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KRISLAI
Jiems tai gyvybės klausimas! 
Tokia jo rankoje jėga . . .
Kur link Indija dabar?
Ir jie vėl pakils
Džiaugsmo dienos 
Jų pastangos veltui

— Rašo A. Bimba —

Nereikia stebėtis, kad mūsų 
krašto jauni žmonės taip labai 
susirūpinę karo eiga Vietna
me. Juk šimtams tūkstančių 
jų tai gyvybės klausimas.

Jau dabar ten turime dau
giau kaip du šimtus tūkstančių 
vyrų. Jei karas greitai nesi
baigs. tas skaičius dar šiemet 
gali pasidvigubinti.

i Karas Vietname ir 
nauji įvykiai

i Washingtonas. — ,Prezi- 
' dentas Johnsonas ruošiasi 
baigti taip vadinamą “tai
kos ofensyvą”. Numatoma, 
kad baigs sausio 24 dieną, 
o po to seks didelis JAV 
bombonešių puolimas Šiau
rės Vietnamo.

Kaip žinia, karo baigi
mui Šiaurės Vietnamas rei
kalauja, kad JAV ištrauk- šiaurės Vietnamo sąlvgas 
tų savo militarines jėgas iš 
Vietnamo, priimtų 1954 Vietnamo grįžo Tarybų Są 
metų Ženevoje pasirašytą jungos delegacija.Ar žinote, kad mūsų prezi

dentas turi .jėgą savo Įsaky
mais šitą karą tuoj užbaigti 
arba jį išplėsti į pasaulinę ka
tastrofą ?

Gal visoje žmonijos istorijo- 
‘ je vienas asmuo nėra turėjęs 1 

tokios jėgos savo dviejose ran
kose.

/' Ar sveika, ar išmintinga to- 
" ,, kią jėgą sukoncentruoti į vie

no žmogaus rankas?
šaulio likimas vieno žmogaus I 
rankose! Tegu jis būtų geriau
sias ir išmintingiausias žmo
gus, bet vis tiek jis tik žmo- i 
gus. tik su viena galva, tik su 
vienu protu...

Jungtinių Valstijų užsienio JAV liaudis didina
politika ir Kinija kovą už taiką

ferencijoje būtų pirmiausia 
svars tomą pertraukimas 
mūšių, kad Pietų Vietnamo 
liaudiečiai neturėtų keblu
mu išreikšti savo nuomone 
konferencijoje, kad Pietų ir 
Š. Vietnamai galėtų su
sijungti tik per laisvus bal
savimus. JAV sutinka kon- 
ferenc i j o j e apsvarstyti

Maskva.

sutartį, kad vidų ji n i u s 
Vietnamo reikalus turi iš
rišti tik vietnamiečiai.

JAV iš savo pusės stato 
1 keturiolika punktų. Jos su- 
1 tinka, kad būtų sušaukta 
pietryčių Azijos konferen
cija 1954 metų Ženevos su- 

Viso pa- i ta|^es pamatais, kad kon-

Nehru dukrą išrinko 
Indijos premjeru

New Delhi. — Indijos 
Kongreso legislatūra išrin
ko premjeru Indirą Gandhi,

Leiskite azijiečiams iškelti 
moterį į pačias nūdienio gyve
nimo viršūnes, štai jie moterį ■'
— Indira Gandhi — pastatė ' 48 metų amžiaus, dukrą bu- 
penkių šimtų milijonų gyven-1 vusio veikėjo Nehru, kuris

* tojų valstybės priešakiu. Prieš 
kiek laiko Ceylon.e ilgokai 
premjeravo moteriškė — Mrs. 
Bandaranaikė. Ir puikiai ji 

, savo pareigas atliko.
Reikia tikėtis, kad ir Mrs.

Gandhi nesuvils nei Indijos, 
t nei pasaulio.

Bet vis tiek klausiama: Kur 
link Indija dabai'? I kairę ar 
į dešinę ?

Kai 1 nd iros tėvas Nehru bu- i 
vo gyvas ir premjeravo, jinai : 
buvusi jo kairėje, politiniai . 
“flirtavusi“ su kaimsparniu 
Krishna Menon. Ar ji pakei
tė savo nusistatymą? Niekas 
nežino.

bos ministro maršalo Lin i Milwaukee, Wis. — Jung- i Prancūzija, Japon i j a ir 
Piao raštus. Sako, kad Ki-; tinėms valstijoms plečiant j Anglija, ragina Jungtines 

[Valstijas nepanaujinti 
i' Šiaurės Vietnamo bombar- 
; davimų.
į Chicago. — Virš 900 uni- 
. versitetų ir kolegijų profe
sorių ir mokytojų pasiun
tė laišką prezidentui John- 

• šonui, ragindami baigti ką
rą Vietname. Laiško turini 
paskelbė The Greater II- 

sirinkimai protestui prieš linois Area Committee on 
karą. Komitetą sudaro virš Vietnam.
100 žmonių, iš 17-kos vals
tijų. Komitetas paragino 
visus vietinius komitetus Yorko Valstijos kongres- 
prie veiklos, taipgi atsišau- manas B. B. Conable įnešė 
kė į kitas JAV žmonių gru- , Kongrese rezoliuciją, kad 
peš, kurios kovoja už taiką, žuvusių JAV karių Pirma- 
kad padarytų demonstraci- me, Antrame ir Korėjos 
jas masinėmis. karuose vaikams būtų su-

Washingtonas. — Visa teikiamas akademinis 
! e i 1 ė valstybių, jų tarpe : mokslas.

Washingtonas. —“The N. 
York Timeso” kolumnistas 

I James Restonas analizuoja 
! einančius debatus k a r o 
Vietname ir Kinijos klausi
mais.

Jis rašo, kad JAV vy- 
I riausybė ir Pentagonas pa- 
j sidaliję. Militaristai ir ag- 
| resyviai politikieriai stoja 
į už karo plėtimą Vietname 
I ir net už karą prieš Kiniją.

Jie argumentuoja, kad 
i “reikia kirsti Kinijai smū- 
j gi, kol dar ji nėra sutvir- 
i tėjus”. Jie reikalauja pulti 
! Kiniją, sunaikinimui jos in- 
I dustrijos, o ypatingai prie- 
I monių gaminimui atominių 

subma
rine Jie tvirtina, kad kada 
Kinija sutvirtės, tai ji “už
kariaus visą Aziją”, o jau 
tada prieš ją negalės atsi
laikyti Europa ir Ameri
kos valstybės.

Restonas rašo, kad kaip 
kurie iš šių militaristų ir 
politikierių yra skaitę Mao 
Tse-tungo ir Kinijos Gyny-

Ji pa
reiškė, k a d vietnamiečiai 
vi'a pasiryžę ilgam ir sun
kiam karui iki pergalės. 
TSRS pasižadėjo teikti

i jiems daugiau pagalbos.
Washingtonas...— 1966 ! ginklų ir statymui 

metais Jungtinės Valstijos 
skirs $58,800,000,000 milita- 
riniams reikalams.

nijos vadai siekia nualinti ' karą pietryčių Azijoje ir 
Jungtines Valstijas tokiais j didėjant pavojui pasaulinei 
karais, kaip Vietname, ku- Į taikai, National Coordina- 
rių jie laukia ir Lotynų ■ ting Committee to End the 
Amerikoje.

Antra grupė JAV valdi-
• ninku yra nusistatę, kad 
reikia taip kariauti Vietna-

■ me, kad nebūtų į karą 
j įtraukta Kinija. Jie argu- 
: mentuoja, kad jeigu bom- 
i bardavimais negalima par- 
j blokšti Šiaurės Vietnamo, 
1 nugalėti Pietų Vietnamo 
! liaudiečių, tai dar mažiau

■ niją. Jie sako, kad Jungti- 
I nių Valstijų karas prieš Ki- 
| niją iššauktų didelį žmonių 
į pasipiktinimą ne tik Japo
nijoje, Indijoje, Pakistane,

Apie Kanados 
ukrainiečius

Ottawa. —■ Šiais metais 
; Kanados ukrainiečiai ap- 
vaikščioja 75-tas metines 
kai ukrainiečiai pradėjo 

' emigruoti į Kanadą. Dabar 
' Kanadoje yra 500,000 ukra- 
inu kilmės kanadiečiu. 4. . v

Pirmieji ateiviai turėjo

same pasaulyje.
Greitoji ateitis parodys 

- kuri grupė paims viršų 
! Nuo to daug priklausys ii 
' pasaulinės taikos reikalai.

i War in Vietnam nutarė pa- 
I didinti veiklą už taikos rei- 
I kalus..

Kovo 25-26 dienomis vi
sose Jungtinėse Valstijose 
Įvyks demonstracijos ir su-

Washingtonas. — New 
kongres-

N. Yorko Valstijos 
biudžetas

Mergina nušovė 
policininką

Columbus, Ohio. —Maria į Albany, N. Y. — New 
. didelė ir 

turtinga, tai gubernatorius 
myli- į Rockefelleris siekia suda-

; Marei, 16-kos metų mergi- Yorko Valstija 
na, sėdėjo šalimai kelio au- i 
tomobilyje su savo i
muoju R. Huff manu. ! ryti metines įplaukas iš tri-

Policinink a s James P. j jų bilijonų ir 98 milijonų 
Morgan, 33 metų amžiaus, i dolerių. Iš jo skirtų $1,789,- 

i tėvas 5-iu vaikų, atidarė 1000,000 mokslo reikalams, 
duris, drožė vaikinui į gal- i $634,000.000 vieškelių geri- 

• va revolverio kotu, apsvai- nimui ir naujų nutiesimui, 
$550,000,000 sveikatos rei
kalams, o kitus pinigus ki
tiems reikalams.

: Labai blogas 
buvo įsūnis

I

i Belleville, N. J. — Joseph
Cobianchi, 56 metų am-

: žiaus, trijų vaikų tėvas, dar
i pasiėmė sau į įsūnį Edwar-
dą Cleary, 22 metų am- gūsį vaikiną įkišo į automo-
žiaus. bilio* “baksą”, o merginą

Cobianc h i pardavinėjo ; privertė pereiti į savo auto- 
! anglį, susitaupė daug pini- ■ mobili ir ją vežėsi tolyn

Prezidentui padarė 
pastabų

New Yorkas. — Po Va- 
žiuotės streiko pasibaigimo 
atsiliepė ir JAV preziden
tas Johnsonas. Pirmiau
siai jam padarė pastabų 
“The New York Timeso” 
redakcija, kad prezidentas 
streiko metu neveikė jo

1964 metais mirė.
Reiškia, antros didžiau 

siu pasaulio valstybių vai 
džios priešakyje stovės mo- į pakelti daug vargo. Tai bu- 
teris. ■ vo tįRj-į pionieriai. Prieš 75

1,261,600 ! metus Kanada buvo tik be
pradedanti vystytis. Dau
geliui ateiviu teko kirsti 
medžius, plėšti dirvonus ir 
vystyti ūkin i n k a v i m ą. , 
Miestai buvo maži ir tų ne- i baigimui, 
daug, industrija labai pri
mityvi ir maža. Fabrikai
nelabai norėjo samdyti at-Įsakė: Kodėl dabar atsiliepė 
eivius. prezidentas, o streiko metu p0 nedaug, o vėliau ir visus

4.,,1X^9 TZzvJXl -Ur. - T- • • 1 _

Indija užima 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi apie 500,000,000 gyven
tojų.

Cambridge, Mass. — Su- 
I laukęs 85 metų amžiaus mi- 
I re W. A. Seavey, buvęs pro- 
i fesorius Harvardo univer
sitete.

Sausio 14 dieną ir “New 
j York Post” redakciniame

I gų ir $50,000 laikė namo nuo kelio, 
rūsyje.

Augintinis susekė k u r 
yra tie pinigai. Pradžioje

Bet besigrumdamas jis 
išmetė revolveri. Mergina 
jį nutvėrė ir nušovė polici
ninką. £

Teheranas. — Persijos < 
sako valdžia areštavo 55 
asmenis, jų tarpe kelis ge
nerolus. kurie suokalbiavo 
nuversti šako valdžią.

O, tiesa, Anglija turi savo i 
karalienę. Bet visi žino, kad ! 
Elzbietos vieton neįstatė Ang- i 
lijos žmonės. Ji karalienės sos
tą paveldėjo. Antra, ji tikro
sios galios mažai teturi. Ji tu- i 
ri pasitenkinti tuo, kad jai pa- : 
gieda “dieve, gelbėk karalie- I 
nę,“ bei kad darbietis Wilso- ' 
nas prieš ją atsiklaupęs jai j 
ranką Pabučiuoja ir pavadina | «Uetuvai šiemet derHnsi

Yom Majesty. . metaj> Hektaras davė po 16.1

IŠ VISO PASAULIO
Santo Domingą. —pašo-

• ve Leona Bosch, sūnų bu-L- z v

j vusio preziden to J u a n 
i Bosch.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas pripažino, kad 
militaristų tarpe yra suo
kalbininkų, norinčių jį pa
šalinti iš vietos.

tylėjo? Kodėl jis tada nepa
rėmė majorą Lindsay strei
ko reikaluose? Ir kodėl jo 
vadovaujamas Darbo de-1 
partament a s

pasiėmė. Jis nusipirko gerą 
gyvenimo namą, gražiai ap
rengė savo mylimąją, dar 
sėbrams skolino pinigų. Bet 

nepagelbėjo . Cobianchi apsižiūrėjo. Pra- 
sutaikymui streikierių imi- Į nešė policijai. Policija atga
jos su miesto valdžia?

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kas kita su Indira Gandhi. | centnerio grūdų. Tokio der- SOl’ius 
' ' , su p _ - ; ___■____ z:....

didelėmis, plačiomis teisėmis, kainai užvertė grūdais ne tik 
kabinetą ir kolūkių svirnus, bet ir elevato-

Ji yra Indijos premjeras, su
1 • 1 1 1 v • • i •

Ji pasiskirs sau 
kraštą valdys!

Taigi, kas liečia moteris 
valdžioje ir jomis pasitikėji
mą, tai azijiečiai tūkstančiais 
mylių pralenkė europiečius!

liaus dar niekad nebuvo. Kom-

rius...”
Kokia džiugi, kiek daug pa

sakanti žinia!

Maskva. — TSRS profe- 
____ j Petras Kapitsa sa
ko, kad TSRS ir JAV turi 
po 800,000 mokslininkų ty
rimo srityje.

Baisios žinios iš Indonezijos 
supurtė kiekvieną galvojantį 
žmogų. Koks tų reakcionierių 

> išsigimimas, sužvėrėjimas! Net 
prezidento Sukarno apskaičia
vimu, tik bėgiu trijų trumpų 
mėnesių jie išskerdė 87,000 
komunistų ir jų simpatikų.

Kai kas gali pamanyti, kad 
dabar Indonezijos Komunistų 
Partija jau tikrai sunaikinta. 
Bet panašiai su ja reakcinin- 

* kai buvo “susidoroję” ir 1948 
metais. Tačiau ji vėl pakilo— 
dar didesnė, dar stipresnė, net 
su trimis milijonais 
Niekas neabejoja: toji 
vėl pasikartos.

Tuo tarpu mes laisviečiai 
visas savo mintis nukreipiame 
į savo laikraščio reikalus, į 
“Laisvės” dalininkų suvažiavi
mą, kuris beveik jau čia pat. 
Nė nepastebėsime, kaip ateis 
vasario 6-oji. Kuo prie jo 
sisekimo prisidėsime?

San Francisco, Calif. — 
Sulaukus 85 metų amžiaus 
mirė a p y s a k ų rašytoja 
Kathleen Norris. Sakoma, 
kad ji parašius virš 80 apy
sakų.

RYTŲ VOKIETIJOS 
BĖGLIAI

Bona. — Kada Vakarų 
Vokietijos ministerija pa
skelbė, kad ji sutiktų atsi
sakyti Silezijos, Pamario ir 

į R y t ų Prūsijos Lenkijos 
naudai už suvienijimą abie
jų Vokietijų, tai labai supy
ko vokiečiai bėgliai.

Mat, Tarybų armijai žy
giuojant linkui Berly n o, 
hitleriški vokiečiai išbėgo į 
Vakarų Vokietiją.

pa-

tai

narių, 
istorija

iš Vil-Tik šiomis dienomis 
niaus gautame žurnalo “švy
turys” Nr. 22-ame (1965 m.) 
skaitau:

Kai klausaisi žmonių, 
susidaro įspūdis, kad visi Ame
rikos lietuviai pasikėlę spar
nus ateinančią vasarą skristi į 
Lietuvą ir, aplankyti saviš
kius. Lietuvių tautos atplai
šų visos pastangos juos sulai
kyti bus veltui.

Veikiausia jau matėte Uni
on Tours firmos paskelbimą 
(per Joną Grybą), kad šią va
sarą numatomos net trys tu
ristų grupės. Vadinasi, daug 
kam bus proga labai prieina
momis sąlygomis Lietuvą ap- 

1 lankyti.

Jungtines Tautos, N. Y.—
Jungt. Tautų generalinis 
sekretorius U Thantas siū
lo sudaryti Pietų Vietnamo 
koalicinę vyriausybę.

Maskva. — TSRS moks
lininko Sergejaus Korolevo 
palaikų pelelius iškilmingai 
palaidojo Kremliaus sieno
je.

Brighton, Anglija. —Pa
sidavė į ligoninę amerikie
tis filmų rašytojas Arthur 
Miller.

VIETNAME 1,400 
MALŪNSPARNIŲ

Washingtonas. — Genero
las J. Tolson, vienas iš JAV 
karo orlaivyno komandie-- 
rių, sako, kad dabar Jung
tinės Valstijos Vietname 
jau turi 1,400 malūnspar
niu, v

1965 metais jie padarė 
766,000 užpuol i m ų prieš 
liaudiečius. Per tą laiką 
JAV neteko 240 malūn
sparnių.

I vo apie $10,000, o kiti pini- 
; gai jau išleisti.. Cleary yra 
I areštuotas.
i

MIRĖ PAŽANGUS 
PROFESORIUS

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 71 metų amžiaus 
mirė profesorius ir buvęs 
Temle universiteto prezi
dentas Dr. Robertas L. 
Johnsonas.

Savais laikais už pažan
gias mintis reakcininkas 
senatorius Joseph McCar
thy puolė profesorių, kaip 
komunistą.

7,000 JAV SPECIALIŲ 
KARIŲ Į VIETNAMĄ
Saigonas. — Pribuvo virš 

7,000 Jungtinių Valstijų ka
rininkų ir kareivių j Pietų 
Vietnamą. Jie yra išlavinti 
kariauti miškuose ir rais
tuose, specialiai ruošti į 
Vietnamą.

Almeria, Ispanija. — Su
si k ū 1 ė JAV militarinis 
transportas ir žuvo 7 žmo
nės.

Karačis. — Pakistano ' Maskva. — Mongolijos 
prezidentas M. A. Khanas Liaudies Respublikoje su 
pareiškė, kad dės pastangų į L. Brežnevu buvo TSRS 
pravedimui gyveni man j Užsienio ministras A. Gro- 
Taškento konferencijos nu- ' myko ir Gynybos ministras 
tarimu. maršalas R. Malinovskis.

Maskva. — Sibire suras- .
! ta didelis ginklų ir amuni- mo 
cijoš JAV sandėlis. Tai nuo 
1918 metų, kada JAV darė 
intervenciją prieš Sovietų 
respubliką.

Saigonas.—Pietų Vietna-
> militaristų premjeras 

N. Cao Ky sako, kad buvo 
suokalbis nuversti jo val
džią. Jis areštavo apie 20 
karininkų.

Varšuvia.—Lenkijos laik- j Ankara. — Čionai virš 
į raštis “Zycie Warszawy” Į 600 kalinių buvo sukilę pro- 
! rašo, jognegali butinei kai- testuodami, kad jiems ne- 
I bos, kad Rytų Vokietijos davė amnestijos su 20,000 

kitu kaliniu, z c c-
Sukilimą malšinant 3 ka

linius nušovė ir 18 sužeidė.

I kaina Lenkija tartųsi su 
j Vakarų Vokietija sienų rei- 
I kalais.

Washingtonas. — Patyri-Maskva. — 1966 metais
TSRS, išveš daugiau kelei- mai Vietnamo kare paaks- 
vinių automobilių į kitas j tino JAV daugiau gaminti 
šalis. militariniu malūnsparnių.militarinių malūnsparnių.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė vystys veiklos 
programą prieš automobi
liu nelaimes ant vieškeliu, 

v

Washingtonas. — Eilė 
JAV senatorių ir kongres- 
manų reikalauja diskusuo- 
ti Vietnamo karo reikalus.

Palomaras, Ispanija.Karakas, Venezuela. — j Palomaras, Ispanija. — 
Čionai stato pirmąjį 30-ties ' Susikūlus JAV bombone- 
aukštų namą. 1 šiui dingo atominė bomba.
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Kas ką rašo ir sako Trijų žemynų solidarumo Iš Lietuvos
APIE TARYBŲ LIETUVA | 
ANGLIŠKAME ŽURNALE J

Įžymi amerikietė Eliza
beth Moos plačiai keliauja, 

'rašo ir sako kalbas Ame-' 
! rikos žmonėms—kalbas apie 

< 1

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 i §avo kelionę, apie tllOS kraŠ-
United States, per 6 months $5.00 Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50 j ]apRg^i !
Queens Co., per year ......... $10.00
Quens Co., per eix months $5.50

Foreign countries, per year, $12.00 į
Foreign countries, 6 months, $6.50: Ml’S. E. Moose labai pami-j 

Ho Lietuvą, ir kai tik nu-! 
įvyksta į Europą, būtinai 
užsuka į mūsų gimtąją že- ■ 

i mę. Susipažino ir susibičiu-, 
liavo rašytoja-šurnalistė su1 

,■ Kauno miesto majoro pava- į 
'duotoja Janina Narkevičių-!
te, kuri amerikietei daug: 
kuo padeda.

Mėnesiniame žurnale “New | 
| World Review” (praėjusių 
metų gruodžio mėnesio lai
doje) Elizabeth Moos rašo 
ilgą straipsnį apie Lietuvą— 
“Soviet Lithuania: 1965.” Ji 
pasakoja apie didžiulį pro
gresą, daromą Lietuvoje. Gi
ria Lauryną Kapočių, kuris 

i jai daug kuo padeda, kai 
publicistė pasiekia Vilnių.

Tame pačiame žurnale už 
iŠ. m. sausio mėnesį apie Lie
tuvą rašo įžymus rašytojas 

i Phillip Bonosky: “In Social
ius t skamba ant-

Indijos trečiasis ministry 
pirmininkas—Indira Gandhi

JI DAR JAUNA, vos 48 metų, amžiaus moteriške. 
Ji—buvusio pirmojo Indijos ministrų pirmininko Jawar- 
lai Nehru dukra. Indira Gandhi—našlė Feroze Gandhi, 
visiškai neturėjusio jokios giminystės su Mohandu K. 
Gandhi, Indijos “šventuoju”. Ji—graži, maloni moteriš
kė, išsimokslinusi ir politikoje ne pradžiamokslė.

Šiandien Indira Gandhi yra Indijos ministrų pirmi
ninkė. Tai vietai ją paskyrė Indijos Kongreso nariai, ku
rie yra tuo pačiu kartu Indijos parlamento deputatai. 
Kongreso nariai-parlamento deputatai balsavo ir pasi
sakė taip: Indira Gandhi gavo 355 balsus, o jos oponen
tas, Morardži Desajus—169.

Jeigu mes kreipiame didesnio dėmesio į tai, kad In
dijos ministrų pirmininkas šiandien Indira Gandhi, tai 
kreipiame vyriausiai dėl to, kad Indija yra milžiniška 
valstybė su apie 500,000,000 gyventojų. Tiesa, Indijos 
žmonės, jų milžiniška dauguma, skursta, gyvena taip 
biednai, kad net sunku beįsivaizduoti, kaip biednai! 
Miestų gatvėse voliojasi sergantieji; miestų gatvėse dau- list Lithuania 
gelis indusų ir miršta.

Bet tai nėra nei Nehru, nei Šastrio palikimas; tai 
palikimas anglų imperialistų, kurių nelaisvėje per ilgus 
metus Indija buvo. Ilgainiui, kiekvienam turėtų būti aiš
ku, Indija pakils, ir, galimas daiktas, bus viena iš pačių 
galingiausių pasaulyje valstybių. Tarybų Sąjunga deda 
pastangas padėti Indijai “atsistoti ant kojų”.

Bet nemanykite, kad Indijoje viskas eina “kaip 
sviestu patepta” Ne! Ten yra kapitalizmas. Ten dar yra 
daugybė kunigaikščių ir visokių radžiu, skęstančių tur
te. Ten dar yra feodalizmo geras sektorius. Atsilikimas 
civilizacijoje Indijoje jaučiamas visose gyvenimo srityse. 
Priešginiavimas jaučiamas visur. Tai vis dėka imperia
listų, tautų vergėjų.

— 0— . >
KAI INDIJA IŠSIKOVOJO tautinę nepriklausomy

bę, tai, turime suprasti, anglai imperialistai iš ten nesi
traukė taip jau gražiai, nors nudavė, kad jie bus Indijos 
bičiuliai.. Imperialistai padėjo suskaldyti Indikistano že
mę. Jie padėjo suskaldyti, remdamiesi neva “religiniais 
sumetimais”. Kadangi Indikistane buvo daug mahome
tonų tikybos žmonių, tai ta milžiniška šalis buvo per- 
perskelta: sukurtos dvi valstybės: Indijos respublika ir 
Pakistano respublika. Indijai palikta apie (skaičiuojant 
šiuo metu) arti penki šimtai milijonų žmonių, o Pakista- 
nui—apie vienas šimtas milijonų.

Buvo neišspręstas vienos provincijos likimas—Kaš
miro, turtingos provincijos, gražios, kalningos ir derlin
gos žemės. Pakistanas sako, Kašmiras jam priklauso, o 
Indija sako—jai. Ilgai dėl to virė ginčai, ir mes čia neisi
me į gilumą visa tai dėstyti. Užtenka pasakyti, kad per
eitais metais dėl Kašmiro iškilo tarp Indijos ir Pakista
no karas, baisus, žiaurus.

Tik Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Tautų pastangų 
dėka tas karas buvo sulaikytas, bet tikros taikos vis 
nebuvo.

P. Bonoskis praėjusiais 
' metais Lietuvoje praleido 
keletą mėnesiu: u... 
džiagą savo knygai.

i ; . o _ |
“Dabar Lietuvos žmones j

suima puikų derlių. Tai

“Nuoširdžiai sveikinu Jus, 
laikraščio red-kolegiją ir vi
sus redakcijos darbuotojus 
tūkstantojo “Literatūros ir 
meno” numerio išleidimu.

“Literatūra ir menas” per 
dvidešimt savo gyvavimo me
tų atliko didelį lietuvių ta
rybinės literatūros ir meno 
pro pagavimo darbą, visoke
riopai talkininkavo literatū
ros, literatūrinės ir meno kri
tikos vystymuisi, padėjo res
publikos partinei (p’ganizaci- 
jai estetiškai auklėti darbo 
žmones. Mūsų literatūra per

konferencija
Beveik dešimt dienų viso 

pasaulio pažangioji žmoni
ja susidomėjusi sekė Hava
noje — Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos tautų so
lidarumo konferencijos dar-

Daugiau kaip 400 delega
tų iš 93 šalių svarstė klau
simus, jaudinančius kasdien 
šimtus milijonų žmonių. Tai 
— kova prieš imperializmą,

se. “Tautų ir jų vadovų par
eiga, — kalbėjo Kubos pre
zidentas Osvaldas Dortki- 
nas, — teikti reikalingą pa
galbą išsivadavimo judėji
mui Azijoje, Afrikoje ir Lo
tynų Amerikoje.”

Britanijos kolonializmą 
demaskavo mažos salos —

Mūsų žemės ūkis 1965 m.
15į centnerio grūdų vidų- k 

tiniškai iš hektaro prikūlė 
respublikos žemdirbiai. To
kio derliaus Lietuvoje dar 
nebuvo. Grūdų derlius iš\ 
hektaro dvigubai didesnis, 
negu 1958 metais, ir prašo
ka kontrolinius septynme- < 
čio skaičius.

Kas užtikrino gerą der- 
I liu ? Pirmiausia, atkaklus*

i 4

Maurikijaus delegatas. Jis žemdirbių darbas, žemdir-. V 
pareiškė, kad jo liaudis ryz- b kultQros kglimas 99
4-1 I r y t n 1 i rr 4- n y I r n K i i vtingai kovos už tai, kad bu
tų išvyti kolonizatoriai, lik- procentai grūdinių kultūrų 

buvo pasėta veisline sėkla.kolonializmą ir neokolonia- 
į lizmą, už visišką tautų na- 
! cionalinį išsivadavipią. Tai 

karinių bazių svetimose 
• liaudiškumo prin-1 teritorijose likvidavimas, 
rybiniai ieškojimai Yaį — branduolinio karo 
amoni ai icf inin I _ _ v i • • rn •grėsmės pašalinimas. 1 ai, 

pagaliau, trijų žemynų tau
tų antiimperialistinio soli
darumo stiprinimas.

Iš konferencijos tribūnos 
kalbėjo kelios dešimtys de
legatų: iš Tarybų Sąjungos, 
Vietnamo Demokratinės 
Respublikos, Kubos, JAR, 
Ganos, Alžyro, Angolos, Be-! mo organizaciją. O šiai kon- metų derlius nebuvo mažes- 
čualanalendo, Argentinos, 
Japonijos ir daugelio kitų 
šalių. Kalbėtojų tarpe—įžy
mūs valstybių ir visuome
nės veikėjai, nacionalinio iš
sivadavimo judėjimo vado
vai.

Delegatų kalbose buvo pa
brėžta, kad būtina vienyti 
tautų pastangas kovoje prieš 
Amerikos imperializmo ag
resiją Vietname, Dominikos 
Respublikoje ir kitose šaly-

singa idėjine ir menine kryp- i 
timi. Darbštaus ir vieningo ! 
rašytoju kolektyvo nariai sa- ' 
vo kūryboje vadovavosi par- ; 
tiškumo ir 
ei pa i s. Kūr 
vyko, pratęsiant socialistinio 
realizmo tradicijas. Sukurta 
daug brandžiu kūrinių. Ge
riausieji prozos ir poezijos 
kūriniai išėjo toli už respub
likos ribų. Rašytojų kūryba 
pasidarė įvairesnė tiek turi
nio, tiek ir f o r m o s požiū
riais ...”

i KAS TA TAŠKENTO 
'DEKLARACIJA?

Deklaracija, kurią priėmė 
ir pasirašė Indijos ministrų 
pirmininkas Šastris ir Pa
kistano prezidentas Chanas 
Taškento konferen c i j o j e, 
yra ilgoka ir dėl to mes jos 

rinko me-! nespausdin o m e “Laisvėje.” 
Savo O aPie tai, ką Deklaracija 

byloja, ką ji sako, trumpai 
' atpasakojantį raštelį gavo- 
, me iš Lietuvos, štai kaip 
i deklaracijos turinys apibū-i 
■dinamas:

TŪKSTANTASIS 
“LITERATŪROS IR 
MENO” NUMERIS

Vilniuje išeidinėja įdomus 
savaitraštis — “Literatūra 
ir Menas.” Tiii Lietūvos Ra

išy to jų sąjungos organas, 
! kuriame telpa raštai dau- 
igiausia apie literatūrą, dai-1 
ilę ir meną. ;

Š. m. sausio 15 d. Vilnia-' 
ije įvyko rašytojų ir visuo-i 
: meninių darbuotojų pasita-i 
‘ rimas, pasidžiavimas, k a d • 
“Literatūra ir Menas,” pra-, 

i dėjęs eiti prieš 20 metų, da-'

į vaitraščio redakcija apie tąį
I įvykį taip rašo: į

Tūkstantojo “Literatūros ' 

m e no” n u m e r i o iš ė. j i m o 
susi- j

TARYBŲ SĄJUNGA, reikia pasakyti, yra abiejų 
valstybių—Pakistano ir Indijos—bičiulė. Ir premjeras 
A. Kosyginas pasiūlė, net prašė, kad Indijos ir Pakista
no vadovai atvyktų į Tarybinio^ Uzbekistano sostinę Taš
kentą pasitarti ne tik dėl Kašmiro, o ir dėl visų kitų rei
kalų, keliančių tarp tų dviejų valstybių ginčą.

Abidvi šalys paklausė A. Kosygino kvietimo. Į Taš
kentą atvyko Indijos ministrų pirmininkas Šastris, ant
ras Indijos pirmininkas jos istorijoje, —ir Pakistano į 
prezidentas Khanas. ,

Tai buvo istorinė, labai svarbi konferencija, į kurią ' 
visas pasaulis buvo atkreipęs didžiulį dėmesį.

A. Kosyginui tarpininkaujant, patariant, prašant, | 
abiejų šalių vadovai ima ir susitaria: pasisveikina, pasi- ; 
spaudžia rankomis, pradeda šnekėtis kaimyniškai; paga- j 
liau: pasirašoma Taškento deklaracija. Joje abudu va- ' 
dovai pasisako, kad Indija ir Pakistanas nekariaus, kad ! 
ieškos būdų taikiai susitarti, kad Kašmiro klausimą 
spręs pasitarimais, o ne ginklu.

Taškento deklaracija—ne tik Indijos, Pakistano ir | 
Tarybų Sąjungos laimėjimas. Tai laimėjimas viso pašau- į 
Jio taiką mylinčių ir už ją kovojančių žmonių!

Deja, praėjus dviem valandom po Taškento deklara
cijos pasirašymo, Indijos ministrų pirmininkas staiga 
miršta—širdis krūtinėje sustojo plakusi.

Ir po to pasaulyje iškilo toks klausimas. Kas dabar 
bus Taškento deklaracijos gyveniman pravedėju? Prezi
dentas Ajubas Khanas, aišku, griežtai ir atvirai pasisako 
už Taškento deklaracijos realizavimą. O kaip su Indija? 
Kas bus jos vadovas?
<Ir štai nutariama, kad Indijos ministrų pirmininke

ir 
proga Rašytojų klube 
rinko kūrybinių organizacijų į 
atstovai, rašytojai, spaustu- 1 
vės darbuotojai, savaitraščio ' 
redakcinės kolegijos nariai, 
redakcijos kolektyvas. “Lie-; 
teratūros ir meno” vyr. re- j 
daktorius V. Reimeris, atida
rydamas vakarą, trumpai ap-1 
žvelgė savaitraščio nueitą ke- I 
lią, pažymėdamas jo indėlį Į 
bendroje visų kūrybinių or- ' 
ganizacijų veikloje. V. Rei- i 
meris kalbėjo, jog ir ateity
je savaitraštis stengsis būti į 
geru visų kūrybinių darbuo-į 
tojų pagalbininku.

Lietuvos KP Centro 
teto skyriaus vedėjo
duotojas A. Laurinčiukas pa
sveikino “Literatūros ir me
no” k o 1 e k t y v ą LKP CK 
Mokslo ir kultūros bei Pro
pagandos ir agitacijos skyrių 
vardu ir perskaitė LKP CK 
pirmo j o sekretoriaus A. 
Sniečkaus laišką, kuriame 
jis sveikina redakciją, redak
cinę kolegiją 1000-ojo nume
rio išleidimo proga. Laiške 
sakoma:

Komi-
pava-

“Jeigu šis dokumentas tam-! 
pa Indijos ir Pakistano am-j 
žinos draugystės simboliu’’— 
pasakė TSRS Ministrų Tary
bos '

viduotos imperialistų kari- ūkiai u
/ ... . r į ti laukus mėšlu, vis plačiauDemokratija, socializmas „. , x • 1 -i 1 naudojant mineraines tra-ir taika—tai epochos reika- d 

lavimai, tai mūsų bendras 
tiksi:- — pasakė Irako at
stovas. — Mes turime suda
ryti platų frontą žūtbūtinei 
kovai prieš imperializmą.”

Havanos forumas, priė
męs rezoliucijas aktualiau- > kultūros dėka daugelis ūkių 
siais šių dienų klausimais,, nuolat gauna didelį derlių, 
nutarė įkurti vieningą tri- j Antai, Radviliškio rajono' % 
jų žemynų tautų^ solidaru- i “Draugo” kolūkyje — eilę 

ferencijai pažymėti numa- nis, "kaip 30 centnerių iš 
tyta kasmet sausio 3-10 die-! hektaro, o praėjusią vasa- 
nomis rengti tarptautines j rą čia išauginta po 35 cent- 
Azijos, Afrikos ir Lotynų 1 nerius grūdu! Jau ištisi 
Amerikos tautų — solidaru- rajonai — Kėdainių, Kau- 
mo kovoje prieš kolonializ- no> Vilkaviškio, Pasvalio ir 
mą,. neokolonializmą ir im-. ej|ė kitų — gauna iš hek- 
perializmą savaitę. Nutar- įaro p0 20 centnerių grūdų 
ta taip pat 1968 metais Kai- įr jaugiau.
re surengti an t rą j ą trijų Maždaug 100 centnerių 
žemynų solidarumo konfe- mėsos (gyvuoju svoriu) 100 
renciją. , hektaru naudmenų paga-

T. Baranauskienė ’ mįnta 1965 metais Tarybų 
-----  ■ = ; Lietuvos žemės ūkyje. Šis 

skaičius daug ką pasako.
Lietuvos žemdirbiai se- 

1961 m. surašymo duome-, prekių gamyba. Kompanija niai pagarsėjo kaip geri be-

60 šeimų valdo Australiją

šas, ypač granuliuotą su
perfosfatą. Kelti derlingu
mą taip pat padėjo geres
nis žemės įdirbimas, dre- 

| n uotų plotų padidėjimas,
, herbicidai.

Aukštos žemdir b y s t ė s

Pirmininkas A. kosygi- nimis, Australijos gyventa-į “Broken - Chil proprajeto- i konų augintojai. Dabar jie 
nas apie deklaraciją, kuri da- jų skaičius sudarė 10,600,- ri” kontroliuoja plieno lydy-I išmoko auginti mėsai ir 
bar visame pasaulyje žinoma opų žmonių, pramonės įmo- mo pramonę, pradedant ža-1 galvijus. “Paslaptis” — in- 
Taskento de - aracijos vardu.jnių skaičius — 57.8 tūkst., liavos gavyba bei transpor- tensyvus jų šėrimas. Juk

Savaitę laiko tęsėsi Indijos 
ir Pakistano derybos Tašken
te, kurių tikslas buvo tai
kiai sureguliuoti Indijos ir 
Pakistano konfliktą. Ir štai 
sėkmingo darbo rezultatas— 
pasirašyta bendra deklaraci
ja.

D c k a 1 a r a c i j o j e p a ž y m ima, 
kad Indija ii- Pakistanas yra 
tvirtai pasiryžę atstatyti nor
malius ir taikius abiejų šalių 
santykius. Tai gyvy b i š k a i 
svarbu ;
jos šalių 600 milijonų žmo
nių. Indijos ir Pakistano va
dovai susitarė, kad T‘— 
abiejų šalių ginkluotas perso
nalas bus no vėliau j 
1966 m. ’

pramonės darbininkų skai
čius — 1 mik 145 tūkst.
žmonių. A-

. Gamybos koncentrac i j a 
ir kapitalo centralizacija 
Australijos finansų ir pra
monės srityje yra palyginti 

| aukštesnio lygio, negu Ang- šinų gamybą kontroliuoja
1 i j o j e ir JAV-se. Pvz., 20 firmų, iš kurių 6 pagrin- 
JAV yra ne mažiau kaip 14 dinėms tenka maždaug 50% 
tūkst. privačių bankų, o viso į šią pramonės šaką in-

in-
Juk 

tavimu ir baigiant produk- to dėka vieno realizuoto 
cijos gamyba bei pagrindi- Į galvijo vidutinis svoris pa- 
nių gatavų gaminių realiza-' siekė 260 kilogramų. Prieš 
vimu. Šios kompanijos įmo
nėse 1960 metais dirbo 37.8 
tūkst. žmonių.

Vidutinių ir sunkiųjų ma

abiejų didžiųjų Azi- Australijoje — tik 7 bankai, j vestuoto kapitalo.
• i • • v ; , T A T T 1 * 1 * 1i t. y. JAV kiekvienam ban- 

i kui vidutiniškai tenka 12.5 
ersoS tūkst. žmonių, o Australijo- 
kaip Je — t.3 milijono žmonių, 

vasario 25 d. ati- Australijos pramonės kon- 
trauktas į pozicijas, kuriose centracijos lygis vidutiniš- 

> iki 1905 m. rugpiū- j<aį 2 kartus aukštesnis, ne-iki 1905 m. 
ir abi šalys

jos buvo 
čio 3 d., 
mūšių nutraukimo sąlygų.

Nutarta atnaujinti norma
lią abiejų šalių diplomatinių 
misijų veiklą, atkurti ekono
minius, prekybinius ir kultū
rinius ryšius, i 
pat eilę kitų klausimų, iški
lusiu ryšium su buvusiu In
dijos ir Pakistano konfliktu.

Aukšti svečiai iš Indijos ir 
Pakistano nuoširdžiai padė
kojo tarybinei vyriausybei u^ 
konstruktyvų, draugišką ir 
kilnų vaidmenį, organizuo
jant šį susitikimą.

laikysis

1

t
2-3 metus buvo parduoda-k v 
mi dvygubai mažesnio svo- j 
rio buliukai.

Jau 93 procentai prista
tomų į mėsos kombinatus 
galvijų būna geros kondi
cijos. Pardavę geriau įmi- / 
tusius gyvulius, kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai gavo kelis 
milijonus rublių papildomo

Muilo, plovimo priemo
nių, dantų pastos ir kosme
tikos prekių gamyboje 
Australijoje viešpatauja už
sienio kapitalas. Automobi
lių ir naftos perdirbimo 
pramonėje vie špatauja 
Amerikos ir Anglijos kapi
talas. Ypač smarkiai padi
dėjo užsienio kapitalo įveži
mas į Australiją po antrojo 
pasaulinio karo. 1947—1961

Tiiskart respublikos kolū
kių piniginės pajamos, skai
čiuojant vienam hektarui 
žemės ūkio naudmenų, 
viršijo 1958 metų lygį. Šis 
skaičius rodo, kad Lietu
vos žemdirbiai pradėjo 
daug efektingiau naudoti 
žemę.

Šauniai ūkininkauja Kap- 
_ suko rajono “Šešupės,” 

m. laikotarpiu į Australiją j Kauno rajono “Bolševiko” 
buvo įvežta 1381 milijonai i įr eilės kitų kolūkių žem- 
svarų privataus u ž sienio ; dirbiai.

(kapitalo. JAV monopolis', ų < 1955 metais kolūkių pa
stoms kompanijoms Į investicijos Australijoje di- jamos padidėjo labiau, negu 

. bet kuriais kitais metais—•

gu Anglijoje, ir 3 kartus 
aukštesnis, negu JAV-ose.

Australijos ekonom i k ą I 
faktiškai valdo 60 turtingų 
šeimų, kurių kiekvienos ka- 

ne mėžiau 
kaip 1 milijoną svarų. 1962 
metais šių šeimų nariai bu
vo 230 kompanijų direkto
riais; 
priklausė 6 iš 7 privačių I deja spartesniais tempai 
prekybos bankų, 5 iš 7 Hiegu Anglijos. Kasmetinės ■ maždaug 70 milijonų rub- 
s ta. m l)nj d i a u d i o l)e n d i o-l užsienio kapitalo investici-1 lių. Didelę dalį pajamų da- 
vių, visos stambios finansi- jos išaugo nuo 38.4 milijonų j vė padidintos supirkimo.., 
nes Kompanijos, stambios svarų 1947-1948 metais iki kainos kai kuriems žemės 
mažmeninės u n iversalinės 231Y milijono svarų 1960- ūkio produktams, 
parduotuvės, stambios kai-! 1961 metais. 1947-1948 me- .-i . .. . , . .
nakasybos ir kt. pramonės tais Anglijos monopolijų in-1 tūkstančiai hektarų

sausino uždaruoju drenažu 
respu b 1 i k o s melioratoriai 

11965 metais. Metinis pla- 
! nas buvo įvykdytas dar lap
kričio mėnesį. Dabar bend
ras drenuotų dirvų plotas 
Lietuvoje prašoka pusę mi- f 
Ii jono hektarų. Tarybų 
Lietuvoje dirvos sausina- 
njos tokiais tempais, kurie 
dešimtis kartų pralenkia 
šių darbų mastą buržuazi
niais laikais. Visas žemių 
sausinimo išlaidas apmoka 
valstybė E.

A

isspręsti taip pjtalas sudaro

Washingtonas. — JAV 
generolas W. M. Greene, 
komandierius Pietų Korė
joje pasakoja, būk šiaurės 
Korėja traukia jėgas prie 
sienos.

būtų Indira Gandhi, kuri pasižadėjo vykdyti gyveniman 
visus principus, nužymėtus Taškento deklaracijoje.

Indira Gandhi—trečiasis Indijos ministrų pirminin
kas.

Reikia priminti ir tai: Azijos tautos (ne mahometo- 
niškos) moters vaidmenį gyvenime stato labai aukštai. 
Tik neseniai nedidelei Geilono respublikai vadovavo Siri- 
mava Bandaranaike, stojusi už gerus ryšius su Tarybų 
Sąjunga. Indijai, vienai didžiausių pasaulyje valstybių, 
šiandien vadovauja Indira Gandhi, išsilavinusi, politiko
je išsitreniravusi, kultūriška moteriškė.. . ..

įmonės. Be to, daugelis iš I vestuoti kapitaliniai įdėji- 
šių 60 šeimų turi stambias mai sudarė 29.7 min svarų, 
lėšas gyvulininkystės ūkiuo- arba 77% užsienio kapitalo 

įdėjimų, o JAV ir Kanados | 
—6.4 mln. svarų, arba 16%. 
1960-1961 metais šios inves
ticijos sudarė atitinkamai 
—100.3 mln. svarų arba 
46%, ir 86.3 mln., arba 38%. 
Dabar Australijos kasmet 
išleidžiamos lėšos dividen
dams išmokėti viršija naujo 
kapitalo investavimo sumą; 
dėl to mažėjo šalies aukso ir 
užsienio valiutos atsargos.

se.
Visas 60 šeimų vienija 3 

Pagrindinės monopolistinės 
grupės: “Koli n s c h a u s”, 
“Broken-Chil proprajetori” 
ir “Benk of Nju Saus.Uels”, 
iš kurių stipriausia ir agre
syviausia yra antroji.

Labiausiai monopolizuo
tos pramonės šakos Austra
lijoje yra plieno, popieriaus, 
medikamentų ir chemijos
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NAUJI RAŠTAI

Romaną 'Sąmokslas' 
/ perskaičius

1964 m. Vilniaus leidyk
la “Vaga” (seniau vadino
si Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla) išleido ži
nomo Tarybų Lietuvos ra
šyto jo-novelisto Aleksandro 
Gudaičio-Guzevičiaus socio
loginio romano “Sąmoks
las“ pirmąjį tomą. Knyga 
dedikuota keturiems roma
no herojams: Karoliui iPo- 
žėlai, Juozui Greifenberge- 
riui, Kaziui Giedriui ir Ra
polui Čarnui. Kūrinį api
pavidalino ir meniškais rai
žiniais iliustravo dailinin
kas V. Kalinauskas.

Tai didelė 723 pusi, kny
ga, apimanti buržuazinio 
Lietuvos režimo 1923 - 26 
metų periodą, su mažu ak- 
skursu į 1920-23 metus. Au
torius detalingai nagrinėja 
to meto susidariusią Lietu
voje politinę, ekonominę, 
visuomeninę ir kultūrinę 
padėtį po rinkimų į antrą
jį seimą (1923 m.), kai kle
rikalų - krikdemų - kademų 
blokas II-jame seime turė
jo absoliučią daugumą: iš 
78 atstovų kademai turėjo 
40 savo žmonių. Preziden
tas buvo klerikalas A. 
Stulginskis. Opozicija bu
vo silpna ir nevieninga, 
nes darbininkų atstovus, 
kurie buvo išstatyti kandi
datais į Il-ąjį seimą, kleri
kalai areštavo ir kai ku
riuos — be jokiu formalių 
kaltinimų — kalėjime išlai
kė apie tris metus. Darbo 
kuopos, t. v. “kuopininku,” 
byla buvo karo lauko teis
mo nutraukta tik 1926 m., 
kai klerikalai pralaimėjo 
rinkimuose į III-jį seimą. 
Tarp suimtųjų buvo kun. 
Adomauskas, Ignas Gaška, 
buvęs amerikietis Julius 
Daubaras ir daugelis kitų.

Kalėjimai buvo kimšte 
prikimšti politinių kalinių. 
Nė vienas pilietis, eidamas 
vakare gulti, nebuvo tik
ras, kad nakties glūdumo
je neįsibriaus į jo butą po
litinės policijos ar žvalgy
bos govėda ir neįgrūs jo į 
kalėjimo urvą, nesumuš, 
nesužalos...

Koki siauba, koki košma
rą tuomet teko išgyventi 
pažangesniems Lietuvos 
žmonėms, galima matyti 
kad ir šio skundo, kur j 
klerikalu valdomam II-jam 
seimui 1926 m. pateikė po- 
litkalinvs Šulinskas (t. I, 
psl. 713):

“.. .tapau areštuotas Vil
kaviškio policijos ir prista
tytas į 3-čia politinės poli- 
ciijos punktą, kuriame kvo
tos metu to punkto valdi
ninkų (iu buvo virš dešim
ties), dalyvaujant jų virši
ninkui Vėžiui ir sekretoriui 
Astrauskui, buvau muša
mas iki sąmonės netekimo. 
Mušimo priemones vartojo 
šms: išrėdė nuogai, krump
liais braukė šonus ir smil
kinius kumščiomis mušė 
pilvo ląstą ir kaklo gvslas; 
tąsė už plauku ir ausu, par
vertė spardė kojomis ir lau
žė keliais krūtinę, iki pra
dėjo bėgti kraujas iš gerk
lės; mušė per galvą ir vei
dus, iki sutinimo; po to 
buvau elektrizuojamas tris 
kartūs; man buvo įspraudę 
elektros laidus i rankas ir 
tris kartus prie kaklo gyslų. 
Sadistas, kuris laikė mane 
prispaudęs, buvo užsimo
vęs gumines pirštines. Virš- 
minėtas kankinimas truko 
arešto pirmą dieną apie

! tris, o antrą dieną — apie
5 valandas...”

Atrodo, jog Vilkaviškio, 
Šiaulių, Panevėžio, Kauno 

į ir kitų kalėjimu harbara i- 
! žvalgybininkai mokėjo žmo- 
! nes kankinti geriau, negu 
viduramžių vienuoliai ink
vizitoriai! O dar kiek žmo
nių policija nušovė ar mir
timi užkankino?

A. Gudaitis-Guzevičius
i Pirmasis “Sąmokslo to- 
■ mas baigiasi su rinkimais į 
į III-jį seimą, 1926 m. 1965 
I m. to ji pati leidykla išlei

do II-jį aptariamojo roma
no tomą,'dar didesnį už pir
mąjį — 842 pusi. Šis tomas 
traktuoja porinkiminį peri
odą: nuo įsigalėjimo liau- 

' dininku - socialdemokratu c C
valdžios, iki fašistinio per
versmo ir nužudymo ketu
rių darbininkų vadų (K. 
Požėlos, J. Greifenbergerio, 
K. Giedrio ir R. Čarno, 1926 
m. gruodžio 27 d.).

Tapus Lietuvos preziden
tu liaudininkui dr. K. Gri
niui, premjeru M. Šleževi
čiui, vidaus reikalų minist
ru socialdemokratui VI. Po
žėlai. o seimo pirmininku 

j St. Kairiui, — žmonės atsi- 
I kvėpė kiek laisviau. Jie ti
kėjosi daugiau pilietiniu tei
sių. politiniams kaliniams 
amnestijs, sadistinės žval
gybos teroristų pažaboii- 
mo, bažnyčios nuo valsty
bės bei mokyklos atskyri
mo, žemės reformos ivvk- 
dvmo, laisvės snaudos. žo
džio bei susirinkimu, lais
vės uniiu veiklai, civilinės 
metrikacijos įvedimo, kuni
gu savivaHos sulaikvmo ir 
nan. Tačiau ne ilgai jiems 
teko tomis iliuzijomis save 
apgaudinėti. Jie greit pa
matė. kad t. v. liaudininkai 
ir socialdemokratai buvo 
ne ka geresni už ju pirmta
kus klerikalus: jie varžė 
uniiu veikla, nedavė civili
niu teisiu, kunigu bei kitų 
reakcininku savivaliavimo 
nesulaikė. Nauioii valdžia 
vis labiau slė^ė nažangiuo- 
sus veikėjus. Ji gaudė ir ka
lino komunistus bei uniiu 
darbuotoius, o tuo natim 
kartu leido laisvai reikštis 
ir veikti atviriems fašis
tams - rvkštininkams. ku
rie siiokalbiavo pr.’eš “libe
raline” valdžia. Kun. M. 
K rimą vikius, Voldemaras,
Merkis. Smetona, majoras 
Plechavičius, pulk. Griga
liūnas - Glovackis, gen. La
dina ir kiti reakcininkai at
virai ruošė sukilimą. Ke
leto aukšto rango karinin
ku padedami jie savo tikslą 
nasiekė 1 9 2 6 m. gruodžio 
17 d. Jie nuvertė legaliai 
išrinktą žmonių valdžia ir 
pastatė niekeno nerinktą 
Smetonos - Merkio - Volde
maro - Krupavičiaus ir kitų 
sąmokslininku teroris tinę 
diktatūra. Kai kurie jų bu
vo valdžios viršūnėje, o ki-

L ietuviu Darbininku Susi
vienijimas jau Įžengia į 36- 
uosius savo gyvavimo me
tus.

Per 35 metus LDS yra at
likęs milžiniškų darbų savo 
nariu ir visuomenės labui. 
Jis išaugo į finansiniai tvir
tą lietuvių f r a t e r n a 1 i n ę 
organizaciją, į vieną tvir
čiausių fraternalinių orga
nizacijų visoje Amerikoje.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas yra suteikęs sa
vo nariams ir pašalpga- 
viams didžiulę paramą. 
Jis moka 30 procentų padi
dintą pašalpą sergantie
siems už tą patį mokestį. 
Jis teikia dividendus na
riams jau ketvirti metai. 
Jis moka metinius atlygini
mus visiems kuopų finansų 
sekretoriams.

Dabar LDSveda naujiems 
nariams irašvti vajų. Įsira
šymas labai lengvas: kandi
datas užpildo aplikaciją ir 
viskas (medikalinė egzami- 
naciia nereikalinga). Gali
ma irašvti nuo pat gimimo 
dienos iki 60 metu amžiaus. 
Apdraudos ir pašalpos pa
sirinkimas gana geras. Jau
nesnio amžiaus kandidatai, 

• i si rašė i LDS, laipsniškai 
’ 'rali pasikelti apdrauda net 
iki $19,000.

i Kuo galima padėti?
Svarbu, kad LDS galėtų 

! vajuje gauti geroką šklaičiį’ 
! naujų nariu, kad jis galėtų 
I nariu skaičiumi gerokai pa- 
| augti. Tūm kaijJ tik kei
kia visų talkos. I

Šiuo metu LD S išleido 
anglu kalba lapelį' — platu 
paaiškinimą, apie, Sysiyįenį- 
iimą. Jame telpU- visd'Š im' 
formacijos, kokią^'apdraudą 
bei pašalpą galima pasirink- 
%. ■

Si s informacijų 
siuntinėtas tiems LDS na
riams. kuriems siuntinėja
mas LDS orgagas , “Tįes^J 
Aišku, 'ne 
gali pasiekti.-.7 'Todėl' 
ma tu narių, kurie7-gfiįį 
lapelius, tiksliai juos"št$ 
naudoti: patiems sU jais pil
nai susipažinti ir perduoti 
tiems, kurie dar nėra LDS 
nariai, bet galėtų įsirašyki 
Lai visi plačiai susipažįsta 
su LDS.

O tie LDS nariai,'kurie 
negavo informacinių lapelių 
laišku, gali gauti savo kuo
poje, pas finansų sekreto
rių arba kuopos susirinki
me. Norintieji daugiau la
peliu, gali užsisakyti LDS 
Centre.

Kas kitas gali padėti?
Ne visi “Laisvės” skaity

tojai yra LDS nariai, Šimt- 
tai skaitytojų prie LDS »ip

ti stovėjo už kulisų ir diri
gavo.

“Liberalioji” valdžia, ir ją ! 
pakeitusi fašistinė diktatu- I 
ra, be paliovos šaukė, kad i 
Lietuvai gresia pavojus iš 
kairės, kad reikia visaip 
persekioti komunistus, ku
rie dirba “svetimos valsty
bės” naudai, nors patys ge
rai žinojo, jog komunistai 
jokio perversmo neruošė, 
jog jie buvo pasiruošę gin
ti, nors ir netobulą, Gri
niaus - Šleževičiaus valdžią 

i nuo lenkų nilsudskininkų ir 
I savųjų fašistu. Savo spau- 
I doje komunistai rašė (II 
i tom. psl. 670):
į “Draugai darbininkai ir 
I valstiečiai, kareiviai ir vi- 
i sa pažangioji visuomene! 
i Susidariusi chuliganų fašis- 
j tų gauja, pasiremdama sau- 
| jele sau ištikimų karinin
kų... pasiskelbė laikinąja 
karo vyriausybe, pamynė 
konstituciją. . .

... Fašistai sąmoningai 
provokuoja Lietuvos visuo
menę, ypač kariškius, sa
kydami, būk komu n i s t a i 
ruošė sukilimą... Melas! 
Mes, komunistai, anksčiau 
rašėme ir dar kartą pabrė
žiame, kad dabartiniu mo
mentu Lietuvoje revoliuci
nės situacijos nėra ir jokio 
sukilimo neruošėme...

Komunistų partija ir Ko
munistų Jaunimo Sąjunga 
šaukia visus savo narius ir 
prijaučiančius, kariškius ir 
visus Lietuvos gyventojus 
kovon prieš budelių fašistų 
gaują... Karo lauko teis
man sukilėlius fašistus!..”

A. Gudaitis - Guzevičius 
atliko tikrai didelį darbą 
sukurdamas šio romano dų 
tomu. Trečiasis tomas 
patsai prašosi parašomas 
ir reikia tikėti, jog gerbia
masis' autorius nepasigai
lės iėgų dar vienai knygai, 
kurioje būtų nušviesta są
mokslininkų darbas per 14 
metų: nuo 1926 m. pabai
gos. iki 1940 m./kai buvo 
nušluotas diktato r i u s A. 
Smetona ir visa jo gauja!

Skaitant “Sąmokslą” rei
kia atminti, jog tai nėra 
autentiška Lietuvos istori
ja, bet romanas, remtas 
išgyventa epocha. Kuriant 
romaną, autoriui leistina 
naudotis ir savo fantazija: 
kai kur kai ką pabrėžti, kai 
ką padidinti, kai ką suma
žinti, kai kur faktinają tik
rovę taip pakreipti, kad iš
eitų ryškesnis vaizdas. Dėl 
to negalima iš autoriaus 
reikalauti visiško detaliu 
tikslumo ar chronologiško 
iu suregistravimo. A. Gu- 
daičio-Guzevičiaus romanas 
labai įdomus, o skaitant j j 
antrą kartą — darosi dar 
įdomesnis.

“Sąmokslas” nėra pirmas 
aptariamojo autoriaus kū
rinys. Seniau jis išleido ro
mano “Kalvio Ignoto tei
sybė” ir tuo patim pavadi
nimu penkių veiksmų pjesę, 
romaną “Broleliai,” apsa
kymu rinktinę “Tamsioji 
naktelė” ir kt. Linkime 
autoriui sėkmės, ryžto ir ■ 
geros sveikatos? O dabar— 
lauksime ““Sąmokslo” tre
čiojo tomo!

Misilnčius

Washingtonas. —1965 me
tais JAV valdžia garantavįo 
kapitalistu idėlius užsieny
je $3,640,000,000 vertės.

LOS prašo visų talkos
priguli. Yra tokių, kurių 
amžius leidžia į LDS įsira
šyti, bet yra ir tokių, kurie 
jau yra pasiekę virš 60 me
tų amžiaus.

Tačiau, visi gali padėti 
mūsų Susivienijimui gauti 
daugiau, naujų narių. Tie, 
kurių amžius leidžia, gali 
nieko nelaukę įsirašyti. O 
tie, kurių amžius jau nebe
leidžia įsirašyti, gali kitaip 
padėti: pakalbinti tuos, ku
rie galėtų įsirašyti, bet ne
turi tikslių informacijų apie 
LDS. O tokių visuomet ga
lima surasti ir juos infor
muoti, anglišką lapelį jiems 
paduoti ir pakalbinti, kad 
jie įsirašytų. Tik reikia pa
galvoti, apsidairyti, gal kas 
iš jūsų šeimos, jūsų artimų
jų, jūsų draugų dar prie 
LDS nepriguli. Gal turite 
anūku, kuriuos galima būtų 
į LDS įrašyti?

Primename, kad į LDS 
galima įrašyti ir ne lietuv
ius. Mūsų Susivienijime jau 
vra šiek tiek lenku, rusų, 
italų, žydu ir kitokių tautų 
žmonių. Jeigu žinote tokių, 
kurie norėtų įsirašyti, pa
kalbinkite, supažindinkite 
iuos su mūsų Susivienijimu. 
Geriausi LDS vajininkai Ju
lius Neumannas ir Elzbieta 
Galore įrašo daugiausia ne 
lietuvių.

Už naujų narių įrašymą 
LDS moka nemažą atlygi
nimą, v

Prie Seimo ruošiantis
LDŠ Seimas įvyks šių 

1966 metu liepos 8 ir 9 die
nomis Chicagoje. Svarbu, 
kad Seimas būtu visapusiai 
našus, kad jis būtų delega
tais skaitlingas ir tarimais 
naudingas.

Seime bus raportai ir ap
tarimai LDS kuopu veiklos. 
Bus ranortuota, kiek kuri 
kuopa ir kiek kuris vajinin- 
kas vra gavės naujų narių. 
Svarbu, kad visos kuopos 
būtu įsitraukusios vajun. 
Nariai turėtu padėti savo 
kuopoms gauti nauju na
riu. Padėkime savo vajinin- 
bnms. Stokime talkon, kad 
šis vaius būtų visapusiai 
sėkmingas.

Spimas) ivvks garsi o j o i e 
M i VI n s snlėie. Pirmosios šei
minės Hipnas vakare turėsi
mo halių, kuri suruoš ang
liškai kalbančios kuonos. su 
TT-nąins Apskrities komiteto 
ir T,DS Centro pagalba. Šei
minis banketas ivvks šešta
dienio vakare, kaip tik pas
kutinė Seimo sesija UŽsida- 
rvS.
Didžiuių darbų sūkuryje
Prie Seimo ruošiantis su

sidaro labai daug LDS dar
bu. Vasario mėnesi vyks 
Centro Valdybai kandidatų 

“Kol širdis jauna krūtinėj 
apsisukime linksmai“

nominacijos, o balandžio ir 
nuūžės mėn.—Centro Val- 
4vbos rinkimai ir taipgi 
^eimo delegatu rinkimai.

Tuose didžiuosiuose dar
buose visos LDS kuopos tu
pėtu aktyviai dalyvauti. Iš 
anksto tenka planuoti, kaip 
del e o*a tu s i Seimą pasiusti, 
kq.in sukelti tam, tikras pi
nigu sumas, kad delegatus 
nasiusti.

LDS vaius naujiems na
riams irašyti, taipgi tų svar
biųjų darbų dalis, kuri ne
turėtų būti pro pirštus pra
leista. Delegatai turėtų į 
Seimą atsivešti džiuginan
čius raportus iš savo kuopų 
veiklos.

Kaip matome, didiesiems 
darbams atlikti reikalinga 
visu talka. Daugiau infor- 
maciiu galima gauti rašant 
i LDS Centrą. 104-07 102st., 
Ozone Park. N. Y. 11417.

J. Gasiūnas, LDS Prez.

Lietuvos Mokslų akademijai- 
ketvirtis amžiaus

Artėja svarbus įvykis 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos gyvenime — 1966 
metų sausio 16 d. jai su
kanka ketvirtis amžiaus. 
Akademija gimė, praėjus 
maždaug pusmečiui po Ta
rybų valdžios atkūrimo res
publikoje.

Mintį sukurti Lietuvoje 
Mokslų akademiją seniai 
puoselėjo pažangūs moksli
ninkai. Bet visus jų pa
siūlymus atmesdavo buržu
azinės - fašistinės vyriau
sybės vadeivos. Tik atkū
rus Tarybų valdžią, Mokslų 
akademijos organizavimas 
tapo ne tik įmanomas, bet 
ir būtinas. »

Jaunos akademijos pra
dėtus mokslinio tyrimo dar
bus, jos organizu o j a m a s 
priemones nutraukė klas
tingas hitlerinės Vokieti
jos įsiveržimas į Tarybų 
Sąjungą. Okupantų pada
lyti Mokslų, akademijai 
nuostoliai prilygsta dau
giau kaip 110 milijonų rub
lių (1945 metų kursu). Bu
vo sunaikintos ir išgrobs
tytos unikalios vertybės.

Akademija buvo pradėta 
atkurti dar karui nepasi
baigus. Jau per pirmąjį 
pokario penkmetį buvo 
baigta eilė stambių moksli
nių darbų, turėjusių aktu- 
lią reikšmę liaudies ūkiui.

Komunistu partija ir Ta
rybinė vyriausybė nuolat 
pabrėžia, kad būtina spar
čiai spręsti svarbiausias 
šiuolaikinio gamtos mokslo 
problemas, kurios yra pa
grindas technikai, taiko
miesiems mokslams ir ša-' 
lies gamybinėms iėgoms to
liau vvstvti. Respublikos 
Mokslu akademija iau pir
maisiais seutvnmečio me
tais pradėio sparčiai vvs
tvti kai Kurias fizikos A 
m a t e m a t i kos ir gamtos 
mokslų kryptis.

Ynač sparčiais temnais. 
mokslinio t v r i m o darbai 
vvstėsi Fizikos ir matema
tikos institute, kur susikū
rė oriojnaHos tikimvbiu te
orijos kibprnetikos atomu 
ir molekpHu teorinės «nok- 
trnskoniins. nuslaidininkiu 
fizikos kryptis.

Didžiule reikšme, pavyz
džiui turi profesoriaus J. 
Kubiliaus darbu ciklas. Jų 
pagrindu susikūrė nauias 
matematikos mokslu sky
rius, kuris dabar vadina
mas ‘Tikimvbinė skaičių 
teorija.” Tiriant atomu ir 
molekulių teorinę spektro- 
skoniia buvo paruošti nauji 

1 patikslinti k v a n t inio-me- 
chaninio atomu skaičiavimo 
metodai. Šiame institute 
sparčiai buvo vystomi pus
laidininkiu tyrimai. Dideli 
pasiekimai karštų elektro
nu tvrimo srityje (šiems 
darbams vadovauja fizikos- 
matematikos mokslų dak
taras J. Požėla).

Einergetikos ir elektroni
kos institute atlikti dideli 
darbai ir gauti svarbūs re
zultatai, tiriant šilu m o s 
apykaitą skvsčių ir dujų 
sraute, medžiagų savybes 
aukštose temperatūrose.

šį septynmetį buvo žy
miai išvystyti moks 1 i n i a i 
metalų e 1 e k t r o Ii tinio 
išskyrimo tyrimai. Šie 
darbai vykdomi Chemijos 
ir cheminės technologijos 
institute. Čia buvo su
kurti ir n a u j i blizgan
čių dangų technologiniai 

metodai. Dauguma jų 
įdiegta į praktiką. Šioje 
srityje institutas atstovau
ja Tarybų Sąjungai Ekono
minės savitarpio pagalbos 
taryboje.

Botanikos institute greta 
augalų resursų nagrinėji
mo pastaraisiais metais iš
siplėtė eksperimentiniai au
galų fiziologijos, jų ligų 
profilaktikos darbai. Ypač 
sustiprėjo citologiniai ir bi
ocheminiai turtingų balty
mais, amino rūgštimis ir 
vitaminais mikroorganizmų 
tyrimai.

Nemažas darbas, tiriant 
augalų kenkėjus, dirvos 
fauną, moliuskus, vėžius ir 
kitus bestuburius, nuveik
tas Zoologijos ir parazito
logijos institute. Čia ypač 
buvo išvvstyti žuvininkys
tei reikšmingų ežeru hidro
biologiniai ir ichtiologiniai 
tyrinėjimai.

Žymiai išplėtė mokslinį 
darbą Ekonomikos institu
tas. sustiprinęs ryšius su 
praktika, gamyba. Insti
tute paruošta moksliškai 
pagrįsta respublikos gamy
binių jėgų vystvmo ir išdės
tymo perpspektyva, išstu
dijuoti pramonės speciali- 
zavimo ir koope ravimo, 
produkcijos savikainos ma
žinimo ir darbo našumo 
kėlimo eilėje pramonės ša
kų klausimai. Instituto eko
nomistai ištyrė gyvulinin
kystės vystymo, žemės 
ūkio mecha n i z a v i m o ir 

xe 1 e k t r i f i kavimo, žemės 
naudmenų ekonominio įver
tinimo klausimus ir eilę ki
tų problemų.

Stambius apibendrintus 
darbus paruošė Istorijos 
institutas. Ju tarne reikia 
išvardinti pirmuosius tris 
“Lietuvos TSR istorijos” 
tomus! “Lietuviu etnogra
fijos apybraižas.” eile svar
biu istoriniu dokumentu ir 
medžiagų rinkiniu, mono- 

• o-rafiin. nušviečiančių lietu
vių liaudies praeitį.

Sparčiai augo mokslinio 
tvrimo darbu temnai ir Lie
tuviu kalbos ir literatūros 
institute. Per sentvnmetį 
išleisti didžiojo akademinio 
“l ietuviu kalbos žodvno” 
VI ir VII tomai. Nuveiktas 
didelis darbas, normahzuo- 
iant terminologija, paruoš
tas ir išleistas didžiosios 
akademinės “Lietuviu kal
bos gramatikos” pirmasis 
tomas. Išleista eilė mono
grafijų anie žvmiausių lie
tuviu rašytojų kūrybą, 
baigta ruošti keturiu to
mu “Lietuvių literatūros 
istorija.”

Per ketvirti amžiaus 
respublikos Mokslų akade
mija tapo stambiu gamtos 
ir humanitarinių mokslų 
židiniu. Susiklosč i u s i o s 
mokslinio tyrimo darbų 
kryptys, jauni aukštai 
k v a 1 i f i k u oti kolektyvai 
visuose institutuose, nuo- 
]atinio institutų mokslinės- 
laboratorinės bazės stipri
nimas rodo, kad Mokslų 
akademija, peržen g d a m a 
25-erių metų slenkstį ir at
verdama naują savo gyve
nimo puslapį, įneš žymų 
indėli į tarybinio mokslo, 
šalies gamybinių jėgų vys
tymą, į komunizmo staty
ba. L. E.

c-

Londonas. — Konserva- 
tvvai džiaugiasi, kad dar- 
biečių tarpe yrą pasidaliji
mų.

i
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Rojus Mizara

AKIMIRKA' i

(Pabaiga)
Jovaro sveikata silpna, ir nestebėtina: 

poetas eina jau 86-uosius metus. O per 
visą savo gyvenimą sunkiai dirbo; raga
vo daug vargo. Partija ir vyriausybė 
Jovarą aprūpino personaline pensija, ir 
jau seniai jam suteiktas Liaudies rašy
tojo vardas. Liaudis poetą labai gerbia.

Poeto žmona padėjo jam iš lovos at
sikelti. Atsisėdo jis tarp mūsų prie sta
lo ir pradėjome šnekėtis. Skundėsi ne
sveikata, o aš jam pasakojau, kaip pa
žangieji Amerikos lietuviai jį gerbė ir 
tebegerbia, kaip kadaise mūsų chorai 
dažnai ir įspūdingai dainuodavo poeto 
sukurtą revoliucinę dainą — “Nelaukite, 
broliai, kad kas mums padėtų”— kurią 
Mikas Petrauskas apvilko muzika. Sa
kiau, jog ir aš pats tūlus jo eilėraščius 
kadaise South Bostone viešai deklama
vau.

Vizitas nebuvo ilgas — bijojome poeto 
labiau suvarginti. Jis autografavo 
mums savo knygą—“Neliūdėk, berželi”; 
tai poeto kūrinių rinkinys, o taip pat 
smulkūs autobiografiniai bruožai.

Padeklamavo jis mums vieną savo ko
mišką kūrinėlį, o žmona pavaišino vyno 
stikleliu. Ir mes skyrėmės.

Reikėjo skubėti į Ušnėnus.
Ar Jovaras būtų tapęs tuo, kas yra, 

jei prieš daugiau kaip 60 metų nebūtų 
susipažinęs su rašytoja Žemaite ir Povi
lu Višinskiu? Tai klausimas, į kurį sun
ku atsakyti.

Lietuvių kultūros istorija mums bylo
ja, kad P. Višinskis Jovarui padėjo iš
mokti eilėdarą, supažindino7* su kai ku
riais ano meto įžymiais lietuviais rašyto
jais ir veikėjais — šu G. Petkevičaite- 
Bite, su K. Jasiukaičiu. Žemaitė padė
jo Jovarui išsilaisvinti iš religinių pink
lių. Pažintis su V. Kapsuku pastūmėjo 
Jovarą į veiklesnį, drąsesnį visuomeni- 
nį-revoliucinį darbą.

Ir štai mes lekiame lygumomis, pro 
žaliuojančius laukus, link Ušnėnų kaimo, 
kur gyveno poeto Jovaro mokytojai — 
P. Višinskis ir rašytoja Žemaitė.

Ušnėnai šiuo metu yra Kelmės rajo
ne. Ten, kur stovėjo Žemaitės pirkelė, 
dabar pastatytas paminklinis akmuo su 
atitinkamu įrašu. Čia pat stovi namas, 
kuriame kadaise gyveno įžymusis demo
kratinis kultūros piliorius Povilas Vi
šinskis. Čia pat įruoštas ir Žemaitės 
muziejus. Apžiūrėjome, susipažinome.

Staiga matau ūlyčia arkliais važiuo
jančius vyrą su žmona, o greta jų veži
me sėdi mokyklinio amžiaus mergaitė. 
Užkalbinu:

— Kur važiuojate?
— Šieno parvežti,— atsako žmogus, it 

nustebintas mano klausimu.
— Sau ar kolūkiui?
— Žinoma, sau!
— Galima paklausti: kur gyvenate?
— Čia pat, va, — pamojo jis ranka į 

naują, baltuojantį namą.
— Tai jūsų?!
— Taip.
— Bene “kombinuojate”, kad, kolūkie

tis, o tokį puikų namą įsigijote?
—.Ne?—atsako kolūkietis. — Savo 

darbu įsigijome.—• Pas mus kas tik nori, 
tai gali padaryti.

Čia veikia Žemaitės vardo kolūkis ir 
šitie žmonės yra jo nariai.

Na, o kai aš paklausiau kolūkiečių pa
vardžių, atsakė:

— Vladas ir Julė Abromavičiai.

Iš kelionės įspūdžių .

ŠIAULIUOSE
Atsakymas labai suįdomino, kadangi 

prieš arti penkiasdešimt metų aš laik
raščio “Kovos” leidykloje Philadelphijo- 
je kartu su Abromavičium dirbau. Ma
niau, kad ir šitie kolūkiečiai yra kaip 
nors anam Abromavičiui giminingi. Bet 
jie atsakė, kad jokio giminaičio ta pa
varde Amerikoje nėra turėję. O aš ge
rai dabar suprantu, jog mano pažįsta
mas spaustuvininkas Abromavičius bus 
kilęs iš šito paties kaimo, nes rašytoja 
Žemaitė, atmenu, jį gerai pažinojo as
meniškai.

Pasižvalgęs į plačiasias lygumas, sa
kau kolūkiečiui:

— Turėsite puikų derlių, ar ne?
— Visi šiemet pas mus džiaugiasi, — 

atsako žemaitis savo tarme ir klausia: 
— Tai tamstos būsite iš Amerikos?

— Taip.
— Tai pasilikite pas mus.
— Argi žemaičiai dzūkus priimtų? — 

atsisveikindamas Abromavičius juoka
vau.

Ir jie nuvažiavo šieno, kuris, matyt, 
buvo gerai išdžiūvęs, nes oras saulėtas, 
sausas.

O mes sėdome į mašinas ir skubėjome 
kryptimi link Kuršėnų, Šiaulius palikda- 
dami po dešinei.

Kai pasiekėme Kuršėnų Vaikų namus, 
palydovai mus visus tris ten ir paliko. 
Atsisveikindami, šiltai padėkojome mie
liems šiauliečiams už puikią viešnagę ir 
paslaugas.

— Niekad nepamiršime Šiaulių miesto 
ir jūsų svetingumo!— priminiau palydo
vams.

Ir dabar mes jau buvome Kuršėnuose, 
kurie karo metu taip pat buvo baisiai 
sugriauti, bet atsistatė. Buvome Kuršė
nų Vaikų namuose — iš visų pusių ap- 
spisti mažų, linksmų šeimininkų. Dar 
suradau čia keletą auklėtinių, kuriuos 
buvau sutikęs 1959 metais, kai lankiausi 
su pirmąja JAV lietuvių turistų grupe. 
Ievą daugelis vaikučių pažįsta, nes ji čia 
jau trečią kartą; parašė apie juos ir sa
vo knygoje “Jaudinantys susitikimai”. 
Ten pat telpa ir fotonuotraukų, paimtų 
iš šitų Namų, ir kai kurie vaikučiai sa
ve atpažino. Koks džiaugsmas!

Laurynas čia taip pat gerai žinomas, 
pažįstamas svečias.

KALIAUSĖ
Jei žvirbliai apninka
Daržus šeimininkui,
Juos baido aplinkui 

Apdriskus kaliausė.

Jei esi niekam tikęs,
Išgveręs, nevykęs, 
Išgirsi kas sykis:

“Ei, tu kaliausė!“

Vilties nenustoki,
Skvernus atlapoki,
Teik naudą nors tokią, 

Tapęs kaliausė!

Vaura apsigaubęs,
Kai kam būki siaubas, 
žvirbliais baubas, 

šiaudinė kaliausė?

Darže bus saugu,
Kai tu virsi baugu— 
šeimininko draugu, 

Pagarbioji kaliausė

J. Subata

Rojus Mizara svečiuose pas liaudies poetą J. Krikščiūną-Jo varą Šiauliuose.
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YUCAIPOS NAUJIENOS
Mire Julia Žilinskiene
Pabaigoje 1965 metiį už-; 

baigė, gyvenimo dienas visų ! 
mylima senutė arti 95 metų 
amžiaus Julia Žilinskienė.

! Palaidota gruodžio 24 dieną ; „ . . . . . ,
Inglewood Park kapinėse, į 
Inglewoode. Laidotuvėse pa-i ’ 
tarnavo Adolfas Casper, iš

i Los Angeles.

I dėl būsimo LDS Seimo rei- . 
įkalu, tai jie bus apkalbėti 
I vėliau.

Kuopa turi du skyrius: su 
Centru surišti nariai ir lo- 
kaliniai, kurie veikia kaip r1

! veikloje. Tad kaip pagalbi- 
, niai į kuopą įstojo 4 nariai.
Dabar kuopoje per abu sky
rius yra 34 nariai. Kuopa

Laiškas iš Meksikos ji

Senutė Žilinskiene atvyko | tvirta finansiniai, turi apie 
$250 ižde. Susirinkimus lai
ko tik du sykius per metus.
Ateinantis LLD 78 kuopos 

susirinkimas
LLD kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 13 d. Pradžia

i rikoje su tam tikrais rpjka 
lais technikos srityje. Da
bar t r u m p a m laikui esu 
Mexico City. Nežinau, kur

. toliau važiuosiu.
Meksikos Miestas žavus ir 

įdomus. Jis tiek vaizdingas, 
kad abejoju, ar įįstengsiu 
jo vaizdą ryškiai į “Lais
vės” skiltis perkelti. Tačiau 
bandysiu.

Ties Meksikos miestu są- ■ 
smauga, kuri riša Šiaurės ir i 
Pietų Amerikas, yra apie ‘ 
500 mylių plčio. Nuo Mek-

Į šiaurryčius, lyg per blindu 
šukę, matosi lygumos,.

Meksikos žemyno aukštis, 
ant Guatemalos rubežiaus.

į Ameriką pas savo šeimos 
narius, nes ji Kalifornijoje 
turėjo tris sūnus ir vieną 
dukterį, ir veik visą laiką 
gyveno pas vieną ar antrą 
sūnų, ar žentą Yucaipoje. Ji 
išaugino šeimą: tris sūnus 
ir keturias dukteris. Ji mo
kėjo gražiai papasakoti apie 
savo gyvenimo įvykius. Ji 
turėjo gerų ir blogų gyve
nimo sąlygų, nes Lietuvoje

ley Park salėje, prie 7th St. 
Malonėkite visi dalyvauti, o 
po susirinkimo gali atsilan
kyti ir pašaliniai. Girdėjau, 
kad bus užkandžių ii- šiaip 
galėsime pažaisti visą po
pietę. Taipgi nariai ateiki- 

; už

pietuose, siekia 8,000 pėdų, būdama turėjo pergyventi
Šiaurėje, prie Texas zvalsti- du žiaurius karus.
jos, USA, nuslenka iki 4,000, Julia Žilinskienė buvo gi- *—1 v ------- --
pėdų. rIen yra kalnų, kaip mus ir augus Lietuvoje, Ro-į užsimokėti duokles 
kalnas Popocatepetl, 12,000 Kiškio rajone, arba Rokiš- i 1^66 metus.

j pėdų aukščio ir dėvinčių pį0 apylinkėje. Nors ji bu-1 Aplankėme draugus 
,sniego kepure nuolatos. Da- vo sulaukusi gilios senatvės, m . .
| bar neveikiantis Volcan Co- bet dar galėjo save gerai Tarędami porą dienų lais-
lima siekia 13,000 pėdų aukš-. apsižiūrėti, buvo gana tvir- vo. an eme musųči0< & : mielus draugus Juozą ir An-

. . .. ! * 'tanetę Russ, Lagūna Beach.
Meksikos miesto istorijai Mirdama paliko liūdesyje Abu sveiki. Po to nuvyko- n i ni i Ui rv* o i n » i rl r\ i • nn t Vi n i • 11 -i , i 1 .500 mylių plčio. Nuo Mek- siaubinga ir įdomi; bet ne-Įsavo myiįmą dukrelę Stellą ’ me į San Diego aplankyti 

sikos Miesto iki^ Acapulco gi čia ją man rašyti. Ta- Kielpinskienę ir žentą Ale-;draugus Bartnikus; jie la- 
čjau šį tą, išpešiojęs iš en- sūnus Juozą, Kazimierą bai malonūs draugaipoilsio kurorto Pacifiko 

I vandenyno krante—180 my
lių į vakarus, o 200 mylių. į 
rytus, Atlanto vandenyno, 
krante—miestas Vera Cruz.

I Meksikos miestas Cuidad 
ide Mexico randasi 19-oje 
paralelėje ir 99-ame vakarų 
meridiane. Jis randasi vul
kano kraterio klonyje, neto
li nuo ežero Texcoco, kuris 
praeityje užliejo ir net ge
roką dalį dabartinio mies
to plotmės.

(Išskiriant vardą “Meksi
ka,” kuris jau netaip vargi
na lietuvišką tarmę, visus 
kitus pavadinimus, kaip tai, kitokių aztekų pastatų. Tas 
Texcoco, Chapultepec, Te-'parodo, kad aztekai jau čia 
xitli, Tiotihuocon, Huarez ' gyveno labai seniai ir turė- 
ir tam panašiai, rašysiu ' 
taip, kaip rašosi Meksikoje.

ciklopedijos, trumpai sumi
nėsiu.

Sakoma, kad indėnų gen
tis Aztec jau čia gyveno 13- 
ame šimtmetyje. Tačiau yra 
pagrindo manyti, kad s jie 
čia gyveno daug seniau. 
Archeologai atkasa visą ei
lę miestų ir miestelių ir ki
tokių aztekų civilizacijos 
žymių. Piramidė Tiotihuo- 
con, sakoma, didesnė ir se
nesnė už egiptiečių pirami
des. Meksikos Miesto apy
linkėje randasi dar keletas 
ir mažesnių piramidžių ir

jo savo aukštą kultūrą.
Dabartinėje Meksikos

Rašant jų tarme, lietuviškai jyfįest0 plotmėje buk tai bu-
pasidarytų didele marmalie- 
nė.)

Tačiau to klonio žemiau
sia vieta randasi 7,250 pė
du žemiau Meksikos Miesto, 
viena ir ktavirtadalis ang
liškos mylios.

Kurie esate buvę Baltuo
siuose kalnuose New Hamp
shire valstijoje ir buvote 
ant Mt. Washington kalno, 
jums atrodė, kad tai didelis 
aukštis. O Mt. Washington 
viršūnė visu tūkstančiu pė
dų žemiau Meksikos Miesto. 
Tačiau ten gerokai šalta, net 
ir vasarą. Sniegas nutirps
ta tik pačiame vidurvasary
je. O tai yra dėl to, kad 
Mt. Washington daug toliau 
į šiaurę.

Meksikos Miestas tropiko- 
je. viduržiemio temperatūra 
naktimis retai siekia že
miau nei 40 laipsnių Faren- 
heit; o vidurvasarį dieno
mis retai virš 80 laipsnių. 
Čia klimatas mainosi ne 
nuotoliu nuo ekvatoriaus, 
horizontaliai; o vertikaliai, 
aukščiau nuo jūros pavir
šiaus—šalčiau, be drėgmės; 
žemiau paviršiaus— šilčiau, 
daugiau drėgmės; jūros pa
viršiuje karšta ir drėgna.

Meksikos Mieste iškrinta 
lietaus per metus apie 25 co
lius. > Čia liūtis nuo balan
džio mėnesio iki rugsėjo, o 
sausa nuo spalio iki kovo.

Meksikos .Miestas, išski-
I . . • * . '

rian^Šiaurrytinė) dalį, kur

vę 60,000 aztekų gyvenvie
čių ir 300,000 gyventojų. Is
panas Cortez 1521 m. už
puolė aztekus ir sunaikino 
jų miestą ir žinyčias. Vieto
je aztekų saulės dievui ži- 
nyčios jis pastatė katedrą, 
kuri ir dabar tebestovi. Jis 
vartojęs 400,000 aztekų ver
gų ją statydamas.

Gal tai tik gen. Cortezo 
pasigyrimas savo karaliui, 
kad jis su saujele karių tiek 
daug “bedievių” nukovė, 
plėsdamas krikščioniją. Ta
čiau katedra dalinai įrodo 
faktą, —nors dalį teisybės.

Pavargęs. Einu miegot. 
Rytoj į darbą. Vėliau, ir su
sipažinęs su miestu, dau
giau, išsamiau apie jį pa
rašysiu.

Bevardis
Mexico City 
sausio 16 d.

GEN. J. GAVIN PRIEŠ 
KARĄ VIETNAME

Washingtonas. — Pasi
traukęs iš JAV militarinės 
tarnybos ir buvęs Prancū
zijoje JAV ambasadoriumi 
generolas James M. Gavin 

išstojo prieš karą Vietname.
Jis sako, kad JAV siunčia 

ten militarinės jėgas ir eik
voja pinigus be jokio reika
lo.

Tokio. — Japonijos Už
sienio ministras E. Shiina 
išvyko į Maskvą pasitariu

drau- 
ir Petrą Kalifornijoje, vie- gės Julės Paulauskienės. 

;ną dukrelę Brazilijoje ir Gaila, kad jos sveikata ne- .. 
vieną Lietuvoje, i

Senutė Žilinskienė, nors ji; 
buvo religinga, mylėjo su 
visais draugiškai sugyventi,' 
eidavo į visokių pažiūrų 
žmonių susirinkimus ir 
rengimus, taipgi taikiai 
gyveno su savo šeimos 
riais.

Jeigu kam yra reikalas 
sužinoti daugiau informaci- i Juškienė, 
jų apie senutės likimą, a r| Rainardas, finansų sekreto- 
sirgimą, rašykite Mrs. Stel-'ė Mary Kvietkas ir iždi- 
la Kielpinski,. 11823 2nd St., nįnRas J. Valinčauskas iš- 
Yucaipa, Calif. (davė raportus, kurie buvo
Išleidome svečią ir viešnias i vienbalsiai priimti.

Yucaipoje apie 6 savaites! Kuopa nariais ir finansais 
viešėjo dd. J. ir M. Milleriai sustovi neblogai, 
iš Michigano valstijos, o vė-; 
liau lankėsi pora malonių 
viešnių iš Chicagos — Mild- J 
red Friberg ir Albertina Ja- i 
kienė, jos čia praleido apie| 
porą savaičių. Kadangi tu- nemažas būrelis žmonių.^ S. 
rėjome keletą draugiškų su
eigų su įvairiomis vaišėmis, 
tad buvo gera proga pasi
kalbėti su jais. Mildreda 
lankėsi ir San Francisco 
Tarptautinėje Tarybų Są
jungos jaunuolių dailės pa
rodoje, tai ji sugrįžus ne tik 
perdavė įspūdžius iš paro
dos, bet ir atvežė dovanėlių 
— tarybinių vaikučių rank
darbių—ir apdovanojo veik 
visus.

Marytė Radienė surengė 
puikią svečiams išleistuvių 
vakarienę.

Api LDS 38-os kuopos 
susirinkimą

Pradžioje sausio mėn. įvy
ko skaitlingas LDS susirin
kimas Community Klubo 
salėje. Atliktos nominaci
jos į Centro Valdybą ir per
rinkta kuopos valdyba.

Į Centro valdybą nomi
nuoti veik visi dabartinės 
valdybos nariai.

Kuopos valdyba visa vien
balsiai užgirta ta pati: pir
mininkė Adelė Zixiene, fin. 
sekretorius Mykolas Pūkis, 
užrašų sekretorius J. K. Al
vinas, iždininkas Juozas De
mentis.

Nariai pasitenkinę, kad 
LDS yra tvirtas finansiniai 
ir kad nariams jau treti me
tai mokami < dividendai. Kas

duoda jai ramybės, todėl 
1 rengiasi vykti pas savo gi
mines į rytines valstijas.

Alvinas

.... L___

pa-
su-
na-

So. Boston, Mass.
Sausio 15 d. įvyko ALDLD 

2-os kuopos susirinkimas. Jį 
atidarė pirmininkė K. Kaz-

Raštininkas S. *

j Nutarta pasveikinti “Lais-” 
, suvažiavimą su $25.

Po susirinki m o buvo
i “whist” parinkę. Čia buvo

Rainardas pritarkavo bul
vių, o M. Kvietkas ir Žu
kauskienė iškepė skanų ku
gelį ir išvirė kavutės ii* vi
sus pavaišino.

Po to laikė susirinkimą 
Piliečiu Klubas.

Pirmininkė Y. Niaurienė, 
raštininkas A. Kandraška, 
finansų sekretorius Mary 
Kvetkas ir J. Valančaus- 
kas išdavė raportus, ku
rie buvo vienbalsiai priimti. 
Klubo knygų peržiūrėjimo 
komisija — J. Niaura ir E. 
Repšienė — raportavo, kad 
knygos yra vedamos gerai 
ir kad klubas yra gerame 
stovyje nariais ir finansais.

Susirinkimas užsidarė 6:- 
30 vai. vakare. Per pus
ketvirtos valandos buvo at
likti du susirinkimai ir “pa
re.”

Elizabeth Repshis

Romoje buvo padarytas 
toks bandymas: keletui 
žmonių buvo užrištos akys 
ir pasakyta eiti tiesiai. Be
veik visi jie nukrypo kai
rėn. Kodėl? Mat, dešinės, 
stipresnės kojos, žingsnis 
didesnis, negu kairės.

Dešiniarankiškumas be
veik visuomet atitinka deši- 
niarankiškumą. jį kairia
rankių — kai rinkoj as.

r

1 *
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J. Petronis

LAUKIUKAS
(Apsakymas)

Kai aš kur pamatau lau
ką arklį, visados prisimenu

Laukiukas jau buvo senas, 
labai senas arklys. Nuo 
sunkaus darbo jam sustorė
jo kelėnai, braškėdavo 
strėnos, jį kamavo dusulys. 
Nors iš įpročio ir sąžinin
gai stengėsi eiti savo par
eigas, bet kasmet vis leng
vesnius vežimus begalėjo 
pavilkti, kasmet lėtėjo jo 

Toiffu "kiti 1 ristas žingsnis. Iš kitos pu- 
g sės, kuo Laukiukas labiau 

seno, tuo sukalba m e s n i s 
darėsi su vaikais.

Grigelis, matydamas, kad 
ką beišmanėme.: J° ai’klys dėl senatvės vieną 
• ' • už uodegos ' kartą atsisakys tarnauti, 

ir landžio-' nusipirko kumeliuką. Kol 
Laukiukas pabaigs senti, 

Ir 
rei-

neprisiminsi. Iš viso kaimo 
arkliu mes, vaikai, labiau-

V 7 7

šiai tą Laukiuką mylėjome. 
Negalė j o m e jo nemylėti: 
tai buvo pats romiausias, 
pats sukalbamiausias Lep- 
šiškių arklys. < 
arkliai vaikams grasindavo 
dantimis ar užpakalinėmis 
kojomis, tai Laukiukas su j 
savimi mums leisdavo dary- į 
ti viską, 1 
Tad mes jį ii 
tampydavome, 
davome jam po pilvu, ir jo-; 
dinėdavome juo. Būdavo, į £ak'oj°, užaugs šisai, 
išpančiojame Laukiuką, už!st°yes kaip 
karčių nusitvėrę, prisiveda-1 kiant <int kojų, 
me prie kelmo ar akmens,— ;
mat, nuo žemės dar ne-; kumeliukas mito antrą žie- 
įstengdavome užsėsti, — ir : mą, dėl nepaprastai sausos 
sėsdavomės ant jo, dažniau-j vasaros baisiai n e p a ž ė 1 ė 
šiai dviseda. Plodami del-! pievos. Šieno prisipiovė per 
nais per kaklą ar baksnoda-I pusę mažiau, negu papras- 
mi suskirdusiais kulnais į ■ tai.
šonus, ragindavome Laukiu-' menkas. Jeigu pašaras ke- 
ką panešioti po ganyklą, i Jė rūpestį stipriems gaspa- 
Jis risnodavo smulkiu, ly-1 doriamš* tai trigubą rūpestį ; 
giu žingsniuku, tartum bi-• jjs kėlė Grigeliui. Kuo iš-1 
jodamas, kad nuo jo nuga- šerti du arklius? Kol ku-1

i kutiniosios, nuvesk
i zui,—patarė Grigeliui žmo- 
! na. kai jis išdėstė savo nu- i 

, patirtus turguje.
; —Marozui — tai jau ne L 

Gal kaip nors, gal kaip i Laukiuką — Marozui... ką, 
ištempsime šitą žie-itu, Katryn! — griežtai už-.

Paskiau per ištemptą kaklą I AikyaUq Calif 
brūkšt dalgiu, ir po arkliui. LUb HllgtlCb, Vdlll
Numauna odą, suketvirtuo- 
ja ir — į šutintuvą. Maro- 
zo daržinėje visą žiemą tį
sodavo po keletą nugalaby
tų arklių. Viso kaimo ka
tės susirinkdavo ton darži- 
nėn puotauti. Čia jos pus-i 
davo kiek tilpdavo arklie-, 
nos, piaudavosi tarp savęs

Senatoriaus Wayne Morse 
ir prez. Johnsono kalbos
Kaip žinoma, sen. Wayne > 

Morse yra priešingas karui I 
Vietname. Šeštadienį, sau

sio 8 d., senatorius kalbėjo 
Pasadenoje (Galif.) C i v i c j 
Auditoriume (Los Angeles 
priemiestis). 4,500 vietų au-1 

■ ditoriumas kimštinai prisi- 
! pildė “nedakepėlių,” “hūdla-

Nors trys litai būtų la-! mų,” kaip ‘karo krankliai stato Rd. 
bai pravertę, Grigelis atsi- pravardžiuoja karo priešus,; 
sakė parduoti Lau k i u k ą o apie 1,500 ar daugiau sto- į " 
Marozui. Sekantį i 
dienį jis vėl išjojo tą mielą į auditoriumą. 
gyvulėlį į miestą. r~

I odalupiai ir šį kartą į Lau-! 
kinką nežiūrėjo — dairėsi 
stambesnių, o žmogelio, ku-1 
ris anąkart buvo pasiūlęs!
litą, turguje .nebesimatė.! Baltajame name “rink- 
tikriausiai jis jau buvo įsi- & J

lių. Vienam pirkėjui teko 
ne mažiau kaip po dešimtį, 
dvidešimtį galvų. Ir bemaž 
visi pirkėjai — odalupiai. 
Jiems nesvarbu — senas 
arklys ar jaunas, liesas ar 
riebus. Jie žiūri, kad tik 
kuo didesnis būtų griozdas, 
kad kuo didesnė ir sunkes
nė būtų oda. Tačiau ir už 
didžiausius arklius jie te
rn o k ė j o po du litus, o į; dienomis ir naktimis, o apie 
Laukiuką nė žiūrėti nežiū- peles ir galvoti nebenorėjo.; 
rėjo. Kokia ten iš jo oda— 
maža ką didesnė už katino. 
Sustyręs iš šalčio, Grigelis 
prastovėjo turguje iki su
temų, o niekas ir nepriėjo 
pasiteirauti, ko jis su Lau
kiuku stovįs.

Jau buvo besiruošiąs na-1 
mo, kai jį užkalbino kaž
koks apspuręs žmogelis.

—Duosiu litą,—pasiūlė jis

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINISTS
2 AC CHUCKERS

MILLING MACH. OPER.

TOOL & CUTTER GRINDER 

DRILL PRESS OPER.
Permanent positions for qualified 

men to set up and operate from 
blueprints. Liberal Company paid 
benefits. DODGE STEEL CO., 6501 

. DE. 2-2200.
(6-8)

tui ga- vėjo lauke, negalėdami įeiti bilijonai dolerių į Wallstry- 
j i auditoriumą. | £į0 bankus> kaip plaukia iš

lamau^ žymėtina, kad net maža-1 Pietų Amerikos, — tikreny
be priemiestyje keletas bėję, siekiama kolonizuoti 
tūkstančių daugiau tų Vietnamą. Ar jiems tas už- 

i“niekšų” klausėsi senato- mojis pasiseks, tai kitas 
toriaus prieškarinės kalbos, klausimas.

Kalbama apie įgyvendini*

HELP WANTED MALE

MACHINE OPERATORS 
NEEDED

In the following categories:

Grinding Gardner, 1209 Bryants, 
Centerless blanchard, also 
Automatic Screw Machines, 

drill press & Milling machines. 
Will consider qualified trainees, job 
available for 1st & 2nd Shift. Good 
insurance program and 7 paid holi
days, overtime avail. Apply—

RICHARD BROS. PUNCH CO.
4749 Tolbut St. (at Torresdale) 

Philadelphia 26, Pa. (2-8)

BAKER’S HELPER. Experience 
preferred but not necessary. Must 
be reliable. Full time night work. 
Will teach rotating oven. Also PART 
TIME BENCHMAN, week-ends. Day 
work, bagels only. 7555 Haverford 
Ave., TR. 8-8080. (4-8)

Tais metais, kai Grigelio

I pievos. Šieno prisipiovė per 
I iMioo moviau narni nanvac.

Ir šiaudas teužaugo
Jeigu pašaras kė-

tokio,—mažo, reikia — ma- 
1 žiau suės. Parsisamdžiau 
pieninei ledus vežti, na, dar 
sau malkų parsitrauksiu...

—Litą! Už arki i? Gal v *.
tau, žmogau, galva atšalo!..

—O tu manai gausi du? 
Už tokį katiną ir lito per
daug. Žiūrėk, kokie jo ke
liai ! Suvarytas visai.

—Į savo pasižiūrėk! —

... . i .. . v. . tiniu šimtaprocentinių” pi- nią “demokratijos” Vietna-gijęs koki arklel) ir vežiojo liečiį klaus-Psi prez ...........................
pieninėn ledus. Ir vėl Gri
gelis sustyręs prastovėjo iki 
sutemų, ir vėl niekas iš jo 
nenupirko Laukiuko.

COOK. For grill work, night work, 

no Sunday. Fast only apply. Top 

salary for top man. Call VI. 4-9844.

(4-8)

me, kur vietnamietis verčia
mas dirbti 10 valandų per 
parą už 14 centų valandai, 
kuomet amerikiečiui moka
ma tūkstantis dolerių ir 
daugiau mėnesiui — nieko 
sau “demokratija.”

Prakalbas surengė stu
dentų organizacija San 
Gabriel Valley, kurios tikro 
vardo neteko sužinoti. Bū
dinga, kad publikoje vyravo 
pakilęs jaunuolių sentimen- 

! tas ir kovos dvasia prieš 
karą Vietname, prieš laisvių 
slopinimą ir prieš abelną 
užsieninę valdžios politiką.

no karinės kalbos. Jie plo
jo katutes prezidentui pa
reiškus tą nudėvėtą pasaką, 
būk vietnamiečiai nepri
brendę patys valdytis ir kad 
JV nesitrauks iš Vietnamo, 
kol tie vietnamiečiai nepri- 
bręs, o “šimtaprocentinių” 
supratimu, jie niekad nepri-1 
bręs.

Nenuostabu, nes tie kon-' 
i gresmanai ir senatoriai, ku- ■ 
j rie žavėjosi prezidento kai- i 
ba, didžiuma jų išrinkti rne- 

! lagingais prižadais. Jie gy-1 
vena kitokį gyvenimą, negu ; 
tie, kurie klausėsi prieškari- ■ 

! nės sen. Wayne Morse kai-! 
bos. Jų sūneliams nereikia 
užsidėti šautuvą ant pečių ir 
klampoti po Vietnamo rais- 

| tus, laukiant mirties. Jei 
i kuris garbės trokšdamas 

iglaus, gal kam dar bus rei-; ir patenka į armiją, jis “ka- .t ..
iiprask. Kat-1 kalingas. O pas Marozą ! riauja” kokioje nors rasti-i ^a’ JaPoniJa)- 
Širdis nelei- uuvesti — niekaip negalė-; nėję ar kovų užnugaryje. iel(yimi v.taiP" Pa^

i Be to, tie “patriotai,”'būda- į mes uesmes. 
mi turčiais, milijonieriais, I ================= 
turi progų susirišti su karo! 
pabūklų gamintojais ir dau- i 
giau pralobti. Jų tarpe ne
siranda užpildžiusių Paša-, 
denos Civic Auditoriumą,' ivyks vasario 5 d., 2 vai. popiet, sa- 
kuriems karas, vietoje pasi-! lcj7 2219. . pfatt SL . .. .. ’ v1 I Sis susirinkimas yra pirmas siais
pelnyti, nesą vargą ir pra- i metais Tad nariams svarbu jame 
nulti 1 dalyvauti, užsimokėti duokles ir pri-

D . 1 siruošti kultūrinei veiklai šiais me-
į Prezidentas pasigyrė, kad ‘ tais. sekr. p. Paserskis 7-8) 
jis tame konflikte neturi in-!

Daugybėje faktų ir ręiš- tencijų užgrobti svetimų že- 
' ’i žmogaus mių, tačiau yra žinoma, kad ; lds 55 Kuopos Narių Dėmesiui 

. “į Vietnamą investu o j a m a i vasario 2 d.,

CARPENTERS 

Experienced men for Concrete form 

work.
Apply in office.

34th & Currie Ave., Phila., Pa.
(2-8)

mas numovė apynasrį, j>a- 
tręšusiu pavadžiu pririšo 
Laukiuką turguje prie tvo
ros ir sKubiais žingsniais 
nukuprino sau. Sukdamas 

į už kampo, žvilgterėjo atgal 
I—arklys atsigręžęs žiūrėjo 

Maro-! j nueinantį šeimininką ir, 
matyt, laitai stebėjosi jo 
poelgiu.

Grigelis apie pusiaunaktį 
i: be arklio ir be lito parsi- 

: plūkė pėsčias namo.
c 1 —Kai nežinosiu, kas su

1 fziukiuku atsitiko, ne taip 
—Bet Marozas duos tris Jsi.''(!i sollf's? ~ pasiteisi- 

įis už visus vienodai no jis savajai Katrynai. — 
Turguje, pats sakai, i (:.al kas susimylės — pri-

i Laukiuką namo.
ros nenukristų mažieji pa-jmeliukas nesuaugęs, negali-1 
jodžargos. O jeigu kuris ma parduoti Laukiuko. Par-1 
per išdykumą nuriedėdavo duoti kumeliuko irgi neįma- 
ant dagiais nusėto dirvono, noma — Laukiukas baigia įyįjm7is 
Laukiukas tuoj pat susto^ savo dienas... ’
da\ o ir atsigręžęs protingo-, 
mis akimis žiūrėdavo, kas 
būtent įvyks.

mes jam už visą šitą gerą 
padėkotume — pakasytume 
kaklą ir žvaigždę kaktoje. į

nors
• mą,”
i čiau
i noma. Aiškiai matėsi, jog ' litus —
i pašaro stigs. O apie pir-. moka.
i kimą iif kalbos negalėjo bū-! niekas nė klausti neklausia, i
1 ti. Vidna, kas tau parduos —1
i pašarą tokiais nederliaus, iriryn,

1 krizės metais, antra, kuo džia.
įpirksi. Pinigų nėra ir ne-j kaip tėvas, o Marozas—jam 
bus, kad tik mokesčiams ir ' tuoj dalgį po kaklu...
druskai užtektų.. . Marozas — tų pačių Lep-

Ugai sau vienas svarstęs, šiškių ūkininkas, valakinin- 
Grigelis nieko nenutarė.. kas. Jis nenorėjo brolių se- 
Neišmane. kain tokiuo atve- serų atidalinti žeme, išmo- į

I kėjo jiemsy dalis pinigais,1

ištempti buvo neima-

davo savo bėrą kaklą — ir; 
kasykite nors ištisą valan- ( 
dą. Kasomas Laukiukas iš I 
didelio malonumo net ste-! 
nėdavo, o paskiau padėkos 
ženklan savo storomis 
minkštomis lūpomis grabš- 
nodavo kasiusio ranką. To
dėl mūsų rankos nuolat 
dvokdavo arklio prakaitu.

Laukiukas buvo nedidelis, —pagaliau kreipėsi į žmo-; kaklo, 
bet labai dailus arkliukas, na. ■ ~
Jo šonai visada būdavo ap- o pašaro kaip ir nebėra, 
valūs, plaukas blizgėjo, nors
Lepšjškių ganyklos nepasi- Laukiuką parduoti. Klime- j mišką, tašė pavalkams ka-

negaliu.
Mums Laukiukas — jau...

Katryna, žinoma, nepa- 
, gyrė savo geraširdžio vyre- 

Marozas — tu pačiu Lep- j0’ užmetinėjo per
daug. Dare—padare, ką be- 
pa veiksi. Geras jis žmogus,

(Tęsinys 6 pusi.)

Apie dešiniarankius ir 
kairiarankius

Automobiliais veik visur 
važinėjama dešine gatvės 
puse (nepaisant kai kuriui 
išimčių, pavyzdžiui, Angli-!

\ Šaligatviais, 
laiko-

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25-os kuopos susirinkimas ,

SERVICE STATION. 2 men need
ed. Main line. Good working con
ditions. Experienced. State inspec
tion. Light mechanical work. Good 
salary. Pay to match experience and 
ability. Apply LENIO’S GULF— 
Township Line & Earlington Rd.

Ha ver town (6-7)

TRAINEE
Fabricating laboratory glassware. 

Full time.
Energetic and reliable. 
Willing to learn trade. 
Oreland area. 885-0145.

(6-11)

PLUMBERS

Experienced mechanics. Good hourly 
rate, other advantages for right men.

Start immediately.
; Phone 598-7561 for appointment.
1 (6-8)

žymėjo nei žolės gausumu, 
nei jos sultingumu. Lau
kiukas nemėgo daug kimš
ti, bet užtat stengdavosi 
skaniai, sočiai paėsti. Tad 
naktimis jis, netįsodavo ga
nykloje, o nušo kuodavo 
kur nors į palaukes, į papie- 
ves, per tvoras įsibraudavo 
į vasarojaus laukus. Pri- 
siėdęs iki valios, jis vėl par- 
šokuodavo į tą pačią vietą, 
kur iš vakaro jį buvo pa-

Neišmanė, kaip tokiuo atve 
j u pasielgti.

— Ką darysim, Katryn? j tad prisidirbo
. Norėdamas išsisukti

— Dar tik grabnyčios,' nuo antstolio, griebėsi vis- 
’’7 ‘ y1 • i ko, kas pakliūdavo po ran-1

— Ką gi daugiau—teks ka: pirko ir pardavinėjo!.. • . . r
i . . v _ . iv! dešinumas. Iš pirmo žvilgs-mantus ir ve z e juos kaz-i . ,. r . . . , . ., , J r i mo tie faktai kartais atro-;kam i miestą, pagaliau i . .v. . . . , ., - - . • 7 i i do neišaiškinami, o kartaisstvėrėsi auginti bekonus.! - - - - - - - - -
Pastarasis biznis pasirodei , .. , ... .i nepastebime.esąs pats parankiausias ir1 l . . .

i pelningiausias, nes, nežmo-

liukas pavasarį jau bus 
dveigelis, iš lengvo kaip 
nors apsikrapštysi žemelę.

—Toks ten tas mūsų dvei-
gelis. Pakinkysi į plūgą—
patruks iš pirmos dienos... ____  _____  __ ?

— Kad kitaip neišeina.; niškai atpigus arkliams, jie 
Laikysi abu — nė vieno ne- j paršus ėmė šerti arkliena.

' t°?Utedniai’kad jų net doti šalies turtus,

Štai keletas jų. [
Iš 200 labiausiai paplitu- [ 

šių pasaulio kalbų iš esmės'
• • V 1 • — • I

CLEVELAND, OHIO

Musu kuopos susirinkimas įvyks 
, i 

Į milijonai doleriu pramonės ! °- v; club *) v x Avp C Ipvpinnflp
įmonių statybai, kad išnau- i poPik 

UŽ ku- Prašau narius dalyvauti ir 
, 1 ’ U ir ! matyti naują mūsų

T1UOS po metų kitų plauktų 1 vietą. Sekr. J. Petraus

naujoje Vietoje — 
Hali, 12618 Shaw 

Pradžia 4 vai.

TRAINEES. Gayley Wycombe Corp., 
Wycombe, Pa. Southeast of Doyles
town, desires employees, male over 
18, no experience required, to work 
in Textile Mill producing elastic fab
ric. Good chance for advancement. 

Please call 598-3132.
(6-9)

KNITTERS

Experienced on Flat Machines.

Night Shift with Progressive Co.

Call. WA. 5-8021.

‘ (6-8)• pa- 
susirinkimams I.

(6~7) HELP WANTED FEMALE

turėsi. _ [Del tos arklienos Marozu vyrauja rašyba iš kairės į [
Buvo nutarta Laukmką ; vjsas kajmas šlykštėjosi, I dešinę (išskyrus semitus ir| 

parduotL O arkliai, ypacjbet jis nekreipe į tai dėme- kai kurias kitas 
seni, tą žiemą buvo neišpa,- i sj0 — svarbu kuo greičiau Tuo tarpu kalbose, 
sakytai pigus. Seną arklį • • • ....

leidęs šeimininkas. Grige- j bet kuriame turguje galėjai 
nusipirkti pardavęs puska
pį kiaušinių. Mat, dėl pa
šaro stokos kiekvienas sten
gėsi atsikratyti nereikalin
go gyvulio. O pirkti nebu
vo kam. Siautė krizė. Nie
kas ta žiema arkliu darbui 
nepirko, nes nebuvo darbų. 
Jeigu ir pirko, tai tik odai, 
o mokėdavo tiesiog juokus.

Su skaudančia širdimi iš
jojo Grigelis savo Laukiuką I 
į turgų. Ir kaip neskaudės! 
širdies, jei dvidešimt metų 
kartu vargus vargai, pra
kaitą liejai, žemę purenai, 
pastotes atlikinėjai, į sve
čius ir atlaidus važinėjai...
Kito tokio protingo, ištiki-j 
mo gyvulio nei nusipirksi, i 
nei užsiauginsi. Jis tik kal
bėti nemoka, pasakyti nega
li, o supranta viską, viską...

Į turgų buvo sujota ke
liasdešimt įvairaus ūgio, 
įvairaus plauko, daugiausia 
persenusių, išsekusių ark- įį

kitas kalbas), j 
, kurios 

ir pigiau nušerti bekoną. raš0 stulpeliais iš viršaus į
w liui niekad netekdavo ry

tais ieškoti po ganyklas 
Laukiuko — jį visados ras
davo vietoje prisiputusį ir 
saldžiai besnaudžiantį.

Ne tik vaikai, bet ir jo 
šeimininkas Grigelis 

r džiaugėsi Laukiuku. “Auk
sas, ne arklys,” sakydavo 

, jis. Ir tikrai. Laukiukas 
\ * niekad nepavargdavo, vež- 
I davo tiek, kiek jam krau- 
i davo, neturėjo jokio narto. 
I Kuo sunknesnis būdavo ve- 

Į žimas, tuo įnirtingiau Lau- 
4 kiukas jį traukdavo. Jis 

niekados nesustodavo prieš 
kalną, neįklampindavo veži- 

v ' < mo purvyne ar pusnyne.
Nugarą išlenkęs, kelia- 
klupstas, šnopuodamas ir 
seilėdamasis, Laukiukas iš
vilkdavo sunkenybę iš pa
čios klampiausios vietos ir 
tik tada sustodavo atsipūs
ti, kai po kojomis pajus- 
davo kietą žemę.

Kadangi savojo berno prie 
arklių galabijimo Marozas 
privaryti negalėjo, šį darbą 
dirbdavo pats. Būdavo, pa
veda daržinėje po balkiu 
kuiną, užneria jam už kaklo 
vadeles, permeta jas p e r 
balkį ir tempia įsiręžęs.

apačią, stulpeliai dėstomi iš 
dešinės į kairę. !

i
Paprašykite savo pažįs

tamo nupiešti žmogaus vei
do profilį. Tiktai vienas ir 
dvidešimties nupieš jį nosi
mi į dešinę.

Worcester, Mass.
“LAISVES” VAJUI UŽBAIGTI

BANKETAS
Sausio 30 d. 29 Endicott St. i

RENGIA LLD 11 KUOPA
Kviečiame visus “Laisvės” skaitytojus šiame bankete 
dalyvauti. Turėsime apkalbėti “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks vasario 6 d. Taipgi LLD 
nariai, atsilankę į šį banketą, gausite naują knygą.

Pietų pradžia 1 vai. —:— Kaina — $1.50.
RENGĖJAI

BANKETAS IR KONCERTAS 
Šeštad., Sausio-Jaiiuary 29 d. 
314 — 15th Ave., So. St. Petersburg, Fla.

Pietūs 12 vai. Po pietų koncertas.

A

Tallahassee

Birute Ramoškaitė
Sopranas

Žymi solistė, Birutė Ramoškaitė, iš 
miesto (Florida) pirmu kartu dainuos mūsų koloni
joje. Taipgi bus ir vietos Dainos mylėtojai progra
moje su tlinksmomis dainelėmis.

Nepraleiskite šios progos pasiklausyti ir pasi
džiaugti gražiu dainavimu.

— Kviečia Liet. Literatūros Dr-jos 45 kp.

HOUSEKEEPER. Live or sleep in. 
General duties, incl. laundry. Pri
vate room and bath in new doctor's 
home. 3 children. Thurs & Sun. 
off. Good salary. Excellent refer- , 
ences required. Close to Phila. 
Call 1-609-235-4202. (103-110)

HOUSEKEEPER

■ Reliable and pleasant for a Profess- 
j or’s family. Cleaning aj)d laundry.
Monday thru’ Friday, 9 AM to 5:30 
PM. Salary $67 per week. Call MI.

2-7502. 9 College Lane
Haverford, Pa. <6-7)

(2). ex

HOUSEWORK. General, laundry. 
Sleep in. own room and TV. Afr- 
cond. home. Love children 
perienced and references. Excellent
salary and bonus, paid vacation for 
right person. MO. 7-5583.

. (6-7)

CHILD NURSE
Ages 2 and 6 months. 
Competent and reliable. 

Good pay for right person.
Phoqe 828-0877. 

Norristown vicinity.
! (6-7)

male or FEMALE

TELEPHONE INTERVIEWERS.
To conduct market research tele
phone surveys for Nat'l Research 
organization. Part-time assignments 
available both day and evening. Sal.

, $1.75 hr. All work done in our West 
Phila. office. Convenient to Public

1 transportation. Call Personnel. SH. 
8-2015. (6-8)
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Mano nuomone
Skirtingas jaunimo išsiauklėjimas

Dabartinės Lietuvos san
tvarkoj išaugę jaunuoliai, 
išsimokslinę, yra daug daug 
skirtingesni pažiūromis bei 
gyvenimiškumu už mūsiš-

Knygą “Žvilgsnis 
į praeitį” perskaičius

Ir man norisi tarti (keletą 
žodžių opie Rojaus Mizaos 
knygą “Žvilgsnis į praeitį” 
Knygoje Rojus aprašo savo 
gyvenimą nuo jaunystės 
dienų.

Vienas iš geriausių būdų

Socialistinių šalių i Išvyko į Lietuvą

me kaime organizuotai, val
džios padedamos medžia
giškai.

Beje, susitiko manoji žmo
na ir tą jaunuolę, su kuria

kius, amerikiečius tokio patsusirašau; jos apsikeitė su- 
amžiaus, jaunuolius. Čia pa-1 venyrais (man įdavė gražų 
teiksiu bent trejetą ištrau- i lokiuką), pasivaišino, pasi-1 pažinti žmogų, tai perskai- 
kų iš laiškų, rašytų Lietu- į kalbėjo, jaunuolė pasigyrė-' tyti jo atsiminimus, jeigu 
vos jaunuolių. pasidžiaugė, kad baigia šo-l jis juos yra parašęs. Aš jau

Viena aukštaitė, apie 21 ferių mokyklą ir dabar jau! seniai pažįstu Mizarą, bet 
metų amžiaus, antroji vos turinti savo profesijoj dar-1 kada perskaičiau jo atsimi- 

■ vairuoja sunkvežimį i nimų knygą, tai dabar jįdešimties metukų (kapse), bą — vairuoja sunkvežimį i nimų knygą, tai dabar j 
Jų laiškus, mano nuomone,'savajame rajono mieste Jr • pažįstu nuo vaikystės die 
verta padiskusuoti.

Pirmoji atsako grubiai sa
vo pusseserei “biblijos stu- i moksleivės laiškas skamba 
dentei.” buvusiai keletą me- ve kaip: 
tų misijoniere-apaštale Pie
tų Amerikoje, o ta “misi jo- i 
mere pirmiau buvo rašiusi mokyklą.. Mokykloje aš tri-1 kaimo 
Lietuvon giminėms ir pata- mestra užbaigiau penketais. Įmokvti 
rusi nesiskųsti sunkumais. Mūsu klasėje trimestrą už- ( Buvo jau daraktorius, n 11 Ir mo i on oiicio n i • - m -i- • v J

šiuo darbu labai patenkinta, i nu.
Deši m t m e t ė s jaunuolė- ( R°JUS 1 a^° sav9 atsimini- 

I muose, kad nuo jaunų die
nų mylėjo ir turėjo didelį 
patraukimą lietuviškai gar- 

“Mes visi sveiki. Tėvelis i sįaį skaityti. Jis dar būda- 
. i ir mama dirba. Aš einu į i mas vaikezu jau pradėjo 

vaikus lietuviškai | Ii 
rašyti ir

! Tarėmės N. Y. valstijos 
konstitucijos reikalu
Sausio 19 d. buvo sušauk

tas pasitarimas New Yorko 
į valstijos konstitucijos klau- 
I simu. Kaip LDS preziden
tas, buvau pakviestas tame ^elektrotechnikos i 
! pasitarime dalyvauti. Susi
' rinko į Overseas Press klu- ' laikotarpį padidėjo 16 kar- 
bą, esantį 40 gatvėje, New : tų, įvairios aparatūros >—23 
Yorke, apie 60 spaudos ir įkartus.
kai kurių organizacijų at-

i stovu.
Įžanginę k a Ibą pasakė

'konstitucijai taisyti piliečių
komiteto pirmininkas Ho- 

i ward J. Samuels. Jis nuro-

i stitucija tebėra toji pati, 
kuri buvo priimta 1894 m. 
Tuo metu N. Y. valstijoje 

' gyveno 6 milijo’nai žmonių, 
o dabar jau 17 mil. Pasau-

I lis progresvvėjo, 
' žymiai pasikeitė,

: Pirmasis sniegas
Apie ketverius metus tar-1 Praėjusj šeštadienį Niu- 

navęs Jungtinėse Tautose,' jorko mieste iškrito pirma- 
Petras Archipovas su šei- sis šios žiemos sniegas. Sek
ma praėjusį šeštadienį grį- imadienj sniegas keitėsi į 
žo į Lietuvą. Jungtinėse dietų, tai gatves gerokai su
gautose P. Archipovas bu- ledino — : 
vo vertėjas. Be lietuvių kal
bos, P. Archipovas puikiai i 
valdo rusų ir anglų kalbas, šoras nėra šaltas.

Archipovai gyveno pir
miau ir dabar žada gyventi 

; Vengrijos mašinų garny-1 Vilniuje.
i bos pramonėje dirba apie | 
31% visų pramonės darbuo-1 

:tojų; šios pramonės šakosi 
lyginamasis svoris bendro-j 

i joje pramonės produkcijoje j 
siekia 17%.

Bulgarijoje 1964 metais [
I chemijos ir metalurgijos ! .
J pramonės produkcijos ga- \ k°nd°nas. — Vasai m 14 
mvbos padidėjimas sudarė I s}ls^rei^uos golezin- 
31%, o šiais metais vien tik kelieciai. 
naujų gamybinių pajėgumui 

. dėka šių pramonės šakų ga-

gamyba
Vengrijos mašinų gamy

bos pramonės produkcijos 
apimtis 1949—1964 m. lai
kotarpiu padidėjo 4 kartus;

ir ryšių 
priemenių gamyba per šį

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjunga ragina su
šaukti TSRS ir JAV kos
monautu suvažiavimą tai
kos reikalais.

f .

r

slidoka mašinomis V 
važiuoti. *' i

Tačiau, bendrai imant,

o tik melstis į aukščiausiajį bajgė Teresėlė ir aš.
visagali ir jis, dievas, ju Ii-i ....

aukštaitė “ne pėsčia,” ir ji naujametinę eglutę. Prie ________ ____
pusseserei - studentei atsako ; eglutės mes vaidinome. Aš . tuvininko darbą. Tas .....
atvirai, aiškiai: ' buvau senis Šaltis. Taip pat kįaį davėsi Rojui, nes prisi-

jaš lankau ir muzikos mo-
“Miela sesute, atleisk^ už kvk]a< Pasibaigus metams, 

atvirumą. Tai kur tas J u su ,kaį ]ankau muzikos mo- 
dievas-visagalis buvo didžio- kvk]a< visi mokiniu tėveliai, 
jo karo laiku, kai vokiečiai- isuc|ėio ; ' % * * * _ ‘
okupantai šaudė mūsų tė-: iškėlė mums balių. Prieš ba-

Į Ameriką Rojus atvažia-
kima išspręs, pataisys. Bet' ^es mokykloje suruoseme vęs nusisprendė būti laik-

raštininku, išmokti spaus-
; sun-

ėjo trankytis iš vie nos 
spaustuvės į kitą, iš miesto 

“ i miestą, ir net i kitą valsti- 
. L ją. Tuo kartu Rojus norė- 

po penkis rublius^ ir j0 rašytojumi, kalbėto- 

vus, brolius, tik už tai, kad pų mes davėme koncertą, o
tvp-Hn 7 v’nk,%i ’: n0 koncerto balia,v %0 m e • Miką Petrauską.’ Abu”dirbo 

kad juos išvežtu į Vokieti-; BaijavOjo ir tėveliai, 
ia sunkiems darbams?.
Turtą iš mūs vertingesnį iš- O c^ar gavau laišką 
grobstė, o išbėgdami ir mū-1 nuo ^vOs sp^erčs ilgą ilgą, 
sų trobesius sudegino, ubą- n_e^ aštuonių puslapių. (Ga- 
gais mus paliko. Ir už tą I lėtu m užpildyti visą laikras- 
Jūsų dievo “gerumą” mesl^° skiltį.) Ir yra visko įdo- 
iam turime melstis, dėkoti, j %aus tame laiške ^skaityti, 
kad jis mūs ašarų nematė... 1 
Ne, niekados!”

Tokį laišką man teko skai-

Nepiliečiams - svarbu!
Kaip kas metai, taip ir 

šiemet, visi JAV gyveną ne- 
piliečiai privalo pranešti 
valdžiai savo gyvenamuo
sius adresus. Jei to dar ne
padarėte, tai būtinai pada

lykite: nueikite į bet kurį 
JAV pašto skyrių (Post 
Office), ten gausite reika
lingas korteles; jas išpildy- 
kite ir jmeskite į pašto bak- 
są (Mail Box). Asmenys, 

' to nepadarę, gali būti bau- 
! džiami.

Amerika 
taipgi ir ....... ............

smarkiais mybos apimtis padidės 40% 
šuoliais pažengė pirmvn, o 
konstitucija tebėra toji pa- ;piadės veikti 52 nauji che- 
ti, visai nusenusi, kai kurie mi jos ir metalurgijos objek- 
skyriai visai nebetinka, ki- įak

Įvairiuose šalies rajonuose

Johannesburgas. — Pietų
Afrikos respublikoje yra 
didelė stoka lietaus.

į LLD1 kuopos nariamsv
Susirinkimas įvyks sau- 

! šio 31 d., 7:30 vakaro, Lais
vės salėje. Turime keletą 
svarbių klausimų spręsti. 

, Visi nariai būtinai daly- 
| vaukite. Valdyba

Jungtinės Tautos, N. Y.—
Kanados delegatas siūlo, 

kad erdvių užkariavimo 
reikalais būtų padaryta 
tarptautinė sutartis.

I ti trukdo progresą.
i Toliau aiškino, kad kon- i
Istitucinė konvencija įvyks 
1967 m. balandžio mėnesi, o 
delegatų rinkimai bus 
1966 metų lapkričio 2 d.

Kas svarbiausia, kaip Sa
muels nurodė, kad piliečiai 
būtų pilnai susidomėję kon- 

; meno srityje—vaidino ope- i stitucijos_ taisymo svarba, 
retes ir dainavo. Mizarai p<ad jie būtų is anksto susi- 
yra garbė, kad jis net dai- pažine su taisomais skv- 
navo Metropolitan operoje, i j jais^ ir kad rinkimu metu 
Rojus ilgai negalėjo pasi
rinkti: ar būti daininin
ku, ar rašytojumi. kalbėto- 
jumi, tai yra. politiniu vei
kėju. Kaip dabar žinome. i • V-* A , Y • i • • “

\ jumi ir dainininku. Jis il
gai mokėsi dainavimo pas

' i Nors ta jauna šoferė man
Į asmeniškai nenažistama, bet
rašo kaip kokia žurnalistė- • tai Ro jus patapo politiniai 
korespondentė. Pabandykim; kultūriniu veikėju ir knygų

tvti. atsiųsta^ mary gerai pa- narašyt laišką 8 puslapių ir į rašytoju.
žistamiems žmonėms, mas- 
pethiečiams. Aš, žinoma, 
pa veli jus, rašė jos dėdei, pa
rašiau laišką tai “pussese
rei” Lietuvon, net paginda
mas ia už toki svietišką, tei
singa išsireiškimą. Ir dar, 
ta pačia proga, užklausiau 
tos jaunuolės, kaip ii žiūrin
ti i tnnq išbėgėlius kartu su 
vokiečiais - naciais, ir kodėl 
linai pasiliko, n nebėgo i 
Vakarus.” “nėr beržyną į 
Berivnn.” Tada ta jauna 
mnteriškpjtė man atsakė ii-! 
goku. keturių nuslaniu laiš-1 
ku. o pradžioje laiško dar 
pora posmu eilėraščio sudė
jo. Ve kaip:
. . . .Mano veidą prausia

Darganos ir vėjai. j
O mylėt išmokė
Gėlės ir daina.

Mėnesienos naktys, 
Tarp beržų baltųjų, 
Tėviškėlės kloniuos
Laimės man gana. . . 1

Su pasigailėjimu parašė 
anie išbėgėlius lietuvius Vo
kietijon, o dabar išsibasčiu- 
sius po visas Amerika s. O 
jinai mylėtų atvažiuot Ame
rikon, Niujorkan, kokiom

d a r nematytam - nepažįsta
mam asmeniui! Pasirodo, ir eitį” skaitydamas jo atsimi- 
ląiškams rašyti reikalingas 
talentas!

Knygoje “Žvilgsnis į pra

LAURIUKAS

Beliko vienas dvei- 
Reikia kuo rūpes- 
jį prižiūrėti, kad

nieko jam neprikiši. Tie
siog nė . bartis nesinori...

Rytą 
anksti, 
giukas. 
tingiau
pavasarį būtų galima ban
dyti įkabinti į plūgą. Bet 
vos išėjęs į kiemą ir žvilg
terėjęs tvarto pusėn, Grige-

—Katryn!—suriko jis.— 
Katryn, tu tik pažiūrėk!

Ištempė ją basn i r č i a į 
kiemą.

—Tu tik pažiūrėk, Kat
ryn !

Prie tvarto durų stovėjo 
Laukiukas. Ant jo kaklo 
kadaravo galelis nutrauk
to pavadžio. Gyvulys be jo
kio pykčio ar pagiežos žvel
gė j savo šeimininkus.

—Tu mano brangiausias,
dviem savaitėm, pasižiūrėt _ Vos nepravirko prišokęs 

i va o wn o 4-1 r 4- nnrrn ■ • t y • 1 • 1 •

nimus. kada jis gyveno Phi- 
ladelphijoje, tai ir aš prisi
menu ten mano gyvenimą. 
Atsimenu ir Kurkuli. kuris 
savais laikais buvo “Kovos” 
administratorius. Man ro
dosi. kad Kurkulis p ė r 
aukštai save statė, buvo ne
labai sukalbamas.

Aš iš Kalifornijos j Phi
ladelphia atvy k a u 1915 
metais ir-gvvenau iki 1920. 

Tada tenykštės I L D ir so
cialistų kuopas ruošdavo iš
važiavimus i Fairmont Par
ką. Sutraukdavo daug žmo
nių. Rengėjai ruošdavo 

| ivairių sportinių saviveik
los žaidimu, kaip tai suval
kiečių ir žemaičių virvės 
traukimą, bėgimo lenkty
nes, per virvę šokimą ir ki
tokių.

Kartą per virve Kurkuliš 
ir aš buvome lygiomis, tai 
turėjome pakartoti. Man 
pavyko ir antrą karta sėk
mingai virvę peršokti, o 
Kurkuliui ne. Jis tada net 
pyktelėjo ant manes. Pata
riu visiems perskaityti R. 
Mizaros veikalą “Žvilgsnis 

praeitį”.1

1964 metai, palyginus su
1963 metais, Kubos žemės 
ūkio bendroji -produkcija 
nadidėio 5%. galvijų skai-

riais ir kad rinkimu metu 
į išrinktu tam darbui tinka- 
I mus delegatus. Prisibijoma, 
i kad konstitucijos taisymas 
nebūtų vienos kurios parti
jos kontrolėje, kad jis būtų 

i nepartinis. Tuomet pertvar
kyta konstitucija būtų vi
siems piliečiams naudinges
nė.

Samuels ir kiti komiteto 
nariai nusiskundė piliečiu 
pasyvumu tam klausimui. 
Kad ir šis labai svarbus su
sirinkimas turėjo būti kur

I kas skaitlingesnis. daugiau“!" 
i spaudos ir organizacijų at-1 
I stovu būtų susipažinę su 
■ kbmiteto veikla ir konstitu- 
i cijos taisymu. Jis buvo žy
miai mažesnis, negu tikėta
si- . ImiPiliečiai turėtu žinoti sa
vo pareigas. Kai bus dele
gatų rinkimas, tuomet vi
siems svarbu rinkimuose 
dalyvauti. O no konvenci
jos, kai bus delegatų užgir- 
ta nauja konstitucija, tuo
met bus perduota visiems 
piliečiams referendumu nu
balsuoti. 1968 metų sausio 
1 d. pertaisyta konstitucija 
ieina galion.

Prašoma visu konstitu
cijos taisvmo klausimą iš
kelti ir diskusuoti spaudo
je ir visose organizacijose^

Visi dalyviai buvo pavai
šinti.

J. Gasiūnas

dangoraižiu, pamatyt savo 
mamos broli, dėde ir pusse
serę buv. misijonierę.

O kai praeitą vasarą ma
no žmona buvo Lietuvoje, 
Dainų šventėj, tad Vilniuj 
turėjo progų susitikti dau
gelį. dabartinio augimo 
jaunuolių. Žmona ir sako: 
dabartinio jaunimo nepaly
ginsi su mūs laikų — prieš 
trisdešimt metų —jaunimu. 
Dabartinis išaugęs jauni
mas kultūringas, išsimoks- 

Ilinęs, turėjęs progų pasiekt 
mokslo ir heturingųįų šei
mų ir net “užkampių” kai
mų jaunimas. Saviveiklinin
kų grupės veikia kiekviena-

nrie Laukiuko Grigelis. — 
Parėjai, parėjai tiesiai na
mo!

Laukiukas tyliai “nusi
juokė” ir pradėjo savo ap
šarmojusi snuki švelniai 
trinti į šeimininko petį.

— Tegu jau pasilieka, — 
tarė Grigelienė vyrui. — 
Nuodėmė būtų tokį gyvulį 
žudyti. Retai kur žmogų 
tokį ištikimą, rasi. Išsišer- 
sim kaip nors, nors kūlymu 
iš balos, nors šiaudais iš 
pirties stogo...

Ir taip mes, mažieji, tu
rėjome progos dar vieną 
vasarą džiaugtis tauriuoju 
Laukiuku.

J. Stanelis

ŠVEICARIJA VARŽYS 
ATEIVIŲ ATVYKIMĄ
Ženeva. — Šveicarijos 

vyriausybė sumažins iš kitų 
šalių ateivių įsileidimą dar
bams ir apsigyvenimui.

n Šveicarija turi 6,000,000 
gyventojų, o svetimšalių 
jau yra 721,000, duagiau- 
siai italų.

New Yorkas. — Atplau
kė North German Lloyd 
laivas “Europa”. Jis pir
miau priklausė švedams 
vadinosi “Kungsholm”.

ir

IDS 1 kuopos nariams
Svarbus LDS 1 kuopos 

susirinkimas įvyks vasario 
1 d., Laisvės sa’ėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Tame susirinkime turė
sime nominuoti kandidatus 
į LDS Centro Valdybą.

Kuopos finansų sekreto
rius A. Gilman atvyks į sa
lę 6 vai. vakaro.* Ateikite 
anksčiau—galėsite pasimo- 
kėti duokles.

Kuopos Valdyba

S1M i čius viršijo 6mln.; jautie- 
i nos 1964 metais buvo paga- 
| minta 258.7 tūkst. tonų 
(1963 metais — 221. 7 tūkst.

■ t.), paukštienos — 40 tūkst. 
t. (1963 metais —34.7 tūkst. 
t.), pieno —223.9 tūkst. tt- 
nų ((1963 metais — 217.4 
tūkst. t), kiaušinių—297 

; milijonus vnt. (1963 metais 
— 190 milijonų).

i Daugiau kaip į Jugoslavi
jos eksporto tenka socialis- 
i tinėms šalims, o jos impor-} 
i tas iš šių šalių sudaro apie 1 
;30% viso importo. Prekių' 
; apyvarta su socialistinėmis1 
į šalimis 1964 metais sudarė . 
daugiau kaip 200 milijardų 
dinarų ir :l< viršijo 1963 m. 

j lygį. Stambiausias Jugosla- 
i vijos prekybinis partneris— 
^Tarybų Sąjunga (65 mlrd.
dinarų), toliau seka VDR, 
Čekoslovakija, Ven g r i j a, 
Lenkija, Rumunija, Bulga
rija.

1951—1964 m. laikotarpiu 
VDR (Rvtų Vokietijos) me
talo apd i r b i m o įmonės 
daugiau kaip 5 kartus padi
dino savo gamybą. Jų gami
niai dabar sudaro apie 40% 
visos respublikos pramonės 
produkcijos. Pvz., lengvųjų 
automobilių gamybal950 — 
1964 m. laikotarpiu padidė
jo nuo 7 tūkst. iki 93 tūkst., 
keleivinių vagonų —nuo 0.4 
tūkst. iki 1.1 tūkst. i

Vokietijos d e mokratinė 
Respublika—vienas iš stam
biausių gamybos priemonių 
tiekėjų; maždaug 30% visos 
mašinų gamybos ir metalo 
apdirbimo pramonės pro- 
dukc i j o s eksportuojama. 
Atskirose šakose šis rodik
lis dar aukštesnis; poligra
finių įrengimų gamyboje, jis 
sudaro 70%, laivų statyboje 
—80%.

i New Yorkas.
1 Harmer galerija pardavė 12 ! 
centų pašto ženklelį, kuris 
buvo išleistas JAV 1961 me
tais, ir gavo $15,000.

New Yorkas. — Mirė ar
tistas Landes Lewitin.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Iš anksto pasimoškime juose dalyvauti

Įvyks Sekmadienį

Vasario 6 February
Suvažiavimas prasidės 10 yal. ryto

Vakariene bus duodama 5 vai. vakare

Suvažiavimas ir banketas bus

“LAISVES” SALĖJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Vakarienės kaina $3.50
“L.” bendrovės dalininkams pietų užkandžiai 

bus duodami nemokamai

Kviečiame dalininkus dalyvauti konvencijoje ir ban
kete. Taipgi kviečiame brooklyniečius ir iš apylinkės at
silankyti į banketą. Bhą gera vakarienė ir bus malonių 
pasimatymų su svečiais iŠ toliau.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

) t
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PRA NEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

“Laisvės” Direktoriams 
Esate kviečiami būtinai pribūti | 
posčdį Šio mėnesio 31-os dienos 
vakarą. Tai bus paskutinis prieš 
dalininku suvažiavimą posėdis.

.EGIPTAS PADIDINO 
SUEZ KANALĄ

Kairas. — Per 10 pasta
rųjų metų Suezo kanalas 
dvigu b a i praplatintas ir 
daug pagilintas. Tik per 
2 paskutinius metus Egip

tas jį pagilino nuo 35 iki 58 
pėdų.

1965 metais kanalu pra
plaukė šeši dideli naftolai- 
viai, jų tarpe “Vestalis”, 
53,000 tonų įtalpos.

Tokio. — Netrukus tarpe 
Maskvos ir Tokio skrajos 
tarybiniai lėktuvai.

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
A

Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE

t k




