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i

Washingtonas. — Jungti- 
tinių Valstijų vyriausybė 
nesutinka priimti Jungtinių 

mi- Tauntų generalinio sekre- 
ręs generolas Vincas Vitkaus- toriaus U Thanto pasiūly- 
kas suvaidino mūsų tautos is- mo tai’tis Vietnamo reika-
torijoje didžiulį vaidmenį. Jis 
buvo vienas taurių lietuvių 
tautos patriotų, kurie 1940 
metais griežtai ir atvirai pa
sisakė prieš visa, kas sena, už 
viską, kas nauja — už socia
listinę Lietuvą.

Atsiminkime, V. Vitkauskas 
tuomet buvo Lietuvos (buržu
azinės) ginkluotųjų jėgų va
dovas.

Generolui Vitkauskui teko 
garbė įvesti į Vilnių kariuo
menės dalinius, kai Tarybų 
Sąjunga grąžino Lietuvai se-• 
nil ją sostinę.

^Birželio mėnesio dienomis 
generolas Vitkauskas išstojo 
prieš fašistinį režimą, atvirai1 
pasisakydamas, kad jis eina 
su liaudimi, iš kurios pats ki
lęs.

Kairas.—Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidentas 
Nasseris pareiškė, kad ara
bų valstybės susitars ir ben
drai veiks atsakydamos į 
Vakarų Vokietijos grasini
mus.

Jis sakė, kad jeigu va

Būdamas Lietuvoje, turėjau 
garbę du kartu su šiuo tauriu 
vyru susitikti — Kaune ir Vil
niuje. įdomių dalykų jis pa- 
pąsakojo iš anų laikų.

Generolas, beje, rašė savo 
atsiminimus: kai kurie sky
riai tilpo “švyturo” žurnale. 
Labai įdomūs! Reikia manyti, 
kad atsiminimai neužilgo bus 
išleisti knyga.

Na, o pats Vincas tegu ilsi
si ramiai puošniose Petrašiū
nų kapinėse!

Skaitau Vilniaus “Tiesoje”, 
kad Lietuvoje jau sudaryta 
(jtdelė komisija Tarybų Lietu
ms 25-ųjų metinių minėjimui 
pluošti ir iškilmėms surengti. 

• Komisijon įeina daug žymių 
žmonių, parinktų iš visokių 
profesijų, visokių sluogsnių 
bei organizacijų.

“Kovoje už Lietuvos liaudies 
laisvę, už Tarybų valdžią gim
tajame krašte,” skaitome pa
reiškime, “dalyvavo tūkstan
čiai žinomų ir nežinomų did
vyrių. Daugelis jų paaukojo 
gyvybę. . .”

Tie didvyriai bus atitinka
mai pagerbti.

Pati sukaktis, pats čiuku
ras bus liepos mėnesį, bet jau 
dabar tenka prie viso to ruoš
tis : organizuoti paskaitas, 
pranešimus, pašnekesius apie 
sukaktį, sako atsišaukimas.

lais. JAV vyriausybė svars
to, kokių dar priemonių Į 
imtis, kad priverstų Šiaurės 
Vietnamą susilaikyti nuo 
paramos partizanams.

Saigonas. — “New York 
Times’o” korespondentas 
praneša, kad Pietų Vietna
mo Liaudies frontas (par
tizanai) per radiją pareiš
kė: “Jungtinių Valstijų 
imperialistai, iškeldami mū-

! sų šalin marininkus, tikisi 
| priversti mus pasiduoti. Jie 

• i klysta. Jeigu mums teks 
kariauti už mūsų laisvę 10 
ar 20 metų, tai mes vis tiek 
kariausime ir laimėsime... 
Jeigu į mūsų šalį bus iškel
ta 100,000 arba 200,000 JAV 
agresyvių jėgų vyrų, tai 
mes visvien laimėsime.”

Budistų religiniai vadai 
atsisako remti dabartinę 
Pietų Vietnamo militaristų 
valdžią.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė pareiškė Jungti
nėms Valstijoms, kad jei
gu jos nesitars, bet pavers 
Vietnamo karą į didelį ka
rą, tai negaus nuo prancū
zų pagalbos.

New Yorkas.—“The New 
York Times” kovo 7 dieną, 
redakciniame rašė, kad ne
paisant, -kiek JAV bombar-

duos Šiaurės Vietnamą, Pie
tų Vietname karas eis, nes 
jį veda tos šalies žemdir
biai. Dienraštis tvirtai lai
kosi už sureguliavimą Viet
namo reikalų susitarimais, 
kol dar nėra per vėlu.

Maskva. — Tarybų Sąjun-! . . ~
gos vyriausybės žinių agen-1 karų vokiečiai suteiks Izra- 
tūra TASS pareiškė, kad eliui 200 naujų tankų, tai 
Jungtinės Valstijos, iškel- arabų valstybės tiek pat įsi- 
damos marininkus į Vietna- gys; jeigu Vakarai daugiau 
mą, sulaužė Ženevos sutar- ginkluos Izraeli, tai tada ir 
tį iš 1954 metų ir “plečia! arabų valstybės daugiau 
kara Indokinijoje.” j ginkluosis.

Washingtonas. — “L E.! Kairas. — Rytų Vokieti- 
Stone’s Weekly” iš kovo 8! ja suteikė Jungtinei Ara- 
dienos išspausdino atsaky- į bų Respublikai $100,000,000 
mą į JAV “White Paper” į kredito industrijos plėtimui, 
argumentus. “Weekly” ra- j 
šo, kad tvirtinimai, T 
Šiaurės Vietnamas ginkluo
ja Pietų Vietnamo partiza
nus, neturi pagrindo. JAV 
“White Paper” nurodo, kad 
per trejus metus iš parti
zanų atimta 7,500 ginklų, 
ir jų tarpe tik 179 ginklai 
buvo komunistinių šalių ga
mybos. o kiti—amerikiniai. 
“White Paper” kaltina, būk 
buvo suimta 100,000 ’ ki
niškų patronų kulkosvai
džiams, bet tos amunicijos 
keturiems kulkosvaidžiams 
užtektų tik 40-čiai minučių.

Aišku, kad partizanai 
ginkluojasi amerikoniškais 
ginklais, atimtais iš Pietų 
Vietnamo valdžios, o daž
nai iš jos kareivių, perėju
sių pas partizanus ir atsi
nešusių su savimi ginklų ir 
amunicijos.

IŠ VISO PASAULIO
Phonpenhas. — Kambo

džos princas Sihanouk as, 
kaip praneša Associated 
Press žinių agentūra, sako, 
kad Jungtinės Valstijos 
Pietryčių Azijoje neteko 
pasitikėjimo.

šiemet, beje, sukaks 20 me
tų, kai hitlerine Vokietija bu
vo sumušta, kai fašistiniai ge
nerolai besąlyginiai pasidavė, 
kai karas Europoje, o vėliau

Tai milžiniškos reikšmės ju
biliejus, ir jį tenka panaudoti 
vyriausiai tam, kad pasaulinė 
taika būtų sustiprinta.

Pnomphenhas. — Čionai 
pasibaigė Kambodžos, Lao
so ir Šiaurės Vietnamo vals
tybių konferencija. Joje da
lyvavo ir Pietų Vietnamo 
partizanų atstovai. Kon
ferencija reikalauja, kad 
JAV atšauktų savo milita- 
rines jėgas.

Smagu, kad mūsų angliškai 
skaitančioji visuomenė, beje, 
šiemet gaus įdomią anglų kal
bą knygą — “Lithuania—Past 
and Present”. Ji turėtų būti 
gatava dar prieš gegužės mė
nesį.

Padėkit, gerieji žmonės, ją 
išleisti I

Baisūs dalykai dedasi Ala- 
bamoje: kovojančius už teisę 
balsuoti negrus tos valstijos 
milicija (state troopers), mie
stų policija ir iš gatvių pa
rinkti apginkluoti mušeikos 

^buožėmis daužo, ašarinėmis 
Ambona is šeria, bizūnais čai-

Nekreipia dėmesio rasisti
niai smogikai į tai, kas tu esi, 
iupdaa ag baltas : į ei tik rei-

Alabamos valstijoje labai 
žiauriai puola negrus

Selma, Ala.—Tūkstančiai kelią. Negrai sustojo, 
negrų .kovo 3 dieną palai-1 simeldė ir grįžo atgal, 
dojo Jimmį Lee Jacksoną,1 vadas dr. King sakė,
26 metų amžiaus, kurį po-; maršavimas bus panaujin-

Beirutas. — Irako respub
lika atšaukė savo ambasa
dorių iš Vakarų Vokietijos.

Damaskas. — Per valandą 
U' 
pasienio sargai šaudėsi iš negrU eisenoje, 
tankų ir kanuolių. Kovo 7 dieną šimtai neg-

pa- 
Ju 

kad

■ pusę Sirijos ir Izraelio licininkas mirtinai peršovė i tas.

Rabatas. - Maroko ka- maršavo * Montgomery
ralius Hassanas II pareiš
kė, kad jis nevyks į Vaka
rų Vokietiją, į kurią buvo 
pasižadėjęs.

Kairas.—Visos 13 arabiš
kų valstyybių laikysis vie
ningai prieš Vakarų Vokie
tiją, jeigu ji užmegs diplo
matinius ryšius su Izraeliu- 
mi.

būk| NUKĖLĖ KOMUNISTŲ 
PARTIJOS TEISMĄ

New Yorkas. — “The 
Worker” iš kovo 9 dienos 
patalpino komunistų veikė
jo Gus Hali pareiškimą. 
Hali sako, kad JAV vyriau
sybė, kaltindama JAV Ko
munistų partiją ir neturė
dama įrodymų, teismą nu
kėlė iš kovo 15 dienos į spa
lio 11 dieną? ,.->

Paryžius. — JAV Valsty
bės sekretorius D. Ruskas 
ragino NATO narius, kad 
jie prisidėtų prie “sulaiky
mo komunistų agresijos 
pietryčių Azijoje.’” 

į Bet NATO nariai šaltai 
j nusistatę prieš Rusko pozi
ciją.

Havana. — Kubos res
publika padovanojo Šiaurės 
Vietnamo respublikai 10,- 
000 t. cukraus. Kubos prem
jeras Kastro pareiškė, kad 
tai bus didelė pagalba Šiau
rės Vietnamo respublikai.

kalauji negrams teisės būsi
miems rinkimams užsiregis-

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas atidėjo
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truoti, tau jau negeras, tave s&vo vizitą 1 Lotynų Ame- 
reikia daužyti.

Gi federalinė valdžia nieko 
nedaro žmonėms apginti.

John Lewis, vienas 
kovotojų prieš rasistus, 
sakė:

—Nesuprantu, kodėl 
dentas Johnsonas gali 
kariuomenę į Vietnamą, j 
Kongo, į Afriką, bet negali 
pasiųsti kariuomenes j Seimą, 
Alabamos valstijoje. ..

Ne tik John Lewisas to ne
gali suprasti—milijonai ir ki
tų amerikiečių taip pat galvo
ja, kaip jis.

“Kuo visa tai baigsis?” ne 
vienas šiandien klausia. “Ar 
rasistai žmogžudžiai, organi
zuojami Alabamos gubernato
riaus^ nebus suvaldyti h a”

negrų 
andai

prezi- 
siųsti

rikos šalis. Sakoma, kad 
1965 metais nėra vilties, kad 
jis lankysis ir Tarybų Są
jungoje.

New Delhi. — Tarybų 
Sąjunga prisiuntė Indijai 
dvylika mūšio “Mig-21” lėk
tuvų, kuriuos 1964 metais 
buvo pažadėjus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas kreipėsi į 
Kongresą, kad sutvirtintų 
įstatymus kovai prieš kri- 
minalystes. Per 25 metus 
mūsų šalyje dvigubai pa
daugėjo kriminaliniai pra
sikaltimai.

TARYBŲ SĄJUNGĄ
IR ITALIJA

Roma. — Tarybų Sąjun
gos ambasadorius Semionas 
Kozyrevas informavo Itali
jos vyriausybę, kad Jungti
nių Valstijų marininkų iš
kėlimas į Vietnamą laužo 
Ženevos sutartį ir sudaro 
taikai pavojų. Kartu 
klausė Italijos valdžią, 
ji mano.

jis 
ką

Miręs prieš 5 metus 
surastas gyvas

Newcastle’ ,Wyo. — 1960 
metų liepos 17 dieną Tom- 
h a n o c k upės pakraštyje 
surasti N. H. Briggs’o dra
bužiai ir valtelė. Buvo ma
nyta, kad jis upėje prigėrė, 
nes buvo nuėjęs ten narsty
tis.

Po to jo žmona iš apdrau- 
dos kompanijos išsikolekta- 
vo $12,000 ir ištekėjo už ki
to vyro.

Dabar apdraudos kompa
nijos advokatai surado,^kad 
N. H. Briggs nenuskendo, 
bet kitur gyveno po vardu 
K. Atkins, o dabar šioje sri
tyje gyvena kaip galvijų 
ganytojas.

PRIEŠ MARININKŲ 
IŠKĖLIMĄ

Londonas. — Kinija 
Šiaurės Vietnamas protes
tuoja, kad JAV, iškeldamos 
marininkus į Pietų Vietna
mą, sulaužė 1954 metų Že
nevos sutartį.

Italijoje komunistų dien
raštis “L’Unita” rašo, kad 
Vietnamo srityje karo pa
vojus pasiekė aukščiausią 
laipsnį.

Anglų darbietis Konni 
Zilliacus pareiškė: “Tai at
vira Jungtinių Valstijų in
tervencija.”

ir

VARGSTA VIETNAMO 
PABĖGĖLIAI

Saigonas. — Pietų Viet
namo šiaurinėse provincijo
se, kurios yra netoli Šiau
rės Vietnamo, jau yra apie 
70,000 pabėgėlių. Žmonės 
pabėgo iŠ kitų provincijų, 
kur eina karas prieš parti
zanus. Dabar mūšiai pa
dažnėjo ir šiose provincijo
se*

Slaptai nužudė 
hitlerininką

Montevideo, Urugvajus.— 
Telefonu policija gavo ži
nią, kad apar t m e n t e yra 
nužudytas hitlerininkas 
Herbertas Cukurs (Cukrs). 
Kada policija nuvyko, tai 
rado jį negyvą su sudaužy
ta galva.

H. Cukurs buvo kaltina
mas Number go teisme, 
kad jis atsakingas už nu
žudymą 32,000 žmonių Ry
goje, Latvijoje, daugumoje 
žydų tautybės.

Bet jis 1964 metais su 
savo šeima atvyko į Brazi
liją ir gyveno'kaip “politi
nis pabėgėlis,” o vėliau per
sikėlė gyventi į Urugvajų.

SATELITAI SKRENDA 
LINKUI MARSO

Londonas. — Anglų astro
nomai aiškiai girdi iš Ta
rybų Sąjungos satelito 
“Zond-2” atsiliepimus; jis 
skrenda linkui Marso.

Vasario 17 dieną satelitas 
“Zond-2” buvo iššautas. 
Taipgi JAV satelitas “Mari- 
ner-4” yra iššautas linkui 
Marso. Jie abu skrenda ta 
kryptimi. Manoma, kad vi
durvasaryje jie bus Marso 
srityje ir trauks jo paveiks
lus.

PO 20 METŲ SUĖMĖ 
NACIŲ SĖBRĄ

Maskva. — Dienraš t i s 
“Krasnaja Zvezda” rašo, 
kad hitlerininkų pakalikas, 
kuris su jais bendradarbia
vo. per 20 metų slapstėsi rū
syje (skiepe). Jis turėjo 
ginklą ir peilį. Suimamas 
priešinosi ir sužeidė du mi
licininkus. Suimtasis yra 
Raimondas Melderis.

imestą protestuodami prieš 
varžymą registracijų 
miems balsavimams, 
šimtai policininkų ir 

I tijos milicininkų juos 
riai užpuolė.
mis, mėtė gazo 
Apie 70 negrų buvo sužeis-!• 
ta, 17 guli ligoninėje.

New Yorkas.—“New York 
Times” savo redakciniame 
šį negrų užpuolimą pavadi
no “Kruvinuoju sekmadie
niu” (BloodySunday). Dien
raštis reikalauja, kad 
Jungtinių Valstijų federa
linė vyriausybė imtųsi žy
gių suvaldyti rasistus.

Roy Wilkins, negrą naci
onalinės organizacijos 
NAAPC generalinis sekre
torius, pasiuntė JAV pre
zidentui Johnsonui telegra
mą, reikalaudamas pasiųsti 

i federalinę armiją į Alaba- 
i mos valstija, nes kitaip ten 
i gali prasidėti rasinės riau
šės.

Selina, Ala. — Kovo 9 d. 
apie 2,500 žmonių, jų tar
pe 500 baltųjų, maršavo 
link Montgomery. Šeimoje 
šimtai .policininkų ir vals
tijos milicininkų pastojo

būsi- 
Keli

vals- 
žiau-1

Kada po to trys balti ku
nigai, kurie buvo atvykę iš 
šiaurinių valstijų, nuėjo į 
valgyklą, tai balti šovinistai 
juos užpuolė ir labai su
mušė.

Detroitas. — Kovo 9 die-
Mušė" hzdo-'na čia virš 10’000 ne^ ir 

‘ bombas ^tųjų demonstravo ir rei-
kalavo miesto majorą, kad 

Į jis protestuotų prieš pietie
čiu terorą, v

New Yorkas.—čionai de
monstravo daugiau kaip 800 

! žmonių, protestuodami prieš 
baltųjų terorą Alabamos

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas išleido ' 
pareiškimą Alabamos rei
kalais. Jis sako, kad JAV 
federalinė vyriausybė darys 
žygių, kad įstatymų keliu 
priverstų pietiečius . skaity-, 
tis su Konstitucija.

• Washingtonas. —r Vienuo
likoje pietinių valstijų'tik 
dalis negrų dalyvauja bal
savimuose. Jiems ten daro 
visokiu kliūčių.c c

1964 metais tose valstijo
se balsavo 2,164,200 negrų, 
o dar galinčių balsuoti 2,- 
853,000 negalėjo dalyvauti, 
tai yra didesnė pusė galin
čių balsuoti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Bona. — Vakarų Vokieti

joje yra 51,000 vyrų Ang
lijos armijos. Anglija skun
džiasi, kad tas ją finansiš
kai apsunkina, nes tos ar
mijos užlaikymas per metus 
pareikalauja $250,000,000.

Dabai; Vakarų Vokietijos 
vyriausybė pasisakė, kad ji 
prisidės prie anglų armijos 
užlaikymo.

Londonas. — Pagal 1954 
metų Ženevos konferenci
jos nutarimą Šiaurės Viet
name yra tarptautinė ko
misija, ją sudaro Indijos, 
Kanados ir Lenkijos atsto
vai.

Lenkijos ir Indijos atsto
vai kaltina Jungtines Vals
tijas už Šiaurės Vietnamo 
bombardavimus.

Londonas. — Virš 50 dar- 
biečių, parlamento narių, 
reikalauja, kad Anglijos 
valdžia pasisakytų prieš 
JAV Šiaurės Vietnamo 
bombardavimus.

New Delri.—Keralos pro
vincijoje įvyko seimelio 
rinkimai. Komunistai 
mėjo 40 deputatų iš

lai-
133

va-Bągdadas. — Kurdų 
dai numato, kad pavasarį 
vėl prasidės karas su Irako 
valdžia.

Dallas, Texas.—Jack Ru
by advokatai reikalauja 
jam naujo teismo, nes jis 
būk yra protiniai nesveikas. 
Teisėjas Joe B. Brown pa
tvarkė, kad būtų tyrinėtas 
jo protas. Kaip žinia, Jack 
Ruby Dallaso kalėjime nu
šovė Lee Oswaldą, įtartą 
prezidento Kenedžio nužu
dyto ją,v ir yra nuteistas 
mirti.

Maskva. — Kovo 5 dieną 
“Pravda” rašė: “Jungtinių 
Valstijų bombonešiai ir vėl 
bombardavo Šiaurės Viet
namo respubliką... Skiriasi 
JAV prezidento žodžiai nuo 
darbų... Prezidentas daž
nai kalba už taika, o tuo 
pat metu JAV bombonešiai

Kairas. — Prancūzija ir 
Jungtinė Arabų Respublika 
pasirašė prekybos sutartį. 
Pagl ją Prancūzija suteiks , 
Egiptui 90,000 tonų kvie
čių.

Bostonas. — Massachu
setts valstijos seimelis at
metė bilių, kuriame buvo 
siūloma panaikinti žmogžu
džiams mirties bausmę.

Paryžius. — Prancūzija 
sėkmingai išbandė raketį, 
kurios pagalba šaudys sate
litus į erdvg. _ ,
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Atsakymas j “Baltąjį popierių”
MŪSŲ VYRIAUSYBĖS prieš keletą dienų paskelb- 

tas “Baltasis popierius” iššaukė naujų ir plačių diskusi
jų. Mat, šiame savo aplinkraštyje prezidentas Johnso- 
nas įtikinėja pasaulį, kad Pietų Vietnamo karas nėra 
civilinis karas, kad jį pagimdė ir tęsia Šiaurės Vietna
mas prisiųstais ginklais ir partizanais. Ir tuo teisinamas 
Amerikos įsimaišymas ginklais ir žmonėmis į ta karą ir 
jo plėtimas, iš oro puolant Šiaurės Vietnamą.

Bet kovo 7 d. Niujorko “Timese” telpa platus per
spausdintas vedamasis iš “I. F. Stėne’s Weekly,” anali
zuojantis vyriausybės “Baltajame popieriuje” patiektus 
duomenis. Aišku, kad šimtai tūkstančių to laikraščio 
skaitytojų “Stone’s Weekly” vedamąjį skaitė ir gavo 
aiškesnį supratimą apie tikrąją padėtį.

Ar tiesa, kad Pietų Vietnamo partizanai yra Šiau
rės Vietnamo ginklais ginkluoti?

Pažiūrėkime. Per pastaruosius trejus metus iš par
tizanų buvo atimta 15,100 įvairių ginklų. Betgi per tą 
patį laiką partizanai iš amerikiečių ir pietinių vietnamie
čių atėmė 27,000 įvairių ginklų. Vadinasi, partizanai daug 
daugiau ginklų gavo, negu prarado. Ir tuos ginklus 
jie gavo ne iš Šiaurės Vietnamo, bet vietoje, ir ne Šiau
rės Vietnamo ginklus, bet Amerikos!

Toliau: Amerika ir Pietų Vietnamas įdavė Kontro
lės Komisijai raportą apie iš partizanų atimtus ginklus 
per paskutinius 18 mėnesių. Viso jų tėra 179, ir iš visų 
jų tik dvi mašininės kanuolės yra iš Šiaurės Vietnamo, 
tuo tarpu net 24 yra iš Prancūzijos! Tai kodėl kaltina
mas šiaurės Vietnamas už apginklavimą partizanų, o ne 
kaltinama Prancūzija? Kodėl bombarduojamas Šiau
rės Vietnamas, o ne bombarduojama Prancūzija?

“Stone’s Weekly” pastebi dar ir štai ką. Anais me
tais, kai Alžyre virė karas prieš prancūzus, buvo su
rasta ir įrodyta, jog alžyriečiai partizanai turėjo labai 
daug ginklų Amerikos išdirbystės. Kas, girdi, būtų at
sitikę, jeigu Prancūzija būtų apkaltinus Jungtines Vaįs- 
tiajs už karą Alžyre ir būtų pradėjus mūsų kraštą iš 
oro bombarduoti?! Argi Jungtinės Valstijos buvo kal
tos už karą Alžyre ? Tai kaip dabar galima kaltinti Šiau
rės Vietnamą už karą Pietų Vietname tik todėl, kad 
vienas kitas Šiaurės Vietname pagamintas ginklas at-1 
sirado Pietų Vietnamo partizanų rankose? j

Dabar dėl infiltracijos iš šiaurės Vietnamo. Ir čia 
“Stone’s Weekly” analizuoja “Baltojo popieriaus” argu
mentus ir faktus. Viena, vyriausybė savo aplinkraštyje 
sako, kad ji žinanti, jog per visą kelerių metų karą 
net 19,000 partizanų pribuvo (infiltravo) iš Šiaurės Viet
namo. Betgi per tą laiką Amerika į Pietų Vietnamą 
yra pasiuntusi arba infiltravusi 23,500 kareivių, arba 
25 procentais daugiau. Antra, kur įrodymas, kad tiek 
šiaurės vietnamiečių iš tikrųjų yra pribuvę į Pietų Viet
namą kariauti ? Tegu kalba pati mūsų vyriausybė. Pa
sirodo, kad per visus penkerius karo metus iš suitmų 
partizanų “Baltasis popierius” paduoda tik 6 partiza
nus, kurie pasirodė gimę Šiaurės Vietname! Ar gi tik 
tuo pasiremiant galima teigti, kad šis Pietų Vietname^ 
karas yra ne pilietinis karas, o Šiaurės Vietnamo karas 
prieš Pietų Vietnamą ir Jungtines Valstijas?!

Be to, “Stone’s Weekly” primena dar ir tai, kad 1954 
metais Ženevoje pasirašytą sutartį sulaužė ne 'Šiaurės 
Vietnamas, bet Pietų Vietnamas ir Jungtinės Valstijos. 
Kaip žinia, toje sutartyje buvo pasakyta, kad 1956 metais 
turės įvykti abiejose Vietnamo dalyse visuotini balsavi
mai ir kad tais balsavimais kraštas bus suvienytas. Šiau
rės Vietnamo valdžia griežtai reikalavo tokių balsavimų 
ir tokios vienybės. Bet griežtai atsisakė su ta sutartimi 
skaitytis Pietų Vietnamas. Ir Jungtinių Valstijų val
džia palaikė Pietų Vietnamo pusę. 1961 m., pasak “Stone’s 
Weekly,” mūsų vyriausybės išleistoje “Blue Book,” buvo 
pareikšta, kad “tai buvo komunistų suplanuota 1956 me
tų rinkimais užgrobti visą Pietų Vietnamą.:. Pietų 
Vietnamo vyriausybė atsisakė pulti į tuos gerai paruoš
tus slastus.”

Visuotini balsavimai buvo “komunistų suokalbis,” 
“komunistų gerai paruošti slastai!” J

Ir taip eina, verda diskusijos Pietų Vietnamo klau
simu visoje Amerikoje, visame pasaulyje. Praėjusį sek
madienį Valstybės sekretorius Dean Rusk televizijos 
ir radijo tinklais aiškino vyriausybės, nusistatymą. Vėl 
ir vėl jis kartojo, kad Amerika nenorinti nieko Vietna
me sau pasiimti, kad ji ten kariauja tik apgynimui Pie
tų Vietnamo ir t. t. Tuo tarpu praneša, kad į Pietų 
Vietnamą siunčiama dar 3,500 marinų sustiprinimui da
bartinių jėgų. Apie pasitraukimą iš Pietų Vietnamo bei 
ieškojimą išeities derybomis ir susitarimu visiškai ne
kalbama.

Padėtis pasilieka labai įtempta, labai pavojinga. Gal 
niekados pirmiau nuo Antrojo pasulinio karo pasaulis 
dar nebuvo taip arti prie naujo karo slenksčio, kaip 
šiandien.

2 p.-Laiavė (Liberty)— Penktu kovo (March) 12, 1965

r-

LABAI PAVOJINGA 
GALVOSENA

Chicagos menševikų laik
raščio redaktoriui labai ne
patiko mūsų pasakymas, 
kad šiandien teisme puoli
mas Komunistų Partijos, 
gali rytoj pasikartoti puoli
mu kitos kurios partijos, 
pavyzdžiui, Socialistų Par
tijos. Sakėme, kad kaip tik 
tuo keliu Vokietijoje įsiga
lėjo hitlerizmas. Girdi, ne 
tiesa, nesąmonė, šitas Ko
munistų partijos persekio
jimas nesudaro jokio pavo
jaus jokiai kitai partijai bei 
politinei žmonių grupei. 
Niekas, o niekas, girdi, So
cialistų partijos nevadina 
svetimos valstybės agentū
ra, o jos vado Norman Tho
mas svetimos valstybės a- 
gentu.

Taip, kol kas. Betgi lygiai 
taip anais metais galvojo 
Vokietijos socialdemokra
tai, kai Hitleris pradėjo pul
ti Vokietijos Komunistų 
partiją. Girdi, jis triuškina 
tik komunistus, o mums nė 
vieno plauko nuo galvos ne
nurauna. Ar bereikia kalbė
ti, kaip baisiai pavojinga 
buvo tokia Vokietijos so
cialdemokratų galvosena, 
kaip skaudžiai paskui jie 
patys tatai patyrė ant savo 
kailio!

Daleiskime, kad rinkimus 
būtų laimėjęs Goldwateris 
su savo reakcine klika. Ar 
yra kokia garantija, kad jis 
nebūtų kibęs prie Socialis
tų partijos bei Liberalų par
tijos? Įsisiūbavus reakci
ja nesiribos tik komunis
tais. Tiktai paskutinis kvai
lys gali tikėti, kad reakcija, 
susidorojusi su- kf>munis< 
tais, atėmusi jiems politi
nes teises, atėmusi pilie
čiams teisę priklausyti to
kiai partijai, kokią jie pasi
renka, ims ir paliks kitas 
kiek pažangesnes politines 
grupes ramybė j e. Taip 
kvailai gali tikėti bei įsi
vaizduoti “Naujienų” re
daktorius, nes jis tam spe
cialistas, bet joks kitas rim
tai galvojantis amerikietis 
tokių iliuzijų neturi.

Tokių kvailų iliuzijų, be
je, neturi ir Norman Tho
mas. Jis seniai griežtai pa-, 
sisakė prieš pastangas at-1 Chicagos dienraščiui “Vil- 
imti Komunistų partijai tei
sę viešai, legališkai veikti. 
Jis seniai griežtai pasmer
kė McCarran įstatymą ir 
Smith Aktą, kuriais šian
dien komunistai yra perse
kiojami. Gal “N.” redakto
rius nežino, tai norime jam 
pasakyti, kad ir preziden
tas Trumanas su aštriausiu ’ nio valstiečio šeimoje. Baigęs 
pareiškimu tą McCarran vidurinį mokslą, 1914 metais

pa- įstojo į Maskvos universitetą,bilių vetavo, atmetė, 
smerkė.

. Na, o dabar, o šiandien 
menševikų vadas, “socialis
tas”, “marksistas”, sušilęs 
tą reakcinį įstatymą giria 
ir džiaugiasi jo vykdymu 
gyveniman prieš komunis
tus!

GRAŽIAI PAGERBTI 
DARBŠTŪS LIETUVIAI

Vilniaus “Elta” praneša:
TSRS Liaudies ūkio laimėji

mų parodos tarybos komitetas 
apdovanojo didelę grupę Ta
rybų Lietuvos žemės ūkio 
darbuotojų už pasiektus lai
mėjimus, didinant gamybą ir 
racionaliai juos naudojant.

Rusnės žuvininkystės ūkis 
pirmas respublikoje pradėjo 
gaminti vitamininius žolės mil
tus. Efektyviai naudodamas 
sukultūrintas pievas, ūkis kas
met gamina vis daugiau gyvu
lininkystės produktų. Pernai 
šimtui hektarų naudmenų čia 
buvo gauta po 616 centnerių

IŠ LAIŠKU

pieno ir šimtui hektarų aria
mos žemės — po 362 centne
rius skerdienos.

Už šiuos laimėjimus žuvi
ninkystės ūkis apdovanotas 
pirmojo laipsnio diplomu, ū- 
kio direktoriui H. Nekrošiui 
paskirtas Aukso medalis, taip 
pat 200 rublių premija. Sidab
ro, bronzos medaliais ir pini
ginėmis premijomis apdovano
ti pievų specialistas agrono
mas K. Banys, agregatų me
chanikai A. Žukauskas ir V. 
Kudzmanis, traktorininkas J. 
Jurgutis.

Aukso medalis ir piniginė 
premija taip pat paskirti žem
dirbystės instituto Vokės filia
lo vyresniajam moksliniam 
bendradarbiui J. Grigalaus- 
kui, sidabro medaliai — šio 
filialo direktoriaus pavaduo
tojui J. Lukoševičiui, Gyvuli
ninkystės instituto skyriaus 
vedėjui J. Kunskui, konstruk
torių biuro vyresniajam inži
nieriui R. Blažaičiui.

Iš viso LŪLP medaliai ir pi
niginės premijos paskirtos 40 
Lietuvos kaimo pirmūnų.

ELTA
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Tėvynės karo laipsnio, Raudo
nosios žvaigždės ordinais ir 
medaliais. Atminimas apie 
Vincą Vitkauską visiems lai
kams pasiliks Lietuvos darbo 
žmonių širdyse, — pasakyta 
nekrologo pabaigoje.

Velionio generolo Vinco 
Vitkausko palaikai buvo pa
šarvoti Kauno Politechni
kos instituto rūmuose 
palaidoti kovo 4 d. 
šiūnų kapinėse.

ir
Petra-

STEBISI KAPITALISTŲ 
AUGANČIAIS PELNAIS

Geležinkelininkų organas 
“Labor” (vas. 27 d.) pirma-Į 
jame puslapyje kreipia 
amerikiečių dėmesį į vis 
beaugančius Amerikos ka
pitalistų pelnus. Laikraštis 
nurodo, kad šiemet per pir
mąjį ketvirtį kapitalistinių 
korporacijų pelnai pasieks 
dar negirdėtas aukštumas. 
Jeigu pernai per pirmąjį 
ketvirtį (pirmuosius tris 
mėnesius) korporacijų pel
nai siekė 57 bilijonus dole
rių, tai šiemet pasieksią net 
61 bilijoną.

Be to pasak laikraščio, 
prezidentas.^Joįinęonas savo 
1965 metų pranešime Kon
gresui pažadėjo kapitalis
tams padovanoti bilijoną 
dolerių tam tikroje taksų 
formoje. O šioųiis dienomis, 
girdi, iždo departamentas 
pareiškė, kad korporacijos 
dar gaus priedo 700 milijo
nų dolerių. Vadinasi, mūsų

GRAŽIAI ATSISVEIKINO 
SU MŪSŲ SENA 
VEIKĖJA

Vasario 24 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome tokį El
tos pranešimą:

Šiltai atsisveikino su viešė
jusia tėvų žemėje pažangia 
JAV lietuvių veikėja Alise Jo
nikiene jos draugai ir pažįs
tami. Palinkėti viešniai lai
mingos kelionės, geros sveika
tos, kloties jos nelengvame 
visuomeniniame darbe į Vil
niaus aerouostą atvyko Lietu
vos kultūrinių ryšių su tau
tiečiais užsienyje komiteto,

Mes šaliname netikslumus 
ir žengiame pirmyn!

Taip apibūdinamos vieno 
veikėjo laiške šių dienų 
nuotaikos Lietuvoje. Skai
tome:

“...Nors dar vasaris, 
tačiau pavasaris jau ne už 
kalnų. - Jį atkakliai primena 
ir vidurdieniais gerokai šil
danti saulė, ir keliuose telk- 
šantys klanai, ir vis labiau 
ilgėjantys varvekliai ant 
stogų. Todėl kaimuose kol
ūkiečiai apžvelgia praeitų 
metų išdavas, analizuoja 
ūkių ekonominę padėtį ir 
sparčiai ruošiasi sėjai bei 
naujiesiems žemės ūkio me
tams. Mes visi esame giliai 
įsitikinę, kad yra visos prie
laidos sėkmingam darbui ir 
geriems ’ ■ štatams pasiek
ti. Partija ryžtingai užbai
gė su nenuoseklumu ekono
minėje politikoje. Šios ne
tolimos praeities mūsų poli
tikos ydos buvo žalingos 
ekonomikos vystymui apla
mai ir ypač žemės ūkiui. 
Neapgalvotos rekomendaci
jos, šabloniški nurodymai,

Lietuvos Draugystės ir kultu-| nes’iskaitVmas su vietos sa- 
rinių ryšių su užsienio sali-',__
mis draugijos vadovai, visuo
meninių, kultūrinių organiza
cijų, spaudos atstovai.

—Išvažiuoju iš Tarybų Lie
tuvos be galo dėkinga ir sko
linga visiems, kurie rūpinosi 
manimi ilgo viešėjimo ir li
gos metu, — preiškė A. Joni
kienė ELTOS koresponden-

lygomis ir žemdirbių nuo
monės ignoravimas — štai

• tie slenksčiai, trukdžiusieji
■ sparčiam žemės ūkio gamy
bos vystymui. Mes su tuo 
ir anskčiau kovojome, na, o 
dabar su visu tuo ir visai 
baigta. Mūsų žemdirbiai la- 

tui. — Tėvų žemė, kurios ne- i bai palankiai sutiko pasku- 
buvau mačiusi, davė man de- j tiniųjų partijos Plenumų 
šimtis naujų bičiulių. Jie nė | nutarimus, giliai tiki atei- 
dienai nepaliko manęs, kai 
gydžiausi, ilsėjausi Druskinin
kų krorte. Kartu noriu pa
reikšti padėką šimtams Tary
bų Lietuvos darbo žmonių, ku
rie, išgirdę apie mano ligą, 
siuntė man į JAV nuoširdžiau
sius laiškus, kviesdami atvyk
ti pasigydyti. Su susijaudini
mo ašaromis visuomet prisi
minsiu savo gimtadienį, kurį 
surengėte mano septyniasde
šimtųjų metinių proga.

Daug nuostabaus pamačiau 
Tarybų Lietuvoje. Kiekvienas 
žingsnis vertė stebėtis tuo, kas 
pasiekta, sukurta, padaryta. 
Respublikiniame moterų suva
žiavime sutikau šimtus pirmū-

kaip buvo praeityje, kadX 
pašalinti lygiagretumą dar4 
be. Partijos rajono komi
tetas tai politinio vadovavi
mo organas. Mes ryžtingai 
šaliname iš partinio vado
vavimo praktikos para
dinį triukšmą, tuščią 
posėdžiavimą ir smulkme
nišką kitų organų globoji
mą bei administravimą. Va
dovaujančių partinių dar
buotojų vieta turi būti ne 
kabinetas, o brigados, fer
mos, įmonės — žodžiu, žmo
nėse.

Visuose darbo baruose 
mes stengiamės tinkamai 
sutikti artėjančias Tarybų 
Lietuvos 25-ąsias metines^ 
Šiomis dienomis buvo susi* 
rinkusi respublikinė jubilie
jinė komisija. Aptarėme pa
siruošimo šiai įžymiai šven
tei eigą ir planus. Ruošda
miesi jubiliejui mes siekia
me, kad žmonės pajaustų 
ne tik pačią šventės dieną, 
kad visi šie metai būtų pa
kilimo visose srityse metais. 
Mes norime sutikti šventę 
ne tik su gerais ūkiniais pa
siekimais, bet ir kad mūsų 
žmonių buitis taptų kultū
ringesnė, geresnė, gražes
nė, kad kiekvienas žmogus 
galėtų išspręsti jam rūpi
mas problemas, pajustų tik
rai šiltą Tarybų valdžios 
rūpinimąsi. Visa lietuvzM- 
tauta, ruošdamasi jubilie
jui, pergyvena didelį polit# 
nį pakilimą. Tuo mes įsi
tikinome minėdami Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos ir 

i respublikos rajonų išvada
vimo nuo okupantų dvide
šimtmečius. Džiugu buvo 
matyti, kaip žymiai išaugo 
mūsų žmonės.

Galvojame, kad šventė-' 
j e susilauksime gausiai sve
čių is užsienio. Girdėjau,-.

timi.
Sėkmingam darbui pasi

tarnaus ir partinių organi
zacijų struktūros pagal te
ritorinį - gamybinnį požymį 
atstatymas. Sutinkamai su 
lapkričio Plenumo nutari
mais, mes sukūrėme 44 
kaimiškuosiuns partijos ra-( 
jonų komitetus. Sudarėm! kad iš JAV žada atvažiuo- 

: tris naujus rajonus Akme- ti jungtinis lietuvių choras, 
nės, Širvintų ir Jonavos, Būtų labai gerai, kad visų 
atitinkamai buvo šiek tiek ! svarbesnių lietuvių kolonijų 
sumažinti buvę per dideli atstovai pabuvotų gimtinė- 
Mažeikių, Vilniaus, Kauno jo. 
bei kai kurie kiti rajonai. Širdingai dėkojam už 
Pravestose partinėse ra j o-| laišką ir sveikinimus mote® 
nų konferencijose buvo tei- Į rų suvažavimui. Tai bu#o 
singai nurodoma, kad grįži-' išties žymi priemonė. Su-

stambieji kapitalistai tiksi- nių, su pasigėrėjimu klausiau
si labai pralobingų ekono-,si gimtojo krašto šeimi-

1 ninkių,. kalbų iš suvažiavimo 
tribūnos.

—Visi jūsų laimėjimai,—pa-: mas prie teritorinio - garny- važiavime dalyvavo 900 de- 
sakė baigdama drg. Jonikienė, Į binio partinių organizacijų legačių ir 150 svečių iš ki- 
'—dar labiau suklestės, jeigu struktūros požymio visiškai tų respublikų. Jame daly- 
pajėgsime išsaugoti taika pa- nereiškia, kad mechaniškai vavo ir buvo labai šiltai su- i ■» 1 x t i 'l’ndnl o i o i Ir '

minių metų. Ir jie nebus 
suvilti.

APIE MIRUSĮ TAURŲ 
LIETUVĮ šaulyje. Todėl šiai šventai ko 

vai ■—■ kovai už taiką turime 
nesigailėti savo jėgų.

niai” telegramoje (kovo 6 
d.) A. Vaivutskas sako:

Kovo 4.— šiandien respub
likiniai dienraščiai spausdina 
nekrologą apie vakar mirusį 
dimisijos generolą leitenantą 
Vincą Vitkauską. Nekrologe 
rašoma, kad Vitkauskas gimė 
1890 metais Vilkaviškio ap
skrities Užbalių- kaime viduti-

NEĮLEIDO ČIANGO 
ATSTOVO

Spalio revoliucijos metu iš
rinktas į pulko kareivių komi
tetą.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Vitkauskas grįžta į Lietuvą ir 
tarnauja čia kariuomenėje va
dovaujančiose pareigose. 1940 
metais Vitkauskas pasuko su 
liaudimi prieš išdavikišką fa
šistinę buržuazinės kariuome
nės viršūnę... Tada jis buvo 
išrinktas seimo- įgaliotiniu ko
misijom kuri vyko Maskvon 
pareikšti lietuvių tautos norą 
įsijungti į TSRS sudėtį.

Vitkauskas mokosi kariuo
menės vadų pasitobulinimo 
kursuose prie tarybinės armi
jos generalinio štabo akade
mijos. Vėliau Vitkauskas dir
ba katedros vedėju Kauno 
aukštosiose mokyklose. 1950 
metais Vitkauskas įstojo į Ta
rybų Sąjungbs kompartijos ei
les.

Tris kartus Vitkauskas bu
vo išrinktas TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatu, o 
Lietuvos parlamento deputatu 
jis buvo1 iki 19Š3 metų. Už 
nuopelnus Tėvynei Vitkauskas 
apdovanotas Lenino ordinu^

Iš 33 šalių atstovų suorga
nizuotas komitetas, kuris 
iki birželio 15 dienos paruoš 
planą sudarymui Jungtinių 
Tautų biudžeto.

Į komitetą įeina keturi 
Saugumo Tarybos pastovūs 
nariai: Anglija, Prancūzija, 
Jungtinės Valstijos ir Tary- 

1 bų Sąjunga. Į šį komitetą, 
TSRS reikalaujant, nebuvo 
įleistas Čiang Kai-šeko val
džios atstovas, kurį Vaka
rai vis laiko neva “Kinijos 
atstovu”.

tiktos ir mūsų viešnios bei 
j vo būdinga ankstesniems jūsų atstovės draugės Joni

kienė ir Petrikienė. Suva
žiavimas praėjo labai pa
kiliai, padarė neišdildomą 
įspūdį delegatėms. Grįžu
sios į namus jos dar labiau 
įsijungia į kovą su visokio
mis negerovėmis į kūrybinį 
darbą, vesdamos su savimi 
visas šauniąsias mūsų mo
teris.”

atkuriama visa tai, kas bu-

' reikalams. Organizacinė ir 
politinė kaimiškųjų raiko-i 
mų veikla dabar plečiasi ki
tokiomis negu anksčiau są
lygomis ir, kaip jau minė
jau, kitokiose teritorinėse 
ribose. Nebus ištisai grįž
tama ir prie senųjų darbo 
metodų. Atvirkščiai, parti-

! nės organizacijos ir jų va
dovaujantieji organai steng
sis paremti visa, kas ver
tinga, iš patyrimo, kurį su
kaupė partinis darbas kai
me tiek anksčiau, tiek ir 
per past a r u o s i u s dvejus i 
metus. M—

Panevėžio elektroninių vamzdelių gamyklos statyba

Gerbiama Redakcija,
Nors aš gyvenu labai 

toli nuo jūsų, bet leiskit^ 
man jums padėkoti už laik* 

Mes ryžtingai ko-! raštį “Laisvę.” Aš ją skai- 
vojame prieš partinių ,tary-! tau ir negaliu atsidžiaugti 
binių ir ūkinių organų tei- žiniomis,. kurias gaunu pa- 
sių ir pareigų supainiojimą, siskaityti. Ir aš labai dė

koju savo sesutei ir švoge- 
! riui Kažiniams, gyvenan
tiems Johnson City, N. Y., 
kurie man “Laisvę” užrašė, 
už tą puikią dovaną.

Linkiu visam “Laisvės”’ 
kolektyvui sveikatos ir lai
mės gyvenime.

Taip pat sveikinu visas 
“Laisvės” skaitytojas Mo
ters dienos (Kovo 8-osios) 
proga.

Teklė Vingilienė 
Šeduva

Ir aš labai dė-

Miami, Fla.—Kovo 4 di(> 
na buvo lietaus audra su 
uraganišku vėju 75 mylių 
per valandą.



memuaruose nuro- 
kokia sunki darbo

Darbo unijų vaidmuo 
j (Dėl A. S. pastabų prie 

mano memuarų)
“Laisvės” vasario 26 d. 

laidoje tilpo broektoniečio 
A. S. pastabėlės, kuriose jis 
pasisako, jog jis nesutinka 
su mano teigimu, kad Mel
ionas—plieno trustas gavę 
iš unijų pusės nors kokius 
smūgius. Girdi, po tų “smū
gių”, kaip tik priešingai, 
plieno trustas daro dar di
desnius pelnus.

Taip, visos korporacijos 
didina savo pelnus. Bet tai 
dar nereiškia, kad joms ne
buvo užduoti tam tikri smū
giai.

Savo 
d«au,
žmonių padėtis buvo Pitts- 
burghe. kai ten darbo žmo
nės neturėjo savo unijų. O 
nuo 1932 metų, kai ten įsi-! 
steigė galinga Plieno Dar-, 
bininku Industrinė unija,! 
tamgi salimais sutvirtėjo 
ir kitos uniios.padėtis visai 
pasikeitė. Galingasis plieno 
trustas buvo priverstas 
skaitvtis su unija; pasira- 
švt.j sutartis. Plieno ir kitų 
dirbtuvių darbininkai išsi
kovojo aukštesnes algas, 
trumpesnes darbo valandas, suomenei, 
geresnes darho salvgas. į

Plieno darbininkų laimė
jimai pasiekė ir 
lių daroininrus. Ten iskho . 
generaliniai streikai, sėdė- i 
jiHjOo streikai.

kelti. Štai dėl ko tuos biu
rokratinius vadovus reikia 
smerkti, kartu reikalauti, 
kad jie imtųsi darbo orga
nizuoti neorganizuotus dar
bininkus.

Žemės ūkio darbininkai, 
ypač keliaujantieji, baisiai 
išnaudojami todėl, kad jie 
neturi savo unijos.

Mums apeina, mus palie
čia, mums begaliniai svarbi 
kiekviena darbo žmonių ko
va už geresnį, šviesesnį gy
venimą. Tai dalis bendro
sios klasių kovos. Darbo 
žmonių kovos vienoje pra
monės šakoje suteikia pa
vyzdį visiems darbinin
kams. kad tik per kovą ga
lima ką nors laimėti.

Kaip veikia buržuazinė 
propaganda?

Atsiminkime, kad buržua- 
! zinė propaganda prieš or
ganizuotus darbininkus 
daugelį žmonių apgauna. 
Kiekviena darbo žmonių 
kovą kapitalistai bando vi
saip demoralizuoti. Jie tuoj 
šaukia, kad darbininkų rei- 

! kalavimai “kenkia” visai vi
nes darbininkų 

i laimėjimai priveda prie pro
duktu kainu kilimo. Gaila, 

vi Ir automobi.- ^ad daugelis net. daibo
darbininkus. Ten iškilo žmonių tai biaunai piopa- 

uiAdi avuc- -____j- pasiduoda.
Nors darbi-' nrasdami to, kad darbinin- 

ninkams teko labai daug,\a^ reikalauja, aukštesnių 
nukentėti, Detroite ir Chi- 
cagos priemiestyje po kele
tą kovotojų žuvo, bet kova 
buvo laimėta, automobilių 
trustas taipgi buvo priver
stas pasirašyti su unija su
tarti, v

Kas naudojasi laimėjimais?
Negalima sakyti, kad tik! nao-sndai. visuomenė turėtu 

organizuoti darbininkai kovoti produktų kainų kėli- 
naudoiasi geresniu gyveni- ma. 
mu. Kai organizuoti darbi
ninkai išsikovoja geresnį dėl nukStn produktu kainu 
gvvenima, tuomet darbda
viai esti priversti suteikti aulnikvti nrodnktu

nesu-

algų ir geresniu darbo są
lygų tiktai tuomet, kai abel- 
nas pragvvenimas gerokai 
nakvla. Dabar uniios reika
lauja, kad pree-vvenimui ky
lant automatiškai būtu pa
keltos algos. Tai teisingas 
reikalavimas. Tad vietoje 
nasidnoti buržuazinei nro-

Tami. uniios nėra kaltos

IŠ ISTORIJOS
Voronežas, Sicilija ir

Mussolinio galas
Išvakarėse Antrojo pa

saulinio karo Italijos dikta
torius pūtėsi, kaip kiekvie
nas apkvaišęs elementas.

kiečiai ir italai fašistai.
Kada Tarybų Sąjungos 

armija 1945 m. gegužės 2 
dieną paėmė Berlyną, Itali
joje frontas ėjo Alpių kal
nuose. Gegužės 8 dieną fa
šistinė Vokietija besąlygi
niai kapituliavo. Pasidavė 
jos armijos Italijoje, Nor
vegijoje ir kitur.

Mussolinis pateko į italų 
partizanų rankas, kurie jį 
ir jo sugulovę sušaudė. 1946 
metais Italijos žmonės nu
balsavo likviduoti karalys
tę ir įsteigti respubliką.

D. M. š.

MONTREAL, CANADA

tai jo legionai pereis visą 
pasaulį.

Hitleriui ir jo sėbrams 
užpuolus Tarybų Sąjungą 
ir Mussolinis pasiuntė savo 
armijos korpusus į darbo 
žmonių valstybę. Mussolinio 
korpusai 1942 metais buvo 
ties Voronežo miestu—den
gė Hitlerio armijos kairįjį 
sparną, kuris mušėsi Sta
lingrade.

Kada Tarybinė armija 
sunaikino Hitlerio ir Ru
munijos armijas prie Stalin
grado ir Dono alkūnėje, tai 
1943 metų pradžioje kirto 
smūgius ir Mussolinio jė
goms i vakarus nuo Voro
nežo. Iš kelių jo korpusų tik 
likučiai grįžo i Italiją, Tai, 
buvo dar vienas smūgis ■ 
Musso 1 i n i o “legionams”. 
1942 metais jis gavo smūgių 
nuo Angį jos ir JAV jėgų 
Afrikoje.

Sąjungilinkai užima 
Sicilijos salą

1943 1 ienos 10 diena Jung
tinių Valstijų ir Anglijos. , . - - . .
jėgos pradėjo žygį užvaldv-! norėjo broli tuojau nusiųsti

Sauja žiežirbų
Praeito gruodžio 20 d. du

jų eksplozijoj pavojingai 
apdegė Elmer Hrobuchak, 
mano geras pažįstamas, 
jaunas vyras, kuris skubiai 
buvo nugabentas į Scranton 
State General ligoninę. Ne
laimingojo brolis norėjo dėl 

i pasitarimo pakviesti savo 
1 šeimynos gydytoją, specia- 
j listą tuo reikalu, bet ligoni
nės gydytojai (staff doc
tors) ir girdėti nenorėjo ir 
neprileido. Po penkių dienų 
nelaimingas mirė, tad miru
sio brolis padarė ilgą pa
reiškimą per vietinį laik
raštį, pasmerkdamas tokį 
ligoninės štabo poelgį. Jis

įdomus raportas
Iniciatyva Kanados Tai

kos Kongreso Montrealo 
tarybos, vasario 26 d., Ber
keley viešbutyje, įvyko ma
sinis taikos šalininkų mitin
gas, išklausymui raporto 
apie judėjimą už taiką ir 
šių dienų įvykius Viet Na
me. Raportą pateikė Ka
nados Taikos Kongreso pre
zidentas dr. James Endi
cott, kuris neseniai sugrįžo 
iš didelės kelionės, aplankęs 
ne tik visą eilę Azijos kraš
tų, bet taipgi lankėsi Rytų 
Vokietijoj, Prancūzijoj, Ku
boj ir kitur.

Save didžiai nusiskriaudė 
tie, kurie šiame mitinge ne
dalyvavo, nes dr. Endicott 
yra vienas ne tik didžiau
sias taikos šalininkas ir 
darbuotojas, bet plačiai va
žinėjęs po pasaulį, daug ži
no ir tą savo žinojimą labai 
gabiai moka perduoti ki
tiems, nes gabus ir talen
tingas kalbėtojas. Jo rapor
tas apie šių dienų baisius 
įvykius Viet Name klauso- 
vus šiurpulingai sukrėtė.

”lu-1 kos. galios I 
kainu į 

tam tikru koncesijų ir neor-l kib’vna ir knrnaraciiu neinu 
ganizuotiems darbininkams, 
vjhač vnač tuo sumetimu, 
ka$ neįsileisti uniios. Tie
sa. iuo stinriau esi organi
zuotas, turi tvirta nniia, 
tuo lengviau tau išsikovoti 
prprpsni gvvenima. Komo- 
raniins ink geruoiu darbi
ninkams nieko neduos: tik 
nėr kova iš jų galima ką 
nors išgauti.

Daleiskime, jeigu organi
zuotiems darbininkams bū
tu nepavvke priversti darb
davius pripažinti unijas, ar 
tuomet darbdaviai būtu da
re mažesnius pelnus? Kaip 
tik priešingai. Jie neorga
nizuotus darbininkus dar

Jną knl kas neturi

rHcUiirna. Visa, visuomenė 
fnrėhi tuo reikalu rūnintis.

zv- 
va- 

algu.

reikalavimai
TTniiii reikalavimai 

mini trnmninti darbo 
landa q. nemn'/innnt
vra. labai svarbūs šinie 3U- 
f-nmnfiins fradvnėip. kuomet 
tnrimp virš 4 milijonus be- 
Hnrhin. Siitriimniniis darbo 
vnlnnrlns era] fnkfn daimiau 
darbininku samdvtis. gal ir 
v>nr|orbas kiek sumažėtu. 
P p t ir t n negalima pasiekti 
bo kovos.

Sveikintinos tos unijos, 
kurios įsitraukia i bendra

mui Sicilijos salos. Sicilijos 
sala nuo Italijos skiria tik 
siaura Messinos pertaka. 
Sala turi 9,926 kvadratinių 
mylių plotą ir turėjo apie 
4,000.000 gyventojų.

Sicilija gvnė dvi hitleri- 
linku vokiečių divizijos ir 
astuonios italų divizijos, 
apie 120.000 kareivių.

Prieš šias jėgas Jungti
nės Valstijos ir Anglija su
traukė 280 karo laivų, 3,700 
lėktuvu ir armijos apie 

Į apie 500,000 vyrų.
Puolimą pradėjo iš Afri- 

. Jis sąjungininkų jė- 
! goms gerai sekėsi, nes ita- 

” i lai kareiviai ir karininkai 
neturėjo ūpo kariauti už 
fašistini režimą. Amerikie
čiai ir anodai nirmaią dieną 
užėmė anie 100 mylių pajū
rį tarp Gėla ir Syracuse. . 
Italų divizijos viena >po ki- Jam1, 
tos pasidavė. Likę hitleri
ninkų jėgos priešinosi iki 
rugsėjo 14 dienos, nes salo
je. yra aukštų, neprieinamų 
kalnų. Bet ir jos buvo įveik
tos. \

Mussolinio galas
Jungtinių Valstijų ir Ang

lijos jėgos, ’ 
tuojau persikėlė per siaurą 
Messinos vandens sąsiaurį į 
Kalabriją, pietinę Italijos

labiau būtų išnaudoję, dar p-ova prieš rasine diskrimi- 
daugiau pelnų sau darvtu. nacjia. Rasinės diskrimina- 
Ir dabar, kur darbininkai ciios nugalėjimas, aišku, 
neorganizuoti, ten darbda- sekti ir pietinėse vals
čiai daugiau juos išnaudoja. ■ tijose baltuiu ir negru dar-

y Gaila, kad tik apie 18 mi- j 
Ii jonų darbininkų tėra or
ganizuoti, o apie 60 milijo
nų tebėra neorganizuoti. 
Tad svarbiausia Amerikos 
darbo žmonėms problema— 
organizuoti neorganizuotus 
darbininkus. Visa bėda, 
kad unijų viršininkai, ypač 
amatinių uniiu, visai nesi- 
rūnina organizupti neorga
nizuotus darbininkus.

ciios nugalėjimas, aišku,

bo žmonių kovos už įsteigi
mą pietuose unijų, už dides
nes algas ir geresnes darbo 
salvgas.

Taigi, darbo unijų vaid
muo visuomenėje labai 
svarbus.

i Brooks Medical ligoninę į 
Texas. Tai vienintelė tokia 
ligoninė visoj šaly. Net ir 
orlaivi jau buvo gavės. Bet 
ligoninės štabas neišleido. 
O kada, per gubernatoriaus 
nrisakvma. išleido nuvežti 
i Philadelnhiia. Pennsylva
nia University ligoninę, tai 
jau buvo ųer vėlu, ir nelai
mingasis mirė.

Ar tai ne biauru?
O betgi ir už tokį biaurų 

pasielgimą jiė* drįso pasiųs
ti mirusio šeimynai bilą už 
750 dolerių. Ir tik vienas 
gvdvtoias parodė savo žmo
niškumą, pareikšdamas per 
laikrašti, kad visi ligoninės ’ žangią spaudą, 
štabo gydytojai turėtų būt 
pavaryti. Bet už tai jis iš
girdo “kačių” koncertą, kad 
to i o gvdvtoio tokie pareiš
kimai turėtų būt cenzūruo-

raporto apie įvykusią vasa
rio 23 d. taikos misiją į Ot- 
tawą, kurią buvo suorgani
zavę šios kolonijos “Moterų 
Balso” organizacija, vado
vybėje Mrs. Casgrain. Ra
portavo šios kolonijos lietu
vių taikos komiteto narė O. 
Strėlienė, kuri ne tik žo
džiais, bet ir darbais remia 
taikos judėjimą. Jos rapor
tą papildė A. šuplevičienė.

Abi dideliu susijaudini
mu ir pasitenkinimu rapor
tavo apie šią atliktą misiją, 
kuri j jas padarė labai gerą 
įspūdį ir paskatino dau
giau darbuotis už taiką. 
Virš minėtoms draugėms 
tenka kreditas už tai, nes 
viena iš jų paaukojo darbo 
dieną, o kita rizikavo savo 
nesveikata, nes tuo laiku 
nesijautė gerai.

Nepagirtinos tos moterys, 
kurios tik žodžiais kalba už 
taiką, o piršto nepakrutina, 
nors myli savo vaikus, o la
biausiai anūkėlius, ir bijo, 
kad jie nežūtų, karui užsi
liepsnojus.

Šiame susirinkime turėjo
me ir kalbėtoją, tai J. Lese- 
vičių, kuris smulkiai perbė
go pasaulinę situaciją, dau
giau apsistodamas apie šių 
dienų įvykius Viet Name, 
taipgi kalbėjo apie bendrą 
lietuvių pažangų judėjimą. 
Po kalbos sekė klausimai ir

Prieš kelis metus airių 
vyskupas buvo pasinešęs 
“legališku būdu” minėtą li
goninę, keliolika milijonų 
dolerių vertės, “nupirkti” 
už vieną dolerį. Argi reikia 
didesnio juoko? Bet iš to 
užmojo niekas neišėjo. Gi

užėmę Siciliją,I du metus, kada ponas
Scrantonas atsisėdo į gu
bernatoriaus suolą, irgi bu
vo pasinešęs tokiu pat būdu 

dalį’'Vėliau JAV 1 Penktoji Pervesti tą pačią ligoninę 
armija išsikėlė prie. Saler-1 kel.iems “ypatingiems” c; 
no, į pietus nuo Neapolio kurie irgi sakė, kad
miesto.

Italijos buržuazija ir ka
ralius, siekdami išgelbėti 
kapitalistinę santvarką, su
kilo prieš Mussolinj. Jį bu
vo suėmę, bet Hitlerio pa
rašiutininkai Mussolinį iš
gelbėjo.

Po to Italija oficialiai nu
stojo priešintis JAV ir Ang
lijos jėgoms, kariavo tik vo-

Saler- I keliems “ypatingiems” gydy-

Pietinėse valstijose didžiau
sias išnaudojimas /

Pietinėse valstijose visai 
mažai tėra organizuotų 
darbininkų. Todėl ten dar
bo žmonių išnaudojimas 

.Ldaug didesnis negu šiauri- 
wse ar vakarinėse valstijo
se. Negrai ten dar daugiau 
išnaudojami ir visaip dis-

- kriminuojami. O unijų va
dovai “bijo” ir koją ten į-

J. Gasiiinas

Toks dabar yra Lietuvos peizažas

, jie iš ligoninės padarys tik 
poilsiavimo namus turtin
giems ir tuomi sutaupys 
anie pusantro milijono do
lerių valstijos iždui. Kitaip 
sakant, biednuomenės kaš
tais sutaupytų tiek pinigų 
valstijos iždui ir pasirody
tų labai taupiu gubernato
riumi. Vienok ligoninės ta
rybą, daug gvdyto jų ir žmo
nių pasipriešino, ir tas už
mojis liko be pasekmių. 
Tad praeitais metais ponas 
gubernatorius visą tarybą 
navarė laukan, o pasirinko 
S3 u nuolankius.

Kur tik su kuo susitikęs 
imsi kalbėti apie pasaulinę 
padėtį, tai pirmą klausimą 
išgirsi: Ar tai manai, kad 
užsikurs trečias pasaulinis 
karas? Į šitokį klausimą, 
aišku, negalima atsakyti 
nei vienaip, nei kitaip. Bet 
kaip Pietų Vietname daly
kai dedasi, tai visko galima 
tikėtis. Mūsų prezidentas

Vasario 28 d. įvyko LLD 
Montrealo kuopos metinis 
susirinkimas, kuris buvo 
raportais ir pranešimais tu
riningas ir nariais skaitlin
gas. Iš valdybos pirminin
ko J. Urbanavičiaus rapor
to paaiškėjo, kad ir narių diskusijos, 
mėnesiniai susirinkimais re
guliariai nevyko, draugijos 
nariai atlikę nemažai darbų radio bangomis nuskambėjo 
pažangos bare. i siaubinga žinia, kad Mont-

Ilgametis finansų sekre- • realo priemiestyje La Salle 
torius L. Kisielis raportavo 
apie narių stovį, pažvmėda- 
mas. kad su pradžia šių me
tu gautas vienas naujas na
rys. kad nariai gerai moka- 
si duokles, nes jau nedaug 
liko narių nemokėjusių už 
šiuos metus. Iš finansinio 
raporto paaiškėjo, kad kuo- 
na nemažai parėmusi pa

žinomą, 
daugiausiai paramos sutei
kusi Liaudies Balsui, bet 
taingi _ parėmė “Laisvę”, 
“Vilnį”, Urugvajaus “Dar- 
ba’\ angliška darbininkų 
laikraštį “Tribune”, .A. 
Bimbos nupilietinimo bylai 
ve^ti. ir daug kitokių darbų 
atFkusi.

• Valdyba -šiems metams 
pasiliko, ta pati,., išskyrus 
nirmininką J. Urbanavičių, 
kuris šias pareigas ėjo per 
visa eilę/metu. Jo vietą su
tiko eiti M. Gudas.

Valdyba pranešė, kad da
romi žygiai prisiruošimui 
atžymėti virš minėtos drau
gijos jubiliejinę 50 metų su
kaktį.

Plačiai apkalbėta šių me
tų ruošiama anglų kalba 
knyga Lithuania — Past 
and Present, kurią ruošia 
“Šviesos” redakcija. Knygą 
gaus kiekvienas pilnai mo
kąs narys veltui, bet taipgi 
centras ragina, kad kiek
vienas narys užsisakytų ir 
platinimui. Visi nariai, da
lyvavę susirinkime, pasiža
dėjo no vieną knygą ekstra 
išplatinti.

Knygų leidimo fondui nu
tarta iš iždo paaukoti $25.

Su dideliu įdomumu iš
klausėme taikos delegačių

Johnsonas per greitai pa
miršo savo prižadus. Jis ne
girdi visuomenės balso,, o 
tik žvaigždėtų Pentagono 
“drąsuolių”, kurie pasiren
gę, it tie 
lysti į požefriio urvus, 
paisydami, kad šimtai mili
jonų nekaltų gyvybių žūtų 
atominių bombų liepsnose.

L Vienužis

aži gyvūnėliai,
ne

Vasario 2 d., iš pat ryto

įvyko didelė eksplozija 
aoartmentiniuose namuose. 
To pasėkoje jau iki šiai die
nai priskaityta iki 27 žmo
nių užmuštu, kuriu tarpe 
daug vaikučių ir virš 40 
sunkiai sužeistu. Skaitlinės 
vėliau gal dar nadidės. Li
kusieji gvvi liko be pasto
gės ir be kitu gvvenimui 
reikmenų. Fksnlioziios prie
žastis tvrinėiama. Snėiama, 
kad tai pasėkos natūralaus 
gazo.

Šiuos žodžius rašant gau
ta trumpas pranešimas, kad 
4 d. kovo, no ilgos ligos, mi
rė O. Adakauskienė, Juozo 
Ada.ka.usko žmona.

Susirgęs Juozas Žukas, 
montrealiečiams gerai žino
mas, nors pastaruoju laiku 
daug metų gweno St. 
John. Jis randasi Notre 
Dame ligoninėje 6-me aukš
te.

K. Jurgaitienei nadarvta 
ant akies operacija. Ji ran
dasi Moisonneuve ligoninei.

Taingi buvo oneruota K. 
Broliene. Neteko sužinoti, 
kokioie ligoninėje.

Domininkas Norkeliūnas 
su žmona išvyko į Floridą.

New Haven, Conn.
Jonas Petkus vis dar yra 

Veterans Hospitaly, West 
Haven, Conn. Buvau pas 
jį. Draugas nėra linksmas, 
nes daktaras sakė, kad dar 
kelias savaites turės ten bū
ti.

Vasario 23 dieną nelaimė 
ištiko Kūne o s dukrą Jay 
Hunt. Važiuojant automo
biliu pas motiną į New Ha- 
veną, kitas automo b i 1 i s 
smogė į šoną jos automobi
liui, skaudžiai sužeidė ja ir 
dar tris žmones. Ji dabar 
yra New Haveno ligoninė
je.

Linkiu sergantiems grei
tai pasveikti.

J. Kunca.

Philadelphia, Pa.
Mūsų judėjime yra nema

žai 50-ųjų gimtadienių at- 
žymėjimų. Vaikai pagerbia 
tėvus, organizacijos — sa
vo veikėjus, bet retas nuo
tykis, kai organizacijos mi
ni savo auksinius jubilie
jus.

Ir štai Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ja sulaukė tokio jubiliejaus. 
Šiais metais minime orga
nizacijos 50-ąjį gimtadienį. 
1915 metais kūrėsi kuopos 
po visus šios šalies mies
tus. Mes buvome jauni, 
tik ką atvykę iš Lietuvos. 
Daugumas iš kaimų. Mažai » 
susipažinę su spauda, kny
gomis, džiaugėmės gauda- - 
mi pirmą Draugijos išleis
tą knygą, rengėme parengi
mus, prakalbas, vaidinome 
teatrinius veikalus, pergy
venome mūsų tarpe nesuti- ' 
kimus. Menševikai nusine
šė dalį organizacijos turto, 
tačiau organizacijos palai
kytojų pasiryžimo nepa
laužė.

Pergyvenę sunkumus,, su
laukę seno amžiaus, tęsia
me jaunesnėmis dienomis .* 
pradėtą darbą. Centras 
ruošia prakalbų maršrutą. • 
K. Petrikienė aplankys 20 
kolonijų. Kuopos rengia 
parengimus pagerbimui or- ' 
ganizacijos ir jos ir jos vei
kėjų. Nemažas skaičius or
ganizacijos narių priklauso 
choruose. Daug mūsų na
rių aplankė savo gimtąjį 
kraštą Lietuvą, ir šią va
sarą gražus skaičius vyks 
savo gimtinę aplankyti.

Ir mes, philadelphiečiai, 
prisidėdami prie šio jubilie
jinio paminėjimo, rengia
me pietus kovo 14 d., sve
tainėje 715 N. 6 St., 2 vai. 
dįęną. Prašome Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos narius ir šimpa- . 
tikus būti LLD 10 kuopos 
svečiais.

State Bureau of Employ
ment pranešė, kad Philadel- 
phiios srityje išmokėta be
darbiu kompensacija $48,- 

! 691,000.

Vasario 24 d. mirė Vin
cas Dapšys.

Vasario 25 d. mirė Mo
tiejus Puškus. Buvo pašar
votas Ramanausko šerme
ninėje. Palaidotas Sepul- * 
chre kapinėse.

Policijos komisijonierius 
Leary 48 policmanus pa
skyrė detektyvais.

Valstijos senatas Harris- 
burge 48 balsais prieš vie
ną nubalsavo pakelti mo- 

į k y k 1 ų superintendentams 
! algas—nuo $20,000 iki $30,- 
000 metams.

James White, 73 metų, 
pirmojo karo veteranas, bu
vo apiplėštas, einant į ban
ką iškeisti pensijos čekį 
vertės $93.

Northwest Orient orlai
vių kompanija praneša, kad 
balandžio pirmą dieną bus 
atidarytas tiesioginis susi
siekimas tarp Philadelphi- 
jos, Clevelando ir Detroito.

Pennsylvanijos telefonų 
kompanija 1964 metais gry
no pelno turėjo $77.587,000.

Pilietis

Maskva. —TSRS atsipra
šė JAV už studentų puoli
mą amerikinės ambasados.

Londonas. — Vakarų Eu
ropoje siaučia influenza.

Detroitas. — Vasario mė-

3 pusi. Laisve {Liberty) Penkt, kovo (March) 12, 1965



A. Kandraška

Kaip man atrodo T. Lietuva
Praeitais 1964-ais metais, Šių miestų universitetuose
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keblumų, nes stotyje negali-1 rengę, Jtį apsiejimas inte
rna bilieto gauti. Nors yra Į ligentiškas, jie gražiai var- 
tokių, kurie kalba anglis-, toj a dabartinę lietuvių kul
kai, bet geriau biskį mokėti • bą. Kudos, tų ar kitų die- 
rusiškai — nereikia ieškoti' nų svečiavosi pas mane ad-

iaiko turėjau apie kų nors 
plačiau pasikalbėti. Kaip 
matote, su daugeliu eilinių 
žmonių turėjau progų pa
sišnekėti. Niekas nevaržė,

rudeniop, lankiausi Tarybų baigęs daktaro mokslų, grį
žo į Nigerijų, Afrikoje, me
dicinų praktikuoti.

Jie visi politikų gerai su
pranta. šalia kitų išsireiš
kimų, jie sakė, kad Anglijos 
jėga ir pasaulinė įtekmė 
gerokai susilp nėjus, kad

Po penkių savaičių įdo
mios kelionės: laivais, trau
kiniais ir kitokia transpor- 
tacija, “Laisvėje” tilpo,nors 
labai trumpi, mano kelionės 
įspūdžiai. Bet dar ir da
bar susitikę lietuviai klau-’jAV irgi pradėjo prarasti 
šia: “Kaip tau atrodo Ta-' prestižų pasaulinės politi- 
rybų Lietuva?” Nors labaiI kos dirvoje. Pripažįsta tų__ _________ _ ripažįsta tų 
ilgas valandas dirbu ir pa-I laktų, kad Tarybų Sąjun- 
šaliniais darbais užsiėmęs ga, kurios dalimi yra ir T. 
esu, tačiau dar norisi per Lietuva, gerokai pasistūmė 
spaudų kai kų pasakyti apie: pirmyn, 
naująjį gyvenimų musų 
gimtinėje.

Važiuodamas į naujoviš- ... 
kai besitvarkantį mūsų tėvų! ProB4.
kraštų, galvojau: “__ __
man leista su kaime gyve
nančiais savaisiais i 
pasikalbėti, taipgi su 
kuo susitikus apie viskų pa
siteirauti?” ' 
vos 1 
mes čia esame tiek daug vi
sokių neteisingų užmetinė- 
jimų prisiklausę. Nors aš 
jau nuo seniai žinojau, kad 
tai tušti plepalai, visokios

Kunigas iš Jamaicos teira
vosi pas afrikiečius apie Af
rikoje krikščionybės įsiga- 

Būsimasis

niekas nepersekiojo; kur no
rėjau ėjau, važiavau.

t “Tiesos” korespondentas 
amerikiečių gyveninių... Iš Trakų Vokės, kurios gyve-1 A. Vaivutskas nuvedė pas 

to laikraščio redaktorių S. 
Laurinaitį. Abudu išvedžio
jo mane po kelių laikraščių 
ir žurnalų bendrų spaustu
vę. Spaustuvės įrengimai

vertėjo, ir antra, gali su bet' vokatas B. ir jo žmona L. 
kuo kalbėtis, nes rusai abel- ■ iš Klaipėdos, Taipgi susipa- 
nai labai teiraujasi apie žinau su trimis moterimis iš

Minsko į Vilnių važiavo dvi'na ir dirba eksperimenti- 
lietuvės, su kuriomis ture- niame ūkyje. Jos porų kar- 
jau pokalbį.

Vilniuje
Vilnių pasiekus,

tų atvežė labai skanių obuo
lių ir namie daryto gėrimo. 
Taipgi jos mane vienų va-

1 sen_ Ikarą nusivežė pas daktarų ir mašinerija neatsilikę nuo 
mentališkai galvojant, ture-, Vilniuje gyvenantį, ku
to1^16} jaustis kaip kokioj1 rjs dirba . vienoje Vilniaus 
religinėj šventovėj. Is tori- miesto ligoninėje. Viešnia 
niai Vilnius lietuvių tautai y, atvykusi iš Panemunė-
religinėj šventovėj.

brangus miestas, o tikybi
niai dar brangesnis: čia 
Aušros vartai, katedra, šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia su 
tūkstančiais įvairiausių or-

Ar bus gydyt°jas iam atsakė, kad Ramentų!
Čia noriu priminti, kad T. 

Lietuvoj tikėjimas nėra 
persekiojamas. Bažnyčia 
atskirta nuo valstybės. Jei 
yra užtenkamai tikinčiųjų 
parapijonų, jie gali turėti 
bažnyčių ir tiek kunigų, 
kiek parapija gali užlaiky
ti.

Ankstyvas rytas, Vilnius 
dar mažai atbudęs buvo, 
kai baltarusės mano laga
minus nešinos surado tak
sį, o šis surado viešbutį 
“Vilnius,” kuriame ir Intu- 
risto įstaiga įsikūrusi. Čia 
prisistatyclino jauna mote-| 
ris, gidas. Ji viską patvar
kė. O kadangi nuo Bresto 
iki Minsko traukinyje iš
miegojau, tai po pusryčių 
gidas surado taksį ir važia
vome “iš lauko” Vilniaus 
pamatyti. Po pietų pas ma
ne atsilankė iš KETU K sve
čias, gido lydimas, su ku
riais buvo labai malonu pus
dienį praleisti. Turiu pri
pažinti tų faktų, kad dabar

'1 pas juos krikščionių moks
lais vai Pūstis jau nėra progų.

bpe Man užklausus tą patį gy- 
. dytojų apie dirvą Lumum- 

Mat iš~ Lietu-1 b°s pasekėjams, jis atsakė, 
liaudžiai priešų lūpų ' k a d p a s juos kairiesiems.

kol kas, nėra progos būti 
išrinktais į Nigerijos val
džių. Kreipdami aus t r a- 
lietės dėmesį, negrai teira
vosi: “Kodėl krikščionys,

nesąmones, išgalvoti melą- beveik visų pasaulį domi- 
gingi išmetinėjimai yra la- ntiodami, nepastojo kelio 
bai pigūs, o pas liaudies iš- ^ram_s ir visokioms zmog- 
naudotojus pinigų šmeižikų •, žudynėms. Tikslaus atsa- 
pasamdymui—krūvos, užtat: kymo angle neturėjo.
visoKiausių užmetinė j imu | Iš Paryžiaus į Varšuvą 
Prieš socialistinę santvarkų traukiniu važiuojant teko 
priperkama...

Porų savaičių pabuvęs 
Lietuvoje negaliu sakyti, 
kad dabar aš jau viską ma
čiau, viską suprantu, kas 
ten vyksta. Tiesa, šį sykį 
per dvi savaites labai daug 
žinių įgijau. Prieš dešim
tį metų Jugoslavijoj socia
listinę santvarkų tėmijau

karams ir visokioms žmog-
Tikslaus atsa-

sėdėti vienoje kajutėje su 
40-ies metų lenku, giąžtan- 
čiu iš Australijos į Lenkijų 
pastoviai gyventi. Šalia 
daugelio esamų blogų ypa
tybių, jį labiausiai Kankino 
nuobodumas ir vargino 
gausybes gyvačių. Jis sa
kė: “Jeigu dar kiek ilgiau 
būčiau pasilikęs Australijo
je, tai ilgesys savo gimta-

irgi per dvi savaites. 1919- į jam kraštui butų mane bai-I T. Lietuvoje ne ponų vaikai
1920 metais per šešis mėne- išvaryti iš proto.” Jis 
sius gyvenau siaui lytinėj < j^^-ais metais buvo par- 
Lietuvos daly prie tarybi-i 
nes santvarkos. O per visą 
gyvenimą sekiau pasaulyje 
politinius pasikeitimus. Tai
gi šios dvi savaitės buvo tik 
patvirtinimui visų žinių, ku
rias turėjau sukaupęs, ypa
tingai apie socialistinę san
tvarkų.

Pirm negu atsakysiu į 
antraštėje pakeltą klausi
mą, noriu skaitytojų supa
žindinti, su kuo man teko 
susipažinti, kalbėtis. Kad 
išvengus asmeniškumų, o 
gal ir ne visus teisingai už
sirašiau, vardų neminėsiu, 
nes liaudiškoje santvarkoje 
žmonėms gerovė ateina ne 
nuo vieno ar kelių asmenų. 
Gerovė pareina nuo tūks
tantinės ar milijoninės kom
partijos ir kitokių organi
zacijų tvirtumo; individu
alizmas ne taip jau svar- 
bu- (

Iš keliones
Iš Bostono į Vilnių ir at-1 

gal truko lygiai penkios sa-i 
vaitės. Dideliu Anglijos lai
vu “Queen Elizabeth” iš 
New Yorko per penkias 
dienas pasiekiau Prancūzi
jos krantus., Laive teko iš
sikalbėti su daugeliu kelei
vių.

Įdomias diskusijas turė
jau su pora negrų iš seniau
sios Didžiosios Britanijos 
kolonijos Jamaca (sala į 
pietus nuo Kubos). Vienas 
buvo Anglikonų bažnyčios 
religiniais reikalais keliau
jantis kunigas, kitas vyko į 
Angliją dirbti prie laivų pa- 
fcrųidmo. Jie mane supa
žindino su anglų kilmės 
australiete, kuri jau kelintų 
sykį keliaujanti aplink pa
saulį. Vėliau susipažinau 
dar su pora negrų iš Nige
rijos. Vienas jų 4 metus 
ėjęs mokslą Londone ir ki-

vykęs į Lenkijų pažiūrėti, o 
dabar grįžo galutinai, neto
li nuo Varšuvos ūkyje, ap
sigyventi. Gyrė Lenkijų, 
kad joje daugiau laisvės ir 
privačios nuosavybės yra, 
negu bet kurioje socialisti
nėje šalyje.

Pamačius Rytinės Vokie-1 
tijos kolūkiuose gerus der
lius, dideliuose žemės plo
tuose, įvažiavus į Lenkijų, 
kur mažuose privačiuose 
sklypeliuose javai prastai 
atrodė, norėjosi bendrake
leivį klausti: kurį žemės 
ūkio patvarkymų jis laiko 
progresuojančiu ?

Per Baltarusijų važiuo
damas jaučiaus kaip namie, 
nes ten žmonės labai drau
giški ir panašūs į lietuvius. 
Nors stotys ir traukiniai 
pilni keleivių, bet didelio 
triukšmo niekur negirdė
jau. Kas nori, traukiniuo
se gali gauti per radijų lei
džiamas programas. Nak
ties metu važiuojant vago
nuose atėję moterys priren
gia patalus ir už miegamą- 
jį mažai brangiau reikia 
mokėti. Svetimšaliai kelei
viai tik specialiose įstaigo
se tegali bilietus pasipirkti. 
Tas turistams sudaro biskį

tus 4 metus — Chicagoje.

lio, pasakojo, kaip per vie
nų valandų banditai išžudė 
24 žmones, sykiu ir, mano 
žmonos brolį Feliksų Širmų.

Pandėlio parapijoj augu
si, dabar gyvenanti Panevė
žy, gera proletarė Z. atva
žiavo sunkvežimiu į Vilnių; 
tik gaila, kad su ja mažai

Amerikos moderniškų spau
dos darbams atlikti įrengi
mų. Suskaičiau 28 moder
niškus lino tipus; keletas 
presų, kiekvienas jų per 
valandų atspausdina 40,000 
egzempliorių.

Vyriausio redaktoriaus 
pavaduotojas Stays Lauri
naitis sakė, kad Kaune yra 
įrengta dar moderniškesnė 
ir didesnė spaustuvė.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Vilnius. Sporto aikštelė naujame gyvenamųjų namų kvartale.
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PAGYRŪNAI

Giriasi, net lapsi ausys,
Vidmantas ir Romas:
—Mano tėtė—inžinierius!
—Mano—agronomas!

—Mano tėtė stato rūmus 
Didelius, patogius...
Jei ne tėtė, neturėtum 
Gal ir tu pastogės.

—Niekis! Va, jei mano tėtė 
Duonos negamintų, 
Kų tu valgytum? Tuoj 
Tuščias gurkti imtų.

skrand
is d is

—Mano tėtė...
—Mano tėtė. . .
K irtos pagyrūnai.
Juos sugėdino kaimynė, 
Fabrikų pirmūnė:

—O ką mokat, širšės, judu?— 
Ji staiga paklausė.

; Susigėdo pagyrūnai, 
Ir nuleipo ausys.

už pinigus mokslų pasipir-1 
kę, o išsimokslinę ganūs ' 
žmonės užima atsakingas 
vietas.

Susitikimai

PAtS NEŽINO

i Pasipūtęs kaip gaidžiukas 
, Pirkion įslenka Vytukas.

ir užgieda kiek begali: 
■—Noriu valgyti, senele!

Antrų dienų gidas parodė' Senutėlė verda sriubą, 
dalį Vilniaus “iŠ Vidaus.” į Pakurėlę kursto, skubau 
Reiškia, buvome įėję į šv.1 Gerk Pienelio... šiltas šiltas, 
Petro ir Povilo bažnyčių ir 
muziejų. Po pietų pats vie
nas troieriu nuvažiavau pas 
pažįstamą. Vakare pas ma
ne atsilankė gydytoja M. ir 
gydytojas B. Ne gydyti, o 
pasikalbėti su amerikiečiu. 
Pokalbis tęsėsi daugiau ne
gu penkias valandas — dau
giausia apie pasaulinę po
litinę padėtį. Stebėjausi jų 
giliu žinojimu. Taipgi buvo 
smagu girdėti juos pakar
totinai kalbant apie pasauli
nės taikos išlaikymų, apie 
tarybinės santvarkos geru
mą...

Gydytoja M. dar sykį bu
vo pas mane užėjusi. Bet 
šį kartų daugiau kalbėjo
mės apie sveikatų ir asme
niškus reikalus.

Trečių dienų teko susitik
ti su aštuoniais visokio am
žiaus žmonėmis iš Panevė
žio ir su jauna kauniete. 
Visi jie proletariški fabrikų 
d a r b ininkai - tarnautojai. 
Gerai atrodė, švariai apsi-

Tik pamelžtas, tik įpiltas.
Vytas trinasi pasieny:

■—Aš nenoriu šilto pieno!
—Tai gal šalto ? Iš kamaros ? 
—Man nuo šalto šalta daros... 
—Tai kokio, sakyk, įpilti?
—Man... ne šalto ir ne
—Et, koks tu !—pirštu 
Ir medučio korį neša. 
Vytas murkso, krapšto 
Ir nežino pats, ko nori...

šilto!
pagra-

[so

SAULIUKAS
Pasilikęs, Saulius
Vienas
Sriūbauja,
Net plyšta sienos:

—Mama, mama, 
Kur dingai ?
Oi, užpuls mane
V ilkai !
Va, kažkas
Pro langų žiūri, 
Tiesia letenų į sūrį!

Gal vagis?
O gal ......
Bičkopys lokys?

Tuoj į maišų 
Įsidės,

i®
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Vilnius, miesto pakraštys, čia nyksta mediniai namai, stiebiasi į viršų devynaukščiaa.
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Nė senelė
Negirdės!. .—

Saulius lovon
Nukulniuoja,
Duknom galvų
Apsikloja.

Ir užmiega 
Kaip barsukas, 
Apsikamšęs, 
Susisukęs.

Murkis vaikšto, 
Uosto sūrį, 
Kojytes pakėlęs 
Buria.. .

Ir nežino,
Koks Sauliukas:
Ar kvailiukas, 
Ar bailiukas.

MURZIUS
Į mokyklų 
Nesiprausęs, 
Be kepurės, 
Susivėlęs, 
Pasišiaušęs.

Ant tvorelės
Varna
Kvarktelia
Užkimus:
—Prunce, Prunce,
Tavo rankos
Kaip arimas!

Paišinas 
švarkelis

Už apykaklės 
Pernykščių lapų 
Kinis.

Vėjas lenkias 
Mūsų Pruncės, 
Ratų suka.
Bijo vėjas 
Prisiliesti
Prie murziuko.

TĖVELIO BATAI

Aš žengiu per kiemų 
Su tėvelio batais.
Visas mūsų kiemas 
Kaip ant delno matos.

Vištos skiauterėtos 
Mamai kudakuoja: 
—Va, Vidukas tėtės 
Aulinius nešioja!

i

—Štiš—veju per tvorų.— 
Ko jums kudakuoti?
Aš galiu, kiek noriu, 
šokti ir dainuoti.

Leido man tėvelis 
Batais panešioti. 
Skriskite, vištelės, 
Viščiukus vedžioti!

Matote? Virš kraigo
Vanagas jau suka. ..
Matote, aš—vaikas,
Aš jums—ne viščiukas.

(Iš “Lietuvos pionieriaus”)

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė susirūpino, 'kad 
tarp jaunimo platinasi pa
laidas gyvenimas.

Londonas. — Anglijos 
premjeras Wilsonas užtikri
no Vakarų Vokietijų, kad
rems jos apsiginklavimą.

T UoVl e •Losangeliskių parengime
Los Angeles LDS kuopa i J. Alvinas prieš tūlų laiks^ 

suruošė šaunų pobūvį. Bu- taipgi buvo pagautas lige|s 
vo tikėtasi, kad jame daly- ir rinitai susirgęs. Šiandien 
vaus tolimas žymus svetys minimi geri žmonės atrodo 

sveiki, ir linkime jiems būt 
sveikiems ilgus metus.

Sekmadienio rytų traukė
me link Los Angeles Danų 
salės, kur pobūvis buvo.

Manėme, kad būsime pir
mutiniai, nes dar buvo ank
sti, bet jau radome nema
žai svečių, atvykusių iš to
liau, negu Yucaipa.

Pav., geri svietingi pa
žangūs žmonės J. ir A. Ra
sai iš Laguna Beach, nuo
širdus Lietuvos draugas ir 
bendrai puikus žmogus Jag
minas iš Palm Springs, 4r 
dar iš toliau buvo atvyku
sių. Deja, neteko su visais 
susitikti.

Danų nemaža salė prisi
pildė gražiai nusiteikusia 
publika. Matėsi nemaža at
vykusių jaunesnės kartos 

I žmonių. Tenka pastebėti,

Vytautas Zenkevičius su 
savo malonia žmona Mary
te. Tačiau buvo labai ap
gailėtina, kad jis šiuo tar
pu negalėjo atvykti kaip 
buvo žadėta.

Skubotai į minimą jų pa
rengimą buvo pakviesta 
Ks. Karosienė pakalbėti. 
Kaip jau žinoma, Ksaverai 
apsikrovusi įvairiais dar- ■ 
bais, pareigomis, tačiau! 
savo vyrą J uozą šiaip taip I 
prikalbinusi būti šoferiu, I 
sutiko nuvykti. Dar pasi
kvietė du pasažierius—Tel-

Šiuo tarpu su mašina ke
liauti pas mus yra nepa
prastas gamtos grožis. So
dų žydėjimas, laukai, gėlės 
tikrai žmogų nepaprastai 
sužavėja. Ypatingai vyks
tant 99 įlankos keliu sunku I 
akis atitraukti nuo gamta- j £A*nge‘f“s pažangTe" 
11* *“ *11 čiai turi nemaža gražioskelio gerumą nėra reikalo i publikos. Jie vis skundžia- 
sakyti, nes dauguma yra si; kad nėra kam dirbti, 
girdėję Kalifornijos kelių ■ ypatingai parengimų ruošo- 
gerumą. . I je. A. Bernotienei, S. Smi-

Pasiekem Bakėrsfieldą ir i įUį jr į Bernotui tenka vi- 
artėjome prie milžinų kai-1 a ątsakomybė. Tačiąu kal
nų. Į siuos kalnus žiūrint, j bamame pobūvyj’e matėsi 
mūsų visų mintys skrieja į|nemažai gerų pagalbininkų 
praeitį. Čia prieš 35 metus; laike iet Tiesaj maistą 
buvo besiog baisu keliauti. I minti tenka daugiausia 
Šių didelių kalnų ruožas ;s_ Smitui. jis yra žinomi 
siekia virs 50 mylių ilgio.! maisto Specialistas, jis dau- 
Tų laikų kelias per siuos, gumoje paruošia vienas 

I veik visą maistą pobūviams, 
i Losangeliškiai turėtų būt 
i Smitui labai dėkingi už to
kį jo pasišventimą.

Baigiant skaniai pietauti, 
A. Bernotienė pakvietė Ks. 
Karosienę pakalbėti. Ksa
vera, nepaisant, kad buvo 
nepasiruošusi kalbėti, nes 
ji buvo ant greitųjų iškvie
sta, pasakė gerą ir brandžią 
kalbą. Drūčiai ji paliete 
šiandieninę taikos svarbą. 
Prie to, pabrėžė, ka§ šian
dien dedasi Vietname. Kal- 

Šiandien visiškai kas ki- betoj a sakė, kad yra baisus 
ta, kiek tai liečia šį kelią. 
Tiesiog galima skriste skri
sti su automašina per kal
nus. Nereikia lipti į kalnų 
viršūnes tuo siauručiu anų 
laikų keliu. Dabar per šiuos 
kalnus yra dubebltavas pla
tus kelias. Tik iš abiejų ke
lio pusių milžinai kalnai 
mėlynuoja. Ką reiškia pro
gresas !..

Išvažiavę vasario 27 die
ną, nusitarėm vykti pas yu- 
caipiečius nakvynei. Dide
lio atstumo nėra nuo Los 
Angeles miesto iki Yucaipa, 
Cal., tik 70 mylių. Yucaipa 
pilna mūsų visų gerų drau
gų, pažįstamų ir yra malo
nu juos visada aplankyti. 
Nakvynei pakvietė M. ir A. 
Pūkiai ir A. ir D. Šatai. 
Džiugu, kad mūsų buvusio 
sanfranciškiečio A. Šato 
sveikata pasitaisė* Jis pe-

siekia 1
Tų laikų kelias per 
kalnus buvo visiškai siau-1 

i 

, rutis ir nebuvo asfaltuotas. ‘ 
Tenka atsiminti, kad tų lai-1 
kų automašinos buvo gan ' 
primityviškos, kaip lygiai 
ir tų laikų keliai. .

Labai buvo didelė pro
blema persikelti, pervažiuot 
šiuos kalnus tokiuo prastu 
keliu. Tuomet automašinos 
lipdavo per šiuos kalnus 
vargiai judėdamos. Tekda
vo joms dažnai ilsėtis ir tie
siog jos vaitodavo, rūkų 
kamuoliai verždavosi iš jų.

karo pavojus.
Buvo greitas, trumpas ir 

malonus pasimatymas su 
artimais draugais, pažįsta^ 
mais ir kartu su visais pu^ 
kiai nusiteikusiais svečiais.

Palikome gražų, jaukų 
pobūvį 5-tų valandą popiet 
ir riedėjom tuo pačiu 99 ke
liu link San Francisco. Pa
siekėme S. Francisco 12:30 
vai. naktį. Dar būtum pus
valandžiu anksčiau grįžę, 
bet ant nelaimės vienas ma
šinos ratlankis (tire) su
truko.

M. B.

Donecas, TSRS. — čionai 
lankosi “The New York Ti- 
ųieso” korespondentas The
odore Shababas. Jis rašo, 
kad Tarybų Sąjungos paty
ręs mainierys per mėnesį 
gauna 

b
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MIAMI, FLA
Vakario 24 d. LLD 75 kuo

pa surengė gražų banketą 
bocialio klubo naudai, klubo 

; 2 metų sukakčiai atžymėti, 
i Jau dveji metai , kaip oii- 
1 cialiai bocialis klubas gy- 
! vuoja.

Parengimas buvo pasek-

Philadelphia, Pa.
Padėkos žodis už

# gausią paramą
Jonas Kaspariūnas iš 

Philadelphijos prisiuntė 
šimtą dolerių Lietuvių Ko-1 
mitetui Kovoti fašizmą. Tai 
yra stambi parama nuo vie- i 
no asmens. Lietuvių Komi- . .
tetas tinkamai ja sunaudos mulSas’ Padayta g»azaus 
vesti kovą pries tuos Ant- .
rojo karo prasikaltėlius, 
kurie gyvena tarpe mūs, 
kaip tai Mečys Paškevičius, 
Antanas Impulevičius ir i 
Lionginas Jankauskas.

Man yra žinoma iš d. 
Kasparu no pareiškimo, 
kad jis buvo žiauriai 
persekiotas ir 1_________
kalėjime 1925 metais

Hartford, Conn.
Draugai, kurie norite va

žiuoti į New Yorką, į Lite
ratūros Draugijos Antro
sios apskrities rengiamą 
Draugijos jubiliejinį kon
certą kovo 28 dieną? Choras 
išvažiuos lygiai 9 vai. ryto. 
Žinote, su choru linksma 
važiuoti. Greitai užsiregist
ruokite už abi pusę kelionę

Kaip man atrodo Lietuva
(Tąsa iš ketvirto pusi.)

Trakuose
Buvo graži rugpjūčio pa-

jaunystėje pažinojo. Taipgi 
I mačiausi su daug giminių.
Kiti ir senesni už mane ge- 

baigoje vasaros cnena. Dar r^au atrodo. Gal todėl, kad 
gerai atrodanti mašina Jie mažiau rūpesčių turi, 
“Volga” nenoromis vežė neSu mes Amerikoje.
mus į Trakus. Spėjus pri-j 
važiuoti ežerą, supantį l'ra-

PHILADELPHIA, PA. * VICINITY

Help Wanted—Female Help Wanted—Male

ri. vyriausia gaspadinė bu-i ir užsimokėkite po $3.
vo E. Aimontiene. Prie sta
lų patarnautojos ir virtu-

, ve j e dirbo E. Kancerienė, E.
Minerienė, S. sukaitiene, P. Į 
Becienė, A. Kanapienė, E.! prakalbas. 
Lack, E. Stankiene.

| įiunienė iškepė pyragus viena iš gerųjų prakalbinin- 
kankinamas' P^etums specialų pyragą 1 kų. Ji tik parvažiavo iš Lie- 

I dovanoms. A. Birštonienė tuvos. ' J*

Tamo-

Petrikienės prakalbos .
Draugai, garsinkite, kaip 

kas galite, K. Petrikienės 
Mums visiems 

žinoma, kad Petrkienė yra

Kolūkiečių eilėse yra vi
saip galvojančių žmonių. 

Kų pilį, šoferis ėmėsi dar- Pastebėjau, kad pas juos 
oo — taisyti mašiną.
mes apvaikščiojom atremon-, 
tuotą pilį, jis išvalė užsi- 
KimsusĮ karburatorių.

Legendiška ir reali seno-

NURSES
R. N. SUPERVISOR

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

TOOL & DIE MAKERS
GRINDERS

Precision surface grinders wanted. 
Must be able to grind radii, 

contours and grooves.

1925 metais Lie-'
kuomet dalyvavo j P* °8a j
žmonių judėjime1 kmoo gimtadienio. Pyragai ' 

-r„ clave $40.
Udl OAI ZUUUlllLį J UIV4VJ 1U1U
prieš*išnaudotojus.- Tų kan
kynių jis negali pamiršti! 
Jis mums sako: “Negaliu 
kaip asmuo daug veikti, 
bet tegu mano sunkiai už
dirbtas doleris padeda jūsų 
komitetui, kuris gerai or
ganizuotas veikti prieš tuos ’ 
niekšus, kad jie būtų išde- 
portuoti iš Amerikos”.

Dar kartą tariame dėkui 
už 100 dolerių.

Lietuvių Komitetas 
Kovoti Fašizmą, 
B. F. Kubilius, 
Pirmininkas

Apart pietų buvo ir me
no programa. Kelias dai
neles sudainavo Aido cho
ras, pianu pritarė N. Be- 
nikaitienė, nes nuo lotine 
mokytoja negalėjo pribūti.

Būtinai reikalinga pami
nėti, kad N. Benikaitienė

j turi talentą muzikos srity- 
' je. Ji ne tik pianą skam- 
(bina, bet vartoja ir kitą 
! muzikalinį ins t r u m e n t ą.
Kartą girdėjau skambinant

tuvos. Ji ten ilgai viešėjo' 
su daugeliu žmonių kalbėjo 
si. Lietuvos žmonės klau
sinėjo ją apie Amerikos 
lietuvius.

Prakalbos Įvyks balandžio 
10 d. Laisvės choro svetai
nėje, 157 Hungerford St. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Pasižymėkite kalendoriu
je, kad neužmirštu te. J. ž.

Iki vyksta koks tai persilauži
mas į gerąją pusę. Man ten 

! būnant, dauguma teigiamai 
I kalbėjo už dabartinį žemės 
I patvarkymą... Kad neturi 

vės tvirtovė geroje vietoje gyvenimui gerų namų ir ki- 
pastatyta: iš visų pusių ją '^ patogumų, . tam^ galima 
oiipa daug ežerų. Reiškia, i rastl keletą priežasčių. Man 
xtai seniau nebuvo toli sau- atrodo, per daug yra pas 
xiamų kanuolių, priešas jos 
negalėjo sugriauti, nes arti 
per vandenį sunku prieiti.

juos planuotojų, o per ma- 
; žai gyvenvietėms statytojų, jter- 
Matomai, rūpinasi geros' —-

OPERATORS
Front Makers 

Only people experienced 
on ladies’ dresses

Apply
1023 Vine St., 6th floor.

(18-19)

Also—

TOOL & DIE MAKERS

I Good tool and die makers needed 
j at once. Experience in Lamination 
I dies preferred. Excellent hourly rate, 
j overtime. Fringes include retirement

I 
j life insurance, paid vacation & many 

others.

Shoe Sales Lady. Part time, 
permanent. Experience preferred, 
but not necessary. Apply Mrs. j pjan medical & hospitalization plan, 
Ayer, HELEN CARO APPAREL* - ! -
SHOP, Cheltenham Shopping Cen- 

(19-20)

CLEVELAND, OHIO
K. Petrikienės maršrutas

Šiame parengime daug su

Apply:

MAGNETIC METALS CO.x>abar tokios tvirtoves tu- mašinerijos įsigijimu, trąšų 
ristams pasižiūrėti, prime-1 
na tolimą praeitį, gelbsti is
torijos parašymui...

Paviršutiniai žiūrint, Vil
nius ir artimos apylinkės 
pusėtinai gražiai atrodo. 
Daug pastatų atremontuo
ta, naujų pristatyta, žino
ma, dar labai daug statoma. 
Parkai paminklais, gėlėmis 
papuošti, daug medžių pri
sodinta. Kalbant apie gėles 
ir medelius, gražiau si u s 
mačiau Karių kapinėse. 
Akį veria visokiausios gėlių 
spalvos ir žaliuojanti mede
liai, o širdį gelia žiūrint į 
po žeme ramiai gulinčius 
tūkstančius jaunuolių! Ten 
palaidoti Vilniaus nuo nacių 
vaduotojai, T. Lietuvos žy
mesni kovotojai, taipgi val
džios pareigūnai. Gražes
nių už šias kapines niekur 
nemačiau.

Vieną gražią dieną nuva-

1
OPERATORS WANTEDgaminimu, o gyvenimas, 

kol kas, tebėra senoviškose 
trobose.

Kalbant apie gyvenviečių 
kūrimą, man rodos, kad tu
rėtų daugiu tuo reikalu kas 
nors rūpintis. Kolūkiečiai, 
matydami miestuose ir 
miesteliuose patogesnį žmo
nių gyvenimą, nerimauja— 
nenori žemdirbiais likti. 
Ypatingai jaunuomenė grie
biasi mokslo, kuris visiems 
prieinamas, o dasisiekę į 
aukštesnį žinojimą, jau ne
benori grįžti į kolūkius. 
Nors kalbu apie kolūkiečių 
jaunuomenę ir sakau, kad 
nebenori grįžti į kaimą, bet 
juk ir žemdirbių vaikai tik 
miestuose tegali pasiekti 
aukštą mokslą.

Kalbant apie mokslą, te
ko patirti, kad jis yra sim- 
plifikuojamas. Ką praei
tais metais išmoko 11 kla-

Experienced only need apply.
129 N. 12th St.

21st & Hayes Avenue 
Camden, N. J.

(17-25)

3

MEN (20)
Experienced. Fast at batting insula
tion and/or exterminating. Many 
fringe benefits. Good working con
ditions.

Apply:
1024 Cottman St. or prone FI. 2-5100.

TOOLMAKERS
Experienced and close tolerance jig 
and fixtures used in making parts 
for electronic manufacturing. Ex
cellent working conditions and lib
eral employee benefit program. 
Second Shift.

DUBROW
ELECTRONIC INDUSTRIES

235 Penn St., Burlington, N. J.
(18-20)

HOUSEKEEPER

Cook, fond of children. 11 years, 
years, lVz years. Good working 

conditions. 5% days.
Sleep in. $50. TR. 8-7271.

(19-22)

*

Red, white & blue 
retirement plan

mitetas turėjo praplėstą su
sirinkimą, kuriame apkal
bėtas K. Petrikienei prakal
bų surengimas. Clevelan- 
clui paskirta pasirinkti ko
vo 21 arba 22 d. Apskri
ties komitetas pasiėmė 21 
d. Bus suruošti pietūs, ku
rie. prasidės 1 vai. dienos 
laiku ir tęsis pusantros va
landos. Po to bus prakal
bos ir atsakinėjimai į pa
klausimus.

Petrikienė, kaip LLD pir

kuopos pirmininkas drau
gas Kanapė. Jis daug pa
gelbėjo gaspadinėms virtu
vėje. Taipgi Aimontas. 
Varde LLD 75 kuopos vi
siems ir visoms, kurie dir
bo, širdingai ačiū!

Šiaip Miamyje šiuo tarpu 
nieko naujo. Kaip ir ki
tuose miestuose, kartojasi' 
vagystės ir baisios žmogžu
dystės. Nėra tos dienos, 
kad nebūtų baisių apiplėši-

Kas bus !
vėjas, priklausė siuvėjų imi-1 toliau, sunku pasakyt. Bet gijps auksinę sukaktį, kurią j Ju:

Philadelphia, Pa.
i^irė Mikolas Pliekus

Vasario 25 dieną mirė 
“Laisvės” skaitytojas pa
žangus draugas Mikolas 
Puckus, 74 metų amžiaus. 
Tai buvo senas šios vie
tos gyventojas. Jis pri
klausė Lietuvių Literatūros 
Draugijos 133 kuopai, Cam
den, N. J. Buvo gero būdo 
žmogus, iš amato buvo siu- i mų ir užmušimų.

jai, visuomet remdavo dar- i kol kas baisu ir iš namų iš- 
bninkų judėjimą aukomis ir ' eiti. Ypatingai vakarais 
visuomet dalyvaudavo dar- į žmonės užsirakina duris ir 
bininkų parengimuose.

Laidotuvės įvyko Ch. J. 
Romano laidotuvių koply- j 
čioje. Jį laidojo jo giminės. I 
Mikolo giminių dalyvavo ir į 
iš Toliau, tai Pranaičių šei- į 
ma Tš Long Island, N. Y., Į 
Izidoriaus Pranaičio žmona 
ir jų sūnus Jurgis. Tai pa
žangūs ir draugiški žmonės. 
Buvo malonnu su jais susi
pažinti.

Mikolas buvo laisvas, su 
bažnyčia neturėjo jokių ry
šių. Bet jis buvo laidoja
mas su visomis bažnyčios 
apeigomis. Tai išjuokimas 
laisvo žmogaus. Visi laisvai 
protaujantys žmonės, kurie 
ten buvo susirinkę, stebėjo
si žiūrėdami į rožančiais 
suraišiotą draugą. Sako, 
nukryžiavoj o laisvą žmogų!

Laidotuvės įvyko kovo 1 
d. Velionis palaidotas Ho
ly Sepulchre kapinėse.

Lai būna jam lenga am- 
Ž

langus, kaip geriausiai ga
li. Net polici j atprašo pilie
čius, kad patys kiek galėda
mi apsisaugotų. Baisūs da
lykai dedasi mūsų “aukso 
šalyje” Amerikoje. Bilijo
nais mėto pinigus pasiek
ti Mėnulį, o piliečių apsau
gai pinigų “nėra.” Reikia 
daugiau policijos arba kaip 
nors panaikinti žmogžudys
tes. E. K. S.

Elizabeth, N. J.
Čia noriu pranešti apie 

keletą ligonių. Vieni bū
na ligoninėje, kiti sveiksta.

Buvo smarkiai susirgęs 
John Novak, t. y. buvusios 
L. Sherelienės vyras. Buvo 
Muhlenburg ligoninėje, 
rėjo “stroke.” Dabar 
mie, 460 Brookside pi.

GRANFORD, N. J.

tu-
na-

mininkė, suprantama, pir- ’ sioms aukoms pastatyto 
I mojo vietoje paminės Drau- i kuklaus paminklo ir galvo-

y ' ‘ t \“Kaip gi ...šitaip gale
rnes šiemet ryžtamės kuo I j° atsitikti? Kodėl civiliu

žiavome į Panerius. Stoviu baigę, tai ateinančiais 
prie nuo nacių teroro žuvu- i metais baigę 10 klasių tiek

1 pat zmos. Mokslas yra žy
miai tobulinamas.

Studentų koncerte
Rugsėjo 1-a yra mokslei-

plačiausiai paminėti. O ka-: zuotas pasaulis leido žvė- vių susirinkimo diena
; išžudyti 

žmonių?!” Čia
dangi kalbėtoja visai ne.se- aiškiems naciams 
niai sugrįžo iš Lietuvos, kur : milijonus . i------ _c ,
dalyvavo įvairiuose šuva- ■ prieš, paminklą buvo maty- 
žiavimuose, tai bus žingei- i 
du išgirsti, kaip ten visas

ti dvi milžiniškos duobes, iš 
kurių, nacius iš Lietuvos iš-

gyvenimas klostosi be ponų y9us\ buvo iškasta 38,000
žmonių lavonų: 26,000 iš 
vienos, 12,000 iš kitos. Ži
noma, čia žudė daugiausia

Clevelando ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilan- 

žydų kilmes vyrus, moteris, 
vaikus ir senelius. Bet argi 
žydai ne žmonės?

Su saviškiais
Kai jau Vilnių ir apylin

kes gerokai apžiūrėjau, ga
vau žinią, kad galėsiu vykti 
pas saviškius į gimtąjį Pa- 
gurių kaimą. Sekmadienio 
rytą per keturias valandas 
perriedėjome daugiau kaip 
per pusę Lietuvos. Auto 
“Volga” — greita mašina. 
Biskį po 11-os jau buvome 

! Rokiškio rajone. Nors jau 
* buvo prabėgę 37 metai už

sieny begyvenant, nebuvo 
man sunku atpažinti kraš
tą, kuriame augau. Per

kyti, nes tokių prakalbų re
tai pasitaiko.

Egg Harbor, N. J.
Serga

Valentinas Gailiūnas, ku
ris gyvena 436 St. Louis 
Ave., sunkiai susirgo. Jis 
išvežtas į Atlantic City li
goninę. Linkiu jam greitai 
pasveikti.

M. Zalner

Londonas. — James Bur
ges sulaukė 104 metų am-

manau, kad visi 
laimėtą dovaną 

“Laisvės” biudže- 
Jersey vajininkų

bet

Elizabeth, N. J.
New’ Jersey valstijos 

“Laisvės” vajininkams 
Kaip žinote, draugai va- 

jininkai, mes laimėjome “I
vajuje 1964 metais trečią 
dovaną—$35.

Tai aš 
sutiksite 
paaukoti 
tui New 
vardu.

1 Nors vajus baigtas, 
rankų nenuleiskime.

O ateinančiu vajaus 
ku “Laisvės” platinimo dar*' 
į&gerai pasispausime ir lai-t 
nfcsime pirmą dovaną.

\ Su gilia pagarba visiems 
vajininkams,

K. Paciūnas

lai-

Kitas draugas, AlexSkai- 
rus, susižeidė ranką. Ne
laimė atsitiko jo namuo
se. Buvo išėjęs į krautu
vę. Lipdamas laiptais ant 
antro aukšto paslydo, puolė . 
ir smarkiai susižeidė petį ir ' 
ranką. Buvo įdėtas į “gip
są.”

Kaip ilgai bus ligoninėje— 
Elizabeth General Hospita- 
lyje, nežinia.

Jo namų adresas — Alex 
Skairus, Pioneer Homes, 
Apt. 25 G., Elizabeth N.J.

Linkiu, kad ligoniai grei
tai pasveiktų ir kad daly
vautų vėl su visais.

Draugai, aplankykite juos.
B. M.

Indijos irNew Delhi
Pakistano pasienio sargų 
susirėrtiime užmušta 2 indu- 
sai ir 6 pakistaniečiai.

žiaus, o jo žmona 100 metų. ' porą dienų daug atpažinau 
Jie apsivedė prieš 82 metus, ir tų žmonių, kurie mane

...... ................... — a ' ■■■- ==

So. Boston, Mass.

Motery Dienos Paminėjimas
Rengia A.L.D.L.D. 2-ra Kuopa

Sekmadienį, Kovo 14 March 
Pradžia 3-čią valandą popiet 

Salėje 318 W. Broadway 
ELZBIETA REPŠIENĖ 

pasakys kalbą apie moterų veiklą 
J. Petruškevičius rodys vėliausius 

Paveikslus iš Lietuvos
Bus kavutės su užkandžiais

Kviečia Rengimo Komisija

mokslo metų pradžia. Grį
žus iš kaimo atgal į Vilnių, | 
teko dalyvauti su pirmame
čiais ir universitetą lankan
čiais studentais. Pirmą sy
kį į mokyklą ateinantieji su 
tėvais, atneša mokytojams 
po buketą gėlių. Mylėjau 
vaikučius, jų mandagų apsi
ėjimą, bet kai vakare V. 
Karvelis į universiteto stu
dentų saviveiklininkų an
samblio koncertą nusivedė, 
tuomet tikrai jaučiau Vil
nių esant T. Lietuvos sos
tine. Saviveiklininkų kon
certas man atrodė kaip 
daugiau profesionalų artis
tų atliktas, o ne saviveikli
ninkų. Tokio gražaus lietu
viško koncerto nebuvau ma
tęs. Esu labai dėkingas už 
man suteiktą progą daly
vauti aukščiausio mokslo 
besisiekiančių studentų to
kioj puikioj sueigoj.

Lankiausi keliuose fabri
kuose, didžiausioj Vilniaus 
bibliotekoj ir visur mačiau 
tvarkingą sistemą.

Dabar norisi atsakyti į 
antraštėje iškeltą klausimą: 
kaip man atrodo Tarybų 
Lietuva.

Kiek aš mačiau, girdėjau 
ir pastebėjau, viskas rodo, 
kad Tarybų Lietuva veda
ma teisingu keliu į šviesų 
gyvenimą. Būdama Tarybų 
Sąjungos dalimi, laikosi to
kios pat ideologijos, kuri 
skiriasi nuo kapitalistines. 
Ir norinteji glaudesnes ko
egzistencijos tarp Tarybų 
Sąjungos ir-JAV griežtai 
stovi už išlaikymą socialis
tinės santvarkos. Kurie yra 
susipažinę su Markso-Leni- 
no teorija, sako, kad belieka 
tik laiko klausimas, o so
cializmas turės laimėti visą 
pasaulį.

Tarybų Lietuvos liaudis,

Sure, you’ll have social secu
rity. Maybe an insurance plan, 
company pension and money 
in the bank to boot.

But buying U. S. Savings 
Bonds is also an excellent way 
to prepare for that day when 
you start taking it easy full 
time.

If you buy one a month at 
$37.50 for 7% years before 
you retire, you’ll have $50.00 a 
month coming in for 7% years 
years after. (That’s just an 
example. You can adjust the 
dollars and the years to suit 
yourself.)

Something else to think 
about: Bonds can help make 
sure you’ll have a future to 
retire to in the first place. The 
money does a lot to strengthen 
Uncle Sam’s hand in the free 
world.

Why not make it a habit to 
buy Bonds regularly where 
you bank, or on the Payroll 
Savings Plan where you work? 
See if you don’t feel pretty 
good about it—now and later.

Keep freedom in your future with
U.S. SAVINGS BONDS
The VS. Government doeti not pay lor 
thi» advertising. The Treasury Depart- 

w.ent thanks The Adver-
Counsil this

W’lWjl publication fo> their 
patriot

PARDAVIMAI
St. Petersburg, 

toli jūros, pigiai 
namai, su dviem 
siais kambariais,,
vininką: Galvan, 3013 50th St. So., 
St. Petersburg, Fla. (19-20)

Fla,, mieste, 
parduodami 
ir 3 miegamai- 
Kreipkitės į sa-

ne- 
du

PAIEŠKOJIMAI
Podzienė Elena ieško:

Repečkos Juozo, s.Petro, Repeč- 
kaitės Elenos, d. Petro, Urbono Po
vilo, Urbonienės Valentinos, d. Pe
tro.

Mano adresas:
Vilnius 6, 
Algirdo 20—5 
Podzienė Elena—Repečkaitė

Puodžius Vytautas ieško Miklovo 
Juozo, prašo parašyti adresu:

Vilnius,
Algirdo 20—5

Puodžiui Vytautui

AUTOMATIC SREW MACHINE 
SET UP MAN 

1st class.
BROWNE & SHARP

From 4 P. M. to 1 A.M. Call 
TU. 4-4343

(20-23)

TAILOR
Must be good on quality trousers 

Apply
13Į0 Walnut St., Mr. Tsatalis

MAINTENANCE 
SUPERVISOR 

CHEMICAL PLANT 
Well-established diversified or

ganic chemical plant with record 
of steady growth seeks proven 
maintenance supervisor to coordi
nate and supervise maintenance 
force. Should have sound, practi
cal knowledge of chemical plant 
operation, including preventive 
maintenance and ability to repair 
pumps, valves, tanks, agitators, 
boilers, electric motors and other 
equipment used in the industry. 
Excellent 
positions. 
Qualified 
by letter
ence, salary desired and date of 
availability.

WILSON-MARTIN
DIVISION OF WILSON & CO., Inc. 

Snyder Ave. & Swanson St.
Philadelphia, Pa. 19148 

An Equal Opportunity Employer

opportunity for career 

candidates please apply 
ONLY, outlining experi-

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Cleveland© Meno Choro pamokos 
įvyks ketvirtadienį. 18 d. kovo, 6:30 
vai. vakare, LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave.

Prašau visus dainininkus ateit 
į šias pamokas, turime pereit kelias 

i dainas ir prisirengt prie parengimo, 
kuris įvyks kovo 21 d., ir turėsime 
labai gerą kalbėtoją K. Petrikienę, 
kuri tik ką sugrįžus iš Lietuvos.

(20-21) Sekr. S. Kuzmickas.

WORCESTER, MASS. 
Pranešimas

s Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos moterų komisija kviečia visus 
į šaunius pietus sekmadienį, kovo 
(March) 14 d., 1-mą valandą, sve
tainėje 29 Endicott St. Rengėjos

(20-21)

so. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ra kuopa rengia ap- 

vaikščiojimą Moterų Dienos kovo 
(March) 14 d., kaip 3 valandos po
piet, 318 W. Broadway, So. Boston. 
Elzbieta Rcpshienė pasakys kalbą iš 
moterų veikimo, bus kavutės ir už
kandžių. J. Petruškevičius rodys 
vėliausius paveikslus iš Lietuvos.

Kviečia rengimo komisija

kiek girdėjau, nekalba apie 
grįžimą į senąją santvarką, 
nors šen ir ten dar yra ne-

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., kovo (March) 12, 1965 ypatingai jaunoji karta, nugalėtų sunkumų.

BROCKTON, MASS.
Draugiškas popiečio susirinkimas 

su užkandžiais ir arbatėle įvyks 
sekmadienį, kovo. 14-tą 3-čią valan
dą popiet, Liet. Taut. Namo School 
ruime, 8 Vine St. Rengia LLD 6 
kuopa. Prašomi vietiniai ir iš apy
linkės lietuviai dalyvauti. Susieisi
me ir draugiškai pasikalbėsime ■apie 
pavasario ir vasaros ateinančius mū
sų reikalus apšvietos labui

Rengimo Komitetas



IŠ LAIŠKŲ Klausimai ir atsakymai
Vilnius, 1965. II. 15.

Gerbiama redakcija,
Mums pateko jūsų leid

žiamas laikraštis “Laisvė” 
1964 m. spalio 9. Mus labai 
sudomino kelios ištraukos 
šiame laikraštyje. Jame ra
šoma apie Antaną ir Bronę 
Ramanauskus.

Mano mama Stasė Rama
nauskaitė - Getlingienė, gy-1 
venanti Šiaulių rajone, - 
Gruzdžiai, Karvelių kaime, i 
vi enintelė iš šeimos, dėl ne- i 
sveikatos pasiliko Lietuve-1 Sveikinu visą “Laisvės” 
je. 1905 m. jos tėvai, broliai | kolektyvą,taipgivisusdrau- 
ir seserys išvyko į Ameriką, j b’ drauges M o t e r s 
Tėvas Kazimieras (mirė! dienos proga. Džiaugiuosi 
1926 m.), motina Liudvika Į Savus šios dienos proga se- 
Ramanauskienė (mirė 19431 karną laiškutį iš Lietuvos: 
m.) antra karta ištekėjusi: “Gerbiamoji Drauge Ona! 
už Knistauto, broliai Anta-| Nuoširdžiai sveikiname jus 
nas, Kazimieras. Bronisla-n; artimuosius Moters 
vas, seserys Kazimiera Jo-į dienos proga ir linkime 
dvaras, Pranė, Ona (vienos : sveikatos, gerovės, laimės., 
vardo gerai neprisimenuI . Jūsų G. ir J. Paleckiai _ c 
Barbora ar Bronislava). J Vilnius.” įdavė prašvmą prieš

. ' Tūkstantį kartų bučiuoju į m. gruodžio men., kai ista- 
Jki karo gyveno Cikagoie,' mieluosius draugus už su- į tymas, susiaurinęs mokėji- 
y■ teikimą man tokios garbės.! mus nepiliečiams, gyvenan-

; tiems užsienyje, buvo ofi- 
i cialiai įvestas.
i Klausimas: Aš esu natų- 

Laiškas iš Lietuvos I Anieril“s..pilif: 
Anna W. Arlaus, New-

į arke, gavo laišką iš Lietu- j ano mėnesinio čekio man 
vos nuo savo giminaitės Zo- j neužtenka pragyv e n i mu i

' čia ir mano vaikai norėtu, 
kad gyvenčiau su jais už- 
sienvie. Jie gyvena viena-

: me iš socialistinių kraštų. 
Neseniai skaičiau, kad JA
V-ių Aukščiausias Teismas 
nutarė, jog naturalizavęsi 
piliečiai, kaip kad aš, ne- 
nraranda savo JAV-iu pi
lietybės dėl gyvenimo užsie
nyje. Ar aš vis tiek gau
čiau Socialinės Apsaugos 
mokėjimus, ieigu gyvenčiau 
su savo vaikais socialistinė
je šalyje?

Atsakymas: Dabartinis 
JAV-ių Iždo Departamento 
patvarkymas neleidžia So
cialinės Apsaugos mokėji
mų niekam (piliečiams ar 
nepiliečiams), gyvenan
tiems Albanijoje, Kinijoje, 
Čekoslovakijoje, Rytų Vo
kietijoje (įskaitant ir Ry
tų Berlyną), Vengrijoje, 
Šiaurės Korėjoje, Sovietų 
Sąjungoje (įskaitant ir Es-

• tiją, Latviją ir Lietuvą),

liūs per mėnesį, o Elmyra— 
23 rublius. Jonas gauna 
maistą pusryčiams ir dra
panas. Jeigu valdžia nepa
dėtų, tai aš viena nieko ne
galėčiau mokyti. Elvyra 
bus statybininkė, o Vincu
tė — veterinare. Jonas mo
kosi metalo fabrike, gi Al- 

i gis yra armijoje. Jis rašo, 
' kad ten išmoko elektros 
! specialybės, gi Vitas yra 
į dar tik šeštoje klasėje.”

adresu: - 
Maplewood Ave., Chicago, ona §i]kįene
Ill., USA. Paskutini laišką i Roeky HilI; Conn 
gavome 1947 m. Po to ry- i 
šiai nutrūko. Jau 20 metų i 
ieškome, kelis kartus rašė-. 
me tuo adresu, visi laiškai , 
grįžo atgal. Prašėme pažįs-! 
tarnų, kurie atvykdavo iš į 
Amerikos, padėti surasti, 
bet rezultatų nebūdavo. j

Mano mama labai nori' • 
surasti savo brolius ir sese
ris, nes daugiau giminių 
Lietuvoje neturi. Labai pra
šome padėti mums. Mes ti
kimės, kad mano mama ga
lu gale suras savo artimuo
sius. Labai prašau parašyti 
atsakymu, ar yra 
nors viltis surasti

Su pagarba
Genė Derkintienė

Mūsų adresas:
Lietuvos TSR-Lithuania

Vilnius 4, Bebrų 8 i
Derkintienė Genė 1

Klausimas: Aš gyvenu sunkumų iškeisti jūsų če- 
JAV-ose daugelį metų, tu- kius į pinigus, ar negausite 
riu teisę į Socialinę Apsau- JU Pįlnos vertės,. turėtumėt 
gą, bet nesu Amerikos pi- susisiekti su Socialines Ap- 
lietis. Ar aš su trikdyčiau saugos Administracija (P. 
Socialinės Apsaugos mokė-I O* ®ox, ^-^6, * Baltimore, 
jimus, jeigu vykčiau į už
sieni, c

Atsakymas: Nepiliečiai 
negali gauti Socialinės Ap
saugos mokėjimų no to, kai 
jie gyveno už JAV-ių ribų 
šešis kalendorinius mėne- 
nius, nebent jie išpildys vie
ną iš sekančių sąlygų:

1. Jie turėtų išgyventi 
JAV-ose 10 metų arba—

2. Jie turi būti piliečiais 
krašto, kuris moka Sociali
nės Apsaugos mokėjimus 
galintiems juos gauti JA
V-ių piliečiams, nors ir jie 
negyventų tame krašte.

3. Jie turi teisę gauti So

c

. Box 1756, Baltimore, 
Maryland, U.S.A.), arba su 
artimiausia diplomatine ar 
konsularine įstaiga.

Socialinės Apsaugos če
kiai nebus, tačiau, siunčia
mi niekam į komunistų “su
siaurintus” kraštus. Bet 
kokie mokėjimai dėl šios 
priežasties bus išmokėti, 
kai apleisite tuos kraštus.

American Council

Pirmoji graži auka 
angliškos knygos 

išleidimui
Praėjusį antradienį į įstai-

cialinę Apsaugą ir tam pa-!gą užeina'Jurgis Bernotą su 
; 1959 1 $50 rankoje. Sako, štai, pri

imkite, tai draugo Prano 
auka išleidimui angliškos 
knygos apie Lietuvą. Sa
kau jam: Pinigus atiduok 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos sekretoriui Jonui Gry
bui. Draugija knygos išlei
dimu rūpinasi ir Draugija 
prašo paramos. Jis taip irį tis, virš 65 m. amžiaus ir 

į gaunu Socialinę Apsaugą.

i sės Vaicekauskienės. Jame i 
'yra keletas pareiškimų, ku- 
i rie gali būti įdomūs ir skai
tytojams. Vaicekauskienė

1 rašo:
Jūs rašote, kad Lietuvos 

“laisvintojai” Amerikoje 
Pasaulinėje parodoje pasi
statė kryžių. Tai gerai, tik 
bloga, kad jie parašė, būk 
Lietuvoje rusai nuvertė 
bažnyčias ir sudegino kry
žius. Tai melas, bažnyčios 
dar vis tebestovi, kaip sto
vėjo, kas nori melstis, tiems 
niekas ir nedraudžia. Kry- 

jžiai, dar vis pakelėse tebe- 
Į stovi, kur stovėjo, bet tik 
naujų niekas nestato, nes 
žmonės suprato, kad jie ne- 

AŠ labai norėčiau susira-1 bereikalingi...
šinėti su savo teta ir krikš
to motina Monika Prieskie- 
niūte. Kilusi iš Ilgininku 
kaimo, Merkinės valsčiaus 
Alvtaus apskrities. Išvyko 
prieš 1914 metus į Šiaurės 
Ameriką ir gyveno Niujor
ke.

Iki 1927 m. susirašinėjau, 
o vėliau mūsų susirašinėji
mas nutrūko. Būtu labai ge
rai, kad ji pati (jei dar gy
va) atsilieptų arba jos vai
kai ar pažįstamieji apie ją 
man parašytų, už ka būsiu 
labai dėkingas. Rašykite: 

Jeronimas Bubėnas 
Cx postai 13087 
Tucuruvi, 
Sao Paulo, Brasil

kokia

Gerbiamojo Redakcija.

Tie, kurie parodoje pasi
statė kryžių, tai gal nori 
nuraminti savo sąžinę, kuri 
jų darbais Lietuvoje sutep
ta nekaltų žmonių krauju. 
Geraį būtų,' kad jie ant to 
kryžiaus užrašytų taip: 
Viešpatie, leisk mums grįž-
ti į Lietuva ir gerais, sąži- bet ne, kaip matote, Lenki- 
ningais darbais išpirkti mū- joje, Jugoslavijoje,-. Bulga 
sų kaltę, o kai nueikime ant rijoje ar Rumunijoje.
tų žmonių kapų, kurie iš sąrašas laiks nuo laiko gali 
mūsų priežasties per anksti, keistis. Gyvenant bet ku- 
paliko šį pasaulį, tai pasta- j riame iš šių “susiaurintų” 
tysime toms aukoms gra- kraštų,, nebus jums siunčia- 
žiausią kryžių.

Skaičiau “Laisvėje,” 
lietuviai dipukai sako, jog 
jie “išvaduos Lietuvą,” nes 
jie nori

Šis

Gražiai buvo atžymėta 
Tarptautinė Motery diena

Gerb. “L” Redakcija,
Jūsų vedamame laikraš

tyje “Laisvėje” prašau pa
sveikinti Anną P h i 11 i p s ę, 
gyvenančią 104 Clinton 
Ave., Stamford, Conn., Mo
ters dienos proga, palinkėti 
sveikatos ir ilgo amžiaus. 
Dėkojame už siunčiamą 
“Laisvę.”

Ona Mačuinskienė 
Kapsuko ra j.
Avikilų km.
Ludvinavo apylinkė

mi Socialinės Apsaugos mo- 
kad I kėjimai ir nebus mokama 

i bet kuriam kitam jūsų nu
rodytam asmeniui, advoka- 

jie nori, kad Lietuva būtų tui ar kitam. Sulaikyti mo- 
tokia, kaip prieš 1940 metus, kėjimai jūsų buvimo tuose 
Ir kaip negėda jiems tą kraštuose metu bus jums 
'tvirtinti! Mes gerai atsime-1 sumokėti, kai iš jų išvyksi- 
name, kokia buvo senoji te.

J. Raulušaitis, Worcester, 
Mass., gavo nuo savo bro
lienės laišką iš Kapsuko 
miesto, Lietuvoje. Jo brolis 
mirė, tai brolienė rašo, kad 
jai sunku gyventi, bet val
džia padeda. Ji, tarp kitko, 
rašo:

“Šeimoje neturiu nė vie
no darbininko — visi mo
kosi. Vincutė gauna iš val
džios stipendijos po 35 rub-

Lietuva, kaip gatvėse buvo 
pilna bedarbių, siekiančių 
bent kokį darbelį susirasti. 
Dabar lai jie atvažiuoja ir 
suranda nors vieną bedar
bį. Tikrumoje pas mus 
trūksta darbininkų.

Žinoma, negalima sakyti, 
kad Lietuvoje jau visi ge
rai gyvena. Ne, dar daug 
reikia darbo, dar daug pa
daryti. Nors ir yra daug 
fabrikų, kolūkių, bet karas 
paliko daug vargo, o ir da
bar pasitaiko blogų vadų, 
bet gyvenimas gerėja ir pa
laipsniui visi sunkumai bus 
išgyventi...

Toliau laiško autorė pla
čiai informuoja apie gimi
nes, jų gyvenimą, 1964 me
tų derlių.

Anna Arlaus jai širdingai 
dėkoja už suteiktas tokias 
plačias informacijas.

Klausimas: Aš esu Ame
rikos pilietis ir planuoju 
vykti i užsienį. Kaip galiu 
sutvarkyti, kad gaučiau So
cialinės Apsaugos mokėji
mus?

Atsakymas: Geriausiai 
yra sutvarkyti taip, kad 
jūsų čekiai būtų siunčiami 
i JAV-ių Banką ir padėti 
jūsų sąskaitom Jūsų bankas 
arba Socialinės Apsaugos 
Administracija jums duos 
reikalingą informaciją ir 
blankas tokiems patvarky
mams padaryti.

Jeigu jūs tikitės išbūti 
užsienyje šešis mėnesius ar 
ilgiau, jūsų Socialinės Ap
saugos čekiai bus nusiųsti 
artimiausion JAV-ių diplo- 
matinėn ar konsularinėn 
įstaigon, esančioj krašte, 
kur jūs esate. Jeigu bus

Tai pirmutinė stambi šio
je apylinkėje auka šios 
knygos išleidimui. Kaip ži
nia, knyga vadinsis “Lith
uania — Past and Present.” 
Tai bus gražiai išleista po
ros šimtų puslapių knyga, 
nušviečianti mūsų senosios 
tėvynės praeitį ir dabartį. 
Bet, žinoma, jos išleidimas 
pareikalaus nemažai lėšų. 
Su šia stambia auka drau
gas Pranas duoda gražų 
pavyzdi visiems, kurie an
glų kalbą( knygos apie Lie
tuvą išleidiųitii pritaria. O 
tokių,, reikia tikėtis, bus 
daug. Jau laikas pasird-

Ką sakote? Kas bus se
kamas?

Beje, dar, pridėsiu, kad 
Pranas yra pažadėjęs šios 
knygos išleidimui pakloti 
visa šimtinę. Neabejoju, 
iog kita pusę vėliau priduos. 
Prano žodis- taip geras, kaip 
grynas pinigas. Ar ne?

Ksavera, Ksavera
(Skiriu drąsiai kovotojai 

lygias teises ir taiką draugei 
Ksaverai Karosienei Tarptau
tinės Moters Dienos proga — 
1965 m. kovo 8 d.)

uz

Ksavera, Ksavera, 
Aš tave menu, 
Iš tavo veikimo 
Tau dainą pinu.

Tu nuolat kovoji 
Už lygias teises 
Ir šauki kovoti 
Beteisių mases.

Kovoje už taiką 
Tu taipgi stipri, 
Jausmus, meilę, sielą 
Dėl jos vis lieji.

Taigi tavo sielą — 
Idėjas kilnias 
įpinsiu, įdėsiu 
Į smuiko stygas.

Tegul stygos virpa 
Tavaisiais jausmais 
Ir liaudį žavėja 
Taikingais balsais;

Jos ir karininkams 
Tegul vi3 virpės, 
Karų baisenybes 
Tegul jiems įspės.

Ksavera, Ksavera, 
Tu žvaigžde taikos! 
Tavo šviesa blizga 

liaudies visos.
Tave žmonės sveikins, 
Tau nuolat dėkos, 
Poetai bei dainiai 
Tau dainas 'dainuos.

I r n '

Jonas Juška

Dėl

Niujorko Lietuvių Moterų 
kultūrinio klubo pastango
mis kovo 7 d. pilna “Lais
vės” salė prisipildė publika 
Tarptautinei moters dienai 
atžymėti.

Šeimininkės nuo anksty
vo ryto ruošė, kad susirin
kusius pavaišintų skaniais 
pietumis.

Po užkandžių sekė dienos 
programa.

Pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė pateikė tai dienai atitin
kamą įžangą. Sakė, jau 55 
metai, kai Kovo Aštuntoji 
švenčiama. Tarptautinė mo
ters diena — visų šalių mo
terų solidarumo diena ko
vai už lygiateisiškumą ir 
taiką.

I Imperialistinės šalys trokš- 
! ta karo ir ieško visokių' 
j priemonių jam užkurti.

Mes privalome visais ga
limais būdais kovoti prieš 
tą baisią žmonijos nelaimę.

Čia dalyvavo Irena Vla- 
dimirovienė, neseniai atvy
kusi iš Lietuvos. Paprašy
ta. ji papasakojo mums, 
kaip Lietuvoje minima Mo
ters diena. Sakė, visoje ša
lyje vyksta visokie paren
gimai moteriai pagerbti. 
Kalbėtoja sakė, Lietuvos 
moterims ši diena būna tik
ra šventė, nes ypatingą dė
mėsi kreipia į jas vyrai; 
įteikia joms visokių dova
nų; net ir virtuvėje pava
duoja jas.

Tai geras pavyzdys mūsų 
vyrams.

Buvo atvykęs svečias iš 
Vašingtono, Vytautas Zen
kevičius. Jis nuoširdžiai 
sveikino moteris šios dienos 
proga. Ta proga svečias 
įteikė pobūviui 1 puokštę 
raudonų rožių. ■ '

Stefanija Sasna plačiai 
pakalbėjo • apie Amerikos 
moterų kovas’ už jų pačių 
ir jų šeimų gerovę.

Elena Brazauskiene jaut
riai padeklamavo du eilė
raščius: vienas — ištrauka 
iš Justino Marcinkevičiaus 
poemos “Kraujas ir pele
nai,” antras — D. Žakienės 
“Tarybinė moteris.”

Jonas Juška skaitė savo 
paties sukurtus eilėraščius. 
Vieną skyrė įžvmiai vei
kėjai Ksaverai Karosienei.

Vėliau sekė dainų progrą- 
ma, Mildred Stensler vado
vaujama. Aido choro mote
rų kvartetas sudainavo ke
lias daineles ir Aido moterų 
choras keletą. Buvo pa
kviestas ir solistas Viktoras 
Bekeris, kuris savo gražiu 
balsu visus palinksmino.

Visiems programos daly
viams širdingas ačiū!

Taipgi didelė padėka šei
mininkėms — Kaziūnei Čei- 
kauskienei, Adelei Rai
nienei, Elenai Brazauskie

nei ir visoms patarnauto
joms prie stalų.

Baigiantis mūsų šventės 
programai, pirmi n i n k ė I. 
Mizarienė priminė, kad ko
vo 28 d. turėsime parengi
mą. Tai bus mūsų apšvie- 
tos LLD 50 metų sukakties 
atžymėjimas. Įvyks Schwa- 
ben salėje, Brooklyne. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Verutė B.

Motery klubo narėms
Trečiadienį, kovo 17 d., 

7:30 vai. vakare, įvyks Lie
tuvių Moterų Klubo susi
rinkimas, Laisvės name.

Visos dalyvaukime. Turi
me svarbių reikalų.

Valdyba

Niujorke lankėsi
V. Zenkevičius

Praėjusį savaitgalį tarny
biniais reikalais Niujorke 
lankėsi Vytautas Zenkevi
čius, TSRS ambasados Wa
shingtone Il-asis sekreto
rius.

Sekmadienį svečias buvo 
užsukęs į Lietuvių moterų 
kultūros klubo pietus pa
sveikinti moteris Tarptau
tinės Moters dienos proga.

Mieste pasidairius
Didžiojo katalikų bažny

čios St. Johri’s universiteto 
studentų sukilimas yra' su
kilimas prieš kunigų ir da
vatkų diktatūrą. Jie reika
laują politinių teisių. Jie 
atsisako pasitenkinti pote
riais. Jie sako, kad jie tu
ri teisę 'organizuotis į poli
tines jaunimo organizaci
jas, net ir į marksistines!

Tai visiškai naujas šio 
universiteto gyvenime.daly
kas. Visuomet buvo įsivaiz
duojama, kad katalikų baž
nyčios išlaikomų aukštųjų 
mokyklų studentai niekados 
neišdrįs pakelti balsą prieš 
vadovybę. O štai jie, net 
13,000 jų, pradėjo protes
tuoti prieš kunigų ir davat
kų sau valią!

Universiteto prezidentui 
kunigui Burkei studentai 
reiškia nepasitikėjimą ir 
nušvilpia nuo estrados. Niu
jorko miesto katalikų baž
nyčios vadovybė suranda, 
kad ir į St. John’s universi
teto studentų gretas pradė
jo įlįsti komunistai ir kurs
to studentus prieš universi
teto vadovybę.

Brooklyno kolegijoje stu
dentai protestuoja prieš pa
šalinimą muzikos profeso
riaus Altmano. Mat, mo-

Pasveikinkim kovingas moteris
(Tarptautinės Moterų Dienos proga kovo 8 d. 1965 m.)

Šių metų kovo , aštuntoj — 
Tarptautinėj Moterų Dienoj

Pasveikinkim drąsias moteris — 
Tas mūsų kovingas seseris, 
Kurios demonstruoja gatvėmis, 
Kurios protestuoja kalbomis, 
Kurios reikalauja pastovios taikos 
Dėl viso pasaulio žmonijos visos.

Irytaipgi mes sveikinam jas,
Kad šaukia kovoti mases

Už lygias teises dėlei visų,
Nežiūrint kokių jie yr’ kraštų;
Nežiūrint nei kokia jų tauta, 
Nei kad spalva juoda ar balta.
Nes, mat, reikalinga visiems išvien stot, 
Kad taiką ir lygias teises iškovot.

Jonas Juška

kyklos vadai pareikalavo, 
kad prof. Altmanas ne tik 
mokytų studentus mokyklo
je, bet ir duotų koncei^J^, 

■ dalyvautų koncertuose • ir 
t. t. Sako: “Koncertuok, 
arba pasitrauk!”

O Altmanas yra puikus 
muzikos mokytojas, bet jis 
nenori ar negali dalyvauti 
koncertų programose. Stu
dentai mano, kad profeso
rius yra profesorius, o ne 
publikos linksmintojas.

Taksių vairuotojai mieste 
ruošiasi streikuoti. Miesto 
majoras Wagneris nori prie 
streiko neprileisti. Jis pa
skyrė komisiją iš septynių 
“parinktų” piliečių darbi
ninkus ir kompanijas sutai
kinti be streiko. Darbinin
kai jau priėmė majoro'wa- 
ną streikui išvengti, 4bet 
taksių kompanijos “tebe
galvoja.”

Dar nebaigtas reikalas su 
riaušėmis, kurios įvyko 
Harleme praėjusį liepos 
mėnesį. Suareštuoti septy
ni vyrai ir kaltinami suo
kalbyje riaušes sukurstyti.

New Yorkas. — Kovo 30 
dieną baigiasi spaustuvi
ninkų kontraktas su devy
nių laikraščių leidėjais. Pa
sitarimai jau eina, kad iš
vengtų streiko.

New Yorkas. — Kada į 
I Kennedy aerodromą vfusi- 
! leido “DC-8” lėktuvas stf^75 

1 keleiviais ir 6 įgulos nariais? 
tai nukrito jo vienas mo
toras.

New Yorkas. — Kada į 
pastate, Manhattane, ant 
43-to aukšto buvo kilęs 
gaisras.

New Yorkas. — North
port Bąy gyvėna: C. Geis
ler iėnė, ‘ "kuri j A1V s u 1 a U’ k 

1101 metų amžiaus. /

Mes turime net du miesto 
m a j o r o padėjėjus ’— Ed
ward F. Cavanagh ir John 
V. C o n 6 r t o H. Jie gau
davo po $30,000 per metus, 

i Dabar majoras Wagn#is 
priėjo išvados, kad tijfc iš 
trisdešimt tūkstančių dole
rių per metus žmogui sunku 
pragyventi, ir pridėjo dar 
po $7,500! Dabar abudu 
“smarkūs” vyrai gaus , p o 
$37,500 per metus!

Namų valymo kontrakto- 
riai pasirašė sutartį su uni
ja. Darbininkai gauna* al
gas pakelti 7 centais per 
valandą. Kontraktas api
ma 8,500 darbininkų.

Jei tave apiplėšė, ar ką 
Į nors pavogė, nebesitikėk 
savo daiktus atgauti. Pro
gų esama labai labai ma
žai, ir tos kasmet vis dar 
mažėja. Taip oficialiai pra
neša miesto policija. Pavy, 
praėjusiais metais savo jjįi- 
vogtus daiktus atgavo vos 
tik trys ir pusė procento 
nuskriaustųjų. Na, o 1955 
metais tokių laimingų buvo 
beveik 10 procentų.

Kodėl vis mažiau ir ma
žiau nuskriaustųjų beatgau- 
na savo daiktus? Ar plė
šikai ir vagys pasidarė gud
resni, ar mūsų policija kas
met darosi nerangesnė?

6 pusl.-LaisvS (Liberty)-Penkt, kovo (March) 12, 1965

Cumberland ligoninė prisi
pažino sumaišiusi X-ray 
nuotraukas ir nelaiku palei
dusi, ar išvariusi ligonį Bar
nett P. Torfield iš ligoni
nės.

Įdomu tas, kad klaida bu-c? 
vo pastebėta ir tuojau Twr- 
fieldui pasiųsta telegrama 
sugrįžti į ligoninę. Deja, 
žmogus buvo jau miręs.




