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KRISLAI Popiežius ragina
Baisūs dalykai! ■■ vew'ss Ma5ugv±ma! pertraukti musius

Nauji JAV ginklai prieš 
Vietnamo liaudiecius

J. Valstijos grasina 
veržtis į Kambodžą

M. Šikšnys
Stoberskis siūlo
— Rašo R. Mizara —

žmonių judėjimas dėl karo kalbėjo į minią, 
baigimo Vietname vis didėja, “j 
plečiasi. O iš Vietnamo at-! si daugiau kruvinas”, 
einančios žimos drebina skai-! popiežius in0 Jungti. i 
tytoją pasakojimais apie bai- 1 » i
sius dalykus 1

Niujorkiškio “Timeso” ko-i sius per Kalėdas. Jis tikisi, 
respondentas Saigone, Chart- kad pertrauka bombardavi- 
les Mohr, skelbia, kad JAV mu jr mūšiu vestu prie pa-

augančių ryžių, kad juos su
naikintų, kad valstiečius išma
rintų badu. Taip daroma, sa
ko Mr. Mohr, tuose rajonuose, 
kuriuos valdo 1 i a u d i e č i a i 
(Vietkong).

Taigi sėjamos bombos nai
kina miestus ir žmones, gyve
namuosius namus ir gyvulius, 
o liejami nuodingi chemika-

—javus, žmonėms reikalin
giausius augalus. Ir visa tai 
daroma vardan demokratijos į 
ir laisvės. Bet tai yra baisi Į 
apgavystė. O Šekspyras sakė :. jungos vyriausybė jau pa-

Kad Ir kažin kaip
slėptum apgavystę,—

Su gėda ji turės aikštėn išljsti.

Saigonas. — Čionai besi
lankydami Jungtinių Vals
tijų kongresmąnai, jų tarpe 

! Otis G. Pike, į narys JAV

Roma. — Šv. Petro aikš-. mas prezidentas Johnsonas 
tėję buvo susirinkusių apie i —sulaikydamas Šiaurės 
20,000 žmonių. Popiežius1 Vietnamo bombardavimą,

‘ ‘ Jis sakė: mūšius Pietų Vietname, ge-
Karas Vietname vis daro-! riausiai įrodytų, kad siekia ' Apsiginklavi m o komiteto, 

; taikos pietryčių Azijoje.
Jungtinės Tautos, N. Y.

i surado,, kad JAV jėgos ir 
Pietų Vietnamo armija yra 

nes Valstijas sulaikyti mū-lArthuras Goldbergas, JAV ginkluoti moderniškiausiais 
aprūpinti karoatstovas Jungtinėse Tauto-■ ginklais ir 

se, atsiliepdamas į girdus,1 laimėjimui, 
kad tarpe JAV ir Šiaurės i 
Vietnamo yra pasitarimų 
sakė: “Aš manau, 1

Washingtonas. —JAV ka- 
_____ j, ro laivyno viršininkai siun- 
kad yra | čia į Pietų Vietnamą 120

pradėjo lieti chemikalus ant sįtarjmo pasiekimui taikos.
New Yorkas. — Dienraš

tis “The New York Times” viltis, jog nesutikimo išrisi- i naujų iš plastikos pastatytų 
redakciniame ragino JAV mas gali būti perkeltas iš Į karo laivelių. Jie skiriami 
priimti popiežiaus siūlymą, mūšio lauko prie konferen- i veikimui upėse.
Jis rašė, kad taip pasielgda- cijos stalo”.

to,'

Tarybą Sąjungos 
nauji planai

Maskva. — Tarybų Są-

Laiveliai yra po 31 pėdą 
i ilgio ir 13 pėdų pločio. Jie 

D • J* J I- “1 ! turi motorus po 220 arkliuDarosi fliaele gėlo i jėgos ir gali greitai plaukti 
Kiekvienas iš jų yra ap
ginkluotas po du sunkiuo- 

Įsius ir du lengvuosius kul- 
■ kuosvaidžius.

Kaip žinia, pasiekta
kad plastikinės sienos yra ' Valstijų militaristai pareiš- giau išplėstas.
tvirtos, tuo pat kartu laive- i kė, kad jie neatsiklausę į Kambodža yra prie Pieti- 
liai gali greitai ir negiliame ! Washingtono, “savęs apsi- nių Kinijos jūrų, tarpe Tai- 
vandenyje plaukti. gynimui”, puls Kambodžos lando, Laoso ir Pietų Viet-

valstybę. Jie sako, kad JAV 'namo. Ji užima 88,780 kvad- 
į bombonešiai bombard uos ratinių mylių plotą ir turi 
jos teritoriją, artilerija sa- apie 7,000,000 gyventojų.

|vo ugnimi viską sunaikins,, Washingtonas. — Jungti
no marininkai ir pėstininkai nių Valstijų Valstybės de- 
I vysis liaudiecius į Kambo- partamentas pareiškė, kad 
džos teritoriją. Jie sako, plės karą iš Pietų Vietnamo 
kad būk Pietų Vietnamo į Kambodžos valstybę. Sa- 
liaudiečiai daro puolimus iš ko, kad tai bus 
Kambodžos teritorijos.

Jeigu taip elgsis JAV ko 
mandieriai,

Saigonas. Jungtinių Azijoje karas bus dar dau-

Grupė įžymių amerikinių 
advokatų išleido dokumentą, 
skelbiantį, kad JAV veiksmai 
Vietname yra nelegalūs: jie 
laužo mūsų šalies konstituci
ją, jie prieštarauja Jungtinių 
Tautų Organizacijos čarteriui;

skelbė planus 1966 metams. 
Pagal juos bus daugiau pi
nigų Įdėta Į gyvenimo namų 
statyba, žmonėms reikme
nų gaminimo industriją ir 
žemdirbystę.

Planai pateikti apsvars
tymui, o galutinai bus už- 
girti Aukščiausiosios Tary-

jie paneigia visokias tarptau- [bos posėdyje, kuris prasi- 
tines sutartis. Minėto komi-; dės gruodžio 7 dieną.
teto adresas: 38 Park Row, i 
New York, N. Y. 10038. Kas' 
nori, gali parašyti laišką, pa- į 
prašant to dokumento. Jis — 
įdomus. ■

Mūsų akimis: JAV “veiks
mai” Vietname yra karas. O ; 
Agks užpuolimo karas nėra le-! 
galus.

Karas gali būti legalus, pa
teisintas tik tada, kai ant ša
lies kas nors užpuola ir ji gi-1 
naši. Vietnamo žmonės mūsų 1

Spauda rašo, kad seka
mais metais bus žymiai 
praplėstos susisiekimo prie
monės. •

VAKARŲ VOKIETIJOS 
KARO LAIVYNAS

Maskva. — TSRS Gyny
bos jėgų organas “Krasna- 

Zvezda” rašo, kad dabar 
šalies neužpuolė ir niekad ne- i jau Vakarų Vokietija turi . i •< rNf'i t . • • 1 1 ♦mano užpulti.

Todėl “nelegalius veiksmus” 
Vietname reikia tuojau baigti!

To reikalauja milijonai 
Amerikos ir pasaulio žmonių.

lai-183 moderninius karo 
vus ir 70 pagelbinių.

Vakarų Vokietijos 
laivynas statomas su 
pagalba. Jis veikia Baltijos 
jūroje prieš Tarybų Sąjun
gą, Lenkiją ir Rytų Vokie
tiją.

karo
JAV

Š. m. gruodžio 11 d. Pran
cūzijoje mirė žymus anglų 
rašytojas William Somerset 
Maugham, sulaukęs 91 metų 
amžiaus. Jis parašė daug 
grožinės literatūros kūrinių— 
iš jų bene populiariausi “Of 
Human Bondage” (“žmonių 
aistrų našta”) ir “Moon and 
the Sixpence” (“Mėnulis ir 
skatikas”). Jo romanai dau
giausiai nuotakingi, paimti iš 
matytų, stebėtų veiksmų, at
itikimų. Maughamas mokėjo 
Populiariai rašyti, ir milijonai 
žmonių jo raštus skaitė.

Kai pats esi jaunas, tai net Stachell. 
pradedi galvoti, ar žmogus, bet dėl silpnumo vizitorių pas 
peržengęs 90 metų slenkstį, J! neprileidžia. Kas nori li- 
gali išmintingai nukalbėti ir goniui suraminimo laiškelius 
parašyti. Bet kada pats per- pasiųsti, lai siunčia: 23 West 
žengi, sakysime, 70 metų am- 26th St., New York City.

Pekinas. — Kinijos prezi
dentas Liu Šao-činas pa
siuntė pasveikinimą nauja
jam Tarybų Sąjungos prezi
dentui Podgornui.

Mums praneša, kad labai 
' sunkiai susirgo geras tautinių 
j grupių spaudos bičiulis, vienas 
į “Workerio” redaktorių—Jack 
' 1 ”, Jis yra ligoninėje,

žiaus slenkstį, tada jau kitaip 
galvoji ir apie vyresniuosius j 
už save. :

Praėjusią vasarą Vilniuje 
aplankėme 91 metų amžiaus 
rašytoją ir publicistą bei švie
tėją Marceliną šikšnį. Ilgokai 
su juo pasikalbėjome. Ir Mar
celinas mane stebino savo at
mintimi ir išmintimi. Jis klau
sinėjo mus apie Ameriką; 
statė tokius klausimus, ku
riuos tegali statyti asmuo, 
plačiai susipažinęs su tarptau- 

#thėmis problemomis.
Na, o'rasime žmonių, ku

rie dar nepasiekę 70 metų, bet 
jau skaitosi seneliais!

Varšuvoje gyvena r ašy to j as- 
I publicistas Zigmuntas Stobers-

1 ’ “Aušros” redaktorius.kis -
Jis kelia tokią mintį: •

—Ar nereikėtų,—sako jis,— 
sušaukti pažangiųjų lietuvių 
spaudos leidėjų bei redakto
rių konferenciją?

Mintis įdomi. Z. Stoberskis 
mano, jog tokią konferenciją 
būtų galima atlaikyti Paryžiu
je, Niujorke, Varšuvoje ar 
Vilniuje.

Tegu apie tai “kietai” pa
galvoja ir Pietų Amerikos, ir 
Kanados, ir JAV, ir Lietuvos 
laikraščių bei žurnah] redak
toriai*

vandens problema
Los Angeles, Calif. —Čio 

nai mokslininkai laikė pasi-/’ 
tarimą gėlo vandens reika
lais. Ne vien New Yorkui, 
bet ir daugeliui kitų JAV 
miestų darosi stoka gėlo 
vandens.

Pasitarime dalyvavo JAV j 
vidaus reikalu sekretorius'I 
Stewart L. Udall. Jis sakė, Į 
kad sutvarkymui gėlo van
dens reikalų, aprūpinimui 
miestų gyventojų turės pla
čiau veikti federalinė vy
riausybė. ,

Saigonas. — Jungtinių | 
Valstijų karininkai ir kariai 
Pietų Vietname gauna į 
prieškarinių lapelių. Lape-, 
liai iliustruoti, atvaizduose . 
rodo studentų ir demokrati- • 
nių žmonių demonstracijas 
JAV, nuotraukas žuvusm 
Pietų Vietname JAV kariu, v v

Lapeliuose klausia: Ko
kia nauda turi JAV kariai v v
kariaudami prieš Pietų 
Vietnamo liaudį? Kaip jie 
jaustųsi, jeigu kitų šalių ka
riai Jungtinėse Valstijose 
degintų gyventojų namus, 
bombonešiai pultų civilinius j 
žmones.

“savęs gy- 
. nimo veiksmai”, nes būk 
Į Šiaurės Vietnamo jėgos vei- 

tai pietryčių kia prieš GI A V jėgas per 
Kambodžą.

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Chou En-lajus sako, 
kad Jungtinės Valstijos pla
nuoja j karą įtraukti Tai
landą, Kambodža, Laosa ir V 7 t ’ V
Kiniją.

Atlikite Medicare

ISPANIJA GRASINA 
ANGLIJAI

Madridas. — Jau kelinti 
metai Ispanija reikalauja 
kad Anglija jai grąžintų 
Gibraltaro tvirtumą, kuri 
yra Ispanijos pusiasalyje, 
prie Gibraltaro pertakos.

Anglija tą kalną užkaria
vo 1713 metais ir ten įsiren
gė galingą tvirtovę. Ispani
ja grasina nieko neįleisti iš 
savo teritorijos į anglų val
domą plotelį, kuris užima 
tik 2 kvadratines mylias ir 
turi 25,000 gyventojų, jeigu 
Gibraltaras nebus jai 
žintas.

Sako, kad išvalys 
arterijas • •

New Yorkas. — Iš valsti- i 
jos universiteto V 
centro Dr. Sol Sobel sako, 
^ad, surado būdą išvalyti, 
žmogaus sukietėjusias ar
terijas, tai yra, pagydyti 
nuo arterijų sklerozės. Per 
metus Jungtinėse Valstijo
se nuo šios ligos miršta 
apie 600,000 žmonių.

D r. Sobel sako, kad arte
rijas galima išvalyti pagal
ba instrumentų į jas p u m- 
puojant tam tikras dujas. 
Jeigu tatai pasitvirtintų, 
tai būtų labai didelis išra
dimas.

savo pareigą
Washingtonas. — 

; metais liepos mėnesį įeis į 
į galią Medicare įstatymas, 

“ i virš 65 
metų gaus pagalbos. Numa
toma, kad po tuo įstatymu 
paeis apie 11,000,000 žmo
nių, v

Social Security admini
stracija išsiuntinėjo to am
žiaus žmonėms blankas, ku-

1966

Gaisre žuvo 9 vaikai 
ir 3 suaugę žmonės
New Yorkas. — Yonker* 

Medikalio į se, New Yorko priemiesty
je, kilo baisus gaisras žydų 
centro name. Gaisro metu 
devyni vaikai ii tiys suau- lrįas reį^a išpildžius gražin- 
gę žmones žuvo kūne buvo tj h.m kovo mėnesj0. Kas 
trinkę į muzikos svetai-^ įepadaryS) tai paskui pei. 

n^’ i tūlą laiką negalės paeiti po
Gaisras kilo 5 valandą va- Medicare įstatymu. Jeigu 

karo ketvirtame namo aukš- kas negavo tokių blankų, 
te. Žaibiškai liepsna apėmė 
laiptus. Per liepsną dalis 
vaikų ir suaugusių išsigel
bėjo. Pirmąją pagalbą jie 
gavo St. Joseph ligoninėje, 
kuri yra kitoje gatvės pusė
je.

» 

Kalba apie taiką, 
o karas plečiamas

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kolum- 
nistas Arthur Krock rašo, 
kad prezidentas Johnsonas 
kalba už taiką ir eina, kal
bos apie pasitarimus su 
Šiaurės Vietnamu.

Bet tuo pat metu Penta
gonas siunčia daugiau JAV 
karo jėgų į Pietų Vietnamą, 
JAV bombonešiai plačiau 

jas gali gauti vietinėje So- bombarduoja Vietnamą, mi- 
I litaristai ruošiasi pulti 
j Kambodžos valstybę.

cial Security raštinėje.

grą-

TSRS«STATYS 33 
LAIVUS GRAIKIJAI

Atėnai. — Tarybų Sąjun
ga sutiko pastatyti Graiki
jai 33 laivus už $105,000,000. 
Jie bus statomi Leningrado, 
Odesos ir Kersonio laivu 
statyklose.

Dvylika laivų bus po 36,- 
000, devyni po 13,000, 4 po 
16,500 tonų, o kiti bus ma
žesni '*

AUGA MILITARINIAI 
UŽSAKYMAI

New Yorkas. — Drabužių 
siuvyklos New Yorke, Phi- 
ladelphijoje, Baltimorėje ir 
kituose miestuose gauna 
daug JAV vyriausybės už
sakymų gaminimui militari- 
niu munduru. 4. V

Washingtonas. — Grįžęs 
iš Vietnamo senatorius Ge
orge Aikenas pasakoja, kad 
“JAV pralaimi karą Viet
name.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Los Angeles. —JAV 

Health, Education and Wel
fare departamento pareigū
nai sako, kad visur reikia 
kovoti prieš upių vandens 
teršimą. Kitaip, jie sako, 
bus nuolatinis gėlo vandens 
trūkumas.

Washingtonas. —-s Lankė
si Vakarų Vokietijos kanc
leris Erhardas ir tarėsi su 
prezidentu Johnsonu NATO 
reikalais.

Maskva. — Po savaitės 
buvimo išvyko Alžyro vy
riausybės nariai, priešakyje 
su prezidentu H. Boume- 
dienu.

Venice, Fla. — Sulaukęs 
86 metu amžiaus mirė Dr. 
George W. Elderkin, buvęs 
Princeton universiteto 
cheologijos profesorius.

ar-

Li-New Yorkas. — Civil 
berties Union protestavo, 
kad kolegijose varžo profe
sorių ir studentų išstojimus 
prieš karą.

New Yorkas. — Sulaukęs 
89 metų amžiaus mirė filmų 
produseris Harry J. Tho- 
rot.

JAVWashingtonas.
senatoriai ir kongresmanai 
susirūpino karu Vietname. 
Jų tarpe yra pasidalini
mas. Kol kas dar mažai jų 
numato iš karo pavojų^ bet 
jie kelia klausimą. Sausio 
mėnesi Kongresas debatuos 
karo Vietname reikalus.

Oslo. — Tūkstančiai Nor
vegijos žmonių demonstra
vo prie JAV a 
protestavo 
kara Vietifame. L. /

sados ir 
agresijosies

Santo IDomiingo. — Do
minikos 
monstrav ________ ____
Jaudami ištraukti JAV mili- 
tarines jėgas.

respublikoje de-
studentai reika-

Londonas. —„Sulaukęs 79 
metų amžiaus mirė Daniel 
Macmillian, buvusio Angli
jos premjero brolis.

Pekinas. —Kinija pasiun
tė Indonezijai pro testą 
prieš pikietavimą jos kon
sulato.

Tok i o. — Japonija ir 
TSRS eina prie susitarimo, 
kad TSRS lėktuvai skraidy
tų tarpe Maskvos ir Tokio.

VIETNAMAS GINSIS
IR LĖKTUVAIS

i
Maskva.—Iki dabar Šiau-! ----- -------- , —.....

rėš Vietnamas vengė mūšių 1 Gruodžio 9 dieną virš 1,000 
ore, JAV bombonešius at- [ studentų ir apie 100 profe- 

! mušdavo tik iš priešlėktuvi-! šorių laikė susirinkimą ir 
į nių kanuolių. Nuo dabar • protestavo prieš JAV inter-
Šiaures Vietnamo lėktuvai
stos šalies gynybom

KOVA PRIEŠ KARĄ
New Haven, Conn.

venciją Vietname.
Profesoriai p a darė pa-

Gruodžio 21 dieną sako, reiškimą, kuris gruodžio 10
__________ y dieną tilpo “The New Yorkkad šešis JAV bombonešius

nušovė Š. Vietnamo gynyba. į Timese”, užimdami visą 
puslapį. Jie reikalauja baig- 

j ti karą ir Kiniją priimti i 
j Jungtines Tautas.

PASTATYS ŽUVUSIEMS 
ŽYDAMS PAMINKLĄ
New Yorkas. — Miesto 

Dailės komisija užgyrė pro
jektą, kad būtų pastatytas 
nacių aukoms—šešiems mi
lijonams žuvusių žydų—pa
minklas.

Jis bus 30 pėdų aukščio. 
Jo pastatymui jau sukelta 
$250,000. Bus pastatytas ga
le Lincoln Square parko, 
prie Broadway, Columbus 

! Ave. ir 65th St.

AREšTAVO KETURIS 
KARO PRIEŠUI

New Yorkas.—JAV1 fede
ralinė policija areštavo ke
turis jaunuolius, kurie sude- 
g i n o draftavimo kortas. 
Areštuoti yra: Thomas C. 
Cornell, Marc P. Edelman, 
Roy Lisker ir James E. Wil
son.

New Yorko Civil Liber
ties Union stojo areštuotus 
ginti.

KINIJA NEDALYVAUJA 
VIETNAMO KARE

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų militaristai sako, 
kad dabar nėra Kinijos mi- 
litarinių jėgų nei Šiaurės, 
nei Pietų Vietname.

Numatoma, kad Šiaurės 
Vietname dirba apie 12,000 
Kinijos inžinierių ir patyru
siu darbininku.

V V

Jungtinių

Jakarta.
jau turi karo laivų šaudan
čių raketomis į lėktuvus. 
Manoma, kad gavo iš TSRS.

Indonezija

Ekstra
Saigonas. — Jungtinės 

Valstijos ir Pietų Vietna
mas priėmė šiaurės Vietna
mo pasiūlymą Kalėdų proga 
pertraukti mūšius, šiaurės 
Vietnamas siūlė pertraukti 
12-ai valandų. JAV sutiko 
pertraukti 30 valandų.

Prie pertraukimo mūšių 
ragino ir popiežius, nes jis 
mano, kad tas gal ves prie 
pasitarimų baigti karą.



2 psl. LAISVĖ Penkt, Gruodžio (Dec.) 24,1965

LM V C W LITHUANIAN£1 1 9 W *1 SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holiday*
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered is second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

Laiškas iš Vilniaus

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

Canada, Lat. Amer., per year, 110.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Kalėdos ir taika
ŽIEMOS ŠVENTĖ KALĖDOS jau čia pat, tuoj bus 

ir Naujieji Metai. Krikščionys “Kristaus gimimo” dieną 
skaito “Ramybės geros valios žmonėms žemėje” švente. 
Deja, taikos nėra. Vietname verda nepaskelbtasis karas, 
kuriame žūsta ne tik Vietnamo gyventojai, o ir amerikie
čiai. Bombonešiai naikina Vietnamo miestus ir kaimus.

Įdomu tai, kad tie valdovai, kurie skaitosi save ge
rais krikščionimis ir krikščioniškosios civilizacijos” at
stovais, karą Vietname p radėjo ir jį tęsia, nežiūrint 
žmonių protestų.

Maldomis bei poteriais nieks karo nesulaikė ir nesu- i 
laikys. Karą pradėjo valdovai, karą tegali baigti tik žmo
nės, liaudis. Smagu, kad vis daugiau ir daugiau žmonių 
įsitraukia į kovotojų už taiką gretas. Smagu, kad jau ir 
katalikuose, ypatingi studentuose, prasidėjo didesnis ' 
bruzdėjimas už karo baigimą Vietname. Katalikai stu- į 
dentai griežtai išstojo prieš tuos savo vadovus, kurie ban- i 
do nuslopinti judėjimą už Vietnamo karo baigimą.

SPAUDA PRANAŠAUJA, kad su naujų metų pra
džia, kai JAV Kongresas susirinks į sesiją, jis pradės de
batus karo Vietname klausimu. Debatai žadą būti įdo- | 
mūs ir karšti.

Tiesa, kad tas pats Kongresas suteikė prezidentui 
Johnsonui teisę kariauti Vietname kaip jis išmano. Bet 
kiekvienam dalykui yra ribos. Ir, spėjama, kad daugelis 
kongresmanų ir senatorių jau pradeda galvoti, kad pre
zidentas Johnsonas per toli nuėjo, ir kad šis karas mūsų 
kraštui gali būti labai nuostolingas, jei jam nebus užbėg
ta už akių. ,

Ir štai, ką amerikiečiai, kuriems rūpi karą baigti, 
turėtų per žiemos šventes padaryti. Jie turėtų, kur tik ga
lima, aplankyti savo kongresmanus, reikalaujant, kad 
jie busimuosiuose debatuose pasisakytų už karo baigi
mą. Atsiminkime, sekamais metais rudenį bus kongresi
niai rinkimai. Kiekvienas kongresmanas norės būti iš
rinktas dar dvejiems metams.

Ir jiems reikia sakyti, reikia reikalauti, kad jie pa
sisakytų ir balsuotų už karo Vietname baigimą dabar, 
tuojau. Visi kongresmanai šiuo metu per šventes yra na
mie, ir juos pasiekti galima. Tai kodėl nenuvykti pas sa
vo kongresmaną su taikos misija?

Kovoti už taiką galima visaip, tik reikia turėti tai 
galvoje.

. Šia proga tariame mieliems mūsų skaitytojams: 
linksmu žiemos švenčiu.*

Septyniolikos kongresmanų 
laiškas prezidentui Johnsonui

KAD JAV KONGRESE kyla vis daugiau balsų 
prieš valdžios politiką Vietname, —tikriau sakant, prieš 
karo plėtimą, to niekas negali užginčyti.

Štai gruodžio 17 d. septyniolika kongresmanų pa
siuntė prezidentui Johnsonui atvirą laišką, raginant jį 
neplėsti karo, nebombarduoti Šiaurės Vietnamo sostinės 
Hanojaus, nes tai gali privesti prie tragiškų pasėkų.

Tiesa, ne visi pasirašiusieji yra vienodos nuomonės, 
ką Vietname reikėtų daryti. Vieni mano taip, kiti — ki
taip, tačiau visi sutinka, jog karą Vietname reikia siau
rinti, o ne platinti.

Laišką pasirašo sekami kongresmanai: Jonathan 
Bingham (N. Y.), Benjamin Rosenthal (N. Y.), Donald 
M. Fraser (Minn.), Paul Todd (Mich.), George E. 
Brown, Jr. (Mich.), Patsy T. Mink (Hawaii), Leonard 
Farbstein (N. Y.), Richard McCarthy (N. Y.), Phillip 
Burton (Calif.), John G. Dow (N. Y.), Don Edwards 
(Calif), Robert Kastenmeier (Wis.), James Scheuer (N. 
Y.), Edith Green (Oregon), ' William F. Ryan (N.Y.), 
Henry Reuss (Wis.), John Conyers (Mich.).

Ne viskas ten tvarkoje
NET IR BURŽUAZINĖS spaudos korespondentai, 

rašydami iš neseniai San Franciske įvykusio AFL-CIO 
suvažiavimo, sako, jog tai buvęs vienas nuobodžiausių su
važiavimų šitos organizacijos istorijoje. Ir viskas pra
vesta sulyg Meany planu.

Tiesa, priimant rezoliuciją už karą Vietname, Mea^ 
ny darė “nusileidimų” Reutheriui, — priėmė “vidurio” 
rezoliuciją, raginant prezidentą tartis dėl karo baigimo. 
Bet prezidentas Meany gerai žino, kad jis, o ne karo 
priešininkai, laimėjo.

AFL-CIO darbo unijos nariais neauga proporciona- 
liai su darbininkų klasės augimu. Na, o suvažiavimas, be 
jųkių diskusijų, pakėlė prezidentui Meany algą $25,000 
per metus. Dabar jis gaus $70,000!-

Veikiančioji taryba buvo truputėlį panaujinta, bet 
tai mažareikšmis dalykas.

Nei viena moteris neįeina į vadovybę, na, o kiekvie
nam aišku, kad milijonai moterų dirba fabrikuose, mili
jonai jų priklauso darbo unijoms. i

Negras—A. Philip Randolph—paliktas vadovybėje, 
bet daugiau negrų, ir jaunesnių, neįsileista. „

Jau sugrįžo namo mūsų 
universiteto prorektorius J. 
Grigonis ir jau skaitė pra
nešimus, tai yra, pasakojo 
visuomenei įspūdžius iš sa
vo kelionės po Ameriką. 
Buvau sutikęs, išsikalbėjo
me. Jis su didžiausiu 
džiaugsmu kalba apie Ame
rikos pažan g i ų j ų lietuvių 
veiklą, jų nepalaužiamą va
lią, entuziazmą ir apie ypač 
didelę meilę savo senajai tė
vynei. Perdavė man daug 
gerų sveikinimų. Buvau la
bai laimingas, kai išgirdau, 
kad Amerikos pažangieji 
lietuviai dar prisimena ma
ne, šiltai atsiliepia. Norė
čiau stipriai paspausti kiek
vienam jų ranką, padėkoti 
už visa tai, tik nežinau bū
dų, kaip šitai padaryti

Dabar mes sparčiai ruo
šiamės Lietuvos 
suvažiavimui. Kj
te šį laišką, suvažiavimas 
bus jau įvykęs, nes šaukia
me jį gruodžio vidury. Lau
kiame daug svečių iš broliš
kų respublikų. Bus svečių

Maskvos ir Leningrado.

rašytojų 
skaitysi-

iš

Juozas Baltušis
Kai kuriems mūsų rašyto-, 
jams irgi teks vykti į .bro
liškas respublikas, kadangi 
tenai taip pat vyksta vieti
nių rašytojų suvažiavimai. 
Taip visada būna: kai ku
rios nors respublikos rašy
tojai suvažiuoja aptarti sa-

dant garbingu mūsų litera
tūros veteranų klasiku V. 
Mykolaičiu - Putinu ir bai
giant pačiais jauniausiais, 
vos pradedančiais savo kū
rybinį kelią. Labai padidė
jo pati Rašytojų sąjunga: 
dabar joje yra 109 ,nariai. 
Iki suvažiavimo dar bus pri
imta naujų narių. Priimti 
yra ką. Visa eilė naujų ta-igį0 kra§to bankus.” JL 
lentų pasirodė pastaiuoju į ]<vįečia piliečius padėti jam 
metu literatūros padangėje, išreikalauti bankininkų kon-

Bankų monopolijos 
pavojus

Kongreso Bankinio komi
teto pirmininkas Wright 
Patman gana rimtai nusi
skundė: “Jeigu kas nors 
nebus padaryta šiai kon- 
cen t racijai sulaikyti, tai 
Valstrytas greitu laiku pa
ims savo nuosavybėn visus 

Jis

padžiugino visus mus gra
žiais savo darbo vaisiais. 
Turėjome, deja, per praėju
sį laikotarpį ir skaudžių 
nuostolių: mirė E. Šautkai- 
tė, P. Vaičiūnas, A. Lastas, 
R. Kubilinskas, J. Kaškaitis, 
B. Pranskus-Žalionis, Ka
zys Boruta, Jonas Šimkus, 
Vladas Mozūriūnas, Vincas1 
Žilionis, Romualdas Lukins- išvyko namo nepastoję šiam 
kas... _ Mirtis gerokai pa- pavojui kelio, kad jie pali-

_ " ? > nu" ko atviras duris bankiniam 
s^ynve. daug gražių ir bran-: kapitalui grobti bankus ap- 
gių žiedų. Na, ką tu žmo-1 vienijimo būdu, visur pra- 
gus padarysi. Eina laikas,' silenkiant antitrustinį įsta- 
ateina naujos kartos,.stoja tymą, kuris draudžia ban- 
į dai’b° barą,, pakeičia iš- kams ar kitoms korporaci- 
einančius. Taip visur. Taip , joms sudaryti monopoliją

I apsivienijimo pagrindu.
Piniginė monopolija jau 

padarė žmonėms žalos. Jos 
spaudimu pensininkų bilius 
Medicare žymiai apkarpy
tas, keletas kitų visuome
nei naudingų bilių palikti | i i x'l n » t ▼ z-x I i 1 1 1 r i

spiracijos tyrinėjimo.
Kodėl kongresmanas Pat

man taip rimtai ir rūpes
tingai kalba apie bankų mo
nopolijos pavojų?

Kongreso 1965 metų sesi
ja baigė savo darbą ir išsi
skirstė. Blog i a u s i a, kad 
kongresmanai ir senatoriai

sišvaiste mūsų tarpe, nu- ko atviras duris bankiniam

nopolistinių bankų turėjo 
129 bilijonus turto arba dau
giau kaip trečdalį viso ban
kinio turto. Tai galima su
prasti, kokią didžiulę jėgą 
monopolistiniai bankai turi. 
Monopolija apiplėšia liaudį

Monopolistinių bankų ap
tarnavimas kapitali s t a m s 
naudingas, paprastajai liau
džiai — žalingas. Kas gi ki
tas bankams prasiskolina, 
jeigu ne biednuomenė, dar
bo žmonės, kurių šeimų me
tinės pajamos nesiekia dau
giau, kaip $7,000. Jų namai 
ir au^ mobiliai praskolinti.

metais tokių bankų 
buvo 43 bilijonai do- 
o 1964 metais pakilo j

Žmonų poetas
Visokių žmonių sutikit 

Prisimeni vienus — smilkte
lia maudulys. Pamatai — 
pereini į kitą gatvės pusę. 
Prisimeni kitus—užlieja ši
luma.

Sutikus Juozą Kėkštą, 
akys nušvinta džiaugsmu, 
rankos pakyla prispausti 
prie širdies. Keistas žmo
gus — tas Juozas Kėkštas, 
labai geras, sakytumei ne 
dabartinis, iš ateities žmo
nijos pas mus atklydęs. Ne
lengva tokiems žmonėms 
gyventi, ypač jeigu jie yra 
dar ir poetai.

Gimė 1915 m. Taškente. 
Mokėsi Vilniuje, Varšuvo-. 
Pirmasis jo eilėraščių "rin
kinys vadinosi “Toks gy*/t- 
nimas,” antrasis — “Ru
dens dugnu.”

Tokiame gyvenime, kokį 
lėmė dalia, poetas iš karto 

! pasinėrė į rudens dugną.

ir rašytojų tarpe.
Labai būdingas reiškinys 

mūsų šiuolaikinei literatū
rai yra tas, kad smarkiai 
padidėjo mūsų rašytojų kū
rinių vertimai į svetimas 
kalbas, broliškų tarybinių 
tautu ir užsienio. Dabar 
mes turime kai kuriuos ra
šytojus, kurių knygos iš
verstos į 20 ir 30 užsienio 
kalbų, o jų tiražai siekia 
jau milijonus, kaip Justino 
Marcinkevičiaus apysaka 
“Pušis, kuri juokėsi,” E. 
Mieželaičio “Žmogus,” V. 
Mykolaičio-Putino “Altorių 
šešėly,” kai kurios kitos. 
Tokio • reiškimo dar nebuvo 
niekad. Suprantama, kad 
šitoks faktas labai džiugina 
mus visus. Tačiau ir ver
čia pasitempti, rašyti ge
riau ir geriau, kadangi da- į 
bar mes atsakome už savo Trust Co. (bankas su 4 bi-i Monopolijos galia auga
kūrybą ne vien prieš savo lijonų dolerių turtu) susi- i

skolų
lerių,
iki 95 bilijonų dolerių. Sko- Į Tuo dugnu jis nuėjo per 
liniukams tenka išmokėti 
bankams apie 25 procentus 
visų savo metinių pajamų.

Bankų monopolija taipgi 
žymiai paliečia‘ smulkųjį 
biznį, kuris niekaip be ban
kų paskolų negali verstis.

kalėjimus, konclagerius, 
rūškanas dienas, retai te
matydamas saulę. Karo ru
dens dugnu — nuo Kaspijos 
jis patraukė per Iraną, Pa
lestiną, Viduržemio jūrą į 
Italiją. Prie Monte Kazino, 

' mūšiuose su hitlerininkais,
1953 metais federalinė vai- buvo du kartus sužeistas, 
džia.įkū re .Mažojo Biznio Toliau rudens dugnu jį nu- 
administraciją (Small Busi-, vedė per Atlantą į Argenti- 
ness Administration), kuri! nos akmens skaldyklas, at- 
suteikdavo smulkiesiems biz- sveikatą ir vėl grąžino

merdėti, ir vėliau tikimasi I nariams paskolų mokant į Varšuvą.
Bankinės Procent° palukų. 1965 

, metų birželio 30 d. buvo iš- 
. Jie susisiekia su kon- 13’400 paskolų, šie-

juos numarinti, 
monopolijos agentų visur metų birželio 30 d. buvo iš-

- - - - - kiančių 418 milijonų dole-
kurie mielu noru bankiniam j ^a^ar bankų mo
tetui patarnauja. Tokiu, Jau baigia uzka-
būdu nei vienas bankiniam liaul;1 paskolų teiki- 
trustui priešingas bilius ne
pamato šviesos ■ 
tetuose numarin amas.

gresmanais ir senatoriais,

mą smulkiam bizniui ir
— hs komi- Paverčią už paskolas mokė- 

q ti 7E> procento palūkų. To-

Penkiasdešimt metų am
žiaus — daug vargo, siel
varto, nepriteklių, daug po- 
eizijos. Eilėraščiai — rūs
tūs, griežti, emocingi, atvi

ri ir nuoširdūs, kaip pats 
jubiliatas—jų autorius. Dvi 
knygos išėjo Vilniuje: “Toks 
gyvenimas” (1938) ir “Lyri
ka” (1964). Kitos kitur —

jeigu koks nors liberališkes-1 būdu smulkusis biznis tolimose, svetimose padan- 
nis bilius praslysta, tai jis• P^vei stas sumokėti dau- gėse...
esti smarkiai apkarpytas. I £?au Kaip 8 milijonus dole- 

, _, i rių priedimų pakeltų palu- 
Bankų monopolija laimėjo kų monopolistiniams ban- 
1961 metais Manufacturers' hams.

Visur ir visada jis išliko 
žmonių poetu.

Nuostabu: toks gyveni
mas, dešimtmečių kelionė 
rudens dugnu, negalia ir 
nepritekliai nepalaužė ga-

yo reikalus, iš kitų yespub- taut, ‘ ne vien prieš dau-1 jungė su Hanover Banku, | _^a^ buvo Kongresui pa-1 Įįng0S t y r a š i r d ž i o poeto 
hkų atvyksta svečiai. Irtai j gianacionalinį tarybinį skai- turinčiu daugiau kaip 2 bi-^jktas bilius skirti. Mažojo 1 
patogi . proga^ betarpiškai j tytoją, bet ir atstovaujame lijonus dolerių turto. Da- ^1™° administracijai 120 
susipazmh^rašytojjims, pa- savo tautą tarptautinėje bar apsijungęs monopolist!- i^hijonų dolerių pridedamo- 
sikalbėti rūpimais kūrybos kultūros arenoje. Tai, pasa-;nis bankas turi 7J/2 bilijono^0 ^aI ^as bilius Kon- 

akstinas turto. Nors federalinis teis-' Sreso Bankiniame komitete 
buvo numarintas, nepaisant 
to, kad to komiteto pirmi- 

tjgt ninkas Patman reikalavo jį 
priimti. Monopolis t i n i a i 
bankai ir vėl Kongrese lai
mėjo. Palaipsniui monopo
lijos galia didėja ir didėja.

Monopolistinis kapitalas 
gina savo investmentus Pie
tų Vietname, Lotynų Ame
rikoje, jis pasiekia Afriką. 
Jis dominuoja kapitalisti
niame pasaulyje. Jis nie
kaip negali dovanoti Kubos 
liaudžiai, kam ji nusikratė 
nuo savo sprando monopo
listinį išnaudojimą. Jis pa
siruošę s jėga nuslopinti 
kiekvieną liaudies sukilimą, 
kaip buvo padaryta Domi
niką respublikoje.

J. Gasiūnas

klausimais, užmegzti asme
niškus ryšius, aptarti kūri
nių vertimo į broliškų tau
tų kalbas reikalą.

Nežinau kaip kiti, o aš as
meniškai tokius betarpiško 
bendravimo būdus labai 
vertinu. Man visuomet at
rodė ir dabar atrodo, kad 
tikrai pilną ir išsamią nuo
monę apie kitą žmogų gali
ma susidaryti tik asmeniš
kai pabendravus su juo. Be 
to, toks bendravimas labai 
plečia akiratį, padeda įsigy
ti draugų pačiuose tolimiau1- 
siuose didžios Tarybų Šalies 
kampeliuose.

Mums patiems, tai yra, 
lietuviams rašytojams, savo 
suvažiavime bus apie ką 
pakalbėti. Nuo paskutinio 
suvažiavimo (1959 m. sau
sis), praėjo beveik septyne- 
ri metai. Per tą laiką para
šyta labai daug knygų, 
stambių romanų, apysakų, 
dramų, poemų, meninių 
apibraižą, eilėraščių rinki
nių. Vien tiktai apsakymų 
ir novelių knygų išėjo apie 
40. Pasirodė tokie roma
nai, kaip A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus dviejų tomų “Są
mokslas,” Ievos Simonaity
tės “O buvo taip” ir “Ne ta 
pastogė,” J. Paukštelio 
“Jaunystė,” J. Avyžiaus 
“Kaimas kryžkelėje,” J. Do
vydaičio “Žydrieji ežerai” 
ir daugelis kitų.

Našiai dirbo per tą laiko
tarpį visi rašytojai, prade

kyčiau, neblogas
mums siekti naujų kūrybi-: mas apkaltino tą apsijungu- 
nių laimėjimų. isį banką prasižengus anti-

Visko apie mūsų literatu-jtrustiniam įstatymui, 1
ra čia nesurašysi. Pasaky-1 n i e k o daugiau nepadarė, 
siu tik tiek, kad ateiname į I Bankas susirado, būdus su- 
savo suvažiavimą-ne tuščio-1 si tarti su Justicijos depar- 
mis rankomis. Vėliau, gal tamentu varyti monopolisti- 
būt, man pavyks painfor
muoti Jus plačiau apie su
važiavimą.

Šiemet pas mus atėjo la
bai ankstyva žiema. Snie
go iškrito gausiai,

ta pusnyse. Prasidėjo zui
kių, šernų, stirnų, 1 
medžioklė, tai brenda vyrai, 
ilgaauliais batais pasiavę,

nį biznį. Kai šis klausimas 
pasiekė Senatą, tai bilius, 
prasilenkęs net bankų kont
rolės komitetą, skubotai bu
vo Senate užgintas, pateiši- 

visur i nant bankų susijungimą. 
aiznc<_ Tik du liberaliniai senato

riai balsavo prieš, kiti libe-
briedžiui ra^ ramlal prasėdėjo. Ne- 

f buvo jokio komitete svars
tymo. Bankinė monopolija,
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miškais ir laukais. Sekma- va(bnasi, laimėjo, 
dienį kaip tik buvau pas 
Operos ir baleto teatro di
rigentą R. Geniušį “ant zui
kio šermenų.” Briedžių da
bar Lietuvoje priaugo tiek, 
kad jau gerokai gadina miš-Į statyti prekių kainas, taip 
kus — jų tūkstančiai. Ta--lygiai ir bankų monopolija 
čiau nušauti bent vieną jų- turi savo kontrolėje pinigų 
reikia leidimo. Kitaip juk I rinką, visokį piniginį aptar- 
gali vėl išnykti, kaip buvo ‘ 
išnykę liūdnos atminties 
buržuazijos valdymo me
tais. Ir šernų labai daug da
bar. Ir ypač stirnų. Apie 
zuikius nė kalbėti nebeten- viso šalies bankinio biznio 
ka. Gaila, kad nesu medžio- ir

Šiuo metu kaip pramoni
nių (industrinių) korpora
cijų monopolija turi savo 
kontrolėje prekių rinką ir 
aptarnavimą su teise nu-

navimą ir palūkų (interest) 
nuošimčių nustatymą. Pen
ki monopolistiniai bankai 
New Yorke šiuo metu kont
roliuoja apie 70 procentų

jo turto, tai tas bilius Kon-

dvasios: jis liko toks pats, 
kaip tada, jaunystėje, — ly
rikas, subtilus, geras, mie
las. Būdami Varšuvoje, bū
tinai užeikite pas jį Novo- 
ursynovska gatvėn, 26, į 
Revoliucinio judėjimo vete
ranų namus — ir tuo įsiti
kinsite.

Gyvuok,Juozai, ilgus metus 
poezijos ir mūsų džiaugs
mui !

Alb. Žukauskas

APIE PIRMĄJĄ GYVYBĘ
Mokslininkai mano, kad 

pirmoji gyvybė buvo jūroje. 
Ji atsirado prieš 500,000,000 
metų.

Prieš 350,000,000 metų 
kai kurie jūrų gyviai išrėp
liojo' į krantus. Per milijo
nus metų jie pasikeitė. Vie
toje plaukų, jiems išaiį^h 
kojos, o vėliau kitiems ir 
sparnai. Taip atsirado sau
sumos gyvūnai ir paukščiai.
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tojas!
Pašilikit sveiki, . žvalūs, 

stiprūs dar ilgus ilgus me
tus.

J ūsų ,
Juozas Baltušis

Vilnius, 1965.XII.7

• sudaro bankinį centrą 
viso kapitalistinio pasaulio. 
1963 metais Jungtinėse 
Amerikos Valstijose buvo 
13,570 komercinių bankų, 
kurių bendras turtas siekė 
313 bilijonų dolerių. Tuo 
pačiu metu 50 didžiųjų mo ši nuotrauka padaryta Kauno mpsos kombinato dešrų ceche*
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Penki., Gruodžio (Dec.) 24,1965

< BETLĖJAUS ŽVAIGŽDE MIAMI, FLA.
Gruodžio mėnesio 25-oji 

diena — visam krikščioniš
kajam pasauliui — Kristaus 
gimimo data.

Naujajame Biblijos testa
mente, šv. Mateušo evange
lijoje, sakoma, kad tuo me
tu Trys Išmintingieji (“trys 
karaliai’’) iš Rytų atėjo į 
Jeruzalę pas žydų ka
ralių Erodų ir klausė jį, kur 
užgimė “Žydų karalius,” 
kurio žvaigždę jie matė ry
tuose. Išsigandęs, Erodas 
susišaukė savo didikus ir 
teiravosi, kur ta vieta galė
tų būti. Nuspręsta, kad tai 
turi būti Betlėjus, nes taip 
pranašų yra išpranašauta.
p

Išlydėdamas Tris Išmin
tinguosius, Erodas prašė 
juos grįžtant užeiti pas jį 
ir pasakyti jam, kur “Žy
dų karalius” užgimė, nes ir 
jis norįs nueiti ir pasveikin
ti jį-

Kai Trys Išmintingieji ėjo, 
ju matytoji rytuose žvaigž
dė ėjo pirma ių, rodydama 
jiems kelią į Kristaus gimi
mo vieta. O kai žvaigždė 
atėjo virš Betlėjaus. ji su
stojo ties ta kūtimi, kur bu
vo užgimęs “Žvdų karalius” 
Kristus. Ir Trys Išmintin- 
gieii, radę kūdikėlį ir jo 
motina Marija,’jam nusiže- 
jnino ir apdovanojo ji auk
su, kodylą ir mira. O kai 
jie grižo iš Betlėjaus, ange
las per sapną juos perser
gėjo, kad negrįžtų pas Ero
dą. nes jis kėsinasi vaikelį 
nužudyti.

Gi Juozapui angelas įsa
kęs paimti vaikeli ir jo mo
tiną ir išeiti i Egiptą, kad 
išvengtų Erodo kėslo.

O Erodas, supykęs, kad 
Trys Išmintingieii pas jį 
nesugrįžo, jsakė išžudyti vi
sus iki dvejų metų amžiaus 
toie sritvie vaikus, kad tuo 
būdu užtikrintų, jog neliks 
g was ir tas jam pavojinga
sis užgimęs naujas “Žydų 
karalius.”

Dėl tos tariamos 
Betlėjaus žvaigždės

Remiantis astronominiais 
daviniais, žinome, kad dvi 
arčiausios Žemei žvaigždės, 
vadinamos Proxima ir Cen
tauri, yra 4.8 šviesos metų 
tolyje.

Ka reiškia šviesos metai? 
Šviesa skrenda 186 tūkstan
čius mvlių per sekundę. 
Suskaičiavę, kiek yra se
kundžių per metus ir tą 
skaičių padauginę 186 kar
tus, gauname vienerius 
šviesos metus. Šita mylių 
skaičių padauginę 4.3 karto 
gautume ketverių šviesos 
metu myliu skaičiumi 
žvaigždės tolį.

Tai tokia kelione, sulvg 
e van ereli ia, žvaigždė turėjo 

Atlikti iki Žemės ir vėl į 
savo vietą sugrįžti...

Musu Saulė yra viena iš 
mažesnių jų žvaigždžių ir vie
na iš žemesniųjų tempera
tūrų. gelsvos spalvos. Karš
čiausios žvaigždės yra mė
lynos arba melsvos.

Gi mūsų žemė lyginant su 
Saule bei su kitomis mums 
matomomis žvaigždėmis 
yra tik mažytis taškelis. 
Apsilenkiant su smulkme
nomis. Saulės juosmuo yra 
apie 25.000,000 mylių, o že
mės—tik apie 24,000.

Kas atsitiktų, jei kuri 
žvaigždė priartėtų bent iki 
inūsų Saulinės sistemos ri- 

Wų? Ji sutrikdytų visą sis
temą. O jei priartėtų prie 
Žemės taip arti kaip Mė
nulis (apie 230,000 mylių),

ji savo karščiu sudegintų 
visą Žemėje gyvybę, o gal 
ir pačią Žemę į save įtrauk
tų.

Ar galėjo tokiame tolyje 
nuo Žemės žvaigždė rodyti 
Trims Išmintingiesiems ke
lią, juos vesti?

žvaigždės, tiesa, vietoje 
nestovi—skrenda. Bet vie
nu žmogaus amžiumi jų vie
tų pakitimo nepastebėsi.

Kai mums stovint prie 
; geležinkelio pro mus pilnu 
greičiu pravažiuoja trauki- 

! nys, mes turime ranka ke
purę prilaikyti, kad suju
dintas oras jos nuo galvos 

| nenutrauk tų, o kas yra 
; traukinyje — mes nespėja- 
i me įžiūrėti. Bet kai žiū
rime į pilnu greičiu važiuo- 

1 jantį traukinį bent trijų ar 
| keturių mylių tolyje, mums 
' atrodo, kad jis vos kruta. 
• Juo judantis daiktas nuo 
i mūs toliau, tuo mažiau jo 
| judesys mums pastebimas.

žvaigždžių judėjimo — 
per mūsų protui neaprėpia
mus tolius — mes pastebėti 
negalime. Kur jos buvo 

: matomos prieš 2,000 metų, 
ten jos mums matomos 
ir šiandien. Pastebime tik 
viso žvaigždyno kasnaktinį 
“užtekėiimą” ir “nusileidi
mą.” kitaip sakant, Žemei 
aplink savo “ašį” besisu
kant, mes link naktį ma
tomų žvaigždžių tai atsisu
kame, tai nuo jų nusisuka
me.

O kai žiūrime į bet kurią 
virš mūsų galvos žvaigždę 
jos tolyje, ar galėtume pa
sakyti, kurią kūtę ji mums 
rodo, arba net kurį mies
tą? Niujorkiečiams ji yra 
virš galvos, philadelphie- 
čiams tuo pačiu laiku—taip 

, nat virš galvos. O ką bekal
bėti apie tai, kurią kūtę ji 
tau rodo!

Net nei mūsų Saulė, nei 
artimasis Mėnulis dėl savo 
tolio negali mums daikto 
atskirai nuo kitų parody
ti.

Meteoras taipgi negalė
jo būti Betlėjaus žvaigž
de, Trijų Išmintingųjų va
dovu, nes meteorai skren
da kelių dešimčių mylių per 
sekunde greičiu. Kas gale

-tų suspėti su juo bėgti?
Kad koks bebūtu švytu

rys, dargi j žvaižgdę pana
šus. galėtų žmogų vesti ir 
kaip pirštu vieną kurią kū
te parodyti, jis turėtų būti 
kaip kokia lempa ir keliauti 
labai lėtai ir žemai, kad 
galėtu išskirti tik vieną kū
tę. Bet tokį švyturį galė
jo matyti ne tik tie Trys 
Išmintingieji, o ir daugBet- 
lėiaus žmonių, ir prie tos 
kūtės galėjo sueiti ir daug 
kitų žmonių.- Bet šv. Mate- 
iišo evangelija mini tik tuos 
Tris Išmintinguosius.

Taigi, kaip mokslo davi
niais mes gamtą supran
tame, ta Betlėjaus žvaigž
dė—evangelijos autorių su
kurta pasaka. Tiesa, galė
jo tuo metu,..kaip ir mūsų 
gadynėle, pasirodyti kome
ta; galėjo pasirodyti ir no
va bei supernova žvaigždė, 
kas aiškinama ūmiu žvaigž
dės padidėjimu, eksplozija; 
galėjo pasitaikvti ir žino
mas kas tam tikras laikas 
trijų planetų suartėjimas, 
padarant trikampi, kurį žy
dai laikė jų tautai šį bei tą 
reiškiančiu ženki u. Ta
čiau tokie dausoje reiški
niai, kaip ir paprastos 
žvaigždės, moksliškais d avi r 
niais remiantis, negalėjo bū
ti žmogaus vadovėmis ir

kurios nors vienos kūtelės 
atskirai nuo kitų parodyto- 
jomis.
Stebuklai tik neigia dievo 

galybę ir mielaširdystę
Gal kas nors iš tikinčių

jų pasakys, kad kalbant 
apie Betlėjaus žvaigždę rei
kia kalbėti ne astronominiu 
gamtos supratimu, o dieviš- 

' kuoju stebuklu.
Bet stebuklų kūrėjai pro

taujančių žmonių akyse tik 
!menkina dievo galybę ir 
■ mielaširdystę.

Kodėl dievas, kuris skel- 
i biamas labai mielaširdingu, 
Į per savo angelą įsakė Juo- 
i zapui bėgti su naujagimiu 
| ir jo motiną į Egiptą, o 
i Erodui leido išžudyti visus 
i Betlėjaus srities iki' dviejų 
I metų amžiaus kūd i k i u s( ? 
Ar tai reiškia, kad dievas 

i buvo bejėgis Erodui su
valdyti. jei turėjo savo sū
nų Kristų nuo jo pabėg- 
dinti? Nekalti kūdikiai iš
žudyti. o Erodui nė plaukas 
nuo galvos nenukrito.

Štai kitas—pats ryškiau
sias—dievo galybės ir mie- 
laširdystės menkinimas:
, Dievas leido savo mylimą, 
niekuo nenusikaltusį s ū n ų 

I žvdams nukankinti, nukry- 
; žinoti, kad kitų jam nepa
klusniu žmonių dūšias iš 
pragaro išlaisvintų.

Sūnaus atžvilgiu dievas 
pastatomas žiauriausia esy
be, leidusią žydams jį nu
kankinti ir praeivių pajuo
kai nukryžiuoti.

Velnių ir pragaro atžvil
giu dievas parodomas bejė
giu velniams sunaikinti ir 
pragarui užgesinti.

Klausimas geriems, nor- 
mališkiems tėvams:

i

Jei jūsų kaimynas jus nu
skriaustu, ižeistu, išniekin
tu, ar iūs už tai savo geriau
sia. mylimiausia, niekuo 
niekam nenusikaltusį sū
nų atiduotumėt kokiems bu- 
budeliams mušti, spardyti, 
erškėčiais galva subadyti ir 
dar praeiviu pajuokai gyvą 
nukryžiuoti?

Ar atsirastų toks žemiš
kas tėvas?

Tačiau Biblijos autoriai 
šitokiu dangiškąjį “dievą 
tėvą” apibūdina!

1 Štai kodėl vis daugiau ir 
daugiau žmonių Biblijos au
toritetą atmeta. SV

Didelis paukštis 
strausas

Strausas yra didžiausias 
nasaulvie paukštis. Seniau 
jie veisėsi ir Azijoje, dabar 
tik Afrikoje, neskaitant tų, 
kurie kitur veisiami biznio 
sumetimais.

Strausąs negali skraidyti, 
bet iis gali greičiau bėgti už 
arkli. Strausas ramus, bet 
bėdoje taip spiria, kad žvė
riui gali sulaužyti šonkau
lius.

Vienas Strauso kiaušinis 
sveria tiek, kaip 20 vištos 
kiaušiniu. Jie valgomi, bet 
kada mažai yra, tai laikomi 
tik veislei.

Pasakos, kad būk strau
sas žioplas, pavojaus metu 
įkišąs galvą į smėlį, neturi 
pamato. Pavojuje strausas 
prisiglaudžia prie žemės ir 
ištiesia kaklą, bet jeigu pa
vojus priartėja, tai bėga ar
ba ginasi.

Gruoožio 15 d. Lietuvių 
Socialiniame Klube LLD 75 
kuopa turėjo parengimą 
Abraomo Linkolno mirties 
šimtmečiui paminėti. Drg. 
Zavis pateikė trumpą pa
skaitą apie Linkolno nuo
pelnus. Buvo dainų ir už
kandžių. Vadovavo V. Bo
vinas. Jonas Thamsonas, jo 
žmona ir St. Petersburg© 
choro vadovė Adelė Pakal
niškienė padarė trumpus 
pareiškimus. Ačiū gaspadi- 
nėms Šimkienei, Čiuladie- 
nei, Šukaitienei, Žekonięnei 
ir kitoms. Jų pastangomis 
turėjome gerus pietus, ir 
dar kuopai liko gerokai pel
no.

Buvo du chorai: Miamio 
Aido choras, vadovaujamas 
Jono Veličkos, ir St. Peters
burg!™ Dainos Mylėtojų 
choras, vadovaujamas* Ade
lės Pakalniškienės.

Adelė yra brukliniečių 
Aido choro auklėtinė, ener
ginga ir gabi vadovė. Bruk- 
liniečiai išauklėjo Adelę, iš
auklėjo Mildred Stensler ir 
daug kitų kultūros ir meno 
skleidėjų. Garbė jums, bruk- 
liniečiai. Velička yra dargi 
Miko Petrausko mokinys. 
Jis brangus žmogus.

Aidiečiai, po įžanginių 
Amerikos himno ir “Sveiki 
gyvi mūs svečiai” dainų, su 
dainavo sekančias daineles: 
moterys — “Trys mergelės 
pas darželį,” vyrai — “Ar 
tu žinai, mano broli,” visas 
choras — “Vai tai augo 
ąžuolėlis” ir “Vilniuj žydi 
liepos.” Draugė Mikitienė 
gražiai sudainavo solo — 
“Onyte,” muzikas Nekrošas 
akompanavo pianu ir labai 
artistiškai sudainavo porą 
dainelių solo.

Choristai pasigendame 
Mae Gabrėnienės. Ji vis te
bėra Detroite, kur ji išvyko 
lapkričio 8 d. į savo mar
čios šermenis. Jos marti 
tragišaki žuvo automobilio 
avarijoje.

Atminčiai tik dar praei
tą vasarą mirusio Adelės 
vyro Prano Pakalniškio 
saintpetersburgiečiai labai 
jautriai sudainavo “Ko liū
di, berželį” ir dar kitas aš- 
tuonias liaudiškas daineles. 
Jie labai gražiai sudainavo. 
Pabaigoje abu chorai ir 
publika sykiu užbaigė kon
certą su populiariomis dai
nomis — “Daug daug dai
nelių,” “Kai aš turėjau kai
me mergele” ir “Ar aš tau, 
sese, nesakiau.”

Ačiū saintpetersburghie- 
čiams už jų paramą. Jų bu
vo 30: 15 choristų ir 15 sve
čių. Kai kurie iš jų dar dir
ba, įskaitant ir Adelę. Jos 
mamytė irgi buvo. Sunku 
pasakyti, kuri dukra ir kuri 
motina — taip jos mamytė 
dar jaunai atrodo. Buvo 
daug ir kitų gerų veikėjų, 
kurių vardai dažnai spau
doje pasirodo. Atsiprašau, 
kad jų visų vardų neprisi
menu ir čia paminėti nega
liu. Tačiau dar kartą jums 
ačiū. Mes, miamiečiai, įver
tiname jūsų pastangas. Kai 
kuriems iš jūsų ne tik rei
kėjo išlikti iš darbo porai 
dienų, bet dar ir apie 250 
mylių kelionę tik į vieną 
pusę atlikti.

Nesu muzikos specialis
tas ir nekomentuosiu apie 
koncerto artistiškumą. Ta
čiau man jis buvo jaudinan
tis ir žavingas. Tiesa, ne- 
pajudinom žemės, angelai 

; ne trimitavo ir cherubai ne
svaidė meilės vilyčjomis į 
mūsų jau senstelėjusias šir

Philadelphia, Pa.
Iš parengimo

Gruodžio 12 d. draugai 
philadelphiečiai turėjo ban
ketą. Jonas ir Elzbieta Ka- 
tiniai, iš Eastono, užvažiavo 
pas mane ir pakvietė vykti. 
Visi trys nuvykome pas An
taną ir Bronę Ramanaus
kus į Sellersvillę. Juos ir jų 
kaiminką radome pasiren
gusius, tai šeši, Ramanaus
kų automobilyje, nuvykome 
į Philadelphia.

Parengimas įvyko 715 N.
■ St. Philadelphiečiai energin
gai dirbo. Svečiai skaniai 
pasivaišino. Ramainauskai 
atvežė šiam banketui sūrių 
ir kitko, kaip dovaną. Mano 
supratimu, banketas gerai 
pavyko.

Frank Zavis

dis. Bet visgi mes dar šo
kam, daiuojąm ir dar au
tomobilius vairuojant

Laikai mainosi! Brėkš
tant šiam šimtmečiui, kurio 
aušrą dauguma mūsų dar 
prisimena, seneliai su vai
kais tik užpečkyje sėdėda
vo ir škapleriais apsikabi
nėję rožančių varstydavo. 
Dabar seneliai šoka ir dai
nuoja — ir Lietuvoje, ir 
čia. Miamyje, tarp ošančių 
lieknųjų palmių, iš dešim
čių mūsų krūtinių skamba 
lietuviška daina, o Lietuvo
je— iš tūkstančių krūtinių. 
Praeitą vasarą man teko 
matyti tūkstančius pagyve
nusių žmonių šokant Žalgi
rio stadione, Vilniuje, kar
tu su dešimtimis tūkstan
čiu jaunuolių!

Brėkštant šiam šimtme
čiui, mūsų sielą ir jausmus 
niūriose katedrose vynioda
vo į lietuviams nesupranta
mų lotyniškų frazių tinklą. 
Šiandien net ir popiežius 
Povilas liuosuoja senovines 
prietarų grandines. Lietu
vos liaudis jau išsilaisvino 
iš prietarų tinklo ir skrajo
ja laisvos minties beribėje. 
Su kosmonautais jie skren
da link Mėnulio, link plane
tų... .

Dainuokit, miamiečiai! 
Dainuokit, saintpetersbur
giečiai! Jūs, žilagalviai se
neliai ir senelės, džiaukitės 
gyvenimo saulėlydžiu ir 
progresu jūsų gimtinės Lie
tuvos, kurios meilė priduo
da jums tiek jėgų!

Bevardis

Brockton, Mass.
Gruodžio 12 d. šauktas 

“Laisvės” skaitytojų susi
rinkimas vajaus reikalais 
nepavyko, nes penktadienio 
“Laisvė” atėjo tik pirma
dienį, taipgi pakenkė oras.

Turėjome LLD~~ 6 kuopos 
susirinkimą. Išklausytas ra
portas iš LLD 7-tos apskri
ties konferencijos. Buvo 
laiškas iš Chicagos nuo Lie
tuviu Komiteto kovai prieš 
nacizmą Amerikoje. Konf. 
ivvks 1966 metu sausio 9 d. 
Bismarck Hotel, Chicago. 
Laiškas buvo apsvarstytas 
ir komiteto kovai sudėta ati
ku $37. “Laisvės” fondui su
kelta aukomis $65. Du skai
tytojai atsinaujino “Lais
vę”.

Po to turėjome užkan
džiu. Viena draugė dovano
jo jos iškepto skanaus pyra
go ir kugelio. Jos dovana la
bai patiko. Ačiū jai. Prie 
užkandžiu patam a v o A. 
Markevičiehė ir K. Kalve- 
lienė. “Laisvėje buvo ra
šyta, kad į jos fondą J. 
Cook aukojo $6. Turėjo būti 
A. Kukaitienė.

Lietuvių Tautiško Namo 
draugovė rengia banketą 
nasitikimui Naujųjų Metų, 
įvyks jos name gruodžio 
31 d. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Įžanga $3. Bus turkių 
vakarienė.

George Shimaitis

KRISTALAI
Daugelis žmonių mano, 

kad deimantai ir kiti mine
ralai natūraliai labai žvilga. 
Tikrumoje jie žvilga todėl, 
kad jų apdirbėjai teisingai 
juos suskaldo ir nušlifuoja.

Yra daug rūšių žvilgan
čių akmenėlių. Juos apdir
bėjai geometriniai suskaldo 
ir gražiai nulygina. Krista
lai turi 32 formas.

Haverhill, Mass.
Visko po biskį

Jau ilgokas laikas, kai A. 
Tamošauskienė, buvusi bos- 
tonietė, man davė iš Lie
tuvos gautų laikraščių pa
siskaityti Aš juos daviau 
skaityti kitiems, ir visi sa
kė, kad ir jiems jie patiko. 
Tai už laikraščius, tau He
len, labai ačiū!

• v

Lapkričio 28 d. pasitaikė 
būti Maple Parke, kur bu
vo šio sezono užbaigimo su
eiga. Buvo gera vakarie
nė, buvo gero valgio ir gė
rimo, ir visa tai tik už $1. 
Tai jau labai gerai.

Sutikau ten ir tokių žmo
nių, kurie nusiskundžia se
natve, bet kai muzikantai 
užgroja — visi pakyla šok
ti, o ypatingai moterys, at
rodė, kad jas vėjas neša. 
Moterys tokiuose parengi
muose daugiausia dirba, 
todėl man atrodo, kad Ma
ple parkas dar gali gyvuoti 
ilgai. Vakaras buvo links
mas. Pasimatysime, kai 
parkas atsidarys sekan
čiais metais. Bus galima 
pasilinksminti.

Gruodžio 4 d. čia lankėsi 
R. ir L Mizarai iš Niujorko

1 ir kai kuriuos savo pažįs
tamus apdovanojo dovano
mis, parvežtomis iš Lietu
vos. Dovaną gavo ir A. ir 
M. Kazlauskai. P. ir M. Ja- 
cunskai ir A. Navickas. Vi
si džiaugiasi ir dėkoja Mi- 
zarams už vertingas dova
nas.

Gruodžio 8 d. ant Bernar
do Mizaros kapo pastatė 
paminklą. Atrodo geras pa
minklas, gražus. 
• _  •—— •l l• < • f • ’ 1 " « 1 ■

Gruodžio 9 d. So. Kings
ton. N. H., mirė Charles A. 
S tu kas. 86 metų amžiaus, 
senas “Laisvės” skaityto
jas. Paliko žmona Petrici- 
ia. keturias dukteris ir tris 
anūkus. Palaidotas gruo
džio 11 d. Greenwood kapi
nėse.

Užuojauta likusiems naš
lei. dukterims ir anūkams. 
O tau, Charli, ramybė že
mėje. .

•
A. ir M. Kazlauskai ga

vo laiška nuo Uždavinio iš 
Norwoodo. kuriuo praneša, 

'kad pas ii rengiama vaka
rienė gruodžio 12 d. Kaz- 
lauskai kada kur važiuoja, 
tai vis nori, kad būtu pilna 
mašina žmonių. Kadangi 
dar buvo mašinoje vietos, 
tai važiuojant per Lawren- 
cu dar paėmė dvi “leides.” 
Viskas pavyko gerai. Buvo 
gera vakarienė.

•
Užbaigti seniems ir su

tikti nauiiems metams Lie
tuvių Piliečių Gedimino 
klubas rengia vakariene su 
šokiais gruodžio 31 d. Pra
džia 8 vai. ir trauksis iki
2 valandos 1966 metų ryto.

Bus geri muzikantai ir 
gros visokius šokius.

Senis

Philadelphia, Pa.
Parengimas puikiai pavyko

Sekmadienį, gruodžio 12 
d., LLD 10 kuopos paren
gimų darbuotojai su baime 
žiūrėjo į lietingą padangę. 
Šiandien gi ruošiamas pa
rengimas pavaišinimui ir 
pagerbimui visų kuopos pa
rengimų darbuotojų, o juo
di, niūrūs debesys krapina 
smulkučiais lašeliais žemę. 
Baugu! “Daugelis dėl blo
go oro neatvyks,” mąstė 
rengėjai. Bet apsiriko! 
Apie 1 valandą svečiai ir 
viešnios pradėjo rinktis, ir 
netrukus prigužėjo pilnutė
lė salė.

Įėjimas buvo nemokamas. 
Todėl parengimo tvarkyto
jas R. Merkis paprašė sve
čių paaukoti, kas kiek iš
gali, padengimui lėšų už 
skanų maistą ir paremti 
mūsų pažangią spaudą.

P. Valantienė ir J. Kaz
lauskas pereina aplink sta
lus. Svečiai gausiai auko
ja. Daugiausia po $5. Kiti 
kiek mažiau, o kiti pažan
gaus judėjimo ir spaudos 
rėmėjai aukojo stambesnė
mis sumomis. F. Lešinskas 
padavė net $50 ir sako? pa
siliki! už pietus, o kitą dalį 
pasiuskit pažangiai spau
dai — “Laisvei,” “Vilniai” 
ir “Liaudies Balsui.”

Antras mūsų parengimų 
nuolatinis lankytojas ir gau
siomis aukomis rėmėjas K. 
Zambuseuičius iš Readingo 
aukojo $20.

.Kiti duosnesnieji draugai: 
F. Nevardauskas $10. Min- 
činskas $10, Katinis iš Eas
tono $10, ūkininkai Rama
nauskai $10 ir du didelius 
sūrius, eastonietis L. Tilvi
kas nebuvo atvykęs į pa
rengimą, bet per draugus 
atsiuntė penkinę. O. Zalner 
aukojo 2 keikus. V. Gus- 
taitienė pyragą.

Apmokėjus parengimo iš
laidas, dar liks gražaus pel
no pažangiai šaudai parem
ti.

10-os kuopos rengimų ko
misija ir valdyba taria labai 
didelį ačiū visiems atsilan
kiusiems ir aukotojams, be 
kurių paramos mūsų paren
gimai nebūtų tokie sėkmin
gi.

Dėkui valgių gaminto
joms Tureikienei ir Palie- 
pienei. Ačiū patarnauto
joms Lietuvaitei, Paliepie- 
nės dukrai ir kitoms dar
buotojoms už gerą svečiams 
patarnavimą.

Baigiant valgyti pietus, 
visa eilė draugų trumpai 
pakalbėjo įvairiais klausi
mais. Salėje nuotaika buvo 
puiki.

“Laisves” Reporteris

KIEK ŽMOGUS TURI 
DANTŲ?

žmogus turi dvejis dan
tis — vaiko ir suaugusio. 
Vaikas turi tik 20 dantų, po 
10 apatinėje ir viršutinėje 
burnos dalyje.

Suaugęs žmogus turi 32 
dantis. 28 jam išauga tarp 
6 ir 14 metų amžiaus, o ke
turi galiniai po 14-kos me
tų, dažnai pirm 21 metų 
amžiaus.

\
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Šimtas metų po Lincolno mirties
Amerika Abraomo 

Linkolno laikais
Kai Amerikos revoliuci

ja nutrenkė Anglijos domi- 
naciją, gimė dabartinės 
JAV ir 1789 metais buvo iš
rinktas pirmas šalies prezi
dentas Jurgis Washingto- 
nas,—praėjo jau 176 metai. 
Dvidešimt metų vėliau 
(1809) gimė Abraomas Lin
kolnas, kuriam teko 1862 
metais paskelbti gailiąją is
torinę Proklamaciją vergi
jos panaikinimui. O šiais 
metais (1965) lygiai šimtas 
metų, kai asesininkas akto
rius Booth šautuvu nužudė 
teatro ložėje besėdintį pre
zidentą Linkolną. Ta trage
dija buvo išdavas civilio 
karo baigos, kuris nušlavė 
iš JAV žemyno vergiją į 
praeities istorijos lapus. Ta
čiau vergijos liekanos ir 
šimtui metų praėjus nėra 
pilnutinai likviduotos. Mili
jonai žmonių dar kovoja už 
lygias socialines teises.

Linkolno prezidentavimo 
metais (1861-1865) JAV gy
ventojų nebuvo daugiau 32,- 
000,000. - Dideli plotai dar 
buvo nedirbamos žemės. 
Tūlose vietose, kur dabar 
randasi miestai ir mieste
liai, tuo laiku riaumojo 
laukiniai žvėrys — vilkai, 
meškos ir kiti gyvūnai. Ša
lyje plito vergija. Negrą 
vergą jo savininkas galėjo 
pirkti ir parduoti taip ly
giai, kaip galvijus, arklius, 
kiaules. Nedarbingus ver
gus, jų šeimas, ponas galėjo 
nužudyti ir niekas tų žmog
žudžių nebaudė. Washingto- 
no laiku JAV vergų buvę 
700,000, o Linkolno prezi
dentavimo laiku (1861) pa
vergtųjų skaičius siekė 
3,953,760.

Šiaurinėse valstijose spar
čiai plito industrija, augo 
miestai ir darbo įmonės.- Ki
lo reikalavimas lavintų dar
bo jėgų. Gi pietuose augo ir 
plėtėsi medvilnės ir kitos 
agrikultūrinės plantacijos. 
Plant a c i j ų aristokratija 
turtėjo. Vergų darbo pro
dukciją ji siuntė į pramo
nės, apdirbimo centrus. 
Plantacijose darbas buvo 
varomas arklio, jaučio ir 
žmogaus vergo jėga.

Transportacija, be laivų 
ir esamų geležinkelių, ėjo 
arklio jėga. Greitųjų auto
mobilių ir orlaivių tuo laiku 
nebuvo. Telefonas, kuriuo 
susikalbam per tūkstančius 
mylių, nebuvo išvystytas. 
Apie radiją, televizorių tuo 
laiku niekas nei nekalbėjo.

JAV Kapitolinį Washing- 
toną 1861—1865 metais, kai 
Linkolnas jame gyveno ir 
prezidentavo, rašytojai pie
šia kaipo kaimišką miestelį. 
Be kelių valdiškų pastatų 
ir viešbučių, jame buvo 
daug arklių ir tvartų. Ark
liai traukė prekinius veži
mus ir karietas su valdžios 
pareigūnais ir ponais. Gat
vėse vaikščiojo kiaulės, ož
kos ir karvės. Vištos, antys 
ir žąsys klegėjo savo gies
mes, gaidžiai rytais giedojo. 
Ir Linkolno žudikas Booth 
iš miesto pabėgo ne greituo
ju automobiliu, kaip kad da
bartiniai plėšikai, bet išjojo 
ant arklio nugaros.

Kova prieš vergiją
Klaida būtų sakyti, kad 

Abraomas Linkolnas atėjo į 
Washingtoną ir su 1862 me
tų Proklamacija išlaisvino 
vergus. Kova prieš vergiją 
Amerikoje prasidėjo dar 
Lincolnui negimus. Kuomet

JAV kūrėjai rašė šalies ne
priklausomybės deklaraciją 
ir konstituciją, jau kilo ver
gijos klausimas. Washing- 
tonas, Franklinas, Jefferso- 
nas, Hamiltonas laikė ver
giją šalies “gėda ir blogybe. 
.Šalyje veikė prieš vergiją 
abolistų ir emancipatų judė
jimai.

Šiaurėje, kur kilo pramo
nė, vergija darėsi nepelnin
ga. Įvairių amatų darbinin
kai kūrė savas unijas (pro
fesines sąjungas). Darbinin
kai negalėjo remti vergiją, 
neštai buvo prieš jų ekono
minius interesus. Kova 
prieš vergiją sustiprėjo, kai 
1840 metais valstijos Ver
mont, Pennsylvania, Massa
chusetts, Rhode Island, 
Connecticut, New York, ir 
New Jersey panaikino ver
giją. Žinoma, stiprino savo 
jėgas ir vergijos šalininkai.

Dar anksčiau, 1831 me-I 7

taist, William Garrisonas 
Bostone pradėjo leisti laik
raštį “The Liberator”, ku
ris reikalavo besąlyginiai 
pašalinti vergiją. Tais pa
čiais metais vyko vergų su
kilimai. Kiek vėliau atėjo ra
šytoja Harriet B. Stowe su 
“Uncle Tom’s Cabin”. Ra
šytoja daug paveikė morali
niai, keldama žmonių opini
ją prieš vergiją. Rašytojos 
knyga, išleista 1852 metais, 
greitai tapo sudramatizuota 
ir vaidinama Šiaurės mies
tuose ir miesteliuose.

Pagaliau iš Whigų ir De
mokratų part i j ų nariai, 
priešingi vergijai, suorgani
zuoja Respublikonų partiją, 
kovojančią prieš vergiją. Į 
kovą prieš vergiją stoja in
telektualai, rašytojai, kaip 
Longfellow, Irving, Curtis, 
Bryant, Emerson ir kiti. 0 
šalyje 1857 metais kyla eko
nominė krizė. Bankai bank
rutuoja, nedarbas. Darbi
ninkai organizuoja “bado 
mitingus”. Kyla reikalavi
mai “duonos ar darbo”. Į at
virą, ginkluotą kovą prieš 
vergiją 1859 metais išstojo 
John Brown. £inoma, John 
Brown dar pralaimėjo. Jis 
buvo suimtas, nuteistas ir 
pakartas kaipo kovotojas. 
Jo veiksmai šalyje' kėlė ko
vos jausmą.

Linkolnas, jau įgudęs po
litikas ir kovotojas, 1857 
metais kandidatuoja į JAV 
Senatą. Jo debatai su Doug- 
lasu kelia pagrindinius ša
lies vienybės ir vergijos 
klausimus. Lincolnas teigia, 
kad šalis, kurios viena dalis 
vergija, o kita laisva, nega
lės išsilaikyti. Kitaip sa
kant, namas padalintas į 
dvi viena kitai priešingas 
dalis, negali stovėti. Senato 
rinkimus Linkolnas dar ne
laimėjo, bet jo populiaru
mas šalyje iškilo.

Linkolnas prezidentas — 
pradžia civilio karo

Kai 1860 metais Linkol
nas buvo nominuotas ir ren
kamas, JAV prezidentu bu
vo išsimokslinęs diplomatas 
ir politikas James Bucha
nan, Demokratų partijos at
stovas. Šalyje artėjo civilio 
karo rytas. Prezidentas Bu
chanan nieko nedarė sulai
kymui ateinančio kruvino 
civilio karo. Jo veikla daž
nai supuolė su vergijos šali
ninkais. Linkolnas tuo laiku 
atst o v a v o Respublikonų 
partiją. Ėjo aštri rinkiminė j 
kova. Demokratų rašytojai, ; 
kalbėtojai visaip žemino ' 
Linkolną. Jis buvo vadina
mas “juoduoju respubliko- i 
nu” ir kitais - vardais. Be't i

matomai, rūpėjo pirmiau su
daužyti pasitraukusių vals
tijų Konfederaciją, suvie
nyti šalį, o paskiau imtis 
vergijos panaikinimo. Dar, 
daugiau, manyta, kad tuo 
būdu greičiau bus baigtas

Linkolnas buvo taipgi jau 
įgudęs.politikas. Jis jau bu
vo perėjęs valstijos seimelio 
ir kongrese atstovo “kla
ses”.

Linkolnas prezidento rin
kimus laimėjo. Jo išrinki
mas aristokratams reiškė , civilis karas., 
daugiau negu vergų išlais-j Tai rodo ir civilio karo jė- 
vinimą. Jis sakė: “Darbas Igų mobilizacija. 7' ""j 
yra pirmesnis ir nepriklau
somas nuo kapitalo. Kapita
las yra tiktai darbo vai
sius”. Čia jau suskamba lyg 
ir marksistinis galvojimas. 
Vergijos ir priespaudos, šali-

Pradžioje 
civilio karo (1861) Lincol- 
nas šaukia 75,000 laisvano- 
rių vyrų karo tarnybai, bet 
tik trijų mėnesių terminui. 
Klaidingai manyta, kad per 
tris mėnesius bus baigtas

ninkai Linkolne mato dar | civilis karas, kuris tęsėsi 
didesnį pavojų. .
JAV prezidentu tas “juodas 
respublikonas”ne tik išlais
vins vergus, bet jis ir darbi
ninkus statys pirmoj vietoj. 
Tai jau bus ir, laisvo darbo 
samdytojams pavojus. O tuo 
laiku ir lavintų karbininkų 
alga už neribotą darbo die
ną buvo tik $2.

Tai jau aišku, kad Linkol- 
nui dar tik vykstant į 
Washingtona jau buvo da
romi planai, suokalbiai nau
ją prezidentą nužudyti. Lin- 
kolnui tik įsėdus į JAV pre
zidento kėdę, 1961 metais 
suliepsnojo civilis karas. 
Valstijos, kuriose buvo ver
gija, — South Carolina, 
Florida, Georgia, Alabama, 
Mississippi, Louisiana, Vir
ginija, North Carolina, Ar
kansas, Tennessee ir Texa§ 
L-pasitrau k ė iš u n i j o s 
(JAV). Pasitraukusios šios 
valstijos greitai taiso savo 
įstatus, organizuoja lokali
nes valdžias, atsisako nuo 
visos šalies konstitucijos, 
renka savo prezidentą ir pa
sivadina neprikla u s o m a 
Konfederacija.

JAV pasidalina į du fron
tu, karas jau liepsnoja. 
Konfederantų, vergijos7 pu
sėje 11 valstijų su 9,000,000 
gyventojų. Šiaurėje (Unijo
je) pasilieka 22 valstijos su 
daugiau 21,000,000 gyvento
jų. Pietuose vergija, planta
cijos, šiaurėje jau gerai pa
kilus pramonė, laisvas, sam
domas darbas, daugiau du 
trečdaliai žmonių. Tai kodėl 
civilis karas turėjo tęstis 
net ketverius metus?. Isto
rikai įvairiai aiškina 
klausimą.

Linkolno vadovybė
Prezidentas Linkolnas sa

kė, kad jis “natūraliai prie
šingas vergijai”, bet prasi
dėjus civiliam karui, vergi
jos klausimo visu griežtumu 
jis nestatė. Gana ilgai ka
ras buvo vedamas o balsiu 
“unijos vienybės”. Abolistų 
reikalavimų, kad karas bū 
tų vairuojamas prieš vergi
ją, Linkolnas iš karto ne
priėmė. Federalinė valdžia 
1861 metų (liepos 22) irgi 
skelbė, jog “vienintelis karo 
tikslas yra išlaikyti uniją”. 
Paties Linkolno rašyta W)- 
klamacija pabaigoje 1862 
metų irgi nebuvo griežtai 
pastatyta prieš vergiją. Tik 
artėjant civilio karo perga
lei pilnai pasisakyta už ver
gijos pašalinimą.

Būdamas | ketverius metus. 1862 metų 
viduryje jau įstatymu draf- 
tuojama 300,000 vyrų devy
nių mėnesių terminui. Bet 
ir ši mobilizacija davė ne 
tris šimtus tūkstančių, o tik 
87,000. Pagaliau jau 1863 
metais Linkolnas pasirašo 
įstatymą, kuriuo visi sveiki 
vyrai nuo 20 iki 45 metų 
amžiaus šaukiami armijos 
tarnybai. Bet ir šis įstaty
mas darė dideles klaidas. 
Draftuojami naujokai, su- 
lyg tuo įstatymu, galėjo iš 
militarinės tarnybos išsi
pirkti už $300. Taip pat bu
vo leistina rekrūtams susi
rasti ar samdyti pavaduoto
ją. Tad visi turtingesnieji, 
kurie turėjo tris šimtus do
lerių, išsipirko, ir nėjo tar
nauti armijom

Neužteko tik išsipirkimo. 
Šalyje tas įstatymas atnešė 
dar didesnę moralinę žalą. 
Kilo prieškarinis sąjūdis 
biednuomenėje, darbinin
kuose. New Yorke įvyko 
kruvinas ir destruktyvus 
sukilimas. Reikėjo net šauk
ti armiją jį nnmalšinti. Vė
liau pamatyta ir ta klaida 
buvo atitaisyta. Išsipirkimo 
straipsnis buvo išbrauktas. 
Ir tik atitaisius klaidas 
Jungtinių Valstijų armija 
sustiprėjo ir pradėjo triuš
kinti konfederantų armijas. 
1865 metų balandžio 9 dieną 
Konfederacij o s generolas 
Robert Lee kapituliavo. Ša
lyje plito laisvė ir džiaugs
mas.

Washingtone, kurie liko 
gyvi ir sveiki, sakoma, 
džiaugėsi ir baliavojo, kėlė 
tostus už pergalę. Kai kurie 
rašytojai teigia, jog po per
galės visą savaitę “Washing- 
tonas buvęs girtas.’’ O per
galės priešai šnibždėjo kam
puose ir tarėsi, kad Linkol
no žudikas Booth gerai at
liktų darbą ir galėtų pabėg
ti. Suokalbininkai leido Lin- 
kolnui ištarnauti visą pir
mąjį terminą. Bet to laiko 
“birčistai” negalėjo pakęsti, 
kai Linkolnas tapo išrinktas 
ir inauguruotas antram 
JAV prezidento terminui.

Penkiom dienom praėjus 
po pergalės, kuomet dar li
goninėse civilio karo sužeis
ti vaitojo, moterys verkė 
žuvusių vyrų ir sūnų; lau
kuose dar dvokė nepalaidoti 
lavonai, — balandžio 14 die
ną aktorius Booth nužudė 
prezidentą Lincolną. Verkė 
visa šalis. Su Linkolnu mi- 

Į re ir vergijos epocha JAV.
O civinio karo pagrindas 1

ku. Žmogus žmogų jau ne
gali laikyti sava nuosavybe, 
—žmogus žmogų negali 
pirkti ir parduoti. Bet JAV 
pietinėse valstijose morali
nė ir socialinė vergija pasi
liko. Civilio karo iškovatas 
13-tas JAV Konstitucijos 
pataisymas tik fiziniai iš
laisvino juodosios rasės ver
gus, bet socialių teisių jiems 
nedavė. Federalinis įsaty- 
mas nieko nesakė, kad pa
leisti vergai būtų aprūpinti 
darbu, namais, mokyklomis. 
Negrams buvo leista ren- 
duotis apleistas,, negyvena
mas bakūžėles. Jų gyveni
mo priemonės buvo palikta 
valstijoms, kuriose jie tik 
vakar buvo vergais.

1866 metų JAV kongreso 
pravestas įstatymas buvu
sius vergus neva pripažino 
piliečiais, kad jie gali laiky
ti nuosavybę, daryti sutar
tis su darbdaviais. Bet taip 
pat tais metais atsirado 
slapta Ku Kluksklanų or
ganizacija, kuri baugino ir 
fiziniai terorizavo išlaisvin
tus vergus. Skurdas, nedar
bas, teroras, suvarė ir tebe
laiko išlaisvintus vergus 
hitlerinės mados “getuose”.

JAV kongresas 1875 me
tais pravedė įstatymą su
teikti negrams socialiu e s 
teises. Būtent, kad ir juodo
sios spalvos žmogus galėtų 
eiti melstis į bile kurią baž
nyčią, teatrą, valgyklą, mo
kyklą, kuri jam geriau tin
ka. Tačiau tą įstatymą JAV 
Aukščiausias Teismas (Su
preme 1 Court) paskelbė “ne 
konstituciniu” ir išbraukė iš 
įstatymų sąrašo.

Vadinasi, mūsų šalyje ko
va už laisvę, už lygias žmo
nių socialines teises yra il
ga ir dar nebaigta. Ta kova, 
kurios Linkolnas prieš šim
tą metų negalėjo baigti, ei
na ir šiandien. &

V. Bovinas

fil-

šį

buvo ne grąžinimas konfe
derantų į uniją, bet vergijos 
pašalinimas. Juk tos valsti- praėjo,
jos pasitraukė iš unijos 
(Jungtinių Valstijų) vien 
todėl, kad palaikytų vergi
ją. Nenorime spėlioti, kodėl 
Linkolnas neėmė } griežt'es-' 
nių pozicijų1 kovai prieš ver
giją net civilio karo laiku. 
Bet to laiko istorija mums 
rodo, kad JAV kongrese ir 
laisvose valstijose Linkol
nas turėjo opoziciją. Jam,

šimtmečiui) praėjus
Nuostabu, kad šimtmetis 

k a i civilis karas 
baigėsi vergijos panaikini
mu, o ir šiandien eina kova, 
vyksta žudynės už žmonių 
socialines laisves. Alabamo- 
je ir kitose pietinėse valsti
jose šimtai dar būna areš
tuotų, teisiamų ir įkalinamų 
kovotojų už lygias sociales 
ir pilietines teises.

Visiška, fizinė vergija bu
vo pašalinta Linkolno lai-

BINGHAMTON, N. Y.
Staigiai mirė

Gruodžio 12 d. ūmai su
sirgo mano sesers duktė 
Anna Barnhart, po tėvais 
Becker. Jos vyras kuo grei
čiausiai, savo automobilyje, 
vežė ją į lignninę. Važiuo
damas pastebėjo, kad ligo
nės galva nusviro, ji mirė.

Šis įvykis mus visus skau
džiai pritrenkė. Tik prieš 
tai su ja kalbėjomės, nors 
2 metus sirguliavo, bet liga 
labai nesiskundė. Po mir
ties paaiškėjo, kad užsikim
šo kraujagyslė. Ir kaip tą 
negalėjo iš anksto daktarai 
pastebėti ir pašalinti. Anna 
buvo slaugė per daugelį me
tų, dirbo ligoninėje ir priva- 
tiškai. Mirė sulaukus 55 
metų amžiaus.

Liūdesyje paliko vyrą T. 
Barnhart, sūnų 14-kos metų 
Ralphą, dėdę Joną Vaice
kauską, tetules Helen B lin
kę vič ir Katie Vaicekaus
kienę, Lietuvoje tetulę Juzę 
Kvietkienę, pusseserę Vik- . .
toriją, pusbrolį Brainy Vai-! J®™ PL.vt“ 
cekauską, daugiau giminių 
ir daug draugų.

Ji priklausė John Huss 
bažnyčiai, tai bažnytiniai ir 
palaidota Spring Forest ka
pinėse. Ilsėkis ramiai, mūsų 
giminaite! Ačiū visiems už 
išreiškimą užuojautos, pa
lydėjimą, gėles ir dovanas.

Jūsų dėdė Jonas

U

Iš LDS 6 kuopos 
susirinkimo

Gruodžio 6 d. įvyko LDS 
6 kp. susirinkimas. Svarbu 
pranešti visiems nariams, 
kad dalyviai vienbalsiai pa
liko kuopos valdyboje 1966 
metams 1965 metų valdybą, 
tai yra: pirmininku Petrą 
Mainionį, sekretorium Joną 
Vaicekauską, vicepirminin
ke Pauliną Jasilionienę, fi
nansų sekretore Katie Vai
cekauskienę, iždininke He
len Žukienę. Ačiū nariams 
už pasitikėjimą.

Turiu pranešti, kad kuo
pos susirinkime nutarta ąt- 
eityje susirinkimus laikai 
Try City Opera svetainėje, 
tai yra, buvusioje Lietuvių 
svetainėje, 315 clinton St., 
kuri visiems gerai žinoma. 
Sekamas kp. susirinkimas 
įvyks naujoje vietoje, 315 

'Clinton St., 7:30 vai. vaką- 
1 re, tai viena valanda vėliau, 

. susirinkimai 
buvo šaukiami. Prašo m e 

( narius dalyvauti. Bus rinki- 
! mas knygų peržiūrėjimo ko
misijos, kuopos valdybai iš
mokėjimas algų ir kiti svar
būs reikalai. Gal galėsime 
nutarti suruošti kokį paren
gimą.

J. Vaicekairskas6r
Kp. raštininkks

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-a kuopa šių metų nariai maišytos rasės, 

parengimus užbaigė. Vei
kėjai kitiems metams pro- sakė, kad valdžia eis į teis- 
gramą išdirbs sausio mė-' mą panaikinimui tokio įsta- 
nesio susirinkime. Kuopa tymo. Valdžiai laimėjus, 
tąria nuoširdų ačiū 1965 rinkimas lokalo valdybos bu
me tų mūsų parengimų lan- tų panaikintas, turėtų teisę 
ky to jams, tikėdami, kad ir kandidatuoti negrai ir bal- 
1966 metais juos taip pat tieji, 
lankys.

Mūsų parengimų lankyto-

Valdžios pareigūnas pa-

Valstijos senatas vienbal-
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jai yra senos kartos lietu- S^L pasisakė. uz kompensa-

Kodėl Venecijos 
gatvės kanalai?

Daugelis skaitytojų
muoše yra matę Venecijos 
miestą, kurio gatvės — ka-( 
nalai, kuriais plaukioja lai
veliai — “gondolos”. Kodėl 
Venecijoje gatvės kanalai?

Todėl, kad tas miestas pa
statytas ant 120 salaičių. 
Prieš 1,500 metų grupė jū
rinių pirklių prie kelių salų 
įsitaisė savo laivams prie
plaukas. Prekyba jiems se
kėsi. Vis daugiau prekybi
ninkų steigė savo laivams 
prieplaukas. Galų gale jau 
120 salaičių virto prieplau
komis ir gyvenimo namais.

Venecija tapo, galinga 
i prekybos valstybe. Įsirengė 
tvirtą karo laivyną. Karia
vo su kitomis šalimis, kitur 
buvo įsteigus savo koloni
jas.
; Pagaliau turkai ją nuka
riavo, vėliau ji pateko į 
Austrijos rankas. Italijai 
susivienijus 1866 metais, ir 
Venecija įsijungė į Italijos 
valstybę.

Venecijoje yra 175 kana
lai - gatvės. Per juos įreng
ta 378 tiltai, tik pėstiems. 
Venecijoje nėra vežimų ir 
automobilių gatvių. Susisie
kimas tik laiveliais,

vių, dauguma gražaus me
tų skaičius, bet jie myli kul
tūringus parengimus. Tik 
nelinksma pranešti, kad ne
mažas skaičius kuopos na
rių jau mirė arba sirginėja.

LLD 10 kuopos linkėjimas 
1966 metais yra būti vi
siems sveikiems, prisiminti 
seną tėvynę Lietuvą, užra
šant savo giminėms “Lais
vę.” Taip pat pakalbinkite 
savuosius, Amerikoje, kurie 
dar neskaito “Laisvės,” ją 
u ž s i prenumeruoti. Nepri
klausantieji prie Lietuvių Li
teratūros Draugijos 10 kuo
pos, prisirašykite. Stiprin
kime progresyvių lietuvių 
veiklą Phialadelphijoje!

ei jos padidinimą nuo $47.50 
iki $52.50 savaitėje.

Pagaliau miesto tėvai su
tiko policmanam, dirbusiem 
viršlaikius, išmokėti algas 
gruodžio 23 dieną. Policis- 
tų pikietas, spaudos prielan
kumas paveikė surasti pini
gų. Trys policmanai, kurie 
kiekvienas teismo keliu rei
kalavo $20,000 atlyginimo 
už neišmokėjimą laiku už 
viršlaikius, atšaukė skundą.

Gruodžio 14 dieną mirė 
Konstanci j a Jankauskienė. 
Palaidota Holy Cross kapi
nėse.

Citizen Committee on 
Public Edudcation reikalau
ja dr. Robertą J. Rutmaną 
pasitraukti už tai, kad jis 
pataria karą Vietname baig
ti ir dalyvavo spalio mėne
sį taikos ^demonstracijoje 
prie miesto rotušės. Dr. 
Rutmanas sako padarysiąs 
pareiškimą tuo klusimu per 
spaudą.

Majoras Tate atsisakė 
nuo siūlomo algos pakėlimo 
$10,000 metams. Sako, $30,- 
000 algos metams pakanka. 
Bet tarybos nariai reikalau
ja pakėlimo. Tyrinėtojai 
sako, kad kai kurie tarybos 
nariai turi kitus darbus, 
pakėlimas nereikalingas. 
Piliečiai, klausinėjami, pa
sisakė prieš.

Valstija ir miestas traį? 
kia į U. S. District teismą 
Girard College už atsi
sakymą priimti 7 negrus. 
NAACP prezidentas Moore 
sako, k.a d pikietas laikinai 
bus sulaikytas. Pikietas tę
sėsi 7 mėnesius.

Prieplaukų unijos lokalo 
o pės- 1291 pirmininko rinkimas 

tiems prie namų yra siauri i įvyko gruodžio 14 dieną, 
šalikanaliai. Miestas dabar Į Išrinktas 11 metų einantis 
turi apie 300,000 gyventojų.
Industrija yra lengvoji.

Roma. —Italijoje pagami
no naują keleivinį lėktuvą 
su Douglas kompanijos re
aktyviais motorais.

pirmininko pareigas Askew 
65 balsų dauguma prieš J. 
Gladdeną. Abu negrai. Lo- 
kalas turi 2,700 narių. Lo- 
kalo konstitucija nusako, 
kad lokalo pirmininkas tu
ri būti negras, vice-pirmi- 
ninkas baltas, kiti vadybos

Philco kompanija statys 
televizorių dirbtuvę Lans
dale sekcijoje. Kompanijos 
pareigūnai sako, kad priims 
500 darbininkų. Dirbtuvės 
pastatymas lėšuos 20 mili
jonų dolerių, pradės dirbti 
1967 metų pradžioje.

Federalinė “grand džiūrė” 
pripažino kaltu tymsteriu 
lokalo prezidentą Edward 
Hartsough išeikvojime $5,- 
000 lokalo pinigų.

Pilietis
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* k Apie kairiarankius
jasi tik kaire ranka, kaip 
juos auklėti? Šiuo klausi
mu mokslininkai neturi vie
ningos nuomonės. Kai kurie 
užsienio mokslininkai ma
no, kad nereikia kairiaran
kio vaiko mokyti viską da
ryti tik dešine ranka — te
gul jis lieka kairiarankis. 
Žinoma, tokie vaikai niekuo 
neatsilieka nuo savo bend- 
bendramečių. Garsusis ita
lų menininkas L e onardas 
da Vinčis buvo kairiaran
kis, fiziologas I. Pavlovas 
vaikystėje taip pat buvo 
kairiarankis, o žinomas mū
sų respublikos boksininkas 
sporto meistras Algirdas 
Šocikas daug rūpesčių su
keldavo savo varžovams, 
smūgiuodamas ka r i ą j a 
ranka. Iš šių pavyzdžių aiš
kiai matyti, kad kairiaran- 
kystė neturi jokios įtakos 
tiek intelektualiniam, tiek 
fiziniam organizmo vysty
muisi. Tačiau kairiarankių 
vaikų dešinę ranką reikia 
lavinti ir būtinai nuo anks
tyvos vaikystės, kad vėliau 
vaikas nejaustų jokių sun
kumų, naudodamasis įvai
riais darbo įrankiais bei 
prietaisais, kurie daugiau
sia pritaikyti naudotis deši- 
nez ranka.

Vaikui bus nepatogu mo
kykloje rašyti kaire ranka 
kai apšvietimas klasėje pri
taikytas iš kairės, be to, 
vaikas neturi skirtis nuo ki
tų vaikų, kad nebūtų jų dė
mesio centre. Dėl to vaiką 
būtinai re i k i a išmokyti 
naudotis dešine ranka dar 
ikimokykliniame a mžiuje. 
Kuo anksčiau tėvai at
kreips dėmesį ir pradės vai
ką mokyti 'dirbti dešine 
ranka, tuo greičiau vaikas 
taps dešiniarankiu.

Tačiau jokiu būdu nega
lima vaiko per prievartą 
versti būti dešiniarankiu, 
barti ar vartoti bausmes, 
nes tas blogai veikia vaiko 
psichiką. Reikia su vaiku 
elgtis švelniai, pratinti im
ti daiktus dešine ranka, pa
girti, kai vaikas žaidžia ar 
ką nors daro dešine ranka. 
Pamažu ir kantriai reikia 
vaiką pratinti dirbti kaip

Nuo seno žmonės dau
giau naudojasi dešine ran
ka. Mitologiniai didvyriai 
vaizduojami laikų ginklus 
dešinėje rankoje. Visos ar
cheologinės iškasenos, kaip 
namų apyvok o s daiktai, 
darbo įrankiai bei ginklai, 
rodo, kad jie buvo pritaiky
ti vartojimui dešine ranka. 
Kai kurie Azijos ir Afrikos 
tautelių gyventojai yra 
kairiarankiai, o, p a v y z- 
džiui, papuasai naudojosi 
vienodai gerai abiem ran
komis iki to laiko, kol susi
pažino su europiečiais. ir 
sužinojo apie dešiniaran
kis.

Yra nemaža žmonių, ku
rie sugeba vienodai gerai 
dirbti tiek kaire, tiek deši
ne ranka. Pavyzdžiui, grei-! 
tų lėktuvų vairuotojai Vai-į 
do mašiną abiem rankomis. 
Kaitaliojant darbą tai deši
ne, tai kaire ranka, žmogus 
mažiau pavargsta, nes jau 
pats rankų kaitaliojimas 
yra tam tikra poilsio forma 
atskiroms nervų sistemos 
dalims. Dešinioji žmogaus 
kūno pusė yra valdoma kai
riojo didžiųjų galvos sme
genų pusrutulio, o kairioji 
— dešiniojo. Todėl žmo
nėms, kurie sugeba dirbti 
aujem rankom, sutri k u s * 
vieno galvos smegenų pus-! 
rutulio veiklai, išlieka dar- j 
binga antra ranka.

Pirmųjų amžiaus metų 
kūdikiai vienodai valdo abi 
rankytes, o jau nuo šešių 
mėnesių ir vėliau tėvai pra
deda vaikui duoti žaisliu
kus į dešinę rankutę, mo- i 
ko-kūdikį duoti dešinę ran
ką. Bet pastebėta', kad kar- i 
tais vaikas vis tiek ge-į 
riau. nori naudotis kaire 
ranka. Maži vaikai papras-; 
tai ima daiktus ta ranka, 
prie kurios yra arčiau no
rimas daiktas. Jei šaukštas 
bus padėtas iš kairės, tai jis 
ir ims kaire ranka, jei iš 
dešinės — dešine. Perspė- 

kad šaukštą reikia per
imti į dešinę ranką, vaikas 
paklausys ir valgys su de
šine ranka.

Kaip reikia elgtis su to-; 
kiais vaikais, kurie naudo

Detroit, Mich.
Sveikinu “Laisvės” skaitytojus, 
rėmėjus ir “Laisvės” personalą 

su naujais 1966 metais. ,

ANNA DAUKUS 
Detroit, Michigan

Su naujaisiais 1966 metais sveikinu Tarybų 
Lietuvos vyriausybę, mokslo darbuotojus ir dar
bo žmones, dirbančius šalies gerbūviui.

Sveikinu savo gimines, pažįstamus ir drau
gus Lietuvoje ir čia, Jungtinėse Valstijose. Lin
kiu ilgiausių metų, daug laimės, pasisekimo ir 
džiaugsmo visų gyvenime.

Tegu įsiviešpatauja ir tegyvuoja pasaulinė 
tautų taika, visų šalių susitaikinimas, broliška 
draugystė, vienybė ir laisvė.

« -JONAS SMALENSKAS ra
11800 W. Golf Dr.

$ Miami, Fla. 33167
y usa ta
g K

dirba ir kiti. Reikia steng
tis sužadinti vaiko norą 
dirbti dešine ranka. Tuo at
veju, kai negalima vaiko 
perauklėti, reikia palikti jį 
kairiarankiu. Tači a u pa
prastai kantrus tėvų ir pe
dagogų darbas duoda ne
blogus rezultatus.

Baltimore, Md.
Blogo niekad nereikia 

mokyti
Sveikatos Departamento 

paskirtas komitetas prižiū
rėti biednų dirbančių moti
nų vaikus žemiau 6 metų 
amžiaus, kurių Baltimorėje 
yra 4,000, savo pranešime 
parodo pasibaisėtinas sąly
gas, kuriose tie vaikučiai 
turi augti. Daugelyje atsiti
kimų vaikai palikti pas ma
žai aukštesnio amžiaus bro
liukus ir sesutes, kurie pri
versti nustoti lankyti mo
kyklas, arba pas svetimus 
žmones, kurie nebūtų tinka
mi nė gyvuliams prižiūrėti. 
O yra ir tokių atsitikimų, 
kad vaikai paliekami vieni 
be jokios priežiūros. Buvo 
atsitikimų, kad vieni palikti 
vaikai uždegė namus ir pa
tys sudegė.

Reikia abejoti, kad šitie 
vaikai turės progą išaugti į 
gerus piliečius.

Visiems žinoma, kad kri- 
minalystės daugėja. Pagal 
policijos komisionieriaus B. 
J. Schmidt pranešimą, kri- 
minalystės dar didės. Per 
metus laiko penki policistai 
užmušti. Su kuo nekalbėsi, 
ar laikraštyje neskaitysi, 
visur išgirsi apie visokias 
kriminalystes. Štai vienas 
Baltimorės gyventojas F. J. 
Smith padegė negrų bažny
čią, $40,000 vertės, E 1 k- 
ridge, Md. Padegė vien tik 
todėl, kad neapkentė negrų.

Čiopai vienas politikie
rius pareiškė, kad kova 
prieš skurdą nebus pasek
minga, kolei nebus Sutvar
kytas per didelis biednų 
žmonių veisimasis.

Mrs. Green namuose buvo 
didelė vaikų užėjimo vieta. 
Policija surado vaikus ge
riant alkoholinius gėrimus 
ir uostant nuodingus klijų 
garus. Motina (Mrs Green) 
nubausta 6 mėnesių kalėji
mu ir $300 pabauda.

Kito j e vietoje policija 
ateštavo 17 jaunuolių uos
tant nuodingus klijus. Vie
nas 17 metų jaunuolis areš
tuotas bevagiant 45 tubas 
klijų iš dirbtuvės, kur buvo 
klijuojami vaikų žaisliniai 
orlaiviai. Padėtas po $3,500 
užstato.

Marylan d o universiteto 
daktarai C. P. Platte ir R. 
W. Buxton paskelbė suradę 
naujps vaistus ”Dextron”. 
Šitie vaistai naikina krau
jyje esančią “cholesterol” 
medžiagą,, kuri džiovina šir
dies kraujagysles ir veda 
prie širdies smūgių.

Neseniai Mary lando vals
tijos seimelis išleido gerą 
įstatymą, pavad. “D.M.V.”, 
kuris reikalauja, kad visi 
automobilių v e r slininkai, 
kurių yra 1,956, užsistatytų 
po $5,000 užstato, ir auto
mobilių pardavinėtojai, ku
rių yra 6,000, užsistatytų po 
$1,000 užstato. Įsta tymo 
tikslas apsaugoti visuomenę 
nuo apgavikų ir visokių 
sukčių.

John Balsys

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kuopos metinio 

susirinkimo
Jis įvyko gruodžio 13 d. 

Nors oras pasitaikė blogas, 
bet vistiek gražiai susirin
kome. Padaryta apžvalga 
visų metų veikimo.

Iš raportų pasirodė, kad 
mūsų kp. nariai gali pasi
džiaugti, jog šie metai buvo 
sėkmingi. Turėta keletas pa
rengimų. Visi buvo sėkmin
gi finansiniu atžvilgiu, su
kelta ir išaukota virš 8 šim
tai dolerių, ir dar kuopos iž
de lieka virš trijų šimtų 
dolerių tolesnei veiklai.

Taigi, nors sunkiai padir
bėjome, ypač draugės mote
rys, kurioms prisiėjo dau
giausiai padirbėti, idant 
tiek pinigų sukeltų, bet pa
sekmės geros.

Skaitytas laiškas nuo Lie
tuvių Komiteto kovai prieš 
nacizmą Amerikoj, kviečia 
į konferenciją, kuri įvyks 
sausio 8-9 dienomis Chica
go j. Aptarus pasirodė, kad 
šiuo metu sunku pasiųsti 
delegatus. Nutarta pasiųsti 
suvažiavimui sveikinimą su 
auka $50, ir pasižadėta tos 
konferencijos tarimus rem
ti, kad kaip greičiausiai 
tuos nacius , ir lietuviškus 
nacistus išvytų iš mūsų ša
lies į tas šalis, kur jie papil
dė žmogžudystes. Ypač kad 
būtų išvyti Impulėvičius, 
Jankauskas ir Paškevičius.

Susirinkimas užgyrė seną 
valdybą dėl 1966 m.: org. M. 
Sukackienė, fin sekr. V. Žit
kus, ižd. J. Senkus, nutari
mu sekr. J. Jaskevičius,

Kuopos narės Skralskienė 
ir M. Petkūnienė serga. 
Linkime greit pasveikti ir 
kartu dalyvauti su mumis.

Liet. Darb. Susivienijimo 
57 kuopa buvo surengus 
banketą atžymėjimui LDS 
35 metų sukakties. Nors tą 
dieną snigo ir lijo, bet vis
tiek gražus būrys publikos 
atsilankė. Turėjome svečių 
iš LDS centro: LDS prezi
dentą J. Gasiūną ir dak
tarą - kvotėją J. Repšį. Už
sibaigus vaišėms buvo iš
kviestas daktaras J. Repšys 
pakalbėti. Trumpoj kalboj 
sakė, kokiose sąlygose gimė 
LDS, kuri išaugo į stipriau
sią lietuvišką pašalpos - ap- 
draudos organizaciją. Buvo 
iškviestas ii; LDS preziden
tas Jonas Gasiūnas, kuris 
šią vasarą lankėsi Lietuvo
je, išbuvo arti trijų mėne
sių, apkeliavo plačiai visą 
Lietuvą, daug patyrė apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą 
ir jų darbus, kaip jie visi 
sunkiai dirba, kad padarytų 
gražią Lietuvą ir jos žmo
nių gražų gyvenimą dar 
gražesniais. Kalbėtojas sa
kė: nors Lietuva yra jauna 
respublika Tarybų šeimoj, 
bet nekuriais atžvilgiais ji 
pralenkia kitas Tarybų ša
lies respublikas savo darbš
tumu.

Jaskevičius

TAI DRAUGIŠKUMAS!
Tokio. — Pirmieji pasau

lyje nukentėję nuo atminiu 
bombų žmonės buvo japo
nai, kada 1945 m. JAV karo 
orlaivynas metė bombas į 
Hirošimą ir Nagasakį.

Bet dabar Japoni joje 
JAV turi armijos, oriai vy
no ir laivyno bazes. Jungti
nių Valstijų karininkai sa
ko, kad tarpe jų ir Japoni
jos karališkoj valdžias yra 
“didelis draugiškumas”.

Cliffside, N. J.
Mirė du lietuviai

Maža mūsų lietuvių kolo
nija, bet ir tą mirtis vis 
daugiau retina. Gruodžio 2 
dieną mirė K. Steponavičie
nė, sulaukus 80 metų am
žiaus. Jos vyras, mirė prieš 
10 metų. Paliko sūnų ir du 
anūkus.

Gruodžio 7 dieną mirė J. 
Pečiulis, taipgi sulaukęs 
80 metų amžiaus. Liūdin
čius paliko: moterį, 4 duk
teris—Stellą, Berthą, Jose- 
phinę ir Annę, 7 anūkus ir 
3 proanūkius.

Pečiulis į Ameriką’ atva
žiavo 1908 metais, iš Telšių 
apskrities. Buvo paprastas 
darbininkas. Skaitė “Lais
vę”, priklausė prie pažan
gių organizacijų, rėmė au
komis darbininkų judėjimą 
Pažangiečiai neteko gero 
draugo. Nuliūdimo valando
je giminėms reiš k i a m e 
užuojautą.

Abudu palaidoti Hacken
sack kapinėse. Lai jiems 
būna amžina ramybė Ame
rikos žemelėje.

G. S.

Hartford, Conn.
Pasitikimas Naujų Metų
Atsibus 1965 metų gruo

džio 31 dienos vakarą ir bus 
iki 2-jų 1966 metų rytą. Mu
zika bus rekordinė. Šoksim 
ir dainuosim, kad būtų kiti 
metai dar geresni ir laimin
gesni.

Vakarienė bus skani. Au
ka $4. Rengia Namo Bend
rove, 157 Hungerford St, 
Hartford, Conn.

Visus užprašome linksmai 
praleisti laiką.

J. ž.

Klijai suklijavimui 
sulūžusių kaulų

Washingtonas. — Išduo
tas patentas Dr. Milton C. 
Cobey, iš Georgetown uni
versiteto, gaminimui specia
lių klijų, kuriais galima su
klijuoti lūžusius kaulus.

D r. M. C. Cobey jų paga
minime ir vartojime ant 
įvairių gyvulių pral e i d o 
daug metų. Jis sako, kad tie 
klijai per 24 valandas su
tvirtėja ir kaulai būna tvir
ti, kaip pirm lūžimo, ypatin
gai jie gerai veikia suklija
vimui skilusių kaulų..

Žinoma, kol kas, ta jo 
praktika yra tyrimo stadi- 
jo — dar nepriimta medici
nos mokslo.

K

MERRY CHRISTMAS
lt

į Scaltest Food
? Division of
l National Dairy Products Corporation
į 808 SEVENTH AVE„ N. Y. C. — CO. 5-8400

Elmwood Federal Savings 
•i

And Loan Association
Main Office:

6408 Woodland Avenue, Philadelphia, Pa.

Branch Office:
27 E. Hinckley Avenue, Ridley Park, Pa. 

“Where Thousands Save Millions”

Prancūzų eskadrilė 
vardu “Nemunas”

Antrojo pasaulinio karo 
metu prancūzai lakūnai ir 
mechanikai atvykę į Tary
bų Sąjungą buvo sudarę ka
ro lėktuvų eskadrilę, kuri 
vad i n o s i “Normandija”.

Kada Tarybų Sąjungos ar- j 
mija grūdo hitlerininkus iš 
Lietuvos, tai naciai prie 
Nemuno upės baisiai prieši
nosi. Čia prancūzų eskadri
lė sudavė hitlerininkams di
delį smūgį. TSRS vyriausy
bė jos pagerbimui jai davė 
ir kitą vardą “Nemunas”. 
Istorijoje ta eskadrilė žino
ma vardu “Normandija — 
Nemunas”.

87-NIŲ MYLIŲ ILGIO 
LEDKALNIS

Maskva. —Jevgenijus Ko- 
rotkevičius; Leningrado in
stituto vedėjas tyrimui Le- 
diniutojo okeano, praneša, 
kad okeane plaukia 87-ių 
mylių ilgio ledkalnis. Tai 
didžiausias' ledkalnis, koks 
iki dabar buvo pastebėtas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Naujiems metams sutikti vaka
rienę ir šokius rengia Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos direktoriai 
gruodžio 31 dieną, 5:30 vakare, Dar
bininkų Klubo patalpose, 29 Endi
cott St.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai senuosius metus užbaigti, o 
naujuosius sutikti prie geros mu
zikos tarp draugų.

Direktorių taryba (102-103)

BROCKTON, MASS.
Banketas Naujiems Metams sutikti 

ir kalakutienos vakarienė
Rengia Liet. Namo Draugovė, 668 
N. Main St., Montello, penktadienį, 
gruodžio 31, 7:30 vai. vakare. Bus 

I visko pilnai — valgyti ir gerti, šo
kiams muzika, dekoruotos kepurės ir 
visokių žaislų. Prašomi visi vie
tiniai ir apylinkiniai dalyvauti.

Rengimo komitetas (102-103)

Mūsų kuopų susirinkimai
Lietuvių Literatūros: Draugijos 6 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, Sausio-January 3, 7 vai. 
vakare.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Sau- 
sio-Jan. 6, Liet. Taut. Namo kam
bariuose.

Visi nariai prašomi ateiti į susi
rinkimus ir pasimokėti savo duok
les metų pradžioje. Pasikalbėsime 
apie kokį nors žiemos veikimą.

George Shimaitis (102-103)

PAIEŠKOJIMAI
IEŠKOMI

Petras Čiūdaras, gyvenantis Lietu
voje, Biržų mieste, ieško savo pus
brolių Edvardo Tenausko ir Jono 
Tenausko, išvykusių į Ameriką 1913 
metais. Prašome atsišaukti seka
mu adresų: Petras Čiūdaras, Bir
žų miestas, Kęstučio g. 13-1, Lithua
nia, USSR. (103-104)

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

MAINTENANCE MAN

With Black Seal license.
40 hdur week

Call 1-609-NO. 2-7200 
Ask for Chief Engineer.

(100-105)

PAINT SPRAYER

Jobbing shop, 2nd shift. 
Experienced with Hammerton,

Wrinkles and Vinyls.
Call after 11 A. M.

GA. 3-1494
(98-103)

MACHINISTS. Tool makers, 1st 
class experienced only. Milling 
operators, 1st class only. Manual 
machine experience and set-ups re
quired. Inspector small machine ex
perience. North Phila. Mgr. has 
above immediate openings. Good 
starting rate. Apply

LANSTON MONOTYPE CO.
3620 “G" St., Philadelphia.

(100-102)

TYPEWRITER MECHANICS (2)
One man completely experienced. 

One man some experience. 
Car necessary. Salary open.

Permanent position. 
215-CY. 5-1191

(100-102)

BAKER

Experience necessary.

Pastry
Good working conditions.

Call KI. 3-9904.
(102-105)

SHEET METAL MAN

Sheet metal layout, experienced. Do 
layout and form parts 
on light gauge metals.

Apply in person.
1100 Oxthodox St. PL 4-6775 

(103-105)
i _____ __________________________ _
! PAINTER

Indudstrial spray. Minimum 3 yrs. 
experience. Batch or conveyor 

line experience required.
Contact MR. WILLA.

CU. 8-5131
(103-105)

MAN
till < ‘

To drive stand-up truck 
to deliver linens.

Call MR. GREENBERG
GA. 6-2100

(103-104)

MAN
To count linen supply soil 

(kitchen towels; aprons, etc.) 
from 10 AM—9 PM.

Will train.
Call MR. GREENBERG 

GA. 6-2100
(103-104)

HELP WANTED FEMALE

WOMAN
Wanted to care for School children.

Vicinity Of Collegeville.
Local Business people. Live in.

Salary open.
• Call collect 215-489-9275.

(103-104)

HOUSEKEEPER

Cook, live in doctor’s home. 
Must love children.
Lovely room, TV.

Recent references. $50.
OR. 6-3464

OPERATORS
Experienced single needle on boys’ 
jackets. Breast or Flap Pockets. 

Sew-out or Baggers, Closers. 
Steady work, Union benefits.

LIBERTY SPORT TOGS 
10th & Berks Sts. 2nd floor.

(103-104)

WOMAN
x

Over 21, with cheerful disposition, 
needed for child care and housework.

Sleep in. Other help kept.
Experienced and references.

Call. EL. 6-2396.
(103-106)

WAITRESS. Experienced, over 21, 
for light luncheonette counter work. 

Apply in person. 
THRIFT DRUG 

King of Prussia Plaza 
King of Prussia, Pa.

(103-105)

MALE or FEMALE

FUR FINISHER

Must have some experience on 
finishing furs, linings 

and trimmings.
Call after 10 A.. »M.

GR. 7-5558
(103-105)
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Niujorkiečių dėmesiui!
Per šventes mūsų did

miesčio kongresmanai ran
dasi pas savo šeimas namie. 
Auksinė proga juos asme
niškai pamatyti, telefonu i 
pašaukti, arba laišku bei at-' 
viruku pasiekti ir paraginti,' 
kad jie reikalautų preziden- i 
tų Johnsoną nutraukti karą i 
Vietname. Paraginkite, kad 
jie kovotų už ramybę žemė
je žmonėms, kurie niekuo 
mums nėra nusikaltę. Viet
namo žmonės nori gyventi , 
ir trokšta taikos, kaip ir j 
mes amerikiečiai.

Štai tie kongresmanai:
Re p. Seymour Hal perą 
20 Continental Avenue 
Forest Hills, Queen ■
OL 8-0300
Rep. Joseph R. Addabo 
84-05 133rd Avenue 
Ozone Park 17, Queens 
VI 8-4989
Rep. Benjamin S. Rosenthal 
88-12 Elmhurst Avenue 
Elmhurst, Queens 
BO 1-3333
Rep.James J. Delaney 
45114 31st Avenue 
Long Island City, New York 
AS 8-2329
Rep. Emanuel Celler
9 Prospect Park West 
Brooklyn 15, New York 
MA 2-6406, LA 4-9700
Rep. John M. Murphy 
Eastern Loop Road 
Staten Island 4, New York
Rep. John V. Lindsay 
155 E. 72nd Street 
New York 21, New York 
MU 2-1103
Rep. Adam Clayton Powell

120 West 138 Street
New York 30, New York 
AU 6-2626
Rep. Leonard Farbstein 
500-A Grand Street
New York 2, New York 
OR 9-5077
Rep. William Fitts Ryan 
448 Riverside Drive
New York 27, New York 
AD 4-6900
Rep. Eugene J. Keogh 
1247 Hancock Street 
Brooklyn 21 New York 
HY 1-5746
Rep. Edna F. Kelly

| 1247 Carrol Street 
Brooklyn 13, New York 
SL 6-1403
Rep. Abraham J. Multer 
1397 East 21 Street
Brooklyn 10, New York 
NI 5.3306
Rep. John J. Rooney 
217 Congress Street 
Brooklyn 1, New York
Rep Hugh L. Carey 
61 Prospect Park West 
Brooklyn 15, New York 
SO 8-7672
Rep. James Scheuer 
159 E. 165 Street 
Bronx, New York 
588-6790
Rep. Jacob H. Gilbert 
1160 Evergreen Avenue 
New York 72, New York 
MU 3-2820
Rep. Jonathan B. Bingham 
60 East 42 Street
New York, New York 
WE 3-3310
Rep. Paul A. Fino ' 
1518 Fielding Street
New York 69, New York 
TY 2-7207

Rep!

Mieste pasidairius
sižadėjimu jas visuomet ąp-Atsinaujino neramumai 

katalikų kunigų ir davatkų 
valdomame St. John’s uni
versitete. Išmetimas iš dar
bo net 28 pažangesnių pro
fesorių pastatė ant kojų ne 
tik profesorius, bet ir stu
dentus. Profesoriai paskel
bė, kad po Naujų metų jie 
skelbs streiką. Studentų 
taryba profesorių nutarimą 
užgyrė.

Reikia atsiminti, kad St. 
John’s universitetas yra di
džiausias, skaitlingiau s i a s 
katalikų universitetas viso
je Amerikoje. Jame moko
si 13,000 studentų. Fakulte
tas susideda iš 370 profeso
rių bei dėstytojų.

Teisėjas Wahl patvarkė, 
kad kongresmanas Powell 
turi pasimokėti $575,000 
bausmės. Teisėjo nuospren
dis laikomas kvarku ntes 
Mr. Powell tiek turto netu
ri.

Spaudęs reporteriai ne
gali atsigrožėti Tarybų Są
jungos įžymiosios daininin
kės Galinos Višnev s k a j o s 
pasirodvmu pereitą sekma
dieni Philharmonic salėje. 
Dainininkė davė klasikinių 
ir liaudiškų melodijų. Visi 
apgailestauja, kad jinai 
šiuo tarpu mūsų didmiesty
je pasitenkino tiktai vienu 
pasirodymu.

Transporto darb i n i n k ų 
unijos prezidentas Quill 
kaltina “pašaliniu elemen
tų” kišimąsi j derybas su 
miesto valdžia dėl naujo 
kontrakto. Jie trukdo de
rybas.

Streiko klausimas tebėra 
neišspręstas. Kontr aktas 
pasibaigia sausio 1 dieną. 
Unija sako: “Nebus kont
rakto, bus streikas.”

Jungtinių Tautų vadovy
bė nebepasitiki miesto pa

rūpinti elektros šviesa. Aną 
dieną įvykęs “aptamsini- 
mas” puikiai įrodė reikalą 
pačioms tuo pasirūpinti. Re
zultatas: nutarta įsirengti 
nepriklausomą nuo Con. 
Edison elektros gamintuvą.

Taip pat nutarta automa
tizuoti pastato liftus (kel
tuvus).

Įvedimas elektros gamin- 
tuvo atsieis $300,000, o pa
keitimas keltuvų — apie 
$700,000.

Rep. v

PADĖKA
Noriu padėkoti visiems, 

kurie tik kuo nors prisidėjo 
prie mano vyro Stasio Tita- 
nio laidotuvių. Dėkoju už 
gėles ir tiems, kurie užpir
ko mišias tikėdamiesi jam 
pagalbos. Labai ačiū Ievutei 
Mizarienei už' gražią kalbą 
apie Stasio nuveiktus genis 
darbus nuo jaunystės iki 
mirties. Ačiū J. Gasiūnui už 
gražų ir platų paaiškinimą 
apie Stasio gyvenimą ir 
veikla pažangiame judėji
me. Ačiū R. Mizarai už kal
bą kapinėse.

Visiems esu dėkinga už 
gražų patarnavimą ir atsi
lankymą j šermenis, ir daly
vavimą laidątuvėse, taipgi 
už suraminimą.

Nemažai ašarų išliejau, kai 
Stasys mirė. Mano liūdesį 
padidino, kai mano žentas, 
mano dukros Julės vyras 
Tomas Manning mirė lap
kričio 23 d. Tai dabar man 
sunku pergyventi tokį di
džiulį liūdesį.

Titanis buvo gimęs 1885 
m. Mirė 1965 metų lapkričio 
12 d. Queens General ligoni
nėje.

Anna Titanis,
Woodhaven, N. Y.

NAUJŲ METU BALIUS
Kviečiame visus su Aido 

choru pasitikti Naujus me
tus.

Naujų metų laukimas 
įvyks gruodžio 31 d. Laisves 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. (Lefferts 
traukinio Oxford Ave. sto- 
tis).

Pradžia 8-tą valandą va
karo, užbaiga Naujų metų 

i ryto 2-rą vai.
' Prašom visų, kurie dar 
i neužsisakėte bilieto, o norė
site dalyvauti,' paskambin
kite “Laisvėn” MI 1-6887. 
Pasakykit keliem reikalin
ga vietų.

Visi atsilankę į Aido cho- 
i ro Naujų metų laukimą bus 
‘ aprūpinti papuošalais, barš-
■ kučiais, geru maistu, gėri
mais, dainomis ir muzika. 
Vienam asmeniui tik $5.

Būkite sveiki ir linksmus 
i kartu su Aidu. J. Gr. Į ___ -_______ _

; Iš LLD 185 kuopos 
mėnesinio susirinkimo

LLD 185 kuopos mėnesi- 
• nis susirinkimas įvyko 
I gruodžio 14 d. “Laisvės” 
! salėje, Ozone Parke. Susi- 
i rinkimas prasidėjo 2 vai. 
popiet.

Kaip ir visuomet kuopos 
valdyba išdavė raportą iš 

; abelno kuopos veikimo ir fi-
■ nansinio stovio, pareikšda- 
j mi, kad kuopos veikimas ei
na gera tvarka ir finansiš
kai gerai stovi.

Gaila, kad keli nariai už
vilkino savo metines duok
les; rodosi, jog jie laukia, 
kad kas nors juos paragin
tų. Tokie dalykai, garbės 
nedaro, šioj organizacijoj 
visi nariai turi lygias teises, 
ir negalima dasileisti, kad 
kas nors iš narių turėtų 
aukštesnę privilegiją para
ginti.

Pagal narių skaičių per 
mažai narių lanko susirin
kimus. Tai irgi peiktinas 
dalykas.

Sekantis kuopos susirin- 
: kimas įvyks sausio 11 d.— 
Į su pietumis 12 vai.

Kurie nariai neatsilankė į 
šį susirinkimą gruodžio 14, 
daug ko nustojo, nes mūsų 
veikliosios narės Albinos 
Mikalauskienės buvo gim
tadienis, tai visus susirinku
sius labai skaniai pavaišino 
valgiais ir gėrimais, o mes 
jai sudainavome “Laimingų 
metu” ir daug ju.

C. N.

Iš Laiškų
I

Gerbiama L. K-+-te ir vi
sas “Laisvės” personalas. 
Mes šiuo laiku atostogauja
me šiltoje Kalifornijoje. Čia 
pabuyosim iki po naujų me
tų, vėliau važiuosim į Te
xas, o iš ten į Mexico City, 
dar vėliau, į Floridą. O tada 
jau bus pavasaris, laikas 
sukasti daržą ir sodinti gė
les. Taigi, grįšime į Michi- 
ganą.

Sveikiname jus ir visą 
“Laisvės” personalą su žie
mos šventėmis ir naujais 
metais. J. P. ir M. Miller’iai.

Aido choro veikla
Naujų Metų sutikimas, ku

rį .rengia Aido choras, įvyks 
“Laisvės” salėje. Kaip vi
suomet, svečiai bus skaniai 
pavaišinti. Po vakarienės 
bus šokiai.

Bilietus pardavinėja kiek
vienas aidietis. Prašome 
kreiptis pas juos kuo anks
čiausia. Bilieto kaina $5.00 
asmeniui. Pradžia 8 vai.

y Sezoninis' Sveikinimas
T

Sveikinu savo gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje, visus mūsų draugus ir “Lais
vės” skaitytojus ir bendradarbius su 
Kalėdomis ir Naujais Metais.

Atsiprašau, kad šiemet nepajėgiu 
sveikinimo kortelių rašinėti.

ANNA TITANIS
Woodhaven, N. Y. į

Sveikinimai
Mes, Pranaičiai, iš Flush

ing, L. L, sveikiname “Lais
vę” ir jos darbuotojus su 
1966 metais ir linkime jai 
lankyti mus dar daug^daug 
metų, kurią mes taip myli
me. Draugiškai, Izidor Pra
naitis.

Sveikinu visus su žiemos 
šventėmis. Daug laimės ir 
sėkmės. Juozas Waitkus, 
Ocala, Fla.

Geriausių linkėjimų vi
siems laisviečiams. Drau
giškai, B. Juraitis, Mont
real, Canada.

Geriausių linkėjimų vi
sam “Laisvės” personalui, 
linkime laimingų naujų me
tų ir geros sveikatos atei
nančiais metais. Draugiš
kai, Stanley ir Anna Kazi
lionis, Cleveland, hOio.

i

Gerbiamoji redakcija!
Aš gavau tamstų laikraš

tį “Laisvę.” Už ją esu la
bai jums dėkinga. Mėgstu 
skaityti ir 'kaimynam, ir 
giminėm, kurie arčiau gy
vena, duodu skaityti.

Turiu dėdes Amerikoje, | 
jie mus aprūpina laikraš
čiu. Labai1 norėčiau už jų 
rūpesti juos per “Laisvę” 
pasveikinti su naujais me
tais. Labai nuoširdžiai bū
siu tamstom dėkinga, jeigu

1 tai būtų galima.
Mes iš Lietuvos visi gimi

nės sveikinam su Naujais 
metais Napalį Dudonį ir šei
mą ir Kastulį Dudonį ir 
šeimą. Linkime geros svei
katos ir sėkmės gyvenime.

Brone Aleksiūnienė.
Panemunėlis
1965 gruodžio 5 d;

“Laisvės” redakcijai 
Brangūs Draugai!.

Nuoširdžiai sveikinu Nau
jųjų Metu proga Jūsų laik-' 
raščio redakcijos personalą, 
bendradarbius ir rėmėjus. 
Linkiu visiems geriausio pa
sisekimo visuomen i n i a m e 
darbe. laimes asmeniniame 
gyvenime.

Teriša mus, mieli Drau-. 
gai. bendra kova už taiką ir 
tautų draugystę. Te nie
kad nenutrūksta Jūsų sai
tai su Jūsų, ar Jūsų tėvų, 
gimtuoju kraštu!

L. Valbasys
Vilnius, 1965 XII 15

Apie mirusį 
Juozą Jakimavičių

Kaip žinia, š. m. gruo
džio 2 d. mirė Juozas Jaki
mavičius (Jackim), sulau
kęs 75 metų amžiaus. Jis 
mirė savo namuose, Man
waring Rd., Shelter Island, 
N. Y.; mirė po ilgos ir sun
kios ligos.

Juozas Jakimavičius gimė 
Lietuvoje ir j Ameriką atvy
ko jaunas. Per ilgoką laiką 
gyveno Brooklyne ir “dir
bo pas kriaučius,” kaip sa
kydavo žmonės. Jis buvo 
siuvėjas. Priklausė pažan
gioms organizacijoms, da
lyvaudavo viešose diskusi
jose, mitinguose.

1928 m. Juozas su žmona 
persikėlė gyventi į Shelter 
Island (Selterio salą), N. Y. 
Per kurį laika Jakimavičiai 
čia turėjo vištų farmą, o 
vėliau Juozas įsitaisė “tai
lor shop” — siuvyklą ir iš 
to darė pragyvenimą. Dar 
vėliau J. Jakimavičius dirbo 
Shelter Island Heights As- 
sociacijai.

Jo laidotuvės buvo privati
nės. Liūdesyje liko jo žmo^ 
na Izabelė, taipgi du-sūnūs: 
Dr. Halas Jackim, gyv. Os
wego, N. Y., ir Dr. Eugene 
Jackim, gyv. Brooklyn, N.,

Velionis Juozas buvo il
gametis “Laisvės” skaityto
jas.

Tebūva jam ilga atmintis, 
o jo artimiesiems—širdinga 
užuojauta.

Paskutines šių metų pa
mokas užbaigėme su gražiu 
banketu, kurį patiekė aidie- 
čiai Bronė ir Volteris Ker
šuliai. Šiomis vaišėmis drau
gai Keršuliai norėjo pa
reikšti dėkingumą už Aido 
choro pareikštą užuojautą 
ir padainavimą šermeninė
je, mirus sesutei — švoger- 

o | Viktorijai Zmitraitei- 
Millerienei. >

Prie skanių vaišių, aidie- 
čiai pasidalijo dovanomis, 
linkėdami vienas kitam ge
riausios laimės. Choro pir
mininkas J. Grybas trumpai 
papasakojo apie draugų 
Keršulių veiklumą mūsų pa
žangiosiose organizacijose. 
Bronė ir Volteris Keršuliai 
dėkojo už palankų atsiliepi
mą liūdesio valandoje.

Apart aidiečių ir jų arti
mųjų, buvo pakviestas 
“Laisvės” personalas ir žur
nalistas Robertas Žiugžda 
su žmona Onute, kurie įne
šė labai šiltą nuotaiką, 
linksmai šokdami su visais 
prie plokšteliu muzikos, ku
ria tvarkė Viktoras Beke- 
ris.

Aidiečiai dėkoja drau
gams Keršuliams už duos- 
nias vaišes ir linki jiems vi
so geriausio.

Labai gaila, kad tą va- g 
karą nebuvo mūsų tenoro 
Aleko Veličkos su žmona. 
Jis susižeidęs rankos pirš
tus ir gydosi namie. Aidie
čiai linki Alekui greito pa
sveikimo ir laukia jo su
grįžtant į Aido chorą.

Crown Point, N. Y
Sveikiname su žiemos šventėmis visus 

gimines ir pažįstamus Brazilijoje ir 
Lietuvoje, taip pat ir Amerikoje.

Linkime laimingų naujų metų, kad jie 
atneštų taiką pasaulyje. u

JOE, DAMĖ ir SŪNUS
JOSEPH MANKOFSKIAI

Sveikinimas su 1966 Metais 
Žiemos Šventėmis 'S

Sveikiname* savo gimines ir draugus, gy
venančius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taip
gi draugus ir pažįstamus, “Laisvės” skaityto
jus ir rėmėjus, linkėdami geros sveikatos, ilgų 
metų ir daug sėkmės. Sveikiname ir “Laisvės” *3 
personalą, linkėdami daug geros sveikatos ir JC 
kantrybės jūsų sunkiuose darbuose.

;P . * JOHN ir KATIE 
VAIČEKAUSKAI
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Sezoninis Sveikinimas
Kovo pradžioje Aido cho

ras turės garbės dainuoti 
žymioje New Yorko kon
certų salėje Town Hall. 
Apie tai bus parašyta vė
liau.

Aido choras tariasi su 
U k r a i n ų choru surengti 
bendrą koncertą kur nors 
New Yorke, kad visiems 
būtu patogus privažiavimas. 
Salė jau ieškoma. Data dar 
nežinoma. Manoma šį kon
certą surengti pavasarį. 
Apie tai pranešime vėliau.

Turėsime tris savaitęs žie
miniu atostogų. Sekančios 
pamokos bus sausio 7 dieną, 
tad susirinkime visi į pir- 

! mąsias 1966 metų Aido cho
ro pamokas.

MIRĖ
Trečiadienį, gruodžio 22 

d., mirė Stasys Mišiūnas, 
brooklynie t i s, sulaukęs 44 
metu amžiaus,—sūnus Sta
sio Mišiūno, kuris Williams- 
burge turi tayernos biznį. 
Pašarvotas Garšvos šerme
ninėje. 231 Bedford Ave., 
Brooklvne. Bus palaidotas 
pirmadienį, gruodžio 27 d.

(Žinią telefonu pranešė 
Verutė Bunkienė, velionio 
Stasio teta.)

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

“Laisvės” direktoriai prašomi 
nepąmiršti savo posėdžio š| pirma
dieni, gruodžio 27. Sekrtorius

~Sveikindm~siTnTaujaislnetais visą “Laisvės”^ 
personalą ir Tarybų Lietuvos draugus ir drau
ges ir linkime visiems laimės ir ilgo amžiaus.

— Peace in Vietnam Through UN —

DR. ir MRS. J. E.

Dorchester, Mass

St. Petersburg, Fla

SVEIKINIMAS

%

%
SVEIKINAME SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS,

LABIAUSIAI SU NAUJAIS 1966 METAIS.

Linkime visiems nariams tvirtos sveikatos, . 
to paties ir tiems mūsų prieteliams, kurie 

dažnai lanko mūsų pramogas.

šia proga sveikiname ir “Laisves” X
personalą ir visus veikėjus.

Lietuvių Literatūros Draugijos
45 Kuopa
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