num. Co. $16,292,000 ir Mag- tas banketas proga Tarybų 
na Copper Co. —$6,208,000. Sąjungos ir Kinijos 15-kos 
Aliuminio kompanijų pelnai | metų sukakties draugišku- 
padidėjo nuo 51 iki 85 pro- mo ir bendrosios apsigyni

mo pagalbos sutarties.
TSRS vadai ir spauda 

pareiškė, kad ta sutartis 
sutvirtina socialistinių vals
tybių vienybę ir tarnauja 
taikos išlaikymui Tolimuo
se Rytuose. Iš Kinijos at
vyko dvi delegacijos atžy- 
mėjimui tos sutarties, o iš 
TSRS delegacija nuvyko į

padidėjo nuo 51 iki 85 pro
centų.

General Foods Co. pelnė 
$19,377,004 ir Consolidated 
Foods Co. — $3,380,000. 
Maisto kompanijos pelnė 
nuo 27 iki 30 procentų.

American Telephone 
Telegraph Co. turėjo 
$430,942,000 pelno.

net

Vientiane. — Laoso liau- Pekiną, 
diečiai paėmė dešin i ų j ų 
tvirtovę Hiua Muongą, kuri išspausdino A. Kosygino ir 
buvo liaudiečių teritorijoje, šiaurės Korėjos premjero

Pravda” ir “Izvestijos”

JAV ŽMONĖS NORI 
TAIKOS

Kim II Stingo bendrą pa
reiškimą, kuriame abidvi 
šalys pažadėjo Pietų Viet
namo partizanams pagal-

Washingtonas. . Gallup šiaurės Korėjoje Kosy-
institutas buvo išsiuntinė
jęs paklausi mus parink
tiems amerikiečiams Viet
namo karo klausime. Virš 
81 procentas užklaustųjų 
pasisakė, kad karą reikia 
baigti pasitarimų keliu.
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Laikas tartis užbaigimui 
karo Pietų Vietname

New Yorkas. — Vasario 
17 dieną “The New York 
Times” redakciniame “A 
Time to Speak” rašo, kad 
amerikiečiai yra susirūpinę 
pavojinga padėtimi Vietna
me, gi prezidentas Johnso- 
nas dar nieko nesakė į 
Jungtinių Tautų Generali
nio sekretoriaus U Thanto 
pasiūlymą baigti karą dery- 

; bomis.
t “Times” nurodo, kad piet- 
į rytų Azijoje padėtis labai 
pavojinga, viso pasaulio 
žmonės susirūpinę ir laikas 
tuos karo debesis išsklaidy
ti.

Maskva. — TSRS žinių 
agentūra TASS paskelbė

San Francisco, Calif. — ‘
A. P. žinių agentūra prane
ša, kad antru kartu de
monstravo 500 stud e n t u 
prieš JAV interve n c i j ą 
Vietname.

Jie buvo iškėlę Pietų 
Vietnamo partizanų vėliavą 
ant JAV federalinio teis- i 
mabučio.

Jakarta. —Daugiau 2,000 
žmonių demonstravo prie Į 
JAV ambasados protestuo-; 
darni pieš atakavimą šiau
rės Vietnamo.

Hongkongas. — Šiaurės 
Vietnamo radijas praneša, 
kad du Pietų Vietnamo ka- • 
ro laivai bandė iškelti di
versantus Lethui ir Quang- ROSygino pasveikinimo tu-

Lietuvos kultūros darbuoto
jai ir laikraštininkai taip jau 
žada tomis dienomis mūsų ju
biliejų atitinkamai atžymėti 
savo spaudoje.

•Mūsų laikraščiai — ypačiai 
“Laisvė” ir “Vilnis” — tomis 
dienomis gal būt savo laidas 
paskirs kaip tik Literatūros 
Draugijos reikalams svarsty
ti.

kinų pusiasalio žmonių ko
mitetui, ruošiančiam suva
žiavimą. Kosyginas, tarp 
kitko, sako:

“Tarybų Sąjunga ryžtin
gai reikalauja Jungtinių 
Valstijų militarinių jėgų ir 
ginklų ištraukimo iš Pietų 
Vietnamo, susilaikymo nuo 
ginkluotų provokacijų prieš 
Šiaurės Vietnamo Demo
kratinę respubliką, Laosą ir 
Kambodžą ir nesikišimo į 
Indokinų pusiasalio žmonių 
vidaus reikalus”.

Saigonas. — Čionai tvir
tina, 'kad į Šiaurės Vietna
mo sostinę Hanojų jau pri
buvo Tarybų Sąjungos ra
ketos atmušimui lėktuvų 
puolimų.binh srityse. Šiaurės Viet- 

navo gynybos jėgos vieną 
laivą nuskandino, antrą su
gadino, bet tas nuplaukė į 
jūrą.

Tokio. — Daugiau kaip 
116,000 japonų demonstravo 
protestuodami prieš JAV 
ataką Šiaurės Vietname.

Sofija. — Apie tūkstantis 
studentų demonstravo prie 
JAV legacijos, protestuodą-

rinį, kuri jis pasiuntė Indo-

MIRĖ ĮŽYMUS 
DAINININKAS

Santa Monica, Calif. — 
Vasario 15 dieną mirė neg
ras dainininkas Nat King 
Cole, sulaukęs tik 45 metų 
amžiaus.

Sausio 25 d. jam buvo pa
daryta operacija — išimtas 
vienas plautis, kuris ' buvo 
vėžio apsėstas.

PIETŲ VIETNAME 
[NAUJA VALDŽIA

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų pastangomis Pietų 
Vietname vėl sudaryta nau
ja vyriausybė iš civilinių. 
Bėt ministrus parinko mili- 
taristai, vyriausiai genero
las N. Khanhas, <supranta-< 
ma, iš jiems paklusniųjų.

ginas kalbėjo ir sakė: “Ta
rybų Sąjunga, Kinija ir 
Šiaurės Vietnamas atmuš 
agresyvias imperialistų jė
gas...”

Washingtonas. — “The mį prieš šiaurės Vietnamo 
»New York Timeso” korės- bombardavimą.
pondentas John W. Finey i Hongkongas. — K in 
rašo, kad. Jungtinės Vals-, dienraštis “Ta Kung Pao
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pondentas John W. Finey

tijos ruošia daugiau milita
rinių jėgų pasiųsti į Pietų 
Vietnamą. Dabar ten yra 

amerikiečius, kad jie ragin- nezų demonstravo priešjyū'š 23,000 JAV militarinių 
tų kongresmanus, idant jie ; Jungtines Valstijas, daina- žmonių. ■
ilgiau nevilkintų, bet tuo-įvo ir nešiojo plakatus su 
jau priimtų Medicare įsta-į obalsia i s: “xr 1 , 1 -r-r «« tt

Washingtonas. — Prezi- Jakarta. — Per keturias 
dentas Johnsonąs ragina valandas apie 20,000 indo-

tymą.

UThantas, Jungtinių Tau- 
Y a n k e e go’tų Generalinis asekretorius, 

Home”. Po to Indonezijos ■ ragino abidvi puses eiti prie 
vyriausybė uždarė JAV in- j taikos. Jis ragino susilaiky-

Paryžius. — Edgar Fau- formacijų knygyną, tai jau-ti nuo karo plėtimo, 
re, buvęs Pran c ū z i j o s ’ trečią knygyną* uždaro In- 
premjeras^ sako, kad Pietų ’ donezijoje.
Vietname liaudies revoliuci-1 —;----------- -
ja laimės, nepaisant, kiek j Oceanside, Calif, 
prieš ją užsienis kovos.

. — Su- 
• laukęs 43 metų amžiaus 
! staigiai mirė Henry Ktilky 
(Kulkavich). Jis dalyvauda-

Vilniuje. Paskui persikėlė į
Svarbu, kad tomis dienomis Petrapilį, o vėliau į Mask- 

ALDLD kuopos ir mūsų vei-»v^ kur buvo Maskvos Dailės

Tik neseniai Tarybų Sąjun- . .. . -r p •
goję buvo atžymėta didžiojo vo televizijoj Life of Rai- 
rusų aktoriaus Vasilijaus Ka- ly” vaidinimuose ir kituose, 
čialovo 90-osios gimimo me-* Seniau buvo ristikas. Tele- 
tinės. (Jis mirė 1948 m.) į vizijoje jis sakydavosi, kad

V, Kačialovas gimė ir augo* yra lietuvis.

kėjai sveikintų per spaudą or
ganizaciją.
kTomu dienomis, beje, atro
do, jau bus gatava ir ALDLD 
istorija.

teatro aktoriumi iki mirties. 
V. Kačialovas skaitė save Lie
tuvos sūnumi, ir ypatingai mė
go gimtąjį Vilnių.

Demonstracijos už taiką
New Yorkas. — Daugiau 

kaip 2,000 žmonių demon
stravo prie Jungtinių Tau
tų pastato, reikalaudami 
baigti karą Vietname.

Budapeštas. — šimtai 
studentų, daugumoje iš Azi
jos ir Afrikos, demonstravo 
prie JAV ambasados. Apie 
200 buvo įsiveržę į vidų ir 
padarė žalos.

Kuala Lampfir.—Virš 500 
jaunuolių demonstravo

Kinu 
»” 

rašo, kad jeigu JAV milita- 
rinės jėgos įsiverš į Šiaurės 
Vietnamą, tai užsidegs ka
ras net iki Korėjos.

Pekinas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kairas. — Prieš kiek 'lai

ko Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentas Nas- 

The New seris pakvietė atsilankyti 
York Timeso” koresponden- Rytų Vokietijos komunistų
tas praneša iš Hongkongo, Vadą W. Ulbrichtą. Vakarų 
kad vasario 15 dieną Pekine Vokietija norėjo tam pasto- 
įvyko banketas minėjimui į ti kelią ir grasino net nu-

Brest, Prancūzija. —Virš 
2,000 darbininkų demons- * 
stravo reikalaudami paša
linti iš prieplaukos JAV 
atominius submarinus. De
monstracijos įvyko kada čia 
lankėsi Prancūzijos prezi
dentas De Gaulle.

Kinijos ir TSRS 15-kos me
tų draugiškumo ir apsigyni
mo sutarties.

Kinijos Užsienio reikalų 
ministras maršalas Chen Yi 
sakė, kad negalima bus tai
koje sugyventi su JAV, jei
gu jos puls kitas valstybes 
kaip puolė Š. Vietnamą.

traukti diplomatinius ry
šius su arabų respublika, 
bet prezidentas Nasseris 
grasinimų nepaiso.

Tiesa, visokię jubiliejiniai 
pobūviai jau dabar yra ren
giami daugelyje lietuvių ko
lonijų.

Štai Brooklyne, kur orga
nizacija gimė, ALDLD ap
skritis kovo 28 d. ruošia di
džiulį koncertą, kuriame dai
nuos Hartfordo Laisvės cho
ras, mūsiškis Aido choras, so
listai. Bus ir neilgų kalbų.

O Philadelphijoje tuo klau
simu pobūvis įvyks kovo 14 d.

Lie-
Pet-
pra-

Tik neseniai grįžusi iš 
tavos mūsų veikėja K. 
rikienė ruošiasi plačiam 

i kalbų maršrutui.
Maršrutas tęsis apie du mė

nesius.
Reikia visa daryti, kad su 

Šiuo .maršrutu būtų sutvirtin
ta Literatūros Draugija, įra
šant jon kuo daugiau naujų

i

1931 m. Spalio revoliucijos 
sukakties dieną — lapkričio 
7-ąją — V. Kapsukas kvietė 
mane praleisti vakarą su jo 
šeima.

Per ištisą mieląją dienelę 
aš vaikščiojau Maskvos gat
vėmis, stebėjau eiseną-paradą, 
ir pavargau,— įšalau iki sun
kaus nuovargio. Na, ir nusi
tariau tą vakarą į Kapsuko 
butą nevažiuoti — anksti gu
liau, net jam nepaskambinęs.

Ant rytojaus jis mane už 
tai barė. Sakė: specialiai pa
kviečiau vilnietį Maskvos Dai
lės teatro aktorių V. Kačia- 
lovą; norėjau, kad su juo su- 
sipažintumėt, o jūs, ot, ką pa
darėte !. .

Taip, labai gailėjausi pra
žiopsojęs tokią auksinę pro
gą. Bet klaidos pataisyti jau 
nebebuvo galima.

V. Kapsuko labai atsipra
šiau, na, ir tuo viskas bai- 
gėsii

Toronto. — Sustreikavo 
6,000 ūkio mašinų gamini- 
mo darbininkų' prieš Ma- prieš karų Vietname ir rei- 
sey-Ferguson Co. Darbiniu- kalavo grąžinti Sarawak^ 
kai reikalauja 'algų pakeli- " ‘ 
mo.

, Indonezijai.
Toronto, Kanada. — Virš

Nairobi, Kenija. - šim- 300 jaunuolių iš Taikos są- 
tai studentų demonstravo Jungos ir Jaunųjų demokra-

Nairobi, Kenija

prie JAV ambasados rūmų, 
nutraukė vėliavą ir sudras
kė. Jie protestavo prieš 
JAV kišimąsi į Kongo vi
daus reikalus.

Washingtonas.—JAV vy
riausybė protestavo prieš 
Bulgariją, kuri neapsaugo
jo nuo studento puolimo 
JAV ambasados nuveinę.

Jakarta. — Jau trečia 
diena studentai demonstra
vo prie JAV ambasados rū
mų reikalaudami nesikišti į 
Vietnamo vidaus reikalus. 
Demohstracijoje dalyvavo 
per 5,000 studentų.

tų demonstravo prie JAV 
konsulato, protestuo darni 
prieš Šiaurės Viet namo 
bombardavimą.

Londonas. — Associated 
Press žinių agentūra prane
ša, kad virš 1,000 žmonių 
demonstravo prie JAV am
basados, protestuodami 
prieš JAV puolimą šiaurės 
Vietnamoi
. Paryžius. — Čionai įvyko 
masinės demonstraci j os 
protestui prieš JAV bom
bardavimą Šiaurės Vietna
mo miestų. Įvyko susirėmi
mas, apie 30 demonstrantų 
ir 10 policininkų buvo su
žeista.

26 šalys prieš 
partizanus

Karakas, Venezuela. — 
Šimtai studentų demon
stravo prie JAV ambasados 
protestuodami prieš Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą ir akmenimis metė į lan
gus.

Hanojus. — šiaurės Viet
namo radijas sako, kad va
sario 18 dieną keturi JAV 
ir Pietų Vietnamo karo lai
vai bombardavo Šiaurės 
pakraštį. Šiaurės Vietnamo 
karo laivai ir sausumos ba
terijos atsakė ugnimi ir du 
laivus sugadino.

Berlynas.

Koševoji komanduoti TSRS 
jėga vietoje buvusio gene
rolo Ivano Jakubovskio.

Cape Kennedy, Fla.—Va
sario 17 dieną JAV iššovė 
į Mėnulį satelitą “Ranger- 
8.” Jeigu viskas pavyks, tai 
jis artėdamas prie.Mėnulio 
nutrauks apie 4,000 paveiks- 
veikslų ir radijo bangomis 
pasiųs į žemę. '

Havana. — Castro tikisi,

Washingtonas. — Kaip j TSRS generolas Piotras 
žinia, prieš Pietų Vietnamo 
partizanus kariauja Jungti
nių Valtijų militarinės jė
gos. Bet JAV vyriausybė 
įtraukė dar 25 šalis, kurios
remia Pietų Vietnamo vai- kad Kuboje bus pagaminta 
džią pasiųsdamos ’ ten dak- daugiau cukraus, kaip tikė- 
tarų, patarėjų ir ekonomi- josi. Galutinis cukranendrių 
nių reikmenų.

Associated Press paduo
da sekamų šalių vardus: 
Australija, Kanada, Čiang 
Kai-šeko valdžia, Prancūzi
ja,.Pietų Korėja, Vakarų tas J. Fried rašo, kad Jung- 
Vokietija, Graikija, Italija, 
Izraelis, Japonija, Malaizi
ja, Naujoji Zelandija, Filipi
nai, Tailandas, Tunisija, 
Anglija, Ispanija, Austrija, 
Brazilija, Indija, Iranas, 
Olandija, Šveicarija, Turki
ja ir Bhutanas.

suvalymas baigsis tik apie 
kovo pabaigą.

Washingtonas. — Vasario 
17 dieną prezidentas John- 
sonas sakė, kad jeigu bus 
reikalas Pietų Vietnamo 
gynimui, tai bus pakartoti’ 
Šiaurės Vietnamo puolimai.

Saigonas. — New Yorko 
“Daily News” koresponden-

tinės Valstijos jau pasiren
gę iškelti marininkus į Pie
tų Vietnamą, 

v c v

Rio de Janeiro. — Sulau
kęs 58 me^ų mirė Brazilijos 
politinis veikėjas Augusto 
F. Schmidt.

Pekinas. — JAV karo lai- Leopoldville. — Rytinėje 
vas buvo įsiveržęs į Kinijos Kongo daolyje liaudiečiai 
teritorinius vandenis ties sudavė smūgį Tshombės ir 
Pintango sala. belgų samdinių daliniui.

Saigonas. —Pleikų srity
je partizanai suruošė užuo- 
landą ir užmušė 32 valdžios 
kareivius.

Pekinas. — Kubos dele
gacija, priešakyje su indus
trijos ministm Che Gueva
ra, jau išvyko namo.

Londonas. šiaurės jū
roje pusiau perlūžo Grai
kijos laivas “Armenakis”, 
2,100 tonų įtalpos. Įgula 21 
asmuo išsigelbėjo.



LAISVE LITHUANIAN
S^MI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417
Entered as second class matter"at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year .......... $10.00 
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Premjero Kosygino misija
TARYBŲ SĄJUNGOS naujoji vadovybė, matyt, 

nesigaili jokių pastangų stiprinimui socialistinio pasau
lio vienybės. Premjero Kosygino kelionė į Šiaurės Viet
namą, sustojimas Kinijoje ir paskui Šiaurės Korėjoje 
parodė kaip tik tokį jo misijos tikslą. Ir atrodo, kad, 
sprendžiant iš visose trijose sostinėse išleistų pareiški
mų, ta prasme buvo daug kas laimėta. Jau aiškiai mato
si sumažėjimas įtampos santykiuose tarp Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos.

Nereikia nė kalbėti, jog staiga labai paaštrėjusi padė
tis Pietrytinėje Azijoje žymiai pastūmėjo komunistus 
prie vienybės. Amerikos lėktuvų pasirodymas virš Šiau
rės Vietnamo daugeliui atidarė akis, jog ginčus reikia 
baigti,—bent jau juos švelninti.

Kokie bus iš tos misijos pastovesni rezultatai, dabar 
dar sunku pasakyti. Galimas daiktas, kad ne visi skirtu
mai dėl socialistinio pasaulio orientacijos termobranduo
linėje epochoje šiais pasitarimais tapo pašalinti. Galimas 
daiktas, kad Kosyginui nepavyko pilnai laimėti kiniečius 
ir korėjiečius planuojamam pasauliniam komunistų kon-1 
gresui. Tačiau netenka abejoti, jog tuose visuose kraš
tuose premjeras Kosyginas paliko daug gilios įtakos.

Ypač Kosygino apsilankymas sustiprino Šiaurės 
Vietnamo liaudį ir jos vadovybę. Pažadėjimas visokiau
sios paramos šimteriopai sustiprino Šiaurės Vietnamo 
gynimosi jėgas.

Laukiama sprendimo!
“PO TYLĖJIMO apie Vietnamą uždanga slepiasi di

delis susirūpinimas ir kankinimasis”, rašo kolumnistas 
Max Frankel iš Washingtono. Prezidentas tariasi su sa-» 
vo patarėjais ir ruošiasi sprendimui. Nuo to sprendimo, 
girdi, priklausys gairės, kuriomis bus vairuojama mūsų 
politika Pietrytinėje Azijoje.

Prezidentas esąs atsidūręs tarp kūjo ir priekalo. 
Didelės reakcinės jėgos su Pentagonu priešakyje norėtų 
Pietų Vietnamo karą tuojau išplėsti j Šiaurės Vietnamą 
ir paskui, žinoma, į Kiniją.. Bet tokiam pavojingam kur
sui priešinga pasaulinė opinija. Su didžiausiu pasibaisė
jimu į karo plėtimą žiūri ir Amerikos žmonės. Net ir ko
mercinėje spaudoje nesimato labai didelio pritarimo to
kiam kursui. Toje spaudoje telpą žmonių laiškai aiškiai 
pasisako už ieškojimą susitarimo baigimui tos pavojin
gos avantiūros. Didelės, kovingos žmonių demonstracijos 
prie Amerikos ambasadų įvairiose šalyse ryškiausiai pa
rodo, kad bombardavimas ir puolimas Š. Vietnamo sukė
lė didžiausią žmonijos susirūpinimą paaštrėjusiu termo
branduolinio karo pavojumi. Tiesa, spaudoje bandoma 
nuduoti, kad tos demonstracijos yra tik komunistų su
planuotos ir vykdomos, bet visi, kuriems rūpi tiesa, ge
rai žino, kad tie protestai turi plačiausią masių pritarimą.

Visa tai, ę^šku, veikia ir mūsų prezidentą. Bet tai 
dar nereiškia, jog jis su,tuo savo laukiamu nuosprendžių 
griežtai pakeis dabartinį pavojingą kursą. O tiktai 
griežtas pakeitimas pašalintų susidariusį taikai pavojų. 
Tiktai atviras pasisakymas uš Ženevos konferencijoje 
1954 metais dalyvavusių keturiolikos valstybių konferen
ciją baigimui Pietrytinėje Azijoje konflikto nuramintų 
žmoniją ir sulaikytų įvykių eigą nuo svirimo dar pavo
jingesne kryptimi.

Beje, kalbant apie Ženevos konferenciją ir jos pada
rinius, kuriais buvo iš Indokinijos padarytos net keturios 
valstybės, buvo Tarybų Sąjungai ir Anglijai pavesta pir
mininkauti komisijai, kuri turėjo žiūrėti, kad nutarimai 
būtų vykdomi gyvenimam Šiandien kaip tik reikėtų, kad 
Tarybų Sąjunga ir Anglija vieningai kovotų už naujos 
konferencijos sušaukimą. Deja, Anglijos darbiečių val
džia iki šiol buvo priešinga tokiam žygiui. O priešinga to
dėl, kad tokiai konferencijai nepritaria Jungtinės Valsti
jos. ,

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
NORI, KAD KARAS 
PLĖSTŲSI

Iki šiol gal joks Ameriko- nai, kas tenai turi lankytis, 
je laikraštis taip įkaitusiai MūsiškUV‘Veiksniai yra to- 
neagituoja, kad Pietų Viet-’ kio pat tipo žmonės, kaip ir 
namo karas būtų|į išplėšt as Vakarų > Vokietijos vadeivos, 
i .Ehi-I Jie proto kraustosi, jei kas

atvykstą is Lietuvos 1 Jungti- 
nes Valstijas. Didžiausia jų 
bėda tame, kad retai kada 
Jungtinių Valstijų valdžios 
žmonės paklauso jų protestų.

Pasaulis tikrai būtų nu
grimzdęs į uodus viduram
žius, jeigu visur tokie broliai 
tautiečiai galią turėtų.

teisę turi Erhardas diktuoti, 
kas turi lankytis Kaire, o kas 
ne? Kairas nėdiktučja Bon-

MūsiškiM'‘Veiksniai yra to-

namo karas būtų‘^išplėstas Vakarų j Vokietijos vadeivos, 
į visuotinį*'kabį;'‘kaip;-Ghi-] 
cagos menševikų “Naujie
nos.” Štai jų vedamajame 
“Agresoriai kėikia, bet ne
veikia” (vas. 8 d.) skaito
me:

“Atkeršydamos Šiaurės 
Vietnamo agresoriams už 
.jų pasalingą puolimą Ame- 
rioks bazių Vietname, JAV 
bombardavo komunistų 
ginkluotų jėgų įrengimo 
punktus ne tik Šiaurės Viet
name, bet ir Laose. Tačiau, 
gavę į sprandą, komunistai 
tik keikia ‘Amerikos impe
rialistus,’ bet stoti į karą 
prieš JAV nedrįsta.”

Viena, mums neteko jo
kiame pranešime ’ matyti- 
kad užpuolimas ant Ameri
kos militarinių bazių Pietų 
Vietname būtų buvęs pada
rytas Šiaurės Vietnamo 
ginkluotų jėgų. Visi prane
šimai teigia, kad užpuolimą 
padarė Pietų Vietnamo par
tizanai. Pav., štai ką sako 
“The N. Y. Times” (vasa
rio 11 d.) savo vedamaja
me: “Vietkongas (partiza
nai) gyvena ir operuoja 
Pietų Vietname, naudoda- 
mimi amerikiečių ginklus, 
paimtus iš vietnamiečių ka
reivių. Valstiečiai arba pa
deda jiems, arba priima 
juos,, arba y^a priversti pa
siduoti. Partizanai, kaip kad 
Viętminh, . prieš ‘ prancūzus 
prieš keletą metų, kaip Viet
kongas šiandien, vedė kovą 
pęr.pęrą dęščjtkų metų, Jie 
yra griežtį,, ,lpą$iaūko ję,, fa
natiški; gerai išlavinti. Ga
limas daiktas/:kad jie kabo 
nelaimi, bet taipgi ir nepra
laimi. Tuo. tarpu kiekviena 
prabėganti) diėna rodo kon
flikto plitimą.”

Netgi tos pačios Chicagos 
kunigų “Drauge” (vas. 11 
d.) žiniose antraštė skam
ba: “Partizanai komunis
tai puolė JAV bazę Pietų 
Vietname.”

Niekur nesakoma, kad’ 
užpuolimą padarė Šiaurės ‘ kos žmones 
Vietnamas.

Antra, “Naujienų” redak
toriai labai, matyt, norėtų, 
kad komunistai stotų į ka
rą prieš Jungtines Valsti
jas. Tai tikrai žvėriškas 
troškimas. Juk toks karas 
reikštų netekimą gal mili
jonų gyvybių, jų tarpe dau
gelio ir amerikiečių. To 
trokšti, to linkėti, tokį kon
fliktą provokuoti gali tik
tai visiškai pasiutę žmonės. 
Tokiais, matyt, jau yra ta
pę naujieniniai menševikai.

NEBESITIKI SAVO 
RAKETUI PAGALBOS

Dr. J. Sungaila bėdavoja 
apie “laisvinimo” r a k e t o 
biznio didelį nuosmukį. Gir
di: “Lūkesčiai, sudėti į Va
karų pasaulį, iki šiol nepa
siteisino. Laisvą pasaulį iš 
vienos pusės yra sukausčiu
si komunizmo baimė, iš ant
ros — egoistinis aklumas... 
Bijodami komunizmo, Va
karai jieško koegzistenci
jos, ir todėl nebetenka ar
timu laiku tikėtis mums 
reikiamos pagalbos.”

Krislai iš Lietuvos
Socialdemokratų du keliai

Neseniai Kaune, o taip 
pat Lietuvos spaudoje, bu
vo atžymėtos įžymaus moks- 
Jininko ir visuomenės veikė
jo prof. Pr. Mažylio 80 me
tų sukaktuvės. Jis turi daug 
titulų ir garbės vardų — 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos tikrasis narys, res
publikos Nusipelnęs mokslo 
veikėjas, Nusipelnęs gydy
tojas, eilės mokslinių drau
gijų narys, daug kartų bu
vęs respublikos Aukščiau
siosios Tarybos deputatas. 
Prof. Mažylis apdovanotas 
'Lenino ir Darbo Raudono
sios žvaigždės ordinais.

Prof: Pr. Mažylis visą sa
vo gyvenimą buvo kovoto
jas už šviesesnę darbo žmo
nių ateitį. Kaipo socialde

mokratų partijos narys, jis 
dalyvavo 1905 metų revo
liucijoje, o ir vėliau veikė 
tos partijos eilėse.

Ryšium su Pr. Mažylio 
sukaktuvėmis negalima ne
prisiminti ir eilės kitų bu
vusių socialdemokratų, kaip 
prof. A. Purenąs, prof. D.

! Budrys, prof. V. Girdzijaus- 
į kas, J. Dagys, V. Galinis ir 
daugelio kitų, kurie pasili-

i ko Lietuvoje ir dirba savo 
1 darbo liaudies naudai. Tuo 
tarpu kita dalis, kurių žy
miausi buvo neseniai miręs 
S. Kairys, K. Bielinis. J: 
Vilkaitis, nusibastė kartu 
su okupantais. Vieni jų pa- ^karna*

teiama medžiaga apie 
; teritorijoje vykdytus

grūdų, pašaro ir k. Be to, 
kolūkiečiai geras pajamas 
turi iš savo pasodybinių 
sklypų. Derlius šiame kolū
kyje siekia 23 centnerių iš 
hektaro. Kolūkio pirminin
kas B. Bagdonas vasario 7 
d. kalbėjo per Vilniaus ra
diją apie savo kolūkio lai
mėjimus ir pareiškė, kad jis 
dabar galvojąs apie tai- kad 
žmonės ne tik gerai už
dirbtų, bet ir mokėtų tuos 
pinigus tinkamai išleisti.

“Dabar ne tie laikai, kad 
žmogaus pastangų ir darbo 
tikslu būtų pats pinigas,— 
sakė B. Bagdonas.—Ne dėl 
to kuriame naują gyveni
mą, skubame pirmyn. Mes 
norime, kad žmogus kuo 
plačiau pasinaudotų tuo, ką 
jis pasiekia savo darbu.”

DidvsD -’’įsu aktorius— 
vyniotis

Šiuo metu Tarybų Sąjun
goje atžymimos didžiojo ru
sų artisto Vasilijaus Kačia- 
lovo 90-osios gimimo meti
nės. V. Kačialovas pradėjo 
savo aktoriaus karjerą Vil
niuje, kur jis gimė pravo
slavų šventiko I. Šverubovi-
čiaus šeimoje. Pradėjęs pir- • valiauskas. Buvo atliktos 
mus aktoriaus žygius Vii-1 dainos poetės žodžiais, 
niuje, V. Šverubovičius 1893 skambėjo L. Bethoveno Dę- 
m. išvyko į Peterburgą ir! vintoji simfonija.
įstojo į Suvorino teatrą,' J. Paliukonis
kur jis pasirinko Kačialovo ! Vilnius, 1965, II 10 

^pavardę, nes jo gimtoji pa
vardė teatro savininko bu
vo pripažinta aktoriui ne- 
______  Paskui jis vaidi
no įvairiuose teatruose ir 
miestuose,,© nuo 1900 metų 
tapo Maskvos Dailės teatro 
aktoriumi, kuriame dirbo 
visą amžių ligi mirties 1948

Nepaprastai gabus ar-

archeologinius kasinėjimus 
tarybiniais metais. Pirm?< 
aukšto ekspozicija pasipil-^ 
dys XIV amžiaus Vilniaus 
pilių maketu (architektas 
S. Lasavickas) ir žemėla
piu.

Vilniaus “Dailės” kombi
nato architektai D. Dauk
ša, V. Vizgirda ir J. Stra
vinskas baigia kurti Gedi
mino pilies muziejaus pro
jektą.
Salomėjos Nėries vakaras 

Kaune
Vilniaus Akademinio dra

mos teatro aktorių grupė, 
neseniai gražiu koncertu pa
žymėjusi Salomėjos Nėries 
60 metų sukaktį, šiomis die
nomis panašų vakarą sus| 
ruošė Kauno Dramos teat
re. Poetės eilėraščius ir iš
traukas iš poemų skaitė ak
toriai V. Derkintis, O. 
Knapkytė, E. Pleškytė. J. 
Berūkštytė, A. Rosenas, T. 
Vaisieta, I. Leonavičiūtė, A. 
Bružas. Ištraukas iš S. Nė
ries dienoraščių skaitė S. 
Nosevičiūtė, J. Ramanaus
kaitė, I. Gerasimavičiūtė, 
G. Jašiūnai te, R. Palukai ty- 

i tė, A. Leimontaitė, J. Ka-

Ką Ženevos konferencija davė?
KAIP ŽINIA, Ženevos konferencijoje 1954 metais 

dalyvavo 14 valstybių, jų tarpe ir didžioji Kinija. Konfe
rencijos nutarimus pasirašė dvylika valstybių, bet griež
tai juos pasirašyti )atsisakė Pietų Vietnamas ir Jungti
nės Amerikos Valstijos.

Buvo padaryti du svarbūs nutarimai: pirmas, kad 
Pietų ir Šiaurės Vietnamai būtų suvienyti į vieną valsty
bę demokratinio visuotinio balsavimo pagrindais, ir 
antras, kad tuo tarpu nė vienoje pusėje nebūtų stiprina
mos militarinės jėgos, kad jokia užsienio valstybė nesi
kištų į jų reikalus.

Ir kaip tik šiems dviems nutarimams griežčiausiai 
pasipriešino Pietų Vietnamas ir Jungtinės Valstijos. Ko
dėl? Viena, kadangi šiaurės Vietname daugiau žmonių, 
tai balsavimuose šiauriečiai išsirinks daugumą į valdžią, 
antra—kadangi Pietų Vietnamo valdovai neturi liaudies 
pasitikėjimo, tai be užsienio militarinės paramos jie nė 
dienos neišsilaikytų galioje. Ir tuojau po to prasidėjo iš 
Amerikos plaukti militarinė Pietų Vietnamo valdžiai 
parama.

I

“BROLIAI TAUTIEČIAI”- 
BROLIAI VEIDMAINIAI

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” sako:

Egipto arba Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
užkvietė Rytų Vokietijos ko
munistų lyderį Valterį Ulb- 
richtą .atsilankyti Egipte. Va
karų Vokietijos valdžioje pa- 
'Sireiškė tikra panika. Kanc
leris Erhard instruktavo savo 
ambasadorių Kairo mieste, 
kad jis prikalbėtų preziden
tą Nasserą atšaukti savo pa
kvietimą Ulbrichtui.

Erhardas sušaukęs visų par
tijų galvas pasitarimui, ką da
ryti. Girdi, jei Nasseras pri
ims Ulbrichtą, tai galės būti 
didelių pasikeitimų santykiuo
se tarp Vakarų Vokietijos ir 
Egipto.

Tai kokie jie broliai tautie
čiai. Tai viena. Kita, Egip
tas juk' yra neprigulminga, 
suverene valstybė, tai kokią

RAGINA PASITRAUKTI 
Iš VIETNAMO

Dukartsav a i t i n i s “The 
Worker” (vas. 14 d.) nuro
do:

“Veidas veidan pasaulis 
susiduria su didžiausiu pa- •’ . .. . ... . A
saulinei taikai pavojumi nuo! re. °.11 1 1 T •
Kubos krizės laikų. Prezi- M ir kltug krastus’ Lletu'
G.VAXVCVP y uiiiiuuiiau,------------------- --------

vo milžiniškos daugumos iš
rinktas pHeš ultradešinių
jų kandidatą Barry Gold- 
waterį su pažadėjimu išlai
kyti1 taiką, įsakydamas iš 
oro pulti Šiaubės Vietnamą, 
pradėjo tą ku^ą, .kurį bal
suotojai griežtai atmetė.

“Seniai tapo susprogintas 
tvirtinimas, kad Amerikos 
ginkluotos jėgos Pietų Viet
name atsirado žmonių pa
kvietimu. Teh ‘ militarinės 
klikos nepajėgia įsteigti jo
kios pastovesnės valdžios 
net apie Saigoną, kurį jie 
valdo Jungtinių Valstijų 
militarinės jėgos /

Laikraštis ragina Amerf- 
i pasmerkti puo

limą ant Šiaurės Vietnamo. 
Girdi, “nieko nesakyti reikš
tų agresiją užgirti.”

“Dabar laikas,” sako laik- 
ratis, “kalbėti, demonstruo
ti už taiką.”

, Visi esame paliesti. Dar
bininkai, farmeriai, profe
sionalai, studentai, kovoto
jai už taiką, už civilines tei
ses, prieš skurdą — visi no
ri taikos. Visiems mums 
grūmoja pavojus.

Reikalaukime, kad būtų 
sulaikyti visi agresyvūs žy
giai prieš Šiaurės Vietna
mą.

Reikalaukime ištraukimo 
iš Pietų Vietnamo ne tik 
šeimų, bet visų Amerikos 
militarinių jėgų, kad Viet
namo įmonės galėtų laisvai 
išspręsti savo likimą.

Reikalaukime vykdymo 
Ženevos 1954 metų sutar
ties kuri abiems Vietna- 
mams — Šiaurės ir Pietų— 
garantuoja svetimų nesiki
šimą į jų vidinius reikalus 
ir demokratinį krašto susi
vienijimą.”

Įdomu, kad vis daugiau ir 
daugiau ir komercinės spau
dos jau mato išeitį tiktai 
pasitraukime iš Pietų Viet
namo. Nurodoma, kad ban
dymas jėga išspręsti reika
lą neduos taikos, neduos ra
mybės šiam pasaulio kam
pui —• Pietrytinį Azijai.

9 i - u voje liko tie, kas nusistatė dentas Johnsonas, kuris bu- ’ ,. . . .likti su savo liaudimi ir jos 
interesams tarnauti, d ant
rieji ligi galo liko ištikimi 
buržuazijai, kurios intere
sams jie visada tarnavo ir, i

1964 metų 
palaidotas 
Haverhill, 
kapinėse),

a.”

Nuoširdi padėka 4
Mirus broliui Bernardui- 

Bernasiūi (mirė 
gruodžio 13 d., 
gruodžio 16 d. 
Mass., Lietuvių
visa eilė draugų ir draugių 

m. .Nepaprastai gabus ar- žodžiu, laiškais ir per spau- 
tistas, V. Kačialovas laiko-1 išreiškė mums užuojau- 
mas vienu žymiausių rusų

Stanislavškio, V. Nemirovi- sieras už gėlių vainikus, už 
ciaus ■ '
atro korifėjų. Prie namo,; - - - ~ -
kuriame gimė V. Kačialo-

1 vas, yra pritvi r t i n t a pa
minklinė lenta.

Kalbančiosios plokštelės
Pernai Maskvoje pradėta 

leisti nepaprastas žurnalas. 
Jo pavadinimas — “Krugo- 
zor” 
ypatybė ta, kad jį galima 
ne tiktai skaityti, bet ir 
klausyti. Svarbiausią dalį 
sudaro lengvos, elastiškos 
plokštelės (rekordai), ku- 
riuoose įrašytos kalbos, dai
nos, fnuzika, o spausdinta
me tekste duodami paaiški
nimai apie kiekvieną plokš
telę. Keliose plokštelėse 
įrašytos Lenino kalbos įvai
riomis progomis. Įrašyti 
balsai įvairių poetų ir ra
šytojų, aktorių, dailininkų. 
Neseniai, Internacionalo 
100-osios sukakties proga 
išleistoje plokštelėje įrašy
tos Lenino, Moriso Torezo, 
P. Toliaččio ir k. žymių ko
munistinių veikėjų kalbos. 
Viena plokštelė buvo skirta 
Lenino premijos laureatui 
lietuvių poetui E. Mieželai
čiui, kuris skaitė savo eilė
raščius. Dažnai skamba 
įvairios užsienio populiarios 
melodijos.
Muziejus Gedimino kalno 

pilyje
Jau per kurį laiką Gedi

mino kalno pilyje buvo 
įrengtas muziejus. Kadan
gi Gedimino kalnas yra mė
giama lankytojų vieta, ypač 
atvykstančių į Vilnių turis
tų, tas muziejus yra gausiai 
lankomas. Iki šiol pilies 
pusrūsyje eksponatų beveik 
nebuvo, ir muziejaus apžiū
rėjimas iš esmės prasidėda
vo nuo pirmojo aukšto. 
Pagal naująjį projektą bus

matyt, tarnaus ligi gi abo scenos meistru greta K. |
lentos, kaip S. Kairys.

Maskvos televizija apie 
Darių ir Girėną

Šiomis dienomis per Mask
vos televiziją buvo parody
tas reportažas apie didįjį 
Lietuvos akmenį “Puntu
ką,” esantį viena Anykščių 
šilelio įžymybių. Okupacijos 
metu žymusis skulptorius 
B. Pundžius slaptai nuo hit
lerininkų iškalė Puntuke 
Dariaus ir Girėno biustus 
bei jų testamento tekstą. 
Apie tai vaizdingai papasa
kojo specialus Maskvos tė
tė levizi jos korespondentas, 
papildydamas jį Anykščių 
apibūdinimu. Paskui tele
vizijoje kalbėjo apie Dari
aus ir Girėno žygį genero
las A. Urbšas ir Dariaus 
duktė gydytoja Maštarienė. 
Buvo papasakota ir apie 
tai, kaip okupacijos metais 
Dariaus ir Girėno kūnai bu
vo paslėpti nuo sunaikini
mo, o pereitą vasarą naujai 
palaidoti Karių kapinėse 
Kaune.

Kolūkis—milijonierius
Kai Lietuvoje buvo senoji 

rublių valiuta daugelis kol
ūkių turėjo po keletą mili
jonų rublių pajamų. Bet 
kai rublis pasidarė dešim
teriopai brangesnis, milijo
nieriumi buvo daug sunkiau 
tapti. Bet štai jau ir nau
ja valiuta kolūkiai išeina į 
milijonierius. Pirmuoju mi
lijonu rublių pajamų gali 
pasigirti Pasvalio rajono 
Pušaloto kolūkis. Kolūkie
čiai vidutiniai uždirba po 2 
rublius ir pusantro kilogra
mo grūdais už darbadienį. 
Ypač gerai uždirba gyvuli
ninkystėje dirbantysis. Mel
žėjos vidutiniškai uždirba 
per mėnesį po 200 rublių 
pinigais. Kai kurios šeimos 
tame kolūkyje per metus 
turi po 6-7 tūkstančius rub
lių pajamų, neskaičiuojant

Visiems—didelis ačiū! 
Taip pat dėkojame yi- -* - - - — * — — — — - •-- ■--- —- ■ —— — — — — —,

r ^U te" 1 atsilnkymą į šermenis ir į
■ laidotuves — So. Bostono, 
Laurenčiaus, Methuenų, 
Našvės ir Haverhillio drau
gams ir draugėms. Dėkoja
me grabnešiams. Ypatin
gą padėką reiškiame Mary 
Kazlauskienei už suteikt^ 
visokią mums paslaugu, 
taip pat Haven Rest Home 
(kur velionis gyveno ir mi
rė) savininkui Mr. Edmund
son už pastangas visame 
kame mums padėti.

Dėkojame laidotuvių įstai
gos D’Amico & Son Fune
ral Home direktoriui Hugo 
(Scratch) Scatamacchia už 
mandagų patarnavimą.

Visų jūsų pareikšto drau
giškumo bei paslaugų nie
kad

(“Akiratis”). Žurnalo

nepamiršime.
Rojus ir Ieva Mizarai

Miami, Fla
“Laisvės” 11-tame nume

ryje tilpo mano atsimini
mai iš laikų, kada gyvenau 
Philadelphijoje. Ten pasa^ . 
kyta, kad 1904 metais, gy
vendamas pas Šimkus, mo
kėjau $10 per savaitę už 
maistą ir kambarį. Turėjo 
būti per mėnesį, nes tada 
žmonės labai mažai uždir
bo.

Ten pasakyta, kad Easto- 
ne LSS 42 kuopa laikė susi
rinkimus pas J. B. Jursaitį, 
turėjo būti pas J. B. Jasai
tį, kuris vėliau išvažiavo į 
Bridgeport, Conn., ir ten 
gyvena. V. J. Stankus

“Laisvės” Bendrovės da
lininkų suvažiavimui sveiki
nimuose praleista pavardė 
(gauta per J. Šmitienę) iš 
Philadelph i j o s, P. Bara- p 
nauskas, $5. Atsiprašom^

“L.” Ad-cija.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 19,19



Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius
Juozo Baltušio įspūdžiai Į rai, tegu tavo upių vande- ko įlankoje) kalėjimo 
Gerai prisimename tary-l?/8 v\s galingiau suka tur- nebėra; suklysta ir

- - - • - - - H ■ ™nas ir tegu visų tavo žmo- Zobarsko darbą, etc.

Juozo Baltušio įspūdžiai | jau 
aPie

K. Petrikienės prakalbų 
maršrutas

binės Lietuvos rašytoją Juo
zą Baltušį, kai jis neseniai 
lankėsi Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. J. Baltušis 
tai ne tik pirmaeilis bele
tristas, bet ir nepaprastai kokia tauri Tėvynės meilė! 
pastabus publicistas bei ma
lonus draugas. Su juo su
sitikti ir pasikalbėti — tik
ras malonumas!

šiuo metu mes skaitome 
ir džiaugiamės jo puikiom 
raportažinėm apybraižom, 
spausdinamom Vilniaus sa
vaitraštyje “Literatūra ir 
menas.” Jis rašo gyvai, ob- 
j^ektingai ir energingai. Iš 
j (į rašto daug gali pasimo
kyti ne tik tie Lietuvos

nių veidus nušviečia skaid
rėjanti šypsena. Laiminga 
būk!.. ”

, Koks gražus sentimentas, tuos pasitaikiusius netiks-

kiaušiai, d. J. Baltušis savo 
atsiminimus išleis atskira 
knyga, tad turės progą ir

pi-

< Juozas Baltušis
pečiai, kurie niekad Ame
rikos nematė, bet ir seni 
amerikiečiui, čia išgyvenę 
50 ar daugiau metų; tai 
Puiki lektūra iš Amerikos 
gyvenimo! O jis rašo pui
kiai, sklandžiai, įdomiai: 
skaitai ir vis nori daugiau

lumus išlyginti. (Vienas 
Lietuvos poetas savo įspū
džiuose rašė, kaip jis, sto
vėdamas ant Bruklino tilto, 
spjaudė į Hudsono upę, 
nors nuo minėtojo tilto iki 
Hudsono upės bus daugiau 
kaip kilometras kelio.)

Net keli T. Lietuvos vei
kė j ai-rašy to jai lankė Ame
riką ir rašė savo įspūdžius. 
Tačiau Juozo Baltušio įspū
džiai yra objektyviausi ir 
įdomiausi. Neabejotina, jog

Kaip gaila, kad drg. Bal
tušis negalėjo ilgiau Ame
rikoje pagyventi ir giliau 
su mūsų krašto gyvenimu 
susipažinti. Jis tik skubo
tai, tekinas per Ameriką 
perbėgo, o tiek daug pama
tė ir savo galvoje užfiksa
vo! Jo rašytais įspūdžiais 
gėrisi visi, kas tik juos skai
to. Dėl ribotumo laiko, ku
rį jis čia praleido, aišku, jis
visko negalėjo nuodugniai1 bus daug kas juos perskai- 
ištirti, visus teigimus pa- tęs Lietuvoje susigundys 

pa- aplankyti tą “įstabią” Ame
riką bei susipažinti su jos j 
“triukšmingu” gyvenimu ir 
tuo patim karu — su joje 
gyvenančiais lietuviais. 
Mums visuomet malonu 
susitikti su mūsų broliais iš Į 
senosios Tėvynės, mes vi
suomet jų laukiame! Juo 
tokių svečių daugiau, tuo 
geriau. Jie primena mums 
seną praeitį, jie informuo- 
jat/mus apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą, jie gaivina 
mūsų širdyse teberusenan
čią lietuvybės ugnelę! |

tikslinti, pasiteirauti, 
studijuoti. Todėl jo įspū
džiuose kartais pasitaiko ir 
neišvengiamo paviršutiniš
kumo bei netikslumo. Pav., 
jis sako, jog Br. Brazdžio
nis dirba prie Amerikos bal
so Vašingtone. Gi iš tikrų
jų Brazdžionis redaguoja 
A. Skiriaus Kalifornijoje 
leidžiamą mėnesinuką “Lie
tuvių dienos”; sako, jog 
aferistą Al. Capone elektros 
kėdėje numarino, o jis mirė 
nuo įsisenėjusio sifilio; Al- 
catrazo saloje (San Francis-

Žmogiis-enciklopedi j a
(Specialiai “Laisvei”)

Tai įvyko tomis dienomis, 
kai Jis, tiką ką baigęs Vil
niaus elektromechanikos 
technikumą, “Puntuko” ga
mykloje pradėjo dirbti vyr. 
energetiku. Įmonė buvo ga
vusi iš Leningrado aukšto 
dažnumo elektros srovės 
plieno lydymo agregatą.

Skrisdamas džetu į San 
Franciską, aukštai virš Ari
zonos, Kolorados ir Kalifor
nijos tyrų bei kalnų, virš 
didžiųjų kaktusų ir giliųjų
kanjonų, — rašytojas prisi-1 Jis buvo sumontuotas, bet 
mena Lietuvą, kurios net ’neveikė jo automatinio val- 
už tūkstančių mylių negali! dymo pultas. Kas daryti? 
pamiršti. Jis mąsto apie Ir kliūtis ėmėsi pašalinti 
tai, ką tuo metu veikia jo Jis—Petras Baldyšius. Dvi 
Tėvynės žmonės, kaip ten dienas po darbo darbavosi 
tydi gėles, kaip šlama miš- Baldyšius, padedant A. Zve- 
ko medžiai, sruvena upės ir 
kt.:

“Toli žemė. Ir tūkstantį 
kartų toliau Lietuva. Kas-

ringai ir M. Rumiancevui. 
Po įtemptų ieškojimų sura
do kliūti — gamykloje bu
vo neteisingai sumontuotas

žin, ką šiuo metu veikia vienas iš* valdymo pulto 
Vincas Mykolaitis-Putinas? 
Antanas Venclova? Kazys

mazgų. Agregatas stojo ri- 
kiuotėn ir davė taip reika-

Boruta? Teofilis Tilvytis? i lingą produkciją. 
Rašo, tur būt. Sėdi ir rašo. 
Kuria, dirba... O dieninių 
pakaitų darbininkai, tur 
būt, jau sumigo. Ilsisi. Vil
niuje, Kaune, Jonavoj, Kė
dainiuose... Laukuose, turį 
būt, jau pasnigta, baltuoja | Su juo nepasikalbėsi, sužino- 
Zarasų ežerynai. Šimonių j si tai, ko negirdėjai arba 
giria, tūkstantametis Stel-! apie ką sekaitei prieš 15-20 
mužės milžinas, Palangos j metų. Tarptautinio gyveni- 
parkas... mo problemos — Baldyšius,

Ak, Lietuva, Lietuva.... reikalui esant, pacituos žo- 
Žemės gelmėj, padangių' džius iš politinių veikėjų

Tai tik vienas pavyzdys iš 
šio žmogaus gyvenimo, ku
ris įmonėje laikomas vaikš- 
čiojančiąja enciklopedija ar
ba “žmogumi - enciklopedi
ja.” Kokiais tik klausimais

parkas...

aukštybėj, nei tolimiausiuo
se kontinentuose niekad ne
surasiu tokios vietos, kur 
galėčiau nors akimirkai iš
plėšti tave iš savo širdies! 
Pro didmiesčių ūžesį, maši
nų gausumą, neišbaigiamos 
technikos trenksmus gir
džiu baltamarškinių tavųjų 
beržų ošimą, įkaitusiu 
skruostu pagaunu vėją, 
tirštai prisotintą sakingųjų 
tavo pušynų gaivumo. Kaip 
neišda i n u o t a daina, k^rįl 
nenumaldomas skau s m a s, 
lydi tu kiekvieną mano 
žingsnį, valdai visas min
tis, visus jausmus. Būk 
laiminga, tolimoji mano, 

. jau pasiilgta, trokštamai, 
neatlaikomai traukianti šir- 

kaip traukia motinos 
ar mylimosios ran- 

palietimas! Tegu ūžia 
tavo laukuose traktoriai,

kalbų, pasakys, ką tuo me
tu rašė “Pravda,” “Izvesti- 
jos,” “Tiesa” ir t. t. Jei pa
lietei filosofinius klausimus, 
gausi atsakymą, gal trūksta 
žinių iš aukštosios mate
matikos, kreipkis^— padės. 
Jei nerandi mokslinės-tech
ninės literatūros — Baldy- 
šius suras Vilniaus biblio
tekose ar paskolins savo. 
Jis žino, kokias knygas lei
dyklos išleidžia istoriniais 

’klausimais, kokias verta 
perskaityti iš grožinės lite
ratūros leidinių ir t. t.

Jei myli muziką, gali su 
juo pasikalbėti apie Betho
veno simfonijas, Štrauso 
valsus, Glinkos, Čiurlionio 
ir kitų kompozitorių kūri
nius. Čia pat galėsi ir pa
klausyti muzikinių įrašų.

Šį žmogų laisvalaikiais 
pamatysi dailės parodose,~-------------------- J r------------ ./ — ---- ,----------------

kyla tavo miestų mū-1 muziejuose, jį pažįsta Vil-

d.

Kaip žinoma, K. Petrikienė, Literatūros Draugijos 
pirmininke, Tarybų Lietuvoje pabuvojo porą mėnesių ir 
tik ką sugrįžo kupina jaunatviškos energijos ir įdomių 
įspūdžių.

K. Petrikienė tą energiją ir savo brangų laiką auko
ja Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugi
jos 50 metų kultūrinės veiklos atžymejimui. Jos prakal
bų maršrutas prasidės ir eis sekančiai:

St. Petersburg, Fla., vasario 27 ir 28 dd.
Miami, Fla., kovo 6 ir( 7tą.
Chicago, Ill., kovo 12, 13 ir 14-tą.
Detroit, Mich., kovo 19, ir 20.
Cleveland, Ohio, kovo 21 ir 22.
Pittsburgh, Pa., kovo 27 ir 28.
Philadelphia, Pa., balandžio 3 d.
Baltimore, Md., balandžio 4 d.
Waterbury, Conn., balandžio 9 d.
Hartford, Conn.;
Bridgeport, Coh
Worcester, Mass., balanddžio 16 d.
So. Boston, Mass., balandžio 17 d.
Brockton, Mass., balandžio 18 d.
Lawrence, Mass., balandžio 24 d.
Norwood, Mass., balandžio 25 d., po pietų.
Stoughton, Mass., balandžio 25 d., vakare.
San Francisco, Oakland ir San Leandro, Calif., ge

gužės 1, 2 ir 3 dienomis.
Los Angeles ir Yucaipa, Calif., gegužės 8 ir 9 d.
Visų čia sužymėtų kolonijų veikėjai greitai pasitar

kite ir tuojau duokite pranešimus ALDLD Centro seki. 
J. Grybui

šis K. Petrikienės prakalbų maršrutas yra tikslu: 
plačiai atžymėti ALDLD 50 metų kultūrinės veiklos su
kaktį, gauti kuo daugiausiai naujų narių į ALDLD ir 
sukelti pinigų anglų kalboje išleidžiamai knygai.

Tad visi prie didelio, bet garbingo ir kultūringo dar
bo!

ALDLD Centro sekr. J. Grybas, 
102-02 Liberty Avenue,

Ozone Park, N. Y., 11417

niaus miestų bibliotekų dar
buotojai, kur Baldyšius nuo
latinis svečias. Šio žmogaus Atžymėsime Moters Dieną 
nuolatinis palydovas—kny-Į Visame pasaulyje ruošia- 
ga. Štai truputis statisti- masi iškilmingai atžymėti 
kos. Nuo 1947 m. iki 1963 
m. jis perskaitė 750 groži
nės literatūros knygų, poli
tinės - filosofinės - ateisti
nės — 150, mokslinės-tech
ninės—380, žiūrėjo 480 fil
mų, beveik 100 operų, bale- 

dramos spektaklių.
Ant. Martinionis

San Francisco, Cal

to,

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Jau pusėtinai įžengėme į 
1965-tuosius metu s, bet 
choras dar pamokų neturė
jom,nes laukiam kovo mė-

Tarptautinę Moters Dieną, 
Kovo Aštuntąją. Ta proga 
San Francisko-Oaklando ir 
apylinkės moterys ruošiasi 
prie tos didžiai iškilmingos 
dienos atžymėjimo. Įvyks 
kovo 7 dieną Finų salėje, 
1819 — 10th St., Berkeley, 
Calif. Pradžia 1 vai.

; Bus įdomi programa su 
skaniais užkandžiais. Be 
abejo, mūsų veiklioji Ks. 
Karosienė pasakys įdomią 
kalbą. Prie to, Ksavera ne- 

' seniai grįžo iš Chicagos, iš 
; priešfašistinės konferenci
jos. Ji parsivežė nemaža

nėšio, mat, taip nusitarė- įdomių iš ten žinių, kurias,
me iš priežasties slidžių jke- 
lių ir šaltų vakarų.

Girdėjau, kad choro mo
kytojas Jonas Dirvelis ge
rokai pailsėdamas sustipri
no savo sveikatą, tąi bus 
smagu vėl jį sutikti * choro 
pamokose. Aš laukiu, ma
nau, kad ir visi Aido choris
tai taip pat laukia praside
dant dainų pamokų.

Kadangi pereitų metų 
gruodžio 6-tą įvyko Aido 
choro penkiasdešimties me
tų minėjimui jubiliejinis 
banketas su dainų progra
ma, tai ta proga meno mylė
tojai iš tolimos Californijos, 
Aleksandras ir Kostancija 
Mugianiai, tenaitiniai vei
kėjai, pasveikino Aido cho
rą su $5, linkėdami sveika
tos mūsų mokytojui, ir vi
siems choristams. Aido cho
ras nuoširdžiai jiems dėko
ja*

Worcesterieciai Onutė ir 
Petras Skralskiai negalėjo 
tą dieną atvykti į mūsų ju
biliejini banketą, tai prida
vė $5, kad Aido choras gy
vuotų. Ačiū jums, gerieji 
draugai, už linkėjimus ir 
dovanas.

Mirė Jonas A. Tamutis, 
tai sūnus Onutės Skralskie- 
nės. Aido choras išreiškia 
širdingą užuojautą motinai, 
patėviui Petrui Skralskiui, 
Jono šeimai, giminėms ir vi-

be abejo, patieks 'kalbama
me pobūvyje. Be to, mū
siškis gabus filmų specialis
tas A. Taraška parodys 
įdomius filmus. Tenka pa
žymėti, kad Taraška moka 
tinkamai paaiškinti filmų 
tu r i n į, todėl filmai, 
ypatingai Lietuvoje gamin
ti, būna įdomūs ir visiems 
suprantami.

Kalbamo pokylio ruošė
jos kviečia visus atsilanky
ti ir būtinai nesivėluoti.

Iš įvykusio pobūvio
Pereitą mėnesi įvyko San 

Francisko ir Oaklando LLD 
kuopų bendras ir sėkmin
gas LLD 50 metų jubilie
jaus atžymėjimas Berkeley 
mieste. Programa susidėjo 
iš filmųv ir užkandžių. A. 
Taraška parodė gražius, 
idomius filmus iš Lietuvos, 
taingi paties Taraškos su
suktą filmą iš jų pereitos 
vasaros plačios atostogi
nės kelionės; ypatingai 
spalvoti filmai iš Floridos 
buvo tikrai gražūs ir įdo
mūs. Didelės padėkos žo
dis Taraškai!

San Francisko oras ir 
gamta po to gausaus lie
taus nepaprastai išgražėjo. 
Šio gražaus miesto parkai, 
kalnai, medžiai buvo šva-

siems artimiesiems. O Jonui 
A. Tamnčiui tegul bus leng
va žemė.

X* M* L«

Nuotrau-Vilniuje įvyko Lietuvos scenos veteranu sąskrydis.
koje matome sąskrydžio salės vaizdą. Kalba buvęs Kauno 
dramos teatro artistas J. L aucius. Priekinėje eilėje sėdi 
scenos veteranai M. Vaičkuvienė, T. Vaičiūnienė, M. Daugėla.

Philadelphia, Pa.
Vasario 12 įvyko LLD 10 

kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo gražus skaičius. 
Delegato raportas iš “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimo 
buvo geras: įvyko diskusi
jos apie korespondencijų tu
rinį. Diskusijoms pasibai
gus, nutarta parašyti re
dakcijai laišką.

Komisija pranešė, kad 
kuopos parengimas paminė
jimui LLD jubiliejaus įvyks 
kovo 14 d. svetainėje 715 N. 
6 St., 2 vai. dieną. Pakvies
ta kalbėti tik ką parvyku
sią iš Lietuvos K. Petrikie- 
nę. Tikimės svečių ir iš 
apylinkės skaitlingo atsi
lankymo. Parengimas isto
rinis — 50 metų organiza
cijos gyvavimas — gražus 
skaičius metų.riai nuplauti. O San Fran

cisko balti, švarūs pastatai 
dar labiau išbaltėjo. Net ir 
tą San Francisko dažną vė
ją, rūkus ir kartu miesto ragino prezidentą Johnsoną 
dulkes pašalino; atrodo, pulti Šiaurės Vietnamą iš 
kad ta mūsų plati jūra vi-I oro ir iš vandens, 
sa tai pasiėmė ir nusinešė --------

Niksonas, kalbėdamas va
sario 10 d. Philadelphijoje

Detroit, Mich.
Detroito lietuvių klubas 

sumažėjo dviemis nariais. 
Mirė Kazimieras Beliūnas 
ir Michael M. Jozokas.

Trumpai apie juos.
Apie Beliūną buvo “Vilny

je” pažymėta, tačiau apie 
jo veikimą mažai prisimin
ta. s

Atvykęs į Detroitą 1929 
metais, susipažinau su vi
sais veiklesniais lietuviais, 
taip pat ir su K. Beliūnu, 
kuris veikė per daug metų 
darbininkiškame judėjime, 
įsisteigus draugijų sąry
šiui, buvo valdyboje. Spau
dos gegužinėse -piknikuose 
visuomet turėdavo darbą, 
jei ne prie bilietų pardavi
mo, tai prie automobilių di
rigavimo. Kokiose draugi
jose priklausė nėra reikalo 
pakartoti. Jis dirbo darbi
ninkiškai idėjai kiek galėjo 
ir kiek suprato. Buvo karš
tas politinėse diskusijose. 
K. Beliūnas atliko savopar-

• ■ eigą darbo žmonėms pagal 
išgalę. Dažnai buvo laikraš-

Arti 11 tūkstančių daly- šių vajininku.
Lai būna jo pelenams 

sausas oras Ever Green ka
pinių sandėlyje.

kur nors toli toli. S. F,
vavo Convention svetainėje • 
(vasario 5 d.) sporto varžy
bose tarpe Amerikos, Ta
rybų Sąjungos ir Anglijos 
atletų. Anglijos sportinin
kai laimėjo pirmą prizą. 
Taipgi Sovietų ' Sąjungos 

Amerikiečiai

Pittsburgh, Pa.
Penktadienį, vasario 5 d.,- 

mirė Sophia McBurney-Or- 
manaitė, vidutinio amžiaus. 
Liūdesy paliko vyrą Her
bertą, sūnų Denis, dukrelę Bliznecovas. 
Claudia ir jauniausią sūne- irgi pasižymėjo. 
H Russell. Taipgi paliko di
deliame liūdesyje sesutę 
Mary Chestnut ir j o suvyrą Yukna. 
Silvestrą ir jų šeimą i 
Barbarą Bird ir šeim 
lį Joną Orman ir jo l&imą;' 
taipgi didžiai mylimą tetulę 
B. Šimkienę, dėdę Leonaitį, Jonaitis. 
Benton, III., kuris į šerme- Begenio šermeninėje.

laidota Oakland kapinėse.

bro<

nis nepribuvo.
Paskutinę pagarbą velio

nei atiduoti atvažiavo jos 
brolis John Orman ir jo šei
ma iš New Yorko, pusbro
lis (tetos sūnus) Jonas ir 
jo žmona Onutė Petrutis iš 
Chicagos. Dalyvavo ir vie
tinis motinos brolis Meilin
gas su žmona.

Buvo pašarvota Pinker
ton šermeninėje. Gražus 
karstas skendėjo gėlėse.

Paskutinę pagarbą velio
nei atiduoti lankėsi daug 
žmonių ir visi liūdėjo, kad 
nelaboji vėžio liga taip jau
ną, gražią moterį atskyrė 
nuo jos mylimo vyro, nuo 
šeimos, nuo giminių. Gai
la velionės, labai gaila!

Palaidota vasario 8 die
ną. Nors diena buvo lietin
ga. bet susirinko daug pa
lydovu — giminių, draugų 
ir nažistmaų — ir su dau
geliu mašinų palydėjo J Lie
tuvių tautiškas kapines, kur

Ona Miliauskiene

Bangkokas. — Tailando 
valdžia areštavo 50 žmonių 
ir kaltina, kad jie yra ko
munistai.

Michael-Mykolas M. 
zokas mirė nuo vėžio ligos, 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
1965 m. vasario 10 d. (gi-' 

i mes 1893 m. spalio 1 d.).
1 Jozokas guvo bemokslis. 

Vasario 4 d. mirė Ema pOrą laiškų jam rašiau į 
Buvo pašarvota Lietuvoje esančius gimines, 

amanausko šermeninėje., Buvo Rero būdo žmogus, 
■ reikėjo, pasipriešino.

j Tačiau nepaliko darbo kla- 
Vasario 6 d. mirė, Joana sej nieko minėtino. Gyveno 
---- Buvo, pašarvota laisvas, kunigai jam buvo 

Pa- nereikalingi, tačiau jo. ran- 
!kos buvo surištos rožan
čium. Laidotuvių direkto- 

Philadelphijos AFL-CIO rjus Stepanauskas skaitė iš 
taryba nominavo naują vai-j Biblijos maldas ir kalbėjo 
dybą iš trijų lokalų po vie- poterius koplyčioje ir prie . 
ną.

Palaidota Holy Cross kapi- kur 
nėse.

Philadelphia Federation 
of Teachers (AFL-CIO) lai
mėjo rinkimus prieš moky
tojų susivienijimą. Didžiu
ma pasisakė, kad juos dery
bose su miesto administra
cija atstovautų AFL-CIO.

Sausio 28 d. mirė Petras 
Čepelis. Palaidotas Holy 
Cross kapinėse.'

Sausio 29 d. mirė Antanas 
Keršis. Buvo pašarvotas 
Ramanausko šermeninėje. 
Palaidotas Holy Cross kapi
nėse.

duobės. Bet vistiek palaido
jo į laisvas Woodmere kapi
nes.

Jozokas priklausė, D.L. 
K., tai klubiečiai nešė kars
tą ir palydėjo. Kadangi jis 
mažai buvo žinomas drau
gijiniame gyvenime, tai ly
dėjo tik penki vežimai— x 
suvirs 20 žmonių.

Vincent Žabui
Tampa, Fla. — čionai 

JAV karo laivynas išbandė 
bomboneši “Phantom-H” ir 
mūšio 'lėktuvą “F-4C-S”. 
Abu lėktuvai buvo statomi 
nuo 1961 metų. Statymo 
metu daug kartų buvo keis
ti planai, daug atsiėjo pini
gų. s

Bet dabar karin inkai 
džiaugiasi, kad gerąL pavy
ko. Lėktuvai gali įkristi po 
1,600 mylių per valandą. 
Bombonešis gali nešti 16,-

Mąskva. — TSRS ir Ang-' 000 svarų bombų, o mūšio 
lija pasirašė trijų metų kul-. lėktuvas skristi 10,000 my- 
tūriniais reikalais sutartį. I lių be sustojimo.

TransWorld Airlines pra
neša, kad nuo birželio 1 d. 
jos lėktuvai kursuos iš Phi- 
delphijos orlaukio tiesiai į 
Londoną ir Paryžių.

Pilietis

3 pusi. Laisve (Liberty) Penkt, vasario (Feb.) 19» 1965



JONAS GASIuNAS

Praeitį prisimenant
(Tąsa)

Prisiminkime tą laikotarpį, kai lietu
viai masiniai vyko Amerikon. Tuo me
tu darbo sąlygos buvo begaliniai sun
kios, algos žemos, nebuvo bedarbių ap- 
draudos, nei senatvės pensijos. Darbo 
unijos buvo neskaitlingos, silpnutės. Tai 
buvo daugiau amatininkų unijos, kurios 
visai nenorėjo skaitytis su paprastais 
darbininkais.

Lietuviai daugiausia įsijungė į anglies, 
plieno ir drabužio pramonę. Jiems te
ko sunkiai kovoti bendrai su kitų tautų 
darbininkais prieš darbdavius ir poli
ciją. Daugelis lietuvių smarkiai nuken
tėjo, kiti kovose ir gyvastį prarado. Bet 
pirmieji ledai buvo pralaužti. Angliak- 
siai susijungė j savo uniją, drabužio dar
bininkai taipgi susiorganizavo. Vėliau
sia susiorganizavo plieno darbininkai.

Toji kova paėmė nemažai aukų, tarp 
kurių buvo B. Vanzetti ir N. Sacco, ita
lai darbiniinkų organizatoriai. Jie buvo 
mirčiai nuteisti ir 1927 m. rugpjūčio 22 
d. Bostone elektros kėdėje sudeginti. 
Darbininkai dar nebuvo taip tvirtai or
ganizuoti, kad išgelbėtų jų dviejų gyvas
tį.. Tiesa, visuose didmiesčiuose vyko di
džiulės demonstracijos. Atsimenu Chi- 
cagoje įvykusią demonstraciją. Ramiai 
gatvėmis maršuojančius darbininkus rai
toji ir pėsčioji policija džpuolė. Nesi
gailėjo lazdų ir ašarinių bombų. Apsi
pylę ašaromis kovojome, bet demonstra
cija buvo išsklaidyta.

Užėjus ekonominei krizei 1929 m. apie 
18 milijonų darbininkų neteko darbų ir 
savo sutaupų. Kova pagyvėjo, vyko di
džiulės demonstracijos, organizavosi be
darbių tarybos. Atsimenu, Chicagoje 
ne vieną demonstraciją policija išdaužė, 
daugelį bedarbių susirinkimų išardė. 
Areštų buvo nesuskaitomai. Man pačiam 
1930 metais teko net keturis kartus pa
kliūti kalėjiman. Daugelis lietuvių pa
sižymėjo kovose, kurioms vadovavo pa- 

* žangieji darbininkų vadovai. Pagaliau 
kova buvo laimėta, darbo žmonių rei
kalavimai patenkinti: įvesta bedarbių 
apdrauda ir senatvės pensijos, iškovota 
unijoms organizuotis teisės.

Šiuo metu tais sunkios kovos laimėji
mais galime pasidžiaugti ir pasinaudoti. 
Bet sykiu visi turėtume suprasti,- kad be 
kovos nieko negalima darbo žmonėms at
siekti. O kova nėra baigta, ji ir toliau 
tęsiasi.

VIII
Musų gimtines Lietuvos reikalai

Nuo pirmojo pasaulinio karo nuken
tėjusius amerikiečiai lietuviai gausiai 
šelpė. Visa bėda buvo, kad šalpa tan
kiai pakliūdavo į kunigėlių ir kitų po- 
litikierėlių rankas, o nukentėjusiems tek
davo tik trupiniai. Tai vėliau patyriė- 
me ir dėlto negalėjome kooperuoti su ku
nigų vadovybe.

Po karo ir revoliucijos, kai užsieniečių 
ginklais reakcininkai sutriuškino tarybi
nę santvarką, Lietuvoje nebebuvo jokios 
laisvės, daugelis kovotojų nužudyta ar 
į kalėjimus sukišta. Smetonai užviešpa
tavus dar sunkesni laikki užėjo, dar 
daugiau priešfašistinių kovotojų nuken
tėjo.

Pažangieji amerikiečiai lietuviai bandė 
visokiais būdais Lietuvos kovotojams 
padėti. Buvo tam tikslui sukurti komi
tetai, kurie rinko aukas ir slaptais ke
liais siuntė, kur reikia. Man ir teko Chi- 

' cagoj*e veikti komitete ir palaikyti ry
šius su priešfašistiniais kovotojais Lie
tuvoje.

Visas mūsų darbas smarkiai pagyvėjo, 
kai Smetona 1926 metais pravedė per
versmą ir įsteigė fašistinę diktatūrą. 
Tuo metu per visą Ameriką buvo su
ruošta daug masinių mitingų, sukelta 
daug finansų ir paremta priešfašistiniai 

' .kovotojai Lietuvoje. Keletą mūsų išleis
tų lapelių ir brošiuraičių mačiau viename 

’ muziejuje Lietuvoje 1959 m. Patyriau, 
i kad amerikiečiij parama daug padėjo 

Lietuvos kovotojams, suteikė medžiagi
nės ir dvasinės paramos, pakėlė jų iš
tvermingumą kovoti prieš fašizmą. Mū- 

■ sų pagalba pasiekdavo net kalėjimuose 
kankinamus politinius kalinius.

• j Kai Smetonos diktatūra sugriuvo ir 
nauja valdžia su Justu Paleckiu prieš
akyje susikūrė, mus tie įvykiai nudžiu
gino. Buvo visur priimtos sveikinimo 
rezoliucijos. Mes jautėme, kad tik da
bar Lietuva bus laisva ir laiminga. Bet 

A tą mūsų džiaugsmą pavertė lindėsiu, kai 
| sužinojome, kad Hitlerio gaujos niokoja 
' laisvą Lietuvą.

• Pirmąsias baisias žinias sužinojau va
žiuodamas iš New Yorko į Worcester, 
Mass., kur buvo suruoštas plačios apy
linkės piknikas ir buvau pakviestas kal
bą pasakyti. Iš anksto buvau pasiruošęs 
kalbėti apie liaudies pergales Lietuvoje, 
važiuojant jau reikėjo džiaugsmą pa
versti lindėsiu. Kai pranešiau publikai, 
kad šiandien hitlerininkai trempia laisvą 
Lietuvą, visi klausytojai nuščiuvo, jų 
akyse ašaros pasirodė, veidai rūstūs pa
sidarė. Pasisakėme hitlerininkams ne
dovanoti. Jie turi būt nubausti. Fašis
tinė ašis turi būti sudaužyta. Lietuva vėl 
turi būti laisva. Mes visokiais būdais 
padėsime mušti fašistus.

Taip ir atsitiko. Kai Lietuva buvo iš
laisvinta, tai mes sujudome šelpti nuo 
karo nukentėjusius. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas atliko didžiulį darbą, 
pasiuntė Lietuvon daug visokių reikme
nų. O 1945 metais ten nuvyko to komi
teto ir visų pažangiųjų lietuvių atstovas 
Antanas Bimba. Taip mes artimai su- 
sirišome su Tarybų Lietuva, o karo metu 
palaikėme glaudžius ryšius su Lietuvos 
visuomenininkais, gyvenančiais Tarybų 
Sąjungos gilumoje; rėmėme partizanus.

Platesnis susisiekimas prasidėjo nuo 
1959 metų, kai pirmoji amerikiečių lie
tuvių turistų grupė ten apsilankė. Nuo 
to laiko per keletą metų jau keletas šim
tų amerikiečių lietuvių ten lankėsi.

Iš Lietuvos per tą laiką taipgi desėt- 
kas kitas Lietuvos mokslininkų ir visuo
menininkų buvo atvykę Amerikon ir su
sipažino su čianykščiais lietuviais. Taip 
užsimezgė glaudesni ryšiai su mūsų gim
tine Lietuva.

Lietuviai taikos šalininkai ir priešai
Karą prieš fašizmą mes laimėjome. 

Sekamas svarbiausias klausimas — tai 
pastovios taikos užtikrinimas.

1945 metų lapkričio 23-24 dd. Pitts- 
burgho mieste įvyko Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimas, kuria
me kaip tik šis taikos klausimas ir buvo 
aptartas.

Suvažiavime dalyvavo 360 atstovų nuo 
200 draugi^, klubų, chorų ir kitokių 
vienetų. Bendrai šis suvažiavimas atsto
vavo apie 160,000 lietuvių. Tai buvo vie
nas didžiausių ir svarbiausių lietuvių su
važiavimų.

Atstovai vienbalsiai pasisakė prieš vi
sokius reakcionierius, imperialistus, ku
rie “provokuoja naują pasaulinį karą.”

Suvažiavimas reikalauja prez. Truma- 
no administracijos “pakeisti -atominės 
bombos politiką, gerinti santykius su Ta
rybų Sąjunga, sudaryti galimybes pla
čiai prekybai su visomis Jungtinėmis 
Tautomis.”

Suvažiavimas “kviečia lietuvius reika
lauti savo kongresmanų, senatorių ir 
Trumano administracijos padaryti įsta
tymais visus liaudžiai naudingus rekon- 
versijos programos pasiūlymus.”

Lietuvos klausimu suvažiavimas pasi
sakė reikalauti Trumano administraci
jos panaikinti Smetonos agentų pripaži
nimą Lietuvos atstovais, kurie jau nieko 
nebeatstovauja.

• Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas 
raportavo, kad nuo 1943 m. iki 1945 m. 
lapkričio 1 d. pasiųsta Lietuvon 10 siun
tinių $229,966.19 vertės. Tai buvo gausi 

įžymi Lietuvos baleto artistė Genovaite 
Sabaliauskaitė su sūneliu Kostu 

pasivaikščiojimo metu* ,

nuo karo nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms parama. Pasisakyta ir už tolimes
nį paramos teikimą. Užmegsti artimes
ni ryšiai su išlaisvinta Lietuva.

1945 m. lapkričio mėnesį įvyko kiti du 
lietuvių suvažiavimai. Tautininkų (sme- 
toninkų) vadovaujama-“Lietuvių Misi
ja” susirinko Washingtone; klerikalų va
dovaujamas Amerikos Lietuvių Kongre
sas buvo sušauktas Chicago j e. Prie pa
starojo šaukimo buvo prisidėję menše
vikai ir sandariečiai.

Abiejų suvažiavimų atmosfera buvo 
kaitinama fašistiniai nusiteikusių vadei
vų, šaukiančių prie naujo karo, atominio 
karo, kuris galėsiąs Lietuvą grąžinti 
smetonininkams. Kunigai šaukėsi prie 
dievo, kad jis padėtų jiems Lietuvą iš
vaduoti. Generolai kaustėsi karan joti, 
tik visa bėda, kad jie nebeturėjo armijos. 
Jie šaukėsi prie kongresmanų ir senato
rių, ieškojo visur pagalbos. Jie skelbė 
boikotą, demokratiniams lietuviams ku
rie nesutinka su jų fašistine politika, ku
rie naujam karui priešingi, kurie trokš
ta taiką palaikyti.

Nudžiugo jie, kai prez. Trumanas su 
Churchillio pagalba paskelbė šaltąjį ka
rą socialistinėms šalims. Visokio plauko 
“vaduotojai” iš to darėsi išvadas, kad 

naujas karas jau visai arti, tik reikia 
kur nors ir kaip nors jį pradėti, kur 
nors parako bačką išsprogdinti.

Praėjus penketui metelių nuo Antrojo 
Pasaulinio karo pabaigos netikėtai už- 
sikuria lokalinis karas Korėjoje. Ir vėl 
laimingos dienos visokios šerstės veiks
niams. Tai jau pradžia naujo pasaulinio 
karo, kurio pasėkoje Lietuva busianti iš
laisvinta “iš komunistų kontrolės.” Ta
čiau jie neilgai tuo džiūgavo—karas bai
gėsi ir kartu “vaduotojų” džiaugsmas 
sužlugo.

Amerikos Demokratiniu Lietuviu Su
važiavimas teisingai visokius “vaduoto
jus” įvertino. Suvažiavime priimtoje re
zoliucijoje pasakyta:

“Taip Jungtinėse Valstijose, taip Ka
nadoje, taip Pietų Amerikoje tarp lietu
vių tebėra fašistiniu elementu, smetoni- 
ninku, tautos priešų, kurie, veidmainiš
kai dangstydamiesi ‘demokratiniais’ obal- 
siais, visaip trukdo darbus ir pastangas

Mus lanko svečiai

Vasario 7 d. įvyko LLD 
45 kuopos didžiulis susirin
kimas. Jame apsčiai daly
vavo svečių. Tą pačią die
ną Niujorke vyko “Laisvės” 
dalininkų šuva ž i a v i m a s. 
Mes nebuvome iš anksto 
pasiruošę suvažiavimą pa
sveikinti. Tad šį kartą, pirm 
išklausymo komisijų rapor
tų ir kitų reikalų svarsty
mo, buvo atliktas sveikin
tinas nuosprendis. Be ilgų 
kalbų nutarta pasveikinti 
suvažiavusius dalininkus ir 
visą jos kolektyvą su $400. 
Pasiųsta telegrama.

Ruošiamo spalvingo ban- 
keto-koncerto komisija pra
nešė, jog laukiamas kon
certas įvyks vasario 27 d., 
šeštadienį. Pietūs bus išduo
ti gal keliomis minutėmis 
pirm 12 valandos, jei ne
įvyks kokios kliūtys.

Dainininkė Geraldine Mi
kužis iš Čikagos atvyksta 
dainuoti. Apie ją daug kal
bėti nereikia — ji operos 
dainininkė. Ji daugiausia 
dainuos liaudies dainas, ku
riomis žmonės bus labiau
siai patenkinti. Vietiniai 
menininkai taipgi pasirodys 
programoje vadovybėje A- 
delės Pakalniškienės. Tai 
bus graži, įdomi programa 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 50 metų jubiliejui pa
minėti. Publikos tikimės 
sulaukti daug, nes daug 
svečių čia žiemoja. Vieti
niai jau buvo pasiilgę to
kios meninės programos— 
tokios geros dainininkės.

Po susirinkimo buvo pa
ruoštos vaišėsi Svečiai ste
bėjosi, kaip galima tokia 
mažu kaina žmones pavai-

demokratiją ir taiką mylinčių žmonių. | žino kas tas žodis yra. Daug 
Jie norėtų sugrąžinti Lietuvon nepaken- ■ vėliau apsigyvenęs Maynar-
čiamąjį jos liaudžiai jau seniai nuvers
tąjį smetoniškąjį režimą. Jie plūsta ir 
niekina mūsų didžiąją talkininkę Tarybų 
Sąjungą, šmeižia Tarybų Lietuvos vy
riausybę, sistematiškai sėja nesantaikos 
piktus grūdus tarpe Amerikos lietuvių, 
trukdo Lietuvos šelpimą.”

Taip, veiksniams pasisekė nemaža lie
tuvių apgauti, iš jų nemaža dolerių iš-
vylioti. Gyvuliškais balsais jie staugė 
prie demokratinių lietuvių įstaigų, lan
gus daužė, pikietavo kultūrinius paren
gimus. Bet nieko tuo jie nelaimėjo, vien 
tik nemažai pralaimėjo. Kultūringieji 
lietuviai ir kitataučiai jų prajovais pik
tinosi, vis daugiau ir daugiau veiksnių 
rėmėjų nuo jų pradėjo šalintis. Melžia
moji karvutė baisiai sukūdo ir jiems ma
žai pienelio beduoda.

Kubos krizė ir Pietų Vietname iškilęs 
karas, tiesa, jiems vėl suteikė naujų vil
čių, bet ir tos viltys baigia išsiblaškyti.
>Trumanu ir Eisenhoweriu veiksniai 

daugiau vilčiavosi, kaip prez. Kenedžiu, 
kuris fašistuojautiems elementams buvo 
nepakenčiamas.

de ir vis girdėdamas suo
mius pravardžiuojanti 
“čiuknom”, klausiau kai ku
rių suomių, kas yra “čiuk
na?” Jie tik pečiais patrau
kia, nežino, kas yra “čiuk- 
na. Taip ir nesužinojau, iš 
kur tas žodis atsirado ir 
kas jis yra.
* Prieš apie porą savaičių 
“Laisvėje tilpo ilgokas 
J. Skliutausko straipsnis 
apie eskimosus. Ten jis pla
čiai rašė apie eskimosus, 
kurie gyvena Tarybų Są
jungoje, čiukčijoje.

Dabar aš supratau iš kur 
, atsirado žodis “čiukna”. Ši
tame straipsnyje randu dar 

i va ką:
“Teko nekartą lankytis

i Chabarovske, medicinos in-’ 
stitūte: čia studijuoja neį 
tik eskimai, bet ir evenkai, 
evenai, čiukčiai, jukagirai, 
dešimčių mažių tautybių

Karas jiems pralaimėtas
Dipukų, Lietuvos “laisvintojų,” viso

kios veislės “veiksnių” tarpe galima rasti 
daug hitlerininkų, padėjusių Hitleriui 
kariauti, taipgi hitlerino judėjimo sim- 
patikų. Tokie gaivalai ginčiuose atvira 
burna išsiplepa, kad jiems “karas pra
laimėtas,” nes jis nepasiekęs jiems pa- 
geidaujamų rezultatų.

Burnodami prieš Tarybų Sąjungą ir 
kitas socialistines šalis, jie neaplenkia 
nei prez. Roosevelto, kuris, girdi, “pa
dėjo rusams, o ne mums, laimėti karą.” 
Jis susitaręs su Stalinu padalinti pasau
lį taip, kad daugiausia laimėtų Tarybų 
Sąjunga. Jų akimis jis esąs išdavikas, 
“komunistų puoselėtojas.”

Jie nekenčia ir pažangių jų lietuvių. 
Jie sako, kad ir pažangiečiai prisidėję 
prie “karo pralaimėjimo.” Taip, pažan
giečiai daug kuo prisidėjo. Jie padėjo 
karą laimėti, fašistinę ašį sudaužyti, fa
šistinį siaubą sunaikinti. Pažangiečiai 
lietuviai, jų spauda ir organizacijos to
je linkmėje daug dirbo.

< Rus dauciau'

vaikai.”
Dabar jau galima supras

ti iš kur atsirado tie “čiuk- 
nos”.

J. Gaidys

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6-os kuopos 

susirinkimo
Vasario 1 d., Sokol Hall, 

įvyko LDS 6-os kuopos su
sirinkimas. Narių atsilankė 
vidutiniškai. Tik bloga tai, 
kad tūli nariai, paskubom^ 
pasimokėję duokles, išeina^ 
Rodos, kuopos ir organiza
cijos reikalai jiems būtų 
svetimi... niekuo prie veik
los neprisideda.

Tuojau po susirinkimo 
atidarymo pirmininkė M. 
Kazlauskienė kreipėsi į na
rius, kad išrinktų pirminin
ką, nes ji dėl nesveikatos, 
bent laikinai, negali eiti 
pirmininkės pareigų. Pir
mininku vienbalsiai išrink-

BURG. FLA.
šinti. Tai rengėjų paslap
tis.

Šį sezoną paminime spau
doje visus svečius, tad ir šį 
kartą dienos pirmininkas 
iškvietė susipažinti seka
mus: T. ir M. Pranaičiai iš 
Michigan, J. ir P. Klimai iš 7
Miamio, Vincas Vilkauskas, 
žmona Marijona ir dukra 
Adelė iš Illinojaus. Pirma 
manėme, kad Vincas vienas 
čia užklydo, bet pasirodė ir 
šeima. Vincas trumpai pa
kalbėjo. Draugų Smudinų 
sūnus Stanley iš B ridge wa
ter, Mass.; P. Zinkus (siu
vėjas) iš Baltimore, Md.; 
Stella Žydonis iš Cleveland,

1 Maynard, Mass.
“čiukna”

Gal “Laisvės” skaitytojai 
nežino kas tai yra žodis 
“Čiukna”. Č i a M^ynarde 
vra daug suomių (finų). 
Kai jie į čia pradėjo seniau 
važiuoti iš Suomijos prieš 
ape virš penkiasdešimt me
tų, tai ir pradėjo juos va
dinti “čiuknom”. Cariniais 
laikais daug suomių gyveno 
St. Peterburge. Jie ten už
darbiavo vežėjais, o jiem 
buvo labai sunku išmokti 
rusų kalbos, ja taisykliškai 
kalbėti. Jie kalbėjo savotiš
ka tarme. Tais laikais ten 
taip pat daug gyveno balta
rusių. Jie, prisiklausę suo-

tas Joųas Veicekauskas.
Iš pirmesnių susirinkimų 

nariams jau buvo žinoma, 
Wellus prašė paleisti ją iš 
Welilus prašė paleisti ją iš 
pareigų dėl jos nepakenčia
mai skaudančių rankų. Jos 
vietoje vienbalsiai išrinkta^ 
Katrina V a i c e k a uskiend^ 
48 Mygatt Street, telefonas 
RA 2-5879.

Nariai, turėdami reikalą 
su fin. sekretore,* kreipki
tės į ją čia nurodytu adre
su. <

Šiuo metu LDS 6-os kuo
pos valdybos sudėtis yra: 
pirmininkas J. Vaicekaus
kas, 48 Mygatt St.; vice
pirmininkė P. Jasilionienė, 
63 Grand Blvd.; nutarimų 
sekretorė M. Kulbienė-

Ohio; Mrs. Sykes ir jos 
dukra Lillian Sykes—vieti
nė. Jiedvi pirmą kartą pas 
mus užkliuvo. J. Chestnut 
ir J. Patash — abu iš Wor
cester, Mass. P. Paulaus
kienė iš Massachusetts. E. 
Vertelytė, P. Sitnik ir Ann 
Grassol iš New Jersey.

Vikutis

mių šnektos, pradėjo juos 
pravardž i u o ti “čiuknom. 
Pradėjo tie baltarusiai va
žiuoti į Ameriką ir kai ku
rie apsigyveno Maynarde. 
Suradę čia daugybę tokių 
pat suomių, kokius jie pali
ko St, Peterburge, pradėjo 
juos pravardžiuoti “čiuk- 
noma.” Nei vieni, nei kiti ne-

Scenos veteranų sąskrydžio metu susitiko trijų scenų atstovai; 
operos solistas A. Kučingis kalbasi su baleto soliste J. Jo- 

vaišaite (viduryje) ir dramos artiste A. Vainiūnąite.

I p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, vasario (Feb.) 19,1965

Lynn, 6 Franklin St.; finan
sų sekretorė K. Vaicekaus
kienė, 48 Mygatt St.; iždi
ninkė H. Žukienė, 356 Clin
ton St.

Tuojau po susirinkimo 
I Alex Yudikaitis ir Katrina 
j Jozapaitienė užsimaldavo 
, pašalpai. Yudikaitis gydo-^ 
si namuose, 224 Reynolds 
Dr., Johnson City. O Jo- 

! zapaitienė — Wilson Memo
rial Hospitaly. Linkiu ligo
niams greitai ir sėkmingai 
išgyti.

Per šiuos porą mėnesių 
didelis LDS 6 kuopos narių 
skaičius pradėjo mokėti 
duokles, bet dar yra kelioli
ka narių, kurie nemokėjo, 
o jau bus šis trečias mėnuo. 
Tada jums, draugai, laikas 
pasirūpinti sekančiame su
sirinkime užsimokėti, kad 
netaptumėte suspenduoti.

Sekamas LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 1 
d., Sokolaune Hali, 226 Clin
ton St. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Visi nariai kviečia-^ 
mi dalyvauti. Pasirūpinki
me naujų narių įrašymu. -

Onyte Wellus į



i
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Aukšto Lietuvos pareigūno 
įspūdžiai iš Japonijos

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį Japonijoj lankėsi ta
rybinė delegacija, kurios 
sąstate buvo ir Lietuvos 
liaudies ūkio tarybos pirmi
ninkas P. Kulvietis. Sugrį
žęs jis davė įdomių, įspū
džių iš Japonijos. Ypač gi
lią įtaką į jį, matyti, pada
rė Japonijos gamybos aukš
tas organizuotumas.

P. Kulvietis rašo:
Pokario metais Japonijos 

vystymosi tempai didžiausi 
kapitalistiniame pasaulyje. 
Jie užima pirmąją vietą lai 
vų statyboje, trečią (pt 
J/j^V ir TSRS) —plieno ly
dyme, trečią — cemento ga 
myboje (po TSRS ir JAV) 
antrą — elektronikoje. Ja 
ponų tikslūs prietaisai, pus 
laidininkių imtuvai, televi 
zoriai ir kino aparatai uz 
pildo pasaulinę rinką. 4 
procentų televizorių amer‘ 
kiečių buityje —japoniško,
gamybos. 'Viso to neišma-A 
nančiam žmogui gali atro
dyti gana keista, nes Japo
nija kūrė savo pramonių 
potencialą beveik ištisai 
įvežtinės žaliavos pagrindu. 
Kokios gi Japonijos ekono- • 
mikos vidinės spyruoklės? ,

Mums į šį klausimą atsa-;
kė biznieriai. Visa jų filo-’ po dešimtos jau buvome 
sofija telpa vienoje frazė- Qzone Parke, N. Y., palei 
je; “Mes paverčiame sveti-1 ‘Laisvės” spaustuvę; greta 
rmTs idėjas konkuruoti pajė- i spaustuvės svetainėje buvo 
giančiomis prekėmis.” Ja-? rengtas “L.” dalininkų me- 
ponijos licenzijų pirkėjai > jnis suvažiavimas, 
vadovaujasi tokiu principu: 
kam sukti galvą kuriant 
naujoves, jei galima nau
dotis svetimomis?
būdu Japonija kasmet per
ka iki 300 patentų, daugiau
sia JAV.

Vis dėlto ne vien tuo ga-j 
Įima paaiškinti Japonijos

Sienos iš išores apdangsto- 
mos maišais ir brezentu, 
kad dulkės nepatektų į gat
vę. Šaligatviai neužtveria
mi, viršum jų įrengiami bal
konai.

Daug įdomaus mes matė
me buityje. Japonės, imda- 
mos lyginti skalbinius, drė
kina juos specialaus purkš- 
tavimo (kažkas panašaus į

į pulverizatorių) pagalba. Jį 
’galima panaudoti orui ve

pasamdžiau nakčiai 300 (!) 
moterų. Žinoma, 30 žmonių 
būtų atlikę darbą ne blo
giau, bet būtų sugaišę de
šimt kartų daugiau laiko.1 
Tikslus ir pelningas apskai
čiavimas — štai kuo mes 
vadovaujamės.”

Tačiau darbų vykdytojui |inti tv£nkiame kambary. 
pelo ne vien tai. Mat, je Skalbimo milteliai

i fasuojami 10-15 gramų pa
keliais. Jais labai patogu 
naudotis komandiruotėse ir 
trumpose kelionėse. Tokio

rūpėjo ne vien tai. ___ ,
moterys darbininkės Japo-, 
nijoje už vienodą darbą 
gauna dvigubai mažesnį at
lyginimą negu vyrai. Ir čia
oasireiske įmonininkų ge-, k . k išskalbti 
ezine logika. . . . .1 Tj- • vieneriems marškiniams.i Įdomus gyvenamųjų na
mų ir pramonės pastatų Vyrai ir moterys, lietingą 
■tatybos ir remonto bandy- dieną išeidami į gatvę, ant 

i nas. Šie darbai atlieka- batų apsimauna kaproni- 
ni taip, kad nebūtų išeita nius antvalkčius, o įeidami 
’ž tam tikslui skirtos teri-| vidun įsideda juos į maišelį, 
orijoš ribų. Kranas stato-! Šiuos ir kai kuriuos kitus 

, nas pastato viduje; visi be- apyvokos reikmenis mes ne
ono ruošimo ir kiti darbai, trukus pradėsime gaminti 
nip pat sandėliavimas at- Lietuvos Liaudies ūkio ta- 
iekamas pastato viduje, rybos įmonėse.

BOSTON, MASS
Apie “Laisves” dalininkų bių rasti. Antraip

suvažiavimą
Vasario 

ryte pusė po penktos, išva
žiavome iš ‘ Bostono. Pusė

man atrodo,

wTsmn

žiūrint, 
ad tinkama

7, sekmadienio kritika-pastaba irgi yra

Svetainėje žmonių radome 
dar nedaug, turėjau progą 

Tokiu 1)eveik su visais pažįstamais 
pasisveikinti ir trumpai pa
sišnekėti.

■ Biskį po vienuoliktos Po- 
i vilas Venta kvietė suvažia
vusius užimti vietas. Trum- 

ekonomrkoršuolį. Vu7 būL konferenci-
ne mažiau svarbu ir kitkas !?s. P- kreipe- 
—aukšta gamybos organi- • 1 dalyvius, kad issn ^ktų
zacija.

Mes lankėmės dešimtyse 
įmonių, ir mums : 
buvo pastebėti būdingus 

/ bigiožus, mano- nuomone, 
lanai pamokančius mums.

Puikios japoniškų firmų 
išleidžiamų įrengimų koky
bės pirmiausia pasiekiama 

•aukšta viso gamybinio per
sonalo kvalifikacija. Dau
gumoje gamyklų, kuriose 
mes buvome, konstruktoriai 
sudaro beveik 10 procentu 
(labai daug) bendro įmonės 
darbuotojų skaičiaus. Tai 
leidžia gamybos metu ope
ratyviai keisti “moraliai pa
senusių” mazgų ir detaliu 
konstrukcijas naujesnėmis.

Tiksliųjų mazgų surinki 
mą daugelis firmų perkėlė 
atskiras patalpas su pašto 
via temperatūra. Įmonė? 
turi didelius ploto rezervu? 

, pusfabrikačiams ir gatava’ 
produkcijai • laikyti. Viso 

> įmonėse darbo vietos šva
rios ir tvarkingos. Drausmė 
tiesiog kariška. Darbo tem
pas labai spartus. Šia pras
me būdingas toks pavyzdys 
Lankydamiesi vienoje laivu 
statykloje, mes apžiūrėjome

* laivą, kuriame dar daug bu
vo neužbaigta: laivas dar 
nebuvo galutinai nudažytas, 
laivo skyriuose ir kajutėse 
matėsi visoks šlamštas. To
dėl visiškai suprantamas 
buvo mūsų nustebimas, kai 

• į klausimą apie laivo “visiš- 
. kos kondicijos” terminą 
darbų paskirstytojas atsa
kė: “Ateikite rytoj 12 va- 

f landą dieną — laivas bus 
užbaigtas.” Žinoma, mesne- 

foffilejoineneateiti. Ir kas gi?
Tj^faivas žvilgėjo visomis vi- 

dudienio saulės spalvomis!
i “Akordinis darbas,”—pa

aiškino paskirstytojas. Aš
v , u . ’ l« .J - .

- ; si į dalyvius, kad išsirinktų 
pirmininką ir pagalbininką.

, Juozas Kunca, iš New Ha- 
nesunku ven’ Conn., pirmininkavo, o

I man buvo suteikta proga 
jam

G

I geras daiktas, turėtų būti 
priimtina. Žinoma, patari
mai lieka patarimais: kar
tais priimti, dažnai atmesti.

Čia suminėsiu tas pasta
bas, kurioms aš šiek tiek 
pritariu.

Po konferencijos buvo kiame valandos, kada mūsų 
lūkesčiai įsikūnys gyveni
mam

Mūsų vietinis Aido choras 
su savo solistais, duetistais 
ir dar kai kuo rengiasi ap
ginti miamiečių garbę viso
mis turimomis spėkomis. 
P.rie to tikimės turėti ir 
svečių dainininkų, kurie ga
li suteikti mums visai ne- 

Briedžius ir Rainienę. Ačiū Į tikėtų staigmenukių. 
Jonui,.labai dėkingi esame 
nakvynę suteikusi e m s ir 
vaišinusiems mus niujorkie
čiams.

Šių metų “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas buvo, 
kaip man atrodo, labai sėk
mingas: moraliai ir finansi
niai. Paskutinis kalbėtojas 
buvo Antanas Bimba. Šalia 
kitko, jis susirūpinusiai pa
stebėjo blogas žinias apie 
mūsų šalies bombų “sėjimą” 
ant Šiaurės Vietnamo.

Beje, Ieva Mizarienė ra-

suruoštas puikus banketas, 
kuriame daug ir nedalinin- 
kų vašinosi. Bankete pa
naudotas naujoviškas me
todas: maistas atneštas iš 
lėto, žmonės valgė palengva.

Jonas Grybas bostoniš- 
niškiams ir worcesteris- 
kiams parūpino nakvynes 
pas Keršulius, Babarskus,

Tad visi atsiminkite, jog 
vasario 28 diena visi keliai 
veda į Socialį Klubą, 2610 
,N. W. 119th St., Miamyje.

Arėjas

Methuen, Mass.
Užuojauta

PUiLABfiWiBtiA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Male Help Wanted—Female
BEEF BONERS 

Experienced, Steady Work. 
. Good Salary.
Call CH. 8-2716 

or Apply
BAUM MEAT PACKING 

Lansdale, Pa.
(13-14)

NURSES
R. N. SUPERVISOR

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

Los Angeles, Cal.
Naujovė los angeliečiams
Sekmadienį, vasario 28 

d., įvyks nepaprasti- pietūs,
I valandą, Danish Jlall, 
1359 W. 24th St, L. A.

Bet- ne pietų svarba; 
svarba, kad dalyvaus žymus 
visuomenininkas ir plačios 
pasauliožvalgos svečias. Jis 
yra susipažinęs su*daugeliu 
šaliiyir jų socialiais reika
lais, su kuriais supažindins 
ir mus. Ypač dabartiniame 
kritiškame karo pavojuje, 
bus svarbu išgirsti aukštus 
mokslus pasiekusio ir uži
mančio svarbią vietą dip
lomatinėj orientacijoj Kas 
tas garbingas svečias — su
žinosite atsilankę. Nepra
leiskite progos, kokių retai a fashion Party ^y c & b. 
pasitaiko. -.A E L A —L

Taipgi, manoma, bus pro-! formation can 
ga pasišokti ir linksmai, 
kultūriškai praleisti laiką! 
Pageidaujama dovanėlių. 
Rengia LDS 35 kuo p a.

Kviečia rengimo komisija.
Susirinkimai

Kovo 14 d. įvyks LDS 35 
ir LLD 145 k-pų susirinki
mai, virš minėtoje vietoje,
II v. ryto. Nepamirškite su
sirinkimų, nes bus įdomių 
raportų ir kitokių svarbių 
reikalų. Kviečia valdybos.

OPERATORS
Single and Morrow, Machines 

Steady work. High piece rates.
.THOMAS HOLMES CORP.

1801 Courtland Street
(13-14)

' HOUSEKEEPER. Permanent with 
professional man’s family. Sleep in. 
6 day week. Own room and bath. 
Villanova area. Help Mother with 
housework and two pre-schoolers. 
Recent references required. Call 
527-0591. (13-14)1965 m. sausio 8 d. mirė 

Jonas Yurelionis, sulaukęs 
57 metų amžiaus. Mes reiš
kiame nuoširdžiausią užuo
jautą jo motinai Viktorijai 

visai jų šeimai ir giminėms.
Nors Jonas pažangiečių 

veikime nedalyvavo, bet bu
vo nuoširdus ir lankydavo
si į parengimus. Turėjo ūkį 
(farmą), iš ūkio darė gyve
nimą. Jonas buvo baigęs 
Essex Agriculture technical 
intsitutą. Jis dirbo tėvo 
ūkyje, o kada tėvas mirė,

dno JAV lietuvius skaitliu-1 Yurelionis, broliui Antanui
kiaušiai ateinančią vasarą 
Dnkyti Tarybų Lietuvą, nes 
^en bus didelė dainų šventė 
ir kitokios spalvingos, ža
vinčios pramogos.

A. Kandraška

HOSIERY MENDING TRAINEES
Age 18-30. 

Center City.
Good oportunity

Call LO. 3-9864, 3—5 P. M.
(13-15)

MISCELLANEOUS

Attention all organizations. An 
easy and enjoyable way for your 
organization to earn money.

MIAMI, FLA
Sekmadienį, vasario 28 d., paspiko dirbti su motina.

klubo metinė šventė. Tuo- j 
jau po dvyliktos valandos' 
dieną bus patiekti pietūs, o' 
trečią vai. popiet prasidės 
koncertas.

žvaigždė mūsų koncerte i

į Miamio Lietuvių Somalio pro]įs Antanas, turėdamas 
| savo apdraudos biznį, gelbė- 
| jo, kiek galėjo, motinai ir 
broliui. Štai, Jono jau mūsų 
tarpe nėra. Toks jau žmo
gaus gyvenimas.

Ilsėkis, Jonai, ramiai, am- 
j žinai, o mes tave turėsime 
atmintyje!

Rožė ir Ignas čiuladai 
Juzė šleivienė 
Eva ir Vincas 
Kralikauskai

Raštai iš Tarybų , p u s čikagiečių gražuolė,! 
Lietuvos reikalingi, bet tu- j garbė ir pasididžiavimas— 
retų būti mažiau asmeninio Qerry Mikužis.
pobūdžio; taipgi reikėtų Daugeliui rytiečių, kaip 
juos biskį trumpinti. Apie > vietiniu, taip ir svečių,
sveikatos prisižiū r ė j i mj,, kurie apie\chicagos meni- 
daktarų patarimai ir pačių ninkus tik laikra š č i u o s e 
skaitytojų, ilgai gyvenančių skaitome, bet jų nei. mato- 
patyrimai turėtų būti daž- me, nej girdime, tad va šia-'

o

Daugeliui rytiečių, kaip

Have 
You 

can earn as much as $1.25 on each 
hat or bag sold. For further in- 

[ WA. 7-555 5 or 
I OS-2-8-0400 or write C. & T. Toy 

Club, Inc., Warminster, Pa.

COMMUNION DRESSES

For the Best Selection

Go to

HENNISH’S
2125 Eastern Avenue

Baltimore, Md.

EA. 7-8323

KIEK LENKIJOJE 
GEMA KŪDIKIŲ?

Varšuva. — 1963 metais 
Lenkijoje gimė 583,000 kū- i 
dikių, o 1964 metais jau i 
779,800. 1964 metais buvo 
nuo 200,000 iki 300,000 
aborcijų. Lenkijoje aborci-' 

Man rodos, jei kam tokie ! triotais, prisispyrę tvirtina, Selma. — Apie 3,000 neg-1 jos yra lengvai prieinamos, i 
asmeniniai pergyvenimai J kad jų Gerry Mikužis ne I rų,. priešakyje su Dr. Mar ' 
susiję su visuomenine veik- tik prilygs, bet ir pralenks tin Luther Kingu, demonst 
la, nepatinka, neskaitykite, geriausius A 
Juk ir be praeities prisimi- ninkus. Mes to pageidauja-! tinti registraciją 
nimų “Laisvėje” yra gana nie ir nekantraudami lau- balsuoti 
daug gerų straipsnių bei! 
įvairių naujienų. Aš ma-' 
nau, kad mūsų, laikraštį . 
skaito ir nevisuomeniniu-, 
kai, kuriems ir asmeniniai 
dalykai, patekę į spaudą, pa-, 
tinka.

Patiko man V. Andrulio 
ryžtas dar daug energingai! 
dirbti, nors jau jam atgie-l 
dojome septyniasdešimt, 
penktąjį gimtadienį. Jis ir 
suvažiavimo dalyvius ragi
no senatvei nepasiduoti... 
Jis buvo per du sykius iš-: 
kviestas kalbėti. Šalia ki
tų temų, jis plačiai palietė 

prAažinti? kad, sPaudos. r^.al?s-„ P1“ 
! damas ir “Vilnies sunkią i 

jg padėtį. 
| Prieš trisdešimt metų kas 
nors jam sakęs, kad mūsų 
pažangioji spauda už de
šimties metų išnyksianti. 
Yra tokių pranašų ir dabar, 
kurie sako, kad už metų ki
tų progresyvi spauda Ame
rikoje išnyks.

adėti. Man patinka 
uncos su komenta- 

ferencijoms vado-

Co-Li^abonas. — Maria 
niau iš kur nors gaunami ir j me' koncerte bus proga pa-, chio, 28 metų, pagimdė 
talpinami. Taipgi buvo pa- į matyti juos ir išgirsti, ir | turis berniukus. Nuo pir- 
sisakyta prieš asmeninius j sužinoti, kuo Chicaga yra, niiau šeima jau turėjo 5 
pergyventus, . plačiai rašo-1 turtinga. -Chicagiečiai bū-1 vaikus, 
mus prisiminimus. !• darni gerais savo miesto pa-

Man rodos, jei kam tokie ! triotais, prisispyrę tvirtina,

ry tiečių • daini- ravo, reikalaudami paspar-
, norinčių

Roma. — Popiežius Povi-' 
las priėmė du graikų stačia-! 
tikiu patriarchus.

Open Nites: Mon. Tues. Wed. 
til 7 P. M.

Other Nites til 8 P. M.

CLASS NOW FORMING
Humble-Esso Service Station Re
tail School. 8 wks. PAID training. 
Several excellent locations will be 

vadovybėje Serge Jaroff
Investment nec. Don’t miss this 
fine opport, to be an independent 
businessman under the Esso sign 
of Happy Motoring. Call OL. 6- 
4451. Wilm.—Del. Day or Eve
ning. • (14-16)

rais 
vybė, ir'jau kelintas sykis 
gaunu progą kai ką iš jo 
lanksčios taktikos pasimo
kyti.

Spaustuvės, redakciojs ir 
administracijos bei direkto
rių tarybos raportai, ku
kiuos skaitė S. Večkyš, V. 
Čepulis, R. Mizara ir L. Ka
valiauskaitė, nebuvo atski
lai diskusuojami. Diskusi- 
’oms daugiausia laiko duo- 
ua apkalbėti “Laisvėje” tel
pančių raštų kokybę. Aš 
lažai kalbėjau, noriu tuo 
eikalu raštiškai pasisakyti.' 
Trm kritikavimo raštų ko-1 
vbę, turiu ] 
aikraščio štabas meistriš

kai raportus prirengė, 
•aporto apie spaustuvės rei
kalus suprantame, kad yra 
echnikų trūkumas — pa
geidavimas !
aunesnių darbininkų 
eikalai tvarkoje.

Šiais metais R. Mizaros 
'aportas iš redakcijos dar
bų, Šalia kitų klausimų, ap
ėmė tris žymesnes sritis: 
^ikraščio reikalus, J. A. 
Valstijose blogą biednuome- 
nės padėtį ir plačiame pa-

spaustuvei rasti; B 
larbininkų. Kiti 1

PRANEŠIMAI
«$VORCESTER, MASS.

Sekrtiadienį, Vasario-February
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 

ftlllvip tūlose valstvbpsp Lietuvbs. ,ir Dukterų Draugi- tuiv&t; vdisijuu&u > ja rengia šaunius broilerių pietus., 
'orn amnlrlna nrnvnfn TAnliti- Prndžia 1 vnlanrla

21,

kai’O Šmėklos apimtą politi- Pradžia 1 valandą.
nę situaciją. Abelnai buvo 
plačiai visuomeninius reika
lus gvildenantis ilgas rapor
tas. ’ ' i

Nors suvažiavimas vyko I sirmkime ^nutarėme rengti 
per dvi sesijas, bet mano
rašte perskyrimo nėra, nės Home Park, 6526 Holabird Avenue.

Prašome visus pasinaudoti 
mūsų svečiais.

Moterų Komisija

ir būti

ST. PETERSBURG. FLA

BANKETAS ir KONCERTAS 
Paminėjimui Lietuvių Literatūros Draugijos 

50 Metų gyvavimo sukakties 

šeštadienį

Vasario-February 27 dieną
Pietūs 12 vai., po to koncertas 

Žinomoj salėj, 314—15th Ave. So. 
Meninė programa bus žavėjanti. Dalyvaus 
čikagietė operečių ir operų dainininkė, solistė

Gerry Mikužis
Taipgi vietinis menininkų kolektyvas vadovybėje

Adelės Pakalniškienės.

IMPORTANT NOTICE
MATTHE I. SACHS

Founder, Former Owner and President of the 
CHESAPEAK ROOFING CO.

Since 1916. Is pleased to Announce to his many friends and customers 
the opening of his new firm

M. I. SACHS & SON ROOFING, INC. ~ 
Specializing in Service for the Home & Industry

M.-'I. SACHS & SON ROOFING, INC.
Former owner of Chesapeak Roofing Co.

Call 542-4142. 3401 Reisterstown Rd., Balt., Md., at Park Circle.

PLANUOJA ĮRENGTI i Jeigu galutinai bus susi- 
NAUJĄ TILTA ‘ I tarta, tai tilto pastatymui
'New Yorkas.—New Yor- išleis $100,009,000 ir iki 1971 . 
ko tiltų ir tunelių įstaiga ( metų jis bus baigtas. Tai 
planuoja pastatyti tiltą 10 . bus neaukštai nuo vandens; 
mylių ilgio per Long Island ; tiltas, tik 1, 200 pėdų ilgyje 
Sound, iš Oyster Bay į Port bus iškeltas, kad po juomi 
Chester. galėtų praplaukti laivai.

Kviečia LLD 45 Kuopa

♦

nepasižymėjau, kas kurioje 
sesijoje vyko.

Norint ką nors kritikuo
ti, visuomet galima prieka-

(14-15)

- BALTIMORE, M D.
Vasario 6 d. LLD 25 kuopos su- 

i “Lais
vės" naudai pikniką sekmadienį, 
Birželio-June 20, Slovak National

Prašome baltimoriečius ir apylin
kės visuomenę kreipti dėmesį į šį 
mūsų rengiamą pikniką ir nerengti 
savų parengimų tą dieną—birželio 
20, dalyvauti nąūsų piknike.

< , Komisija 14-15)

MIAMI, FLORIDA
Lietuvių Socialio Klubo metinis

KONCERTAS

Brockton, Mass.

BALIUS-ŠUkUM-BURUM
Rengia Montello Vyrų Dailės Grupe

jvyks Sekmadienį

Vasario 21 February
Pradžia 3-čią vai. popiet

Dainuos garsioji čikagietė solistė
Gerry Mikužis

. Taipgi Aidt) choras, jo solistai ir grupės.
Sekmadienį popiet, Vasario 28 Feb.

Klubo patalpose, 2610 N. W. 119th St.
Miamio lietuviai ir svečiai kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Tautiško Namo 
Viršutinėje Salėje

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

Bus muzika, dainuos.Vyrų Dailės Grupė, vadovaujama 
jAlb., Potsus. Taipgi bus įvairių namie gamintų valgių, 

. na ir šiltų, šaltų gėrimų. Kviečia visus atsilankyti.

Rengimo Komisija

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 19,1965



Ambasadų imunitetas Jaįjnf01 'muoJa savo vyrIau’ 
(neliečiamybė) Suprantama, kad diplo- 

J ' matinis atstovas vienas ne
gali atlikti viso darbo, todėl 
jis turi savo žinioje visą 
įstaigą—ambasadą, pasiun
tinybę arba misiją. Į diplo-

(neliečiamybė)
Kiekviena nepriklausoma 

valstybė palaiko politinius 
santykius su kitomis suve

jamomis valstybėmis. San
tykiai palaikomi per oficia- matinės atstovybės sudėtį 
liūs diplomatinius atstovus, įeina oficialus diplomatinis 
kuriais tos valstybės pasi
keičia. Priklausomai nuo to, 
kaip tos valstybės susitarė, 
jų diplomatiniai atstovai 
turi ambasadorių arba pa
siuntiniu vardus. V

Pastovaus, diplomatin i o 
atstovo funkcijos yra šios: 
buvimo šalyje jis atstovau
ja savo valstybei ir veikia 
jos vardu, ve^kf derybas ir 
susirašinėja su buvimo ša
lies užsienio reikalų žinyba, 
ruošia sutartis bei susitari
mus ir pasirašo juos (jeigu 
gauna tam specialius įgalio
jimus), studijuoja tos šalies 
gyvenimą, visų pirma jos 
vidaus politiką, ir sistemin-

Brockton, Mass.
Įvairios žinios

Jessie M. Vasaris, Alber
to žmona, pasidavė į Brock- 
tono ligoninę operacijai. Ji 
priklauso prie LDS 67 kuo
pos. Linkėtina sėkmingai 
atgauti sveikatą, vėl būti, 
kaip pirmiau.

“Laisvės” skaitytojai 
Antanas ir Kazimiera Rai
lai paminėjo savo 50-ties 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, tai yra, auksinę su
kaktį.

Parę surengė jų dukra ir 
žentas Barce jų namuose.
Parė buvo pasekminga. Tu-, 
rėjo svečių iš arti ir toli. 
Jubiliatai yra pasitenkinę.

Geo. Shiipaitis 
Pakvietimas

Sekmadienį, vasario 21 d. 
Lietuviu Tautiško Namo 
viršutinėje salėje, Montello 
Vyrų Dailės Grupė rengia 
“šurum-burum” parengimą. 
Pradžia 3 vai po pietų. 
Įžanga tiktai 50 centų. Vi
sus ir visas kviečia atsilan-

personalas, kanceliariniai, 
techniniai ir aptarnaujan
tieji darbuotojai.

Kad diplomatinė atstovy
bė galėtų atlikti pavestą už
davinį, jai turi būt užtikrin
tas buvimo šalyje visiškas 
saugumas ir nepriklauso
mybė nuo tos šalies valdžios 
organų. Tarptautinė teisė 
numato diplomatiniams at
stovams eilę privilegijų ir 
lengvatų, kurios vadinamos 
bendru diplomatinio imuni
teto vardu.

Diplomato asmuo yra ne
liečiamas. Tai reiškia, kad 
valstybė, kurioje jis akredi
tuotas, savo teritorijoje 
mato asmeniui ir jo orumui 
apsaugoti nuo bet kokių pa
sikėsinimų ir garantuoja, 
kad jam nebūtų taikoma jo- 

,kia valstybės organų ir 
pareigūnų prievarta. At
seit, diplomatas negali būti 
suimtas, tardomas, krato
mas, prievarta išgabenamas 
ir 1.1. Tačiau kai kuriose ša
lyse tuo atveju, kai diplo-x 
matas rimtai nusikalsta 
valstybės saugumui, jis gali 
būti suimtas ir prievarta iš
gabentas. Bet tokie atvejai 
gana reti. Paprastai, jeigu 
paaiškėja, kad diplomatas 
nusikalto buvimo šalies 
valstybės saugumui (pavyz
džiui, šnipinėjo), jis paskel- 

■ biamas persona non grata 
(nepageidaujamu asmeniu) 
ir jam pasiūloma trumpiau
siu laiku (per 2—3 paras) 
išvykti iš tos šalies.

Neliečiamos ir diplomatu 
patalpos. Buvimo šalies 
valstybės organai privalo 
apsaugoti atstovybių patal
pas ir diplomatų butus nuo 
bet kokių pasikėsinimų ir 
įsiveržimų. Be diplomato 
sutikimo niekas neturi tei
sės jose nieko suimti, dary
ti kratą ir pan. Tačiau pa
tys diplomatai savo patal- 

Komitetas pose negali ką nors jėga su-

Lietuvių Namo Bendroves 
šėrininkų suvažiavimas

Vasario 7 d. įvykęs Lie
tuvių Namo Bendrovės di
rektorių susirinkimas nuta
rė šaukti Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkų suva
žiavimą šeštadienį, balan

Suvažiavimas įvyks Bend
rovės name, 102-04 Liberty 
Avė., Ozone Bark, N. Y. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Direktoriai taipgi nuba
rė nemokamai pavaišinti vi
sus suvažiavimo dalyvius.

Svarbu bus šėrininkams 
susipažinti su. Bendrovės 
padėtimi. Dvejų metų ra
portas bus patiektas suva
žiavimo dalyviams, taipgi 
bus aptarta keletas svarbių 

. klausimų.
Balandžio pradžioje bus-

išsiuntinėti pakvi e t i m 
tiems, kurių adresus Bend
rovės rekorduose turime.

Bet daugelio šėrininkų ad
resai jau nusenę, daugelis 
išsikėlę į kitas vietas gy
venti, bet bendrovei nepri- 
davę savo naujų adresų. 
Suprantama, tie šerininkai 
negaus pakvietimų.

Tad prašome tų, kurie nė
ra pridavę naujų adresų, 
nieko nelaukus priduoti. 
Tik tada jie galės gauti pa
kvietimus suvažiavime da
lyvauti.

Visais Bendrovės reika
lais prašome rašyti seka
mai:
Corp
Ozone ^ark, N. Y., 11417.

Mieste pasidairius
Pasaulinės parodos prezi

dentas Robert Moses lanko- 
. | si Ispanijos sostinėje Mad- 

an1 ride. Ten jis įteiks diktato
riui Franco medalį už “pa- 

ivyzdingą” parodoje Ispani
jos paviljoną. Daug niujor
kiečių tuo labai pasipiktinę.

Pasiūlymas yra pastatyti 
tiltą per Long Island Sound 
tarp Oyster Bay šioje pusė
je ir Rye anoje pusėje. Pa
statymas kaštuotų 100 mili
jonų dolerių. Tai būtų vie
nas iš ilgiausių tiltų pašau- 
lyje.

METHUEN, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS MIRTIES

Jono Yurelonio
Mirė Sausio-January 8, 1965

Jis mirė netikėtai, mano mylimas sūnus. 
Liūdi jo ne tik šeima, bet ir visi jo pažįstami ir 
draugai. Ilsėkis, Jonai, ramiai Immaculate Con
ception kapinėse. Pasilieki mūsų širdyse amži
nai, ir kol gyvi būsime, tavo kapą lankysime.

—Viktoria (Paniekas) Yurelonis, motina 
Antanas P. Yurelonis, brolis 
Jozapina Yurelonis, marti 
Miss Linda Yurelonis, niece į

laikyti arba slapstyti nusi
kaltėlį, kurį tos šalies orga
nai nutarė suimti.

Diplomatinis atstovas ne- i 
gali būti tiesiogiai patrauk
tas į teismą baudžiamojoje 
byloje, jam negali būti pa
teiktas tiesioginis civilinis 
ieškinys, jo negalima įpa
reigoti liudyt teismo arba 
administracinėse įstaigose. 
Tačiau nepaveldumas juris
dikcijai nereiškia, kad dip
lomatas gali nusižengti ir 
likti nenubaustas. Jis gali j 
būti patrauktas baudžiamo
jon atsakomybėn arba jam 
gali būti pateiktas civilinis 
ieškinys, bet tai daroma per 
buvimo šalies diplomatines 
įstaigas. Paprastai, jeigu 
diplomatas padarė krimina
linį nusikaltimą, tai vietinė 
vyriausybė apsiriboja tuo, 
kad pareikalauja jį atšauk
ti. Civi linės pretenzijos 
tvarkdmos per diplomatines 
įstaigas. Jeigu reikia liudy
ti, diplomatai paprastai tai
atlieka savo bute teismo ar-. 
ba administracinės įstaigos- 
pareigūnams.

Be to, diplomatai turi tei
sę naudotis šifru, susiraši
nėti su savo valstybės vy
riausybe bei diplomotinėmis 
įstaigomis, naudotis diplo
matiniais kurjefia i s, ku
riems garantuo j a m a as
mens L 
Ramybe, iiv « m i; .. v t* - x
nuo mokesčių bei administ- i sto-
racinių prievolių, nuo mui
to bei patikrinimo muitinė
je; be to, jiems teikiamos! 
įvairios ceremoninio pobū- ‘ 
džio privilegijos.

Oficialus diplomatinis 
personalas (patarėjai, pir
mieji, antrieji ir tretieji 
sekretoriai, atašės, specia
lūs atašės) naudojasi visiš
ku diplomatiniu imupitetu. 
Jis taikomas ir diplomatų 
šeimų nariams, gyvenan
tiems drauge. Kanceliari
niam personalui (vert ė- 
jams, mašininkėms, steno- 
grafistėms) diplomat inis 
imunitetas taikomas ne vi
sose šalyse. Kai kur jis tai
komas tik diplomatinių at
stovybių tarnautojams, o jų 
šeimų nariai imunitetu ne
sinaudoja. Aptarnaujantis 
nersonalas (šveicoriai, šofe
riai, valytojos) diplomati
niu imunitetu beveik niekur 
nesinaudoja..

Savaime supf a n t a m a, 
kad diplomatinis imunitetas 
nereiškia, jog! diplomatui 
taikomos vien plačios teisės 
ir privilegijos. Kartu jis už
krauna didelę atsakomybę 
ir pareigas. Jau nekalbant 
apie tai, kad diplomatas už
sienyje turi tinkamai atsto
vauti savo šaliai, jis privalo 
gerbti tą šalį, kurioje dirba. 
Diplomatui neleistina jokia 
forma kištis į tos šalies vi
daus reikalus, negalima pa
žeidinėti jos įstatymų bei 
papročių. Diplomatas priva
lo būti mandagus ir korek
tiškas su tos valstybės par
eigūnais.

T. Černiauskas

DEDHAM, MASS.

Vasario 3, 1965, Mirė

Peter Bataitis
su dideliu gailesčiu širdyse liūdime netekę 

mylimo mūsų tėvelio.
Niekad Tavęs nepamiršime, Tavo kapą vi

suomet lankysime ir gėlėmis puošime. •
Lai būna Tau lengva šios šalies žemelė, il

sėkis amžinai.
-GERTRUDE ir ANN, dukros 

JOHN ir PETER, sūnūs

g puil.-L*i*v« (Liberty)-Penkt., vasario (Feb.) 19,1965

Lithuanian Building 
1102-04 Liberty Ave.,

J. Gasiūnas

n. ir B. Keršuliai 
išvyko Floridon j

Vasario 15 d. lėktuvu is| 
keliavo į Miami, Floridą, 
aidiečiai Walteris ir Berni
ce Keršuliai atostogų. Su 
jais kartu išvyko ir Keršu- 
lienės sesutė Viktorija Mil
ler.

Visi trys žada praleisti 
Miamyje nemažiau kaip tris 
savaites. Linkime visiems 
jiems trims: laimingai nu
vykti, gerai saulėtoje Flori
doje pailsėti ir laimingai 
sugrįžti.

W. Keršulis, kaip žinia, 
yra Lietuvių Namo bendro
vės pirmininkas, o Brone-— 
Moterų klu b o sekretorė. 
Vadinasi, abudu jiedu čia 
labai reikalingi. . .

Areštavo keturis už suokalbį
išsprogdinti JAV paminklus
New Yorkas. — Vasario 

16 dieną per radiją, televizi
ją ir vakarinę spaudą pa
skleidė sensaciją, kad JAV 
FBI, Kanados ir New Yor- 

h- dokumentu nelie- ko policija susekė suokalbį 
įie atleidži a m i i ^sprogdinti Jungtinių Vals- 

vylą, Laisvės varpą ir Jur
giui Washingtonui pamink
lą. Kaip žinia, stovyla yra 
New Yorko prieplaukos sa
loje, Laisvės varpas — Phi- 
ladelphijoje, o Washingto
nui paminklas — Washing- 
tono mieste.

Policija areštavo tris neg- 
irus: Roberta Steel Collierį, 
[ 28 m. amž., Walterį Augus
tą Bowe, 33 metų, ir Klaleel 
Sultarn^ Sayyedą, 23 metų, kaltais, tai jiems gresia po 
ir baltą merginą. Michelle 5 metus kalėjimo ii* po $10,- 
Duclos, iš Montrealio, Ka- 000 piniginės baudos.

nados, 26 metų amžiaus.
Policija sako, kad trys 

vyrai priklauso Black Libe
ration Front organizacijai, 
kuri buvo suorganizuota 
studentų 1964 metais, o 
mergina —Canada Separa
tist Party, kuri siekia Que- 
beco provinciją, apgyventą 
prancūzų, . atidalinti nuo 
Kanados. !

Policija tvirtina, kad mer
gina iš Kanados atvežė 30 
dinamito lazdų, kurias rado 
pastatytame' automobilyje 
ant 239th St., New yorke.

Rašant, areštuotiems 
kaucija nustatyta po $100,- 
000. Jeigu /jie bus surasti

Iki šiol mieste nebuvo 
vieno centro, iš kurio, 
reikalui kilus, būtų ga
lima gauti kraujo. Kiekvie
na ligoninė rūpinosi savo 
reikalais. Dabar toks cent
ras įsteigtas ir iš jo bus ap-

- rūpinta visos 200 ligoninių.
Centro telefonas: UN 
1-7205. '•

Pasirodo, kad Columbijos j 
universitetas turi įsteigęs 
Komunizmo reikalais insti
tutą. Jo direktoriumi esąs 
lenkas Z Brzezinskis. Ko
kiais tais komunizmo rei
kalais institutas ir ponas! 
Brzezinskis rūpinasi, viešai! 
neskelbiama.

Vandalizmas
Pereitą šeštadienį 

važiuoti busu Corona-Flu- 
' įshing, num. buso 579. Tame 

Ibuse, suskaičiau, — išdau-

teko

aštuoni langai. Tyčia, klau
siu buso šoferio, kas atsiti
ko su tais langais? Šoferis, 
neva juokais, atsakė: 
“Young Americans” tai pa
darė...

Sekmadienį, važiuoja n t 
traukiniu Canarsie - Eight 
Ave., stotyje Eastern Park-, 
way, į vagoną įėjo du pa
augliai ir, rodos, nevisai 
jaunučiai. Ir ko jie tarųj, 
vagone neišdarė: Suolus-sė- 
dynes, kurios buvo tuščios, 

Be? dabar ‘federalinF'’vai- ?Pvertė- ko i^kodami. 
džia prie jų prikibo ir kri- - k«™os tlk Pa^e’ 
minalinis. teismas gaminto^^re, elektros lemputes 

ir aarsinfniiis nnhandp tdlS durų, kUl las tik paSie-

Vieną kompanija gamina 
piliukes “Regimen Tablets”, 
o kita jas garsina. Garsini
muose sakoma, kad tos pi- 
liukės , padeda sulai k y t i1 
ypač moteris nuo riebėjimo.

Iš K. Petrikienes prakali>ų
/ * : r

Aido choras
Aido choras auga 

garbės nariais
Šiemet pusiau daugiau 

priaugo mūsų Aidui garbės 
narių. Štai, kad ir pastaruo
ju laiku prisirašė garbės 
nariu LLD 110-tos kuopos 
Moterų klubas iš Rocheste- 
rio, prisiųsdamas 25 dole
rius. Reiškia, visos klubie- 
tės savo jausmais padės 
mūsų Aidui dainuot. Puiku! 
Ir taipgi garbės narių 
duokles užsimokėjo šie rė
mėjai:: K. Karpavičienė,, 
Ona Cibulskienė, V. Lisajie- 
nė, G. Stasiukaitis ir Vin
centas Goris.

Aido dainininkai nuošir-

Vasario 14 d. prisirinko 
pilnutėlė “Laisvės” salė 
žmonių pasiklausyti vėliau
sio pranešimo iš Lietuvos.

K. Petrikienė tik prieš ke
letą dienų iš ten sugrįžo; ji 
viešėjo Lietuvoje du mė
nesius. Jai teko dalyvauti 
Lietuvos moterų suvažiavi
me, įvykusiame vasario 3-4 
dienomis Vilniuje.

Kalbėtoja sakė, kad į su
važiavimą atvyko daug de
legačių iš visos Lietuvos 
respublikos. 7

Suvažiavimas karštai pa
sisakė už gerą, pilnakraujį 
gyvenimą, už taiką, už tai
kų sugyvenimą su viso pa
saulio šalimis.

Moterys reikalavo dau
giau buities reikmenų,dau
giau mechanizacijos kolū
kiuose, daugiau saviveiklos 
ratelių, daugiau vaikų auk
lėjimo darželių.

Lietuvos moteris ištekėju
si nesvajoja pasilikti tik 
virtuvėje; ji nori būti nau
dinga kraštui. ir dirbti pa
sirinktoje profesijoje.

Toliau kalbėtoja sakė: 
Lietuvos moterys turi pla
čias pažiūras. į gyvenimą, 
jos dalyvauja) visose gyve
nimo srityse, jos moka gra
žiai stalą papuošti, skanų 
maistą pagaminti; gražiai 
pasipuošusios; jos visos ly
gios—kolūkietė ar miestie
tė. x

K. Petrikienei gražų įspū
dį padarė vaikų auklėjimo 
namai: visur švara, pavyz
dinga tvarka, Apsilankė ji

Kapsuko senelių globos na
muose. Seneliai gražiai glo-: 
bojami, gerai maitinami.

Lietuva žengia pirmyn Vi
sose gyvenimo srityse. Ten, 
kuriamas ' naujas gyveni-; 
mas; ten auklėjamas nau
jas žmogus.

K. Petrikienė buvo nuvy
kusi ir j kolūkius. Pastebė
jo kai kur trūkumų, apsi
leidimo. Tačiau, laikui bė
gant, viskas susitvarkys. 
Kurie dirba nuoširdžiai, ge
rai gyvena. Sakė, sutiko ir 
tokių, kurie dar verda “sa- 
magonką.” Siūlė ir jai pa
ragauti.

Susirin k u s i e j i atidžiai 
kalbėtojos klausėsi. Vėliau 
sekė klausimai. Kalbėtoja 
atsakinėjo.-

Po prakalbų visi buvo pa- 
vaišinti kava su užkan
džiais.

Šį mitingą buvo suruošu- 
šęs Moterų Klubas.

Verutė B.

jus ir garsintojus nubaudė 
$8,500. Surasta, kad -tos pi
liukes tokių sfebųklingų 
ypatybių neturi.

. < f r-r---------- t ; j ,

Dabar narkotikų auka 
Richard Robles, 22 metų, 
kąltinamas nužudymu mer
ginų Janice Wylie ir 
Hoffert. Pirmiau, kaip ži
nia, buvo kaltinamas > neg
ras jaunuolis Whitemore, 
kuris buvo “prisipažinęs”; 
prie kriminalystės policijos 
verčiamas. Gerai, kad laiku 
buvo nekaltas žmogus iš
gelbėtas.

kė, išsuko-išėmė; net ^i gi
nančiam traukiniui mėgino 
atidaryti vagono duris. Sų-

1 draust jų nebuvo kam, nes 
vagpne buvo-, maža r žmonių 
ir tie visi senyvo • amžiąus. 
Nežinau, kiek jiedu ;to-

Ill IUCI- . .vj •
’ Emilv ! iau tarne vasone

pridarė. .Man jau reikėjo 
‘ Myrtle Ave. .stotyje išlipti.

Pataisa
Užpraėjusioje “Laisvės” 

laidoje Reporterio recenzi
joje apie Millerio dramą 
“Incident at Vichy” įvyko 
dvi nesmagios paklaidos. 
Ten buvo parašytą, kad vei
kalo pastatymas ima “gal 
ne visą valandą”, o turėjo 
būti “gal ne visiškai pilnas 
dvi valandas”.

Taip pat pasakyta, kad 
veikale dalyvauja “iš Aust
ralijos per klaidą suimtas 
princas”. Turėjo būti “iš 
Austrijos”. 1 , 

■ Reporterio atsiprašome.

Brooklynas. — Vasario 
17 • dienos, vakarą, ka<W 
žmonės grįžo iš darbo, 
dler Avė., požeminių trau
kinių stotyje, dvi jaunuolių 
gaujos susimušė.

Jie vartojo gelžgalius,' pa
galius ir automobilių radijo 
antenas.. Muštynėse dalyva
vo apie 40 jaunuolių, 18 iš 
jų policija suėmė..

džiai dėkoja visiems rėmė
jams, nes toks rėmimas pri
duoda ūpą dainuot.

Jonąs Juška, 
' Sekretorius

Dovanos ^Laisvei”
M. Shukaitienė, Wood

haven, N. Y., dovanojo 
“Laisvei” keturis Liet. Na
mo Bendrovės šėrus.

Charles Akcin, E. Hart
ford, Conn., dovanojo “Lais
vei” vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą.

Už dovanas širdingai dė
kui.

LLD 1 kp. nariams v
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 22-os vakarą, 
Laisvės salėje. Būtina pasi
kalbėti mūsų organizacijos 
jubiliejaus ir kitais svar
biais klausimais. Lauksime 
visų. Valdyba

LAIšKAS Iš PALANGOS 
Gerbiamai Lilijai 
Kavaliauskaitei:

Lietkoopsąjungos Sana
torijos “Žuvėdra” kolekty
vas giliai sujaudintas, kad 
jūsų turistinei grupei pati
ko • mūsų sanatorija, jos 
tvarka, ir taria nuoširdų 
ačiū už “Laisvės” laikraščio 
prenumeratą. .

Prašome taip pat išreikš-j 
ti padėką J. Ragauskui 
jd dovaną sanatorijos ko
lektyvui.

A. Skakauskas, 
vyr. gydytojas

Saigonas. — JAV malūn
sparniai atakavo partiza
nus ir užmušė 50 žmonių.

Felix G. Gertsman

S. Narkeliūnaite 
Brazilijoje

Pranešama, kad Brookly- 
no “Vienybės” redaktorė 
Salomėja NarkeliūnaitS Iš
vyko dviem savaitėm į Šao 
Paulo, Brazilijoj. -

Originalius

DON COSSACK
Šokėjus ir Chorą 

vadovybėje Serge Jaroff
CARNEGIE HALL

W. 57th St., N. Y. C. 
ŠEŠT. KOVO 8-8:30 P. M.

Bilietai:
$4, $3.50, $3, $2.50, $2 ir $1.50

Bilietų taStinSj, F. G. Gerstman,
Inc., 140 W. 42nd St. LO. 4-

6990, arba Carnegie raštinėj.

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomojame kambarius.

City Line—Euclid Ave. stotla
3 kamb. apt.—$73.00
4 kamb. apt.—$85.00 

Skambinkite savininkui:
MI. 1-6718

(14-15)

ISslnuomoja kambarys. Vyrui ar 
moteriai. Saitas ir Šiltas vanduo. 
Garu apšildomas. Reikalui esant, .< 
gali ir virtuvę naudoti. Transport 
taęiją gera — autobusai, traukinw 
arti. Prašome kreiptis asmeniškai 
ar telefonu: MI. 2-0030. Ch. Cher- 
ka, 77-03 Rockaway Blvd., Wood
haven, N. Y. (12-14)




