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Kuboje prasideda labai 
svarbi konferencija

Didinimas JAV karo jėgų 
Vietname ir 1966 metai

Washingtonas. — Kaip vis daugiau 
žinia, Jungtinės Valstijos karui 
nusprendė padidinti savo į ir jeigu

Suvažiavimai
Mokslą Akademija 
IŠpildėme pažadą! 
Naujametiniai linkėjimai

— Rašo R. Mizara —
šie metai Lietuvai- buvo ... ,

bai svarbus — jubiliejiniai. Ir; militarinės jėgas Pietų 
dėl to ten vyko visokie šuva- Vietname iki 400,000 vyru, 
žiavimai, sambūriai, konferen- ■ Korespondentas Jack An- 
C ĮJOS. 1

Tik prieš porą savaičių Vii 
niuje, pavyzdžiui, įvyko Lietu

la

Vietname iki 400,000 vyrų.

j dersonas rašo, kad Pietų 
Vietname JAV militarinės 

vos Rašytojų sąjungos Vl-asis i jėgos skuboje stato vis dau- 
suvažiayimas,* o po jo—Lietu- gjau sandėlių, įrengia mili

tarinių bazių ir aerodromų. 
Aerodromai ruošiami di- 
džiausiems bombonešiams, 
nes įrengiama po 10,000 pė- 

i du ilgio cementiniai vieške
liai jų vartojimui.

Paryžius. — “The New 
York Timeso” kolumnistas 
C. L. Sulzbergeris rašo, kad 
Prancūzijos spauda kriti-

■ kuoja Jungtines Valstijas 
už pasimojimą veržtis į 

są tą laiką d-ras Matulis tas Į Kambodžą.

vos Mokslų Akademijos jubi
liejinė sesija.

Akademija taip patršveirčia 
savo 25-metinę sukaktį.

Lietuvos Mokslų Akademija ( 
buvo įkurta 1940 metais. Jos 
pirmuoju prezidentu, rodos, į 
buvo Vincas Krėvė - Mickevi
čius.

Pokario metais Akademija 
persitvarkė ir savo preziden- 
tlMĮišrinko žymųjį mokslininką 
chemijos mokslų daktarą, pro-! 
fesorių Juozą Matulį. Per vi-

pareigas ėjo ir tebeina. Jo 
padėjėjas — istorikas d-ras 
J. Žiugžda.

Kiti įžymūs akademikai, ku
rių vardai seniai girdėti lietu
vių tautai: K. Korsakas, G. 
Bieliukas, VI. Lašas, T. Iva
nauskas, D. Budrys, V. Gir
dzijauskas ir kt.

Seulas. — Vietname ka
ras, tai kartu yra JAV mili- 
tarinėms jėgoms labaratori- 
ja. JAV kariai atidžiai tyri-

paruošiamas 
prieš vietnamiečius, 

reiks, tai prieš 
Kambodžą ir Kiniją. Tai
lande JAV jau turi septy
nias dideles karo lėktuvų 
bazes, -rašo “N. Y. Times” 
korespondentas S e y mour 
Toppingas, iš kurių bombo-,

Kiniją.
Tailandas yra tarp Bur- 

mos, Laoso ir Kambodžos, 
prie Kinijos pietinių jūrų. 
Užima 200,150 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 30,000,- 
000 gyventojų. .

Pnornpenhas. — Kambo
džos vyriausybė pareiškė, 
kad Jungtinių Valstijų tvir
tinimas, būk iš jos teritori
jos veikia Pietų Vietnamo 
liaudiečiai, neturi jokio pa

Į Su Naujaisiais Metais!
g Nuoširdžiąi linkime visiems laikraščio “Laisvės” 
& skaitytojams, vajininkams, bendradarbiams, ko- 
į respondentams, visuomenės veikėjams ir visiems 
? bičiuliams laimingų ir sėkmingų Naujųjų 1966 
j? Metų! Tegyvuoja taika!
t “LAISVĖS” KOLEKTYVAS

Vakarų vokiečiai 
nepasimokė i

Bona. — Per šimtmečius 
vokiečiai militaristai bandė 
padiktuoti savo valią kai
mynams, — puolė juos, ir 
dažniausiai pralaimėdavo.

Jie pralaimėjo Pirmąjį ir 
Antrąjį pasaulinius karus. 
Rodosi, kad jau iš Antrojo 
turėjo pasimokyti ir atsisa
kyti nuo siekimo karų.

Bet taip nėra. Hitlerio • M i
sąjun-

mato. Ji sako, kad jeigu generolai turi “gerą vardą 
JAV vyriausybė nuoširdžiai NATO militarinėje : ‘ 
norėtų tą patikrinti, tai ga- goje jje įr Riti revanšistai 
lėtų reikalauti pasienio siekia gautį JAV atominiuslėtu reikalauti

v

nė ja suimtus vietnamiečių; tarptautinės komisijos, ku- gįnRius 
ginklus, kurie yra gaminti' ri yra nustatyta 1954 ir Dabar jie reikalauja atomi-

ir pulti kaimynus.

$

naują kolonializmą ir JAV 
imperializmą, sudary m a s 
planų bendrai kovai už pa
vergtų tautų laisvę, suorga
nizavimas trijų kontinentų 
komitetų gerinimui ekono
minių, kultūrinių, socialinių 
reikalų ir eilė kitų klausi
mu, v

Amerikiniai koresponden
tai rašo, kad konferencijoje 
__ ir pasidalinimų, nes

Daug kalbą apie 
karo baigimą

Washingtonas. — Kalėdų 
švenčių proga prasidėjo 
daug kalbų už karo baigimą 

’ Vietname. Popiežius per du 
kartus ragino JAV ir Šiau
rės Vietnamą baigti karą. 
Buvo paskelbta 30-ties va
landų mūšių pertrauka.

Dabar ateina žinių iš Sai- 
gono, kad ten daug kalbama 
apie karo baigimą. Pietų

• Al Vietnamo liaudiečiai pasiūlė 
! Pietų Vietnamo v a Idžiai 
pertraukti mūšius k e t u- 
rioms dienoms.

JAV laikinai sulaikė 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą. Iš Londono prane- _ „
ša, kad JAV pateikė Kinijai šalių, Mongolijos, Laoso, In- 
ir Šiaurės Vietnamui naujas dijos ir eilės Lotynų Ameri- 
sąlygas'karo baigimui. Ta- kos. Mat, jie dalyvaus ir 
rybų Sąjunga pasiuntė’ į i Kubos revoliucijos sukak- 

( Šiaurės Vietnamą grupę sa-1 ties minėjime. 1. 
,vo veikėjų.

Havana. — Sausio 1 die
ną sukanka septyneii metai 
nuo Kubos liaudies revo
liucijos laimėjimo. Ta proga 
Havanoje įvyksta trijų kon
tinentų — Afrikos, Azijos 
ir Lotynų Amerikos organi
zacijų ir valstybių konfe
rencija. Numatoma, kad jo
je dalyvaus kai kurių vals
tybių oficialės delegacijos, o 
iš kai kurių šalių organiza-

r - * * v . - vien iš Dominikos respublL Konferenciją saukė spe- kos a ko net t skirtin. 
cialus komitetas ?S devynio-| delįacijos.
likos asmenų priešakyje su 
Medhi Ben Šarka. Konfe
rencijos šaukimą užgyrė:

1 Alžyras, Jungtinė Arabų 
Respublika, Indija, Indone
zija, Tarybų Sąjunga, Kini
ja, Kuba ir dar eilė kitų 
valstybių. Šaukimai buvo iš
siuntinėti valstybių prezi
dentams, premjerams, už
sienio ministrams ir masi
nėms organizacijoms.

Jau po Kalėdų atvyko de
legatai iš daugelio Afrikos

Washingtonas. — Pir
miau JAV įvairios įstaigos 
stengėsi vilioti kubiečius 
bėgti į Jungtines Valstijas, 
b^emažai kubiečių ir patys 
ryžosi pabėgti nesutikdami 
su liaudies santvarka.

Bet dabar, kada Kuba 
plačiai atidarė duris tiems, 
kurie nori išvažiuoti į JAV, 
tai čia susidarė naujos pro
blemos.

Numatoma, kad su pabė
gusiais ir dabar atvykstan
čiais susidarys apie 300,000 
kubiečių. Daugelis jų nepri- 
šitaiko sau darbo. Iki dabar 
JAV jau išleido jų pagalbai 
apie $400,000,000. Numato

ma, kad 1966 metais dar tu
rės išleisti $500,000,000.

J A. W . </ </ M CA A J A V A VVVKZAAAA

Tarybų Sąjungoje, Kinijoje11962 metų Ženevos susitari- mjnų? kurias nori suki.š- 
me> |ti į žemę išilgai Vokietijos

Kada čionai lankėsi R. Kas dėl grasinimo, kad Demokratinės .Respublikos'
JAV militarinės jėgos “vy- sieną, nors tas sudarytų pa- 
sis liąudiečius j Kabodžos vojų .dėl 10,000,000 pasienio 
teritoriją”, tai Kambodžos vokiečių, 
vyriausybė sako, kad .jos 
militarinės , jėgos, atremtų 
bet kokį svetimų jėgų įsi
veržimą į jos teritoriją.

ir Čekoslovakijoje.
Jubiliejinės sesijos proga 

Vilniaus “Tiesa” parašė veda
mąjį apie tai, kas buvo ir kas 
yra:

“Jeigu. 1947 metais Mokslų 
akademijos sistemoje 'dirbo tik 
7 mokslu daktarai ir nebuvo 
nė vieno mokslų kandidato, 
tai dabar Akademijoje dirba 
daugiau kaip 250 mokslinių! 
darbuotojų su mokslo laips- 
niais, kuriu tarpe apie 20 AREŠTAVO ĘU KUBOS 
^Pkslų daktarų. PABĖGĖLIUS

Akademijos institutuose po- ,
kario metais paruošta 20 dak- New Yorkas. — Harlemo 
tarato ir daugiau kaip 450 mjesto dalyje po ilgo apsi- 
kandidatmių disertacijų. , šaudymo policija areštavo

Tuo tarpu Mokslu ardent.- d Kuhos pabėgėlius, Juana 
jos sistemoje dirba tik apie, 1 J.
ketvirtadalį visų respublikos Tliei O, 20 metų amžiaus, ii 
mokslo darbuotojų. Iš viso jų Elio Vento, 34 metų am-j 
skaičius siekia 6 tūkstančius žiaus. Kada policija norėjo 
žmonių. Ju tarpe yra apie 60 juos areštUoti, jie paleido 17 
mokslų daktarų ir daugiau .v- .
kaip 1,300 mokslų kandida
tų.

McNamara, JAV gynybos 
sekretorius, tai jis sakė, 
kad 1966 metais JAV labai

bus išleista apie 10 bilijonų 
dolerių.

Bangkokas. - Tailandas

Maskva. — TSRS panai- 
> «per siau ! kiną komplikuoįąir brangų 
k apie vis-' divorso gavimą?^us grįžtaMūsų laikraštisį “ 

ras’' — nebegalinta apie 
ką, kas svarbaus vyksta, i prie pirm 1944 metų įstaty- 
smulkiau parašyti. • mo, kada divorso gavimas

nebuvo sunkus ir kainavo 
tik apie $10. Dabar kainuo
davo $200 ir daugiau.

Šis “Laisvės” numeris šiemet 
yra paskutinis —— 104-asis.

Tai rodo, kad per visus I 
šiuos metus mes “Laisvę” lei
dome reguliariai — taip, kaip: Bendradarbiams: Kai kurių 
įpvome žadėję: po du kartus jūsų raštai jau senokai gauti, 
Ifėv savaitę. O buvo akimirkų, bet į šiemetinius “Laisvės” 
kai atrodė, kad imsime ir su-1 numeriui negalėjo sutilpti, 
klupsime, to ar kito numerio j nors dėjome pastangų, kad 
nebeišleisime. Ryžtas nugalė-, tilptų. Jie tebelaukia savo ei- 
jo viską!

13 žmonių žuvo 
naftos traukime

Londonas. — British Pet
roleum Co. “Sea Gem” naf
tos traukimo platforma nu- 

i skendo. Platforma buvo 40 
mylių nuo krašto pastatyta 
ant 10 “kojų”. Platfarma 
buvo 5,000 tonų, 247 pėdų il
gio ir 90 pėdų pločio.

Ant jos dirbo 32 darbinin
kai, kurių mažiausias mėne
sinis uždarbis buvo $280.

Jie sako, kad veikiant ga
lingoms jūrų bangoms sulū
žo platformos “kojos” ir ji 
pradėjo skęsti. 19 žmonių 

f buvo išgelbėta, o 13 žuvo.

SUSIDAUŽĖ DU KARO 
TRANSPORTAI

Saigonas. — Susidaužė 
transporto lėktų v a s “C- 
123” ir žuvo 85 karininkai 
ir kareiviai, jų tarpe 4 JAV 
kariai.

Kitas militarinis trans
porto lėktuvas susidaužė ir 
žuvo 9 žmonės.

Šiaurės Vietnamą grupę

JAPONŲ LĖKTUVAI 
APLINK PASAULĮ

Tokio, — Antroje dalyje 
1966 metų japonų keleivi
niai lėktuvai skrajos aplin
kui pasaulį. Iš Japonijos jie 
skris į Alaska, paskui į New 
Yorką, iš Amerikos į Lon
doną, Romą, o iš ten per 
pietryčių Aziją atgal į Ja
poniją.

Konferencijos dienotvąr- 
kyje yra: Kdvą prieš impe
rializmą, už kolonialių šalių 
išlaisvinimą, koVa prieš

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Praga. — Čekoslovakijos 

keleiviniai lėktuvai skrajos 
į B urmą.

Washingtonas. —1965 me
tais JAV suėmė 4 procen
tais daugiau grūdų, kaip 
1964 metais. , i

Pekinas. — Kinijos įžy
mus veikėjas Liao čeng-či 
pareiškė, kad Kinija nesto
tų į Jungtines Tautas, ko
kios dabar jos yra, nes jas 
kontroliuoja Jungtinės 
Valstijos..

Norisi su skaitytojais pasi
šnekėti ir apie mūsų bendra
darbius: mes jų turime daug 
ir gerų. Tūli mūsų korespon
dentai rašo punktuališkai. Kai 
kurie truputėlį sudelsia, 
vis tiek rašo!

Bendradarbių raštai ne 
, siems skaitytojams lygiai 

tinka. Bęt turime suprasti: 
nėra tokio dalyko, kuris vi
siems ir visuomet lygiai pa
tiktų ar nepatiktų.

Sakysime atvirai: geriau ra
šyti trumpiau, bet dažniau. 
Toks mūsų pageidavimas bu- 
yo per ilgus metus.
^venkime per spaudą už bet 
kokią paslaugą dėkoti vyrui 
ar žmonai, vaikams ar tėvams 
—neetiška1

lės, ir jie bus išspa u s d i n t i 
1966 metais.

Taip yra ne tik su bendra
darbių, o ir su mano paties kai 
kuriais straipsniais: jie seniai 
parašyti, bet vis laukia savo 
eilės.

bet

vi- 
pa-

Naujametiniai linkėjimai?
Kokie jie galėtų būti?
žinau-pažįstu eilę gerų mū

sų laisviečių, baisiai kamuoja
mų visokių ligų. Neįvardin
damas, linkiu Jums, mieli 
draugai ir draugės, sėkmingai 
pasveikti!

Visiems kitiems mūsų laik
raščio skaitytojams, vajinin- 
kams ir bendradarbiams:

Būkit sveiki!
Gyvenkite, darbuokitės, kad 

mūsų spauda gyvuotą, kad 
darbo žmogui rytojus būtą 
šviesesnis, kad būtą taika!

PUOLA IŠLAISVINTUS 
JAV KARININKUS

Naha, Okinawa. — Lap
kričio 28 d i eną Šiaurės 
Vietnamas paliuosavo du 
JAV karininkus, George E. 
Smith ir Claudę McClurę.

Dabar JAV aukštoji ko
manda juos' puola kaip 
“kenkiančius JAV karo pla
nams”. Mat, abu karininkai 
sako, kad JAV karas Viet
name yra nepateisinamas.

Amsterdamas, O landija.
— Šimtai žmonių demonst
ravo prie JAV konsulato 
protestuodami prieš karą 
Vietn ame. Jie sudegino 
Jungt. Valstijų vėliavą.

Saigonas. — Kardinolas 
Spellmanas meldėsi ant 
JAV karo laivo “Ticonde- 
ga” prie raketų krūvos už 
JAV pergalę.

Saigonas.— Su sausio 21 
diena Pietų Vietname veiks 
televizijos stotis, ji veiks 
JAV militarinių žmonių ko
mandoje.

New Yorkas. — Kalėdų 
dieną šimtai jaunuolių de
monstravo Union Square 
aikštėje protest uodami 
prieš JAV karą Vietname.

JAV SAMDO LAIVUS 
MILITARIZMUI

Washingtonas. — Dabar 
Jungtinių Valstijų militari- 
nes jėgas Vietname aptar
nauja JAV valdžios 76 mili- 
tariniai transporto laivai. 
Bet jų neužtenka, tai JAV 
vyriausybė dar pasamdė 59 
laivus iš privatinių kompa
nijų.

San Francisco, Calif.—Ca
lifornia universiteto studen
tai plečia vei 
Vietname.

apries karą

Los Angeles, Calif. — Dr. 
E. Corday numato, kad 
1975 metais Jungt i n ė s e 
Valstijose bus stoka 100,000 
daktarų. -

Pekinas. — Sulaukęs 88 
metų amžiaus mirė Kinijos 
Komunistų partijosz^veikė- 
jas Huang Yen-peinas.

Medford, Oregon. — Nuo 
apledėjuMo kelio nuvirto 
autobusas. Nelaimėję žuvo 
12 žmonių ir 27 buvo su
žeista.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos Berlyno komandierius 
generolas Poppe sako, kad 
daugiau sutvirtins prie sie
nos sargybą.

Saigonas. — Pietų Viet
name lankosi Yale universi
teto istorijos profesorius S. 
Lynd.

Varliu odoje rado 
didžiausių nuodu

Washingtonas.—Dr, John 
Daly,: iš National Institute, 
raportavo, kad JAV moksli
ninkai surado varlių odoje 
didžiausių nuodų, dešimt 
kartų stipresnių už “terodo- 
toxina”. Jie išbandė nuodą 
šaunant į žvėris. Kai tik vi- 
lyčia su nuodais ^pataiko į prįežastis paduoda, 
gyvūną, tai uz kelių sekun- ____________
džių jis ir negyvas. Kol kas j TEISIA j, VALSTIJŲ 
dar daktarai nežino antido-' pfKTADARĮ KAREIVĮ

Nurnbergas. — Vakarų 
Vokietijos teismas teis i a 
Jungtinių Valstijų kareivį 
Kay Martindalę, 20 metų 
amžiaus, už piktadarystę.

Jis kaltinamas išprievar- 
jtavimu Behia Aganovic, 7 
į metų mergaitės, ir jos nu- 
: žudymu.

Newark, N. J. — Kalėdų 
dieną viename name, trečia
me aukšte, kilo gaisras. Su
degė 8 žmonės, šeši vienos 
šeimos nariai.

Kitame gaisre žuvo 3 žmo
nės. Gaisrų priežastys1 dar 
nežinomos. Vieni sako, kad 
nuo kalėdinių eglaičių gais
rai prasidėjo, kiti kitokias

to, kuris veiktų prieš šiuos ■ 
nuodus.

Yra žinoma, kad Pietų 
Amerikoje indėnai prieš 
šimtus metų mokėjo išgau
ti iš varlių nuodų, bet moks
lininkai tik dabar tą atiden
gė.

GREITAI PASIBAIGĖ 
MŪŠIŲ PERTRAUKA
Saigonas. — Kalėdų pro

ga mūšių, pertrauka greitai 
pasibaigė. ✓ JAV komandie- 
riai kaltina liąudiečius, būk 
jie pirmieji mūšius pradėjo.

t

Hanojus. — Šiaurės Viet
namas sako, kad liaudiečiai 
garbingai laikėsi mūšių per
traukos, bet mūšius pradėjo 
JAV jėgos.

Maskva. — TSRS kores
pondentas iš Vietnamo sa
ko, kad JAV militaristai ne
silaikė mūšių pertraukos 
laiko.

PER KALĖDAS ŽUVO 
900 ŽMONIŲ

Chicago. — National Sa
fety Council skelbia, kad 
per Kalėdų savaitgalį auto
mobilių nelaimėse žuvo 721 
žmonės, o kitokiose nelai
mėse dar apie 200.

Vien New Yorko mieste 
užmuHa # žmonės ir sužeis
ta 846, įvykę 1,476 automo
bilių nelaimės. *

Pekinas. — Kinija paruo
šė naują Penkerių metų 
planą, kuris bus jau trečias 
iš eilės.

DAR DU TSRS 
SATELITAI

Maskva.
dieną TSRS erdvių užkaria
vimo jėgos iššovė “Kosmos” 
102 ir 103 satelitus. Jie 
skraido aplinkui Žemę r.": 
135 iki 172 mylių atstoję.

- Gruodžio 28 
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Prie 1966 mėty slenksčio
PALIKDAMI 1965-UOSIUS IR ŽENGDAMI per 

1966-ųjų metų slenkstį, pagalvokime, ką senieji mums da
vė? Geri jie buvo ar blogi?

Jungtinėse Valstijose šie metai buvo skaitomi “ger- 
būvingais”, kadangi bedarbių eilės ne didėjo, o truputėlį 
mažėjo, susitraukė, nors nieks nežino, ar ilgai taip bus.

Bet, sako specialistai: nedarbo sumažėjimas pareina 
iš to, kad buvo “pagyvintas” karas Vietname. Jei ne ka

ras, tai nežinia, kaip dalykai būtų vystęsi ekonominiame 
fronte.

Taip, karas Vietname buvo “pagyvintas”, praplės
tas. Pradėtas jis buvo daug pirnųau, tik šiais metais 
Johnsonasir McNamara pasiryžo labiau jį , praplėsti, 
puolant Šiaurės Vietnamą iš oro, naikinant jo miestus ir 
kaimus. Ir kadangi mūsų šalis taip darė Šiaurės Vietna- 
mui, tai pastarasis ėmė siųsti daugiau karinės talkos 
Pietų Vietnamo liaudiečiams, kad jie galėtų tvirčiau 
atsilaikyti prieš amerikiečius. Tada Johnsonas ir McNa
mara pasiuntė dar daugiau amerikiečių karių,—apie 
200,000 iš viso. Mūšiai vis plėtėsi, vis daugiau ir daugiau 
žmonių juose krito. Na, ir dabar jau galvojama, kad dar 
100,000 ar daugiau amerikiečių karių teks pasiųsti į 
Vietnamą, jei karas nebus baigtas.

Bet ir taikos jėgos vis didėja, ir žmonių balsai už 
taiką vis kyla, vis garsėja. Niekad tokio sąjūdžio už ka
ro Vietname baigimą mūsų šalyje nebuvo, kaip 1965 me
tais. Už taiką kovojo ir valstybės—ypatingai Tarybų Są
junga. Popiežius Povilas VI taip pat veikliai įsijungė į 
taikos šalininkų kampaniją.

Kitas karo gaisras Azijoje buvo iškilęs tarp Indijos 
ir Pakistano. Bet tas baisusis gaisras buvo apgesintas. 
Čia taip pat svai'ų vaidmenį suvaidino Tar. Sąjunga. Ir 
greitoje ateityje Taškente, Tarybų Uzbekijos sostinėje, 
susitiks Indijos premjeras Šastri ir Pakistano preziden
tas Ayubas tartis dėl Kašmiro. Jiems tarpininkaus Tary
bų Sąjungos premjeras Kosyginas.

Kaip bebūtų, 1965 mėtais pasaulinis karas buvo iš
vengtas.
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1965-IEJI METAI buvo labai svarbūs • mūsų gimta

jam kraštui, Tarybų Lietuvai. Šiais metais ten įvyko dvi 
didelės šventės, du jubiliejai. Pirmas: sukako 20 metų, 
kai hitlerinė Vokietija, baisiausia mūsų tautos priešinin
kė, buvo nugalėta, sumušta. >

Įvykis buvo iškilmingai atžymėtas visoje Tarybų Są
jungoje. Lietuva baisiai nukentėjo nuo hitlerinio oku
panto: fašistiniai pabaisos užmušė 500,000 Tarybų Lietu
vos piliečių, ir, Lietuvos žemėje,—200,000 tarybinių ka
rių. Mūsų gimtoji žemė buvo aplaistyta jos sūnų ir dukrų 
kraujų.

Šiemet buvo paskelbta, kad didžiosios pergalės minė
jimas—pergalės prieš hitlerinę Vokietiją,—kas metai ge
gužės 9 d, Tarybų Sąjungoje įus oficiali šventė.

Tarybų Lietuva šiemet švente savo 25-ąsias gimimo 
metines. Kitais žodžiais: tai buvo sidabrinio jubiliejaus 
metai. Ir ši jubiliejinė šventė buvo tokia didelė, tokia iš
kilminga, kokios niekad mūsų tėvų žemė nebuvo mačiusi.

Ketvirtasis Lietuvos įTSR 
Rašytojų suvažiavimas su
sirenka istoriniais metais, 
kada mūsų tauta drauge su 
visa "didžiąja šalimi, su mū
sų broliais ir draugais pa
žangiaisiais lietuviais užsie
nyje atšventė Tarybų Lietu
vos 25-ąsias metines. Did
vyriškos liaudies ir geriau
sių jos sūnų bei dukterų pa
stangomis sukurta, apginta 
nuo priešų kruvinuose Tė
vynės karo mūšiuose, mūsų 
brangioji respublika broliš
kųjų respublikų tarpe milži
no žingsniais žengia pir
myn, į geresnę ateitį. Ne
atpažįstamai pakitėjo mūsų 
respublikos veidas, miestai 
ir kaimai, nepaprastai išau
go jos kultūra ir, kas svar
biausia, žmonės. Jie, keis
dami savo gyvenimo būdą, 
statydami socializmą ir ko
munizmą, patys augo, bren
do, grūdinosi, k u 11 ū r ė j o. 
Įvertindama didžiulį mūsų 
liaudies darbą per ketvirtį 
amžiaus, Tarybų Sąjungos 
Komunistų partija, ir Tary
binė Vyriausybė sukakties 
proga mūsų respubliką at
žymėjo aukščiausiu įverti
nimo ženklu — LenintKordi- 
nu.

Drauge su savo tautą 
srautingai, džiugiu ančiai 
vystėsi ir lietuvių literatū
ra. Šlovingųjų savo pionie
rių Petro* Cvirkos, Salomė
jos Nėries, Vytauto Montvi- 
lo ir kitų pradėta, ši litera
tūra iš nedidelio daigo išau^ 
go į tvirtą medį, šaknis gi
liai įleidusį į liaudies gyve
nimą, plačiomis šakomis iš
kerojusi laisvoje . tėviškės 
padangėje, įdomų ir įvairų 
žanrais, temomis, kūrybinės 
išraiškos priemonėmis. Dar 
'Savo pradininkų išvesta į 
visasąjunginę ir net pasau
linę areną, šiuo metu mūsų 
literatūra yra vienas prieš
akinių tarybinės literatūros 
būrių, įnešdama į ją ryškų, 
savotišką, daugiaspalvį in
dėlį. Nepaisant skaudžių 
nuostolių,—eilės įžymių ra
šytojų mirties, mūsų litera
tūros kūrėjų gretos kasmet 
pasipildo vis naujomis ta
lentingomis jėgomis, ir lite
ratūros medis nedžiūsta, o 
nuolat keroja vis plačiau.^

Draugai, per laikotarpį, 
praėjusį po mūsų trečiojo 
suvažiavimo, mus paliko 
puikūs bičiuliai, įvairaus ta

lento rašytojai, pagal savo 
sugebėjimus kiekvienas įne
šęs indėlį į mūsų tarybinę 
literatūrą. Mirė buvęs Ra
šytojų sąjungos pirminin
kas J o n a s Š i m k u s. Mi
rė rašytojai Vladas Ab- 
ramavičius, Kazys Bo
ruta, Liūne Janušytė, Jonas 
Kaškaitis, Kazys, Kiela, Jo
sifas Kotliaras, Kostas Ku
bilinskas, Adomas Lastas, 
Romualdas Lukinskas, Vla
das Mozūriūnas, Bronius 
Pranskus - Žalionis, Eugeni
ja Tautkaite, Petras Vaičiū
nas, Vincas Žilionis. Mirė 
taip pat jauni poetai Jonas 
Ratnikas ir Vaidotas Spu- 
das, išleidę savo pirmąsias 
knygas. Mirė viena pirmų
jų ir ilgametė lietuvių poe
zijos vertėja Susana Mar- 
Aksionova. Prašau visų jų 
šviesų ir negęstantį atmini
mą pagerbti atsistojant.

Brangūs draugai! Per 
ataskaitinį laikotarpį dau
gelis mūsų rašytojų Visasą
junginės ir respublikinės vy
riausybės buvo atžymėti 
aukštais garbės ženklais.

Aukščiausiu mūsų valsty
bėje rašytojui teikiamu pa
gerbimu — Lenino premija 
buvo atžymėtas mūsų orga
nizacijos pirmininkas poe
tas Eduardas Mieželaitis už 
eilėraščių rinkinį “Žmo
gus.” Tuo b ū d u didelis 
įvertinimas buvo suteiktas 
ne tik šių dienų mūsų įžy
miausiam poetui, bet ir vi-, 

I sai literatūrai.
Respublikinėmis premijo

mis buvo atžymėtos J. Avy
žiaus, Alf. Bieliausko, K. 
Kubilinsko,- A. Maldonio, J. 
Ragausko ir A. Venclovos 
knygos.

Tarybų Lietuvos 25-mečio 
ir kitomis progomis per 
ataskaitinį laikotarpį, vy- 
riausyb i n i a i s apdovanoji
mais buvo atžymėti rašyto
jai: Lenino ordinu—A. Gu- 
daitis-Guzevičius ir E. Mie
želaitis, Darbo Raudonosios 
vėliavos ordinu — J. Avy
žius, J. Degutytė ir I. Simo
naitytė, Garbės ženklo or
dinu — J. Baltušis, K. Kor
sakas, J. Marcinkevičius ir 
T. Tilvytis, medaliu “Už 
darbo šaunumą” — J. Gru
šas' ir 'L Kašnickis, medaliu 
“Už pasižymėjimą darbe”— 
A. Baltalais, A. Maldonis ir 
M. Sluckis, Lietuvos TSR 
Nusipelniusio kultūros vei-'

Švenčių proga į 'sostinę Vilnių su vyko, koks šimtas 
tūkstančių žmonių iš provincijos. Jubiliejus btfvo atžy
mėtas dailės ir ūkio parodomis, dainų ir šokių švente, 
mitingais, koncertais. Džiaugėsi mūsų tauta, matydama, 
kaip ji pati kyla kultūroje, kaip augamosios miestai, fa
brikai, kaip kyla žemės ūkis, kaip gerėjo ir gerėja, visas 
gyvenimas, apie kokį 'seniau tik galvodavo.
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VIAMS, smagu prisiminti ir tai, kad į sidabrinio jubilie
jaus šventę Lietuvoje buvo nuvykę nemaža ir mūsų bro
lių ir sesučių. Smagu apie tai pakalbėti dėl to, kad lietu
vių tautos priešai, visokie “vaduotojai”, visokie “veiks
niai” darė visa, kad tik nieks į šventes Lietuvoje nevyktų. 
Jie visokiais baubais žmones gąsdino, jie gražiuoju pra
šė: nevažiuokite, nevažiuokite į Lietuvą!

Bet jų balsas buvo balsas tyruose. Šimtai lietuvių vy
ko į šventes, vyko pasveikinti savo brolius ir sesutes su 
didžiuliais laimėjimais. Vyko pagerbti tuos, kurie kovose 
dėl Tarybų valdžios žuvo. (
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net ir njūsų pažangiajam JAV lietuvių judėjimui.
Šiemet, kaip žinia, Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugija atšventė savo 50-jį gimtadienį. At
šventė iškilmingai. Organizacijos nariai šiemet jau* gavo 
anglų kalba k^ygą “Lithuania Past and Present”, d-ro 
<ArRetfikos^nygą—“LLD ir Pažangieji Amerikos Lietu
viai”. Centro Komitetas jau turi gatavas kny
gas: L. Prūseikos—‘^Publicistika” ir E. Mizarienės—■"*

Liaudies poetas Jovaras

“Jaudinantys Susitikimai.” Pastarąsias dvi LLD nariai 
gaus su 1966 metų pradžia. • . .

' Šiemet Lietuvių Darbininkų Susivienijimas minėjo 
35-tąsias metines.

Mūsų spauda vertėsi gana gerai.
Todėl ir į 1966-uosius metus mes žiūrime optimistiš,- 

kai, ir sakome visiems mūsų skaitytojams, bendradar
biams, vajininkams, bičiuliams: Būkit _sveiki! Tebūva 
jums visiems, mieli draugai ir draugės, 1966-įeji metai 
smagūs, našūs, sėkmingi! • ,

kejo garbes vardas suteik
tas — A. Baužai, K. Boru-1 
tai, Alf. Bieliauskui, J. Bū
tėnui, J. Dovydaičiui, P. 
Gelbakui, A. Kukankai, J. 
Mace vičiui, V. Reimeriui. 
Nusipelniusio mokytojo 
garbės vardas suteiktas J. 
Mikelinskui.

Didelė rašytojų grupė ap- 
dovanota Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštais.

V. Mykolaičiui - Putinui, 
Amerikos lietuvių rašytojui 
R. Mizarai ir A. Venclovai 
suteiktas Lietuvos TSR 
liaudies rašytojo garbės var
das.- ■ v

Leiskite Partijai ir Vy
riausybei nuoširdžiai padė
koti už aukštą mūsų rašy
tojų įvertinimą ir pasižadė
ti, kad mes ir toliau nesigai
lėsime talento ir darbo nau
jiems aukštai idėjiškiems ir 
didžiai meniškiems veika
lams sukurti.

Brangūs draugai, į savo 
suvažiavimą susirinkome 
rimtai ir draugiškai aptarti 
mūsų literatūros laimėjimų 
ir nesėkmių per metus, pra
ėjusius po III suvažiavinfo. 
Mūsų laimėjimai dideli. Bet 
nebūtume tarybiniai žmo
nes, jeigu nusiramintume 
ir, kaip sakoma, užsnūstume 
ant laurų. Su visu atviru
mu turime išanalizuoti tiek 
savo laimėjimus, tiek kūry
binius bei organizacinius 
trūkumus, kad galėtume 
nužymėti tolimesnį mūsų 
literatūros kelią artimiau
siais metais. Mūsų disku
sijos turi būti nuoširdžios, 
principingos, karštos, kaip 
ir tinka mūsų pro f e š i j o s 
žmonėms. Niekad iš akių 
neturime išleisti to, kad 
dar nuostabesnis mūsų 
literatūros sukies t ė j i m a s 
įmanomas tiktai tuo atveju, 
jeigu toleruosime ir gerbsi
me vienas kito estetines pa
žiūras ir literatūrinių brai
žų įvairumą, jeigu mūsų li
teratūros klestėjimą staty
sime aukščiau savo asme
niškų skonių, pomėgių ir 
simpatijų, jeigu visada atsi
minsime, kad plunksna dir
bame savo liaudžiai, kuri, 
Komunistų partijos vado
vaujama, stato naują, ko
munistinę visuomenę. Leis
kite, draugai, palinkėti vi
siems mums sėkmingo dar
bo šio suvažiavimo metu ir 
tolimesniais metais, kurie 
eis po jo! Tegyvuoja lietu
vių tarybinė literatūra, vi- 
sasąjungainės liter a t ū r o s 
dalis, tegyvuoja jos kūrė
jai! Tegyvuoja mūsų didvy- 
riška*!iaudis, kuriai mes gy
vename ir dirbame!

Mūsų suvažiavime daly
vauja respublikos partijos 
ir vyriausybės atstovai. Sa
vo dalyvavimu jį pagerbė 
svečiai iš sostinės Maskvos 
ir iš visų broliškų respubli
kų. Suvažiavime dalyvau
ja TSRS Rašytojų Sąjungos 
sekretorius Vadimas Mi- 
chailovičius Koževnikovas.

Leiskite mūsų svečiams 
padėkoti už jų dėmesį mūsų 
literatūrai ir pakviesti juos 
lygiai su mumis dalyvauti 
suvažiavimo darbe, pasida
lijant savo kūrybiniu ir or
ganizaciniu patyrimu, savo 
sumanymais, patai* i m a i s, 
kritika, pasiūlymais.

Lietuvos TSR Rašytojų 
IV suvažiavimą skelbiu ati
darytą.

JUNGTINĖS TAUTOS 
IR KINIJA

Washingtonas. — eilė 
JAV kongresmanų jau pra
dėjo veikti, kad ir 1966 me
tais Kinija bebūtų įleista į 
Jungtines Tautas.

Piliečių sąžines laisves, 
užtikrinimas T. Lietuvoje 

(Pabaiga)
Per Tarybų valdžios gy

vavimo laikotarpį tarybinės 
tikrovės įtakoje, bažnyčios
padėtis neatpažįstamai pa
sikeitė. Iš pagrindų pasi
keitė ir mūsų respublikos 
žmonių dvasinis veidas. Pa
sikeitė ir tikintieji. Dabar 
jų tarpe vis mažiau tokių, 
kurie fanatiškai tiki kuni
gams. Pagrindiniai jų inte
resai siejasi su pasauliniu 
gyvenimu. Nuo bažnyčios, 
nuo religijos pas įtraukė 
daugelis tikinčiųjų. Daugu
ma jaunimo jau formuoja 
savo pasaulėžiūrą vadovau
dami c: i marksizmo-leniniz
mo pagrindais.

O juk Lietuva buržuazi
niais metais kunigų ir vie
nuolių gausumo atžvilgiu, 
lyginant procentiniu santy
kiu ‘su gyventojų skaičiumi, 
buvo užėmusi pirmaujančią 
vietą Europoje. Neveltui 
Vatikanas į Lietuvą žiūrė
jo kaip į patikimą kataliky
bės tvirtovę, šventos Mari
jos žemę.

Tarybinės tikrovės povei
kyje pasikeitė ir dalies dva
sininkų politinis veidas. Jei
gu ideologinėse pažiūrose į 
pasaulį šių pažiūrų propa
gavime, dvasiniu k i j a yra 
svarbiausias idėjinės mate
rialistinės pašau 1 ė ž i ū r o s 
priešininkas, tai politiškai 
ji jau nevieninga.
Pasikeitė ir tūli dvasininkai

Dalis dvasininkų jau yra 
pozityviai nusiteikę tarybų 
valdžios atžvilgiu, ypač ko
vos už taiką klausimais. 
Dvasininkija yra priversta 
skaitytis su troškimais ir 
valia tikinčiųjų, ,kuriuęs ji, 
aptarnauja, kurie ją išlaiko.

Iš viso anksčiau pasaky
to mes dar kartą galime i 
konstatuoti, kad ten, kur, 
liaudis yra paėmusi valdžios; 
vairą į savo rankas, gali bū-! 
ti įgyvendinta tikra sąžinės 
laisvė. Nei vienoj kapitalis
tinėj valstybėj nebuvo ir 
niekuomet nebus pilnos są
žinės laisvės. Tarybų Lietu
voje, kaip ir visoje Tarybų 
Sąjungoje, nėra jokios 
v a 1 s t ybinės religijos ar
ba bažnyčios. Visos baž
nyčios ir religijos yra ly
gios prieš įstatymą. Panai
kinti visi įstatymai, perse- 
kiojantieji žmones už jų re
liginius įsitikinimus. Visi 
piliečiai — katalikai, senti
kiai, liuteronai, pravoslavai 
ir kiti — yra lygūs prieš 
įstatymą.

, Mokslinė ateistin' i propa
ganda nė kiek neužgauna, 
nepažeidžia tikinčiųjų tei
sių, ji nepažeidžia tikinčių
jų piliečių sąžinės laisvės. 
Priešingai, skelbdama tiesą, 
parodydama antimokslinę 
religijos esmę, ji padeda 
žmonėms susidaryti teisin
gą paša ulėžiūrą. Visiška
sąžinės laisvė gali būti ga
rantuota tik tada, kai mes 
išlaisvinsime sąmonę nuo 
religinių prietarų. 

Tarybinė Konstitucija ga
rantuoja kiekvienam pilie
čiui būti tikinčiam, atlikinė
ti religines apeigas, jeigu 
jos nepažeidžia visuomeni
nės tvarkos ir kitų piliečių 
teisių, arba būti ateistu, 
taįp pat vesti ateistnę pro
pagandą gyventojų tarpe, 
jeigu ji neįžeidžia tikinčių
jų jausmų. Niekas neturi 
teisės kėsintis į šias tarybi
nių piliečių teises.

Marksizmas - leninizmas 
sąžinės laisvę laiko vienu iš 
pagrindinių demokrat i n i ų

institutų ,išreiškiančių kiek
vieno piliečio teisę išpažinti 
bet kurią , religiją bei ne
kliudomai atlikinėti religi
nes apeigas, o taip pat ne
išpažinti jokios religijos, t. 
y. būtį ateistu ir vesti anti
religinę propagandą. Ves
dama idėjinę kovą su reli
gija partija budriai stovi, 
kad idėjinė kova su religi
ja nepažeistų konstitucinio 
piliečių sąžinės laisvės prin
cipo, kad nebūtų naudoja
mos administracinės prie-r 
monės kovoje su religiniais 
prietarais, nebūtų įžeidinė
jami tikinčiųjų religiniai 
jausmai.

. Ne įžeidžiančiais 
užgauliojimais...

Įžeidžiančių išpuolių prieš 
dvasininkiją bei tikinčiuo
sius naudojimą antireligi
nėje propagandoje ir admi
nistracijos kišimąsi į religi
nių bendruomenių veiklą 
griežtai pasmerkė ir 1954 
m. lapkričio 10 d. TSKP CK 
nutarimas “Dėl klaidų vyk
dant mokslinę-ateistinę pro
pagandą gyventojų tarpe,”' 
traktuodamas tokią prakti
ką kaip konstitucinio sąži
nės laisvės principo pažeidi
mą. Nutarime pabrėžiama, 
kad “... įžeidžiantys veičfe-; 
mai bažnyčios, dvasiniflki- 
jos, tikinčiųjų piliečių at
žvilgiu yra nesuderinami su 
partijos ir valstybės linija 
vedant mokslinę - ateistinę 
propagandą ir prieštarauja* 
TSRS konstitucijai, sutei
kiančiai tarybiniams pilie
čiams sąžinės laisvę.

Tarybinės valstybės įsta
tymai apsaugoja tikinčiuo
sius jiuo, bet ’kokio pąsikėsb 
nimo- į tikėjimo ir pamaldų 
atlikimo laisvę. Kiekvienas, 
pilietis gali išpažinti bet ko
kią religiją arba jos neiš
pažinti, gali visiškai laisvai 
atlikti religines apeigas. 
Kiekvienas gali laisvai lan
kyti bažnyčią arba melstis 
namuose, puošti savo na
mus šventais paveikslai, 
kryžiais ir kitais religiniais 
atvaizdais, įsigyti malda
knyges, biblijas ir kitą re
liginę literattūrą. Tarybi
niai įstatymai apie kultus 
pilnai patenkina tikinčiųjų- 
poreikius. Todėl labai retai 
tarybinius įstatymus kulto 
klausimais pažeidžia tikin
tieji.

Kiekvienas Tarybų Lietu
vos gyventojas dabar nau
dojasi demokratiškiausios 
pasaulyje Tarybinės Kons
titucijos suteiktomis teisė
mis. Kaip jau minėta; jis 
gali išpažinti^bet kokią re
ligiją arba jos iš viso ne
pripažinti. Tai didelės tei-- 
sės, apie kurias buržuazjjos 
valdymo metais pažangiau
sieji žmonės' tegalėjo ti> 
svajoti.

J. Rimaitis.

METAI, METAI!
Į nueito kelio tolį 
Nenoriu pažvelgti!
Gimimo dieną bandau užmiršti!
Bet metai po metų
Kaip sąrančiai
Lipa ant nugaros, 
Ir jų svorį jaučiu...
Ne apie tai dabar laikas mąs- 
Pirmyn! Eikiva pirmyn! [tyti. 
Atgal kelio nėra. ..
Laikykitės, mieli bičiuliai, 
Metinė šventė čia pat-------—.
Ir vėl Nauji Metai!
Sumuškime taurę
Į Naujuosius Metus!
Tegyvuoja visi mieli bičiuliąjj

Pranulis
P. S. Ši eilėrašti prisiuntė Pra-i. 

no Pakalniškio našlė Adelė.
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4 Be reikalo verkšlenate, sutanoti tėveliai
LAISVĖ

Kartais iš Vatikano ir ki
tų radijo stočių nuskamba 
sutanotų teveliu verkšleni
mai ne dėl blogėjančių dva- 
sinių-dangiškų reikalų, bet, 
kad, girdi, Lietuvoje jau be
veik nekalbama lietuviškai 
ir t. t. Jie nenori sutikti, 
kad Tarybų Lietuvos kaime 
vietoje siauralangių pra
džios mokyklų veikia aš
tuonmetės ir vidurinės mo
kyklos, technikumai, kad 
kolūkiečių vaikai vietoje 
maldos pasirenka knygas, ■ 
mokslo tiesas, tampa gydy- i 
tojais, inžinieriais, agrono
mais, mokytojais ir net: 
mokslininkais. Jie juk įpra-' 
t^Valstietį, jo vaikus maty-: 
ti sermėgėtus, nagin ė t u s,' 
mokančius tik klausytis,' 
kentėti skurdą, panieką ir! 
t. t. Tačiau čia ir norisi pa
sakyti, kad jie žiūrėtų savo 
pastogės, kas po ją dedasi. 
Mūsų respublika buvo ir 
bus lietuviška, į jos tauti-i 
nius interesus niekas nesi-; 
kėsina. Tarybų Lietuva —I 
lygiateisė respublika tarvbi-1 
nių tautų šeimoje. Tačiau 
štai kaip lietuvišką kalbą, 
lietuviškumą stengiasi išlai-j
kyti patys verkšlentojai iš; štai geriausia ehara.kt.e-;a i k š t e j e protestuodami 
JAV, Jų “pastangas” ir ristika lietuviškajai dvasi- prieš karą Vietname.

^Laiškas “Laisvės” laikraščio redaktoriui 
Rojui Mizarai

Grįžęs iš atostogų, radau Jūsų laišką, 
kuriame norite šį tą sužinoti apie Kauno 
Kunigų Seminariją. Pasinaudodamas 
proga, su malonumu į Jūsų pateiktus 
klausimus atsakau.

1. Kas vadovauja Kunigų Seminarijai, 
dėsto joje, nustato dėstomą dalykų pro
gramą, ar dėstomas Seminarijoje mark
sizmas, ar dėsto Seminarijoje pasaulie
čiai?

Kunigų Seminarija yra dvasinė įstai
ga, ruošianti ir auklėjanti busimuosius 
kunigus. Jos vadovybę ir dėstytojus ski
ria Lietuvos Ordinarai. Parenkami kan- 
didataį iš įvairių Lietuvos vyskupijų, pa- 
sižymj aukšta dora ir išsilavinimu. Sten
giamasi, kad dėstytojai turėtų moksli
nus laipsnius.

Šiuo metu Kauno Kunigų Seminarijos 
Rektoriumi yra 1961 m. baigęs Romos 
popiežišką Laterano Universitetą ir ap
gynęs teologijos daktaro disertaciją kun. 
Viktoras Butkus. Teologijos Fakulteto 
Dekanu yra Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos Valdytojas prela
tas dr. Juozas Labukas-Matulaitis.

Kauno Kunigų Seminarijoje dėstomų 
dalykų programa yra. visiškai suderinta 
pagal Studijų Kongregacijos nuostatus 
ir šiuo metu ji esminiai nesiskiria nuo 
tos programos, kuri išeinama Romos 
katalikiškuose universitetuose.

Seminarijoje pasauliečiai nedėsto ir iš 
viso pokariniame laikotarpyje nedėstė.

Kas bendrai liečia dėstomus dalykus, 
reikia pasakyti, kad mūsų Seminarijoje 
dėstomos tik įvairios filosofijos, teolo
gijos ir Šv. Rašto disciplinos; nei mark
sizmas, nei kiti pasaulietiški dalykai ne- 
įėstomi. Auklėtiniai yra tik trumpai su
pažindinami su tarybine Konstitucija, 
kad. išėję į gyvenimą, geriau pažintų ta
rybinius įstatymus ir tą aplinką, kurioje 
jiems reikės dirbti.

2. Kokiu būdu parenkami kandidatai 
į Kunigų Seminariją, kas sprendžia jų 
priėmimo klausima, su kokiu išsilavini
mu priimami kandidatai į Seminariją, 
kiek laiko tęsiasi mokslas Seminarijoje, 
kas išlaiko. Seminarija, ar privalo Semi
narijos auklėtiniai mokėti už mokslą?

Kandidatai į Kauno Kunigų Seminari
ją yra parenkami sekančia tvarka:

jaunuolis, noris stoti į Kunigų Semi
nariją, kreipiasi i savo kleboną. Klebo
nas geriausia pažįsta savo parapijiečius 
ir gali juos rekomenduoti i Seminarija. 
Su savo klebono rekomendacija kandi
datas kreipiasi į Seminarijos vadovybę, 
jtwri. atsižvelgdama į klebono rekomen
daciją, brandos atestatą bei patį kan
didatą, sprendžia, ar jis tinkamas būti 
Seminarijos auklėtiniu, ar ne.

Kunigų Seminarijos auklėtiniu gali 
būti tik jaunuolis, 'baigęs vidurinę ar ją 
atatinkančią mokyklą ir turįs brandos 
atestatą. Su mažesniu išsilavinimu kan
didatai į Seminariją nepriimami. Moks
las Kunigų Seminarijoje tęsiasi 5 metus: 
pirmaisiais metais išklausomas filosofi
jos kursas, o sekantieji 4 metai skiria
mi teologijos studijoms.

Mokslas Kunigų Seminarijoje, kaip ir 
visose kitose mūsų mokyklose, yra ne
mokamas. Be to, visi Kunigų Seminari
jos auklėtiniai veltui gauna maistą ir 
visą išlaikymą, už kurį, net ir baigus Se
minariją, atsilyginti nereikia. Kunigų x 
Seminarija išsilaiko tikinčiųjų aukomis.

3. Ar daug yra norinčių stoti į Ku
nigų Seminariją?
i Kandidatų į Kunigų Seminariją nėra 
daug. Dauguma jaunuolių, baigusių vi
durines mokyklas, stoja j Politechnikos, 
Medicinos institutus bei: kitas aukštąsias 
mokyklas arba eina dirbti į gamybą. 
Kiek teko pastebėti.’ gyvehant Romoje, 
ir kitose šalyse kandidatų skaičius į Ku
nigų Seminarijas yra smarkiai sumažė
jęs.

4. Ar studijuoja kas nors iš kunigų 
teologinius mokslus užsienyje?

Šiuo metu užsienyje studijuojančių nė
ra. Norintieji įsigyti filosofijos, teologi
jos ar bažnytinių teisių mokslinius laips
nius, tai gali padaryti ir prie Kauno Ku
nigu Seminarijos veikiančiame Filosofi- 
jos-Teologijos fakultete. Po antrojo pa
saulinio karo du kunigai yra Kaune įsi- 
giję teologijos daktaro laipsnius, o 12— 
licencijatą. Taip pat du kunigai—dabar
tinis Seminarijos Rektorius Viktoras 
Butkus ir Seminarijos dėstytojas Romu
aldas Krikščiūnas yra isigiję doktorato 
laipsnius Romoje popiežiškame Laterano 
Universitete 1961-1963 metais.

5. Ar išleido Jūsų Seminarija tarybi
niais metąijs žymesnių Katalikų Bažny
čios veikėjų?

Kauno Kunigų Seminarija tarybiniais 
metais išleido viso 292 kunigus, tai yra, 
apie trečdalį visų Lietuvoie esančių kuni
gų. Turint galvoje tą aplinkybę, kad se
nesnės kartos eilėse yra daug nedarbin
gu kumgų, tai apie 40 procentų darbi
ninkui Kauno Kunigų Seminarija yra iš
leidusį tarybiniais metais. Didelė jų da
lis eina klebonų pareigas. Beveik pusė 
kunigų ^Seminarijos dėstytojų su Rekto
riumi priešakyje Kunigų Seminariją yra 
baigę tarybiniais metais.

Dr. Vikt. Butkus
Kauno Kunigų Seminarijos Rektorius
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^darbus” ryškiai atskleidžia 
“Aidų” žurnalas (1963 m. 
Nr. ). čia tilpusioje dr. J. 
Griniaus kalboje nurodoma: 

“...kalbant apie kultūros 
židinėlius, turėtume pasaky
ti, kad dideli vaidmenį ga
lėtų atlykti lietuvių parapi
jos, jeigu ne tarp visų lietu
vių, tai bent tarp tikinčiųjų. 
Deja, žymi dalis tų parapi
jų neatlieka kultūriškai re
liginių lietuvių uždavinių— 
nevienoj vietoj nebepajegia 
lietuvių vaikų išmokyti lie
tuviškai melstis. . . Ir eilė 
lietuvių parapijų miršta ne 
dėl to, kad senieji lietuviai 
miršta, o naujieji pabėgėliai 
įsikuria toli nuo lietuvių pa
rapijų. Jos labiau miršta dėl 
to, kad jų vadovai — klebo
nai dažnai jau yra mirę lie
tuvių kultūriniam veikimui 
ir kultūrai apskritai. Ar to, 
nerodo faktas, kad į lietu
vių paskaitas ir koncertus 
kunigų atsilanko labai ma
žai.”
O toliau Grinius pažymi:

“...Reikia . reikalauti, kad ; 
nebūtų dirbtinio atitrūkimo j 
tarp kunigų ir pasauliečių, I 
kad pasauliečiai lietu-j 
viai nebūtų laikomi sa- > 
votiškais pastumdėliais, te
turinčiais teisę tik klauptis 
ir atidengti savo piniginę...”. 

ninkijai, parodanti jų sie
kius ir tikslus. Dvasininki
ja, verkšlendama, siekia dar 
daugiau sukaupti pinigų, 
nes tik čia ir pasireiškia jų 
tautiniai interesai.

Tai patvirtino dar 1938 
metais kunigas Povilas Ja
kas savo knygoje “Krikš
čionybės tragizmas.” Jis 
rašė, kad dvasininkai į savo 
pareigas žiūri kaip valdL 
ninkai — valdžia ir pini
gai, o “iš žmogaus padarė 
manijaką.” Be to, bažny
čioj, kaip ir visur, viską le
mia pinigas.

Be abejo, tuo įsi tik i n t ų 
kiekvienas, jei dabar bažny
tininkams užtruktų pinigų 
srovė, “vadavimo” veikla, 
paremta doleriais ir auko
mis. visi tie verkšlentojai 
atsisakytų bet kokio darbo, 
išgaruotų jų tautiškumas ir 
lietuviškumas.

A. Martinionis
Šiauliai

New Yorkas. — Gruodžio 
23 dieną šimtai jaunuolių 
demonstravo Herald Square

LDLD ir dviejų knygų 
jubiliejus

Pamirštos senienos kartais 
toli nukeliauja

Neseniai mūsų periodinė
je spaudoje simpatiškai nu
skambėjo amerikiečių Lie
tuvių darbininkų literatū
ros draugijos pusamžio ju
biliejaus minėjimas. Gal ne
bus per vėlu suminėti čia ir 
jubiliejų dviejų knygų, ku-‘ 
rios prieš 50 metų pasirodė 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Vieną tų knygų sa
vo p i r m u o j u leidiniu iš
spausdino minėtoji LDLD 
Niujorke.

Iš tos knygos metrikos 
sužinome, kad iš anglų kal
bos, autoriui leidus, ją ver
tė K. V. — Račkauskas, 
spausdino Amerikos lietu
vių socialistų sąjungos or
gano “Kova” spaustuvė Fi
ladelfijoje. Knygos auto
rius Džordžas R. Kirkpatri- 
kas. Jos antraštė “KARAS 
KO DĖLEI.” Išspausdini
mo metai 1917, 397 psl., kai
na 75 c. Savo rūšies dvily
pis jubiliejus — leidyklos ir 
knygos, atseit vertėjo.

Nuo to laiko praėjo 50 
metu. Daug metų prabėgo. 
Iš tikrųjų tas prabėgęs lai- 

i kas nėra ilgas. Kirkpatri- 
ko šauksmas, kad karai yra 
beprotybė ir nusikaltimas, 
tinka ir šiai dienai.

Gerai prisimenu anų laiku 
pasikalbėjimus apie LDLD 
pasikalbėjimus su Vincu 
Kapsuku-Mickevič i u m, su 
Juozu Šukiu, su jaunu ir 
entuziastingu tos draugijos 
darbuotoju Steponavičium 
iš Cliffsidės, iš nedidelio 
miestelio Hudsono pusėje, 
Niudžerzės valstijoje, kuras 
kartais apsilankydavau čia 
su paskaitomis, čia pasikal
bėti su vietos jaunuoliais, 
kuriems padėjau suorgani- 
konsultatyvinį darbą atlik- 
zuoti kooperatyvą. Panašų 
davau ir kitose vietovėse— 
Maspete, Central Brugline, 
Niuarke ir k t.

1915 m. LDLD prasidėjo 
iš nieko, o 1917 metų pa
baigoje jau buvo atspausdi
nusi mano, versta ‘‘KARĖ 
— KO DĖLEI” ir na- 
narių turėjo apie 2,500. Vy
riausias draugijos tikslas 
buvo leisti ir platinti pažan
gias knygas.

Tokių tikslų draugijos 
amerikiečiuose lietuviuose 
ne naujiena—anava praėju
siojo amžiaus paskutiniaja
me dešimmetyje medicinos 
studento Jono Šliupo pa
stangomis Baltimorėje su
darytoji lietuvių mokslo 
draugystė knygoms ir laik
raščiams leisti. Tai buvo 
pirmutinis bandymas kurti 
ir < auklėti skaitytojų kad
rus — atsirandantiems tuo
met laikraščiams ir kny
goms skaityti... Maždaug 
tais pačiais laikais atsirado 
ir kita panaši draugystė, 
pavadinta Tėvynės mylėto
jų draugystė (TMD), ją su
manė Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje (SLA) darbuo
tojas Tarnas Astramskas. 
Ši draugija, rodos, dar eg
zistuoja.

Dr. Jono Šliupo suorgani
zuotoji Lietuvių mokslo 
draugystė gyvavo tiktai tol, 
kol ją dilgino ir kurstė pats 
josios organiatorius šliupas.

Dr. Šliupui baigus medi
cinos fakultetą Baltimorės 
universitete ir, ėmus, gydy
tojo praktika apsišarvavus, 
kovoti už duonos kąsnį, ne
daug beliko laiko visuome
niniam darbui, mokslo drau
gystė susilpnėjo ir pagaliau 
mirė, net laidotuvių nesu
laukusi.

Mūsų jaunuoliai, 1915 m. 
suorganizavę Lietuvių dar

bininkų literatūros draugi
ją, su nedideliu mokesčiu 
(75 c. per metus), taip ją 
sucementavo, kad šiandien 
ji yra stipri kultūrinė orga
nizacija, sugebėjusi per 50 
metų išsilaikyti ir atlikti 
nemažą kultūrinio darbo. 
Teko pastebėti, kad LDLD 
per savo gyvenimą yra iš
leidusi apie 100 knygų ir 
brošiūrų ir yra atlikusi 
gražų kultūros darbą mūsų 
išeivijoje. Ir ne pro šalį pa
sakyti, kad LDLD, palaiky
dama ryšius su Tarybų Lie
tuva, pasirinko teisingą ke
lią. Tikrųjų patriotų parei
ga yra bendradarbiauti su 
savo tėvų kraštu ir padėti 
savo broliams, jei ne kuo ki
tu, tai geru šiltu žodžiu, ki
tur—paraginimu...

Versti Kirkpatriką mane 
sugundė autoriaus pirmieji 
žodžiai jo knygos įžangoje:

“... Svarbiausias šių die
nų pasaulio politikos pro
gramos punktas yra sukėli
mas darbininkų klasės prie 
susipratimo, prie to, kad ji 
matytų save ir kad aiškiai 
suprastų per amžius vestus 
valdančiųjų klasių sąmoks
lus. konspiracijas...

Pirmutinis dalykas darbi
ninkų klasei yra susivieny
ti visuomeniniu atžvilgiu, 
susivienyti industri aliniu 
atžvilgiu, susivienyti poli
tiškuoju atžvilgiu ir paimti 
į savo rankas viso pasaulio 
valdžias—savęs apgynimui. 
Svarbiausias šios valandos 
uždavinys yra sukelti dar
bininkų klasę, kad ji žmoni
jos evoliuciją apvainikuotų 
pergalės vainiku, kad at
siektų industrialinę laisvę, 
kad įgyvendintų taiką ir 
tiesą ir kad žmonijai su
teiktu brolybės grožį ir šlo
vę!..”

To siekiant, knyga turi 
apšviesti ir sukelti darbi
ninkų klasę. Jeigu ji, — sa
ko autorius,—“suteiks nors 
truputėli šviesos smegenims 
mano jaunesniųjų brolių, 

i kurie triusiasi did e 1 i u 6 s e 
plieniniuose karo laivuose, 
dideliuose apytamsiuose ba
rakuose; jei suoteiks nors 
kiek šviesos skriaudžiamiems 
ir išnaudo j a m i e m s mano 
broliams (ir seserims) dirb
tuvėse ir farmose — ir to
kiu būdu pastūmės į priekį 
reikalavimus teisybės ir rei
kalavimus įvesti pasaulin at
naujintąją socializuotąja vi
suomenę.—tuokart jausiuos 
pilnai atlygintas!” •

Iš Kirkpatriko knygos 
mokiausi ir verčiau ją 1915 
metais.
1914-1915 metais verčiau į 

lietuviu kalba Augusto Be- 
belio “MOTERIS IR SOCI
ALIZMAS.” Ją išspausdino 
1915 m., kaip savo leidinį, 
Nr. 16, Amerikos lietuvių 
socialistų sąjungą.

Augusto Bebelio knygoje, 
kurią išverčiau 1914 -1915 
m., kalbama apie vietą, ku
ria moteris privalo užimti 
mūsų socialiame organizme. 
Čia kalbama anie tai. kokiu 
būdu ji turi išauklėti savo 
pajėgas ir gabumus, kad 
galėtų tapti tikruoju, su pil
nomis teisėmis, veikliuoju 
žmonijos nariu. “Mūsų pa
žiūroje tasai klausimas su
siduria su klausimu, kaip 
turi atrodyti, kokia organi
zacija privalo virsti žmoni
ja. kad priespaudos, išnau
dojimo, vargo ir neturto 
vieta galėtų užimti fizinė ir 
socialinė atskirų asmenų ir 
visos žmonijos sveikata...”

Savo knygą Augustas Be- 
belis baigia šiais žodžiais:

Man besilankant Baltimo
rėje viešnagėje pas drau
gus Stanius, su maloniais 
bičiuliais pokalbyje išsireiš
kiau, kad mano sūnus domi
si senomis monetomis. Drg. 
J. Deltuva pasisakė, kad jis 
dar turi V. Kapsuko, ir ne 
iš vienos valstybės, pado
vanotų monetų, kurias mie
lai padovanos mano sūnui.

0 buvo taip: V. Kapsukas 
tavoriniu laivu, kaipo peč- 
kurys, iš Škotijos j JAV at
vyko per Kanadą. Apsistojo 
pas Deltuvus, kurie padėjo 
jam pasiekti jo kelionės 
tikslą. Parubežyje, dėkojant 
už širdingas paslaugas, V. 
Kapsukas atidavė Deltuvie
nei visas turimas monetas, 
kurios taip ir išsilaikė jų 
globoje visą pusšimtį metų.

Žinant, kaip Lietuvoje 
yra saugomi revoliucijonie- 
rių palikimai, nusprendžiau, 
kad tas monetas reik per
duoti į Vilnių, idant dabar
tinis Lietuvos jaunimas ma
tytų, kaip iškaštingai kovo
tojai už laisvę keliavo. Už 
kiek laiko drg. R. Šarmaitis 
savo laiške rašė:

“Gerbiamoji drauge! Ga
vau Tamstos pasiųstą Sima- 
no Daukanto “Lietuvos is
toriją”, išleistą Plymouthe 
1893 m. Tai senas vertingas
leidinys. Pasaugosime jį in- linksmų ir laimingų metų.
stituto bibliotekoje. I Gaila, kad nepamenu, kada

Gavau taip pat Juozo jo gimimo diena.
Deltuvos i š s a u gotus V. K. Petrikiene

Laiškas iš Vilniaus
Gerbiamas draugas 
Gasiūnas.

Jau prabėgo gerokas ga
balas laiko, kaip mes Vil
niuje atsisveikinome. f

Lapkričio mėnesį atosto
gavau, tai man iš profsą
jungos buvo išskirtas kelia
lapis. 26 dienas praleidau 
Birštone. Ten gerai pasil
sėjau ir patikrino mano 
sveikatą. Mūsų Birštonas 
labai gražus, stovi prie pat 
Nemuno kranto ir apsuptas 
iš visų pusių miškais.

Į Birštoną atvažiuoja iš 
tolimų mūsų respublikų 
ivairių tautu žmonių, o man 
buvo pasiūlyta važiuoti į 
Pietus, bet aš dar nebuvau 
matęs Birštono, tai čia ir 
praleidau savo atostogas.

Sanatorijoje labai puikus 
aptarnavimas, geras mais
tas. purvo gydymas, mine
ralinių vandenų vonios, o 
poilsiautojas apmoka tik 
vieną trečdalį visų išlaidų, o 
dar yra ir tokių, kuriems 
visai nemokamas kelialapis.

Kokie dabar pas mus ge
ri laikai! Anksčiau darbo 
žmogus nė svajoti nesvajo
jo anie kurortus, o dabar 
nuvažiuoja darbininkas, 
tarnautojas, visi turime tei
sę naudotis mūsų krašto 
grožybėmis.

Dabar aš dirbu ir džiau
giuosi. kad no tiek metų 
mano klajonės po kapitalis
tines šalis nors senatvei tu
riu teisę gyventi kaip žmo
gus.

Iš Birštono parašiau savo 
draugams į tolima Argenti
na. kur ir aš praleidau savo 
jaunystę. Nuo vieno drau
go jau gavau atsakymą; jis

“Ateitis priklauso socia
lizmui, tai yra visųpirma 
darbininkui ir moteriai.”

K. Vairas-RaČkauskas 
Kaunas, 1965 m, I

psl. 3

Kapsuko peni. Vilniuje nu
matoma atidaryti muziejų, 
kuriame bps rodomi V. 
Kapsuko, Z. Angariečio, P. 
Eidukevičiaus gyvenimą ir 
veiklą vaizduoją daiktai, 
rankraščiai, knygos, laik
raščiai ir kt. Perduosime 
tuos peni šiam muziejui 
kaip eksponatą. Prašome 
padėkoti J. Deltuvai, kad jis 
50 nietų saugojo šiuos peni 
ir dabar paaukojo visuome
nės reikalams.”

Matomai, R. Šarmaičio 
laiško ištrauka labai sujau
dino drg. Deltuvą. Jis man 
rašo: “Aš dėkoju iš gilu
mos širdies už toki įdomų 
laišką. Man tas laiškas. at
nešė didelę staigmeną, kad 
Lietuvos visuomenės veikė
jai prašo draugės, kad pa
dėkokite man, kad aš išsau
gojau per 50 m. tą V. Kap
suko turtą ir dabar paauko
jau visuomenei.”

Draugas J. Deltuva dau
gumai “Laisvės” skaitytojų 
yra gerai žinomas kaip vie
tos veikėjas ir kaip vienas 
iš labai dosnių spaudos rė
mėjų. Atžymėjimui savo 
gimtadienio jis jau ne kartą 
yra pasiuntęs laikraščiui po 
dolerį nuo pergyventų me
tų. Sprendžiu, kad visi laik
raščio skaitytojai linki d. J. 
Deltuvai sulaukti dar daug 

man pavydi tokio pilnaver
čio "gyvenimo. Savo laiške 
man rašo, kad kapitalistinė
se šalyse tokių pramogų 
darbininkas neturi. Tikiu, 
nes ir aš tada to neturė
jau, kai gyvenau svetimame 
krašte.

Pas mus progresas labai 
didelis; apie tai jūs, manau, 
gerai įsitikinote lankyda
miesi vasarą Tarybų Sąjun
goje. Gal jūs pastebėjote 
tiltą per Neri prie Petro ir 
Povilo bažnyčios. Tada jis 
buvo tik įpusėjęs, o jau 
prieš Spalio sukaktį buvo 
baigtas. Statomi tiltai, ve
dami keliai, bet daugiausia 
statomi gyvenami namai. 
Namai auga kaip grybai po 
lietaus, bet jų dar daug ir 
reikia. Auga namai, bet 
auga ir žmonių skaičius ir 
vistas reikia aprūpinti ge
rais patogumais. Mums taip 
nat Vilniuje Vykdomasis 
komitetas žada pakeisti bu
tą didesniu, nes gyvenant 
dasiperki kokį naują baldą, 
tai pasidaro per ankšta. 
Taip ir visi gyventojai die
na po dienos pereina į pa
togesnius butus.

Baigdamas sveikinu jus, 
mieli broliai ir sesės, su 
1966 metais. Linkime svei
katos ir laimės gyvenime. •

P. Guobys
1965 XII 15

SAUGYKLA Iš DRUSKOS
Unika 1 u s rezervuaras, 

kuriame bus saugomi 20 
tūkstančių tonų etileno, 
statomas Prancūzijoje, ne
toli Bur an Breso. Neįpras
ta 100 metrų aukščio ir 30- 
m. skersmens cilindro for
mos įrengimo statyba: į 
600 m. gylyje esantį storą 
druskos sluoksnį paduoda
mas vanduo, kuris tirpina 
druską. Išsiurbiant tirpalą, 
palaipsniui gaunama pože
minė tuštuma.
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Trupiniai iš jau gana senos istorijos
» — Rašo A. Bimba —

-Neseniai į mano rankas 
pateko fotonuotraukos dvie
jų senų dokumentų, kurie 
mano mintis nukelia atgal į 
jau gana tolimą ir labai 
audringą Amerikos lietuvių 
gyvenime ir veikloje laiko
tarpį. Abudu dokumentai 
siejasi su 1923 metais ma
no pašalinimu iš Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje. 
Senosios kartos lietuviai 
dar gerai atsimename tą 
reakcinės SLA vadovybės 
sukeltą triukšmą, apie kurį 
buvo daug rašoma SLA or
gane “Tėvynėje” ir “Lais
vėje.”

Įdomu, kad tiktai po 42 
mėtį, tiktai gavus tų doku
mentų fotonuotraukas, net 
ir man pačiam visoje švie
soje išryškėjo tasai biaurus, 
provokatoriškas SLA vado
vybės sąmokslas mane iš
mesti iš organizacijos.

Vyriausiais to sąmokslo 
“didvyriais,’. pasirodo, buvo ^acį “šiame atsitikime kons- 
Juozas O. Sirvydas, tuolai-lįįtucijos mes nepaisome,” 
kinis taut i ninku šulas ir, nes ppj. Taryba laiko posė- 
“Vienybės ’ redaktorius, ir ■ jį įr «norį išnešti nuospren- 
Stasys Vitaitis, ilgametis jį. t” 
SLA organo “Tėvynės” re
daktorius (abudu jau mi
rę).

įteiktas skundžiamajam 
raštu ir duodama jam pro
ga į jį atsakyti. Man gi 
joks skundas nebuvo įteik
tas bei pasiųstas.

Kas toliau dėjosi, skaito
me “Laisvėje” (1923 metų 
rugpiūčio 4 d.) :

“Liepos 17 d. 1 vai. po 
pietų, pašaukia mane per 
telefoną SLA sekretorė p-lė 
P. Jurgeliutė ir praneša, 
kad Pildomoji Taryba laiko 
posėdį, kad ant manęs yra 
skundas ir kad aš turiu at
eiti į posėdį 3 vai. po pietų. 
Atsakau jai, kad jeigu yra 
ant manęs skundas, tai jis 
turėjo pasiekti mane kons
tituciniais keliais, ir griež
tai atsisakau stoti į bile ko
kį teismą, iš anksto apie tai 
nežinodamas, nes iki šiol 
man apie jokį teismą nebu
vo pranešta. Tatai, sakau, 
prieš SLA konstituciją. Pa
nelė Jurgeliūtė man atsako,

jam grąžintų narystę, šitaipį nebūtų tikslu pakartoti tas 
dalykams esant reikalinga ir pats žodis žodin, nes tuomet 
Pilaomąjai Tarybai paruošti išrėdytų ir net butų aišku, kad 
savo raštiškas raportas tos vi- čionai iš anksto susitarta. Bu- 
sos procedūros ir todėl veika- tų geriau tie patys faktai pa- 
linga raštiški liudymai bent tų minėti kitais žodžiais ar gal 
SbA. narių, kurių liudymu Pil
domoji Taryba rėmėsi išmes
dama iš SBA. Bimbą. Kadan
gi man pavesta •tas raportas 
p a g a m inti (konfidencialiai 
Tamstai pasakau), todėl siuo- 
mi meldžiu paruosti
savo liuuymą, gal but geriau, 
kad tai padarytumėt formo
je skundo, o ne liudymo. To-; 
kiam skundui data reikalinga i 
dėti tarpe birželio 24 d. ir lie-1 J . ... ~ .
pos 18 d., gal but geriausiai I H’. ;ac. JI. Pers^aiclus Seime

kitaip supinti sakinius, nes 
■čionai Bimbos Išarti žodžiai 
viską reiškia.

Kadangi noriu paruošti tin
kamą raportą tos visos proce
dūros, 1

raginama dėtis prie parsida
vėlių Rusijai.”

Ir, žinoma, Sirvydas rei
kalauja, kad Pild. Taryba 
mane “tinkamai” nubaustų. 
Tą' ji jau buvo padariusi.

Tai matote, kaip buvo, 
kas iškilo aikštėn tiktai po 
42 metų!

Kovoje prieš karą
Kadangi šiandien vėl pla

čiausiai kalbama apie karo
Leipui Let LUb VlbVS UI UUU- i _ j • • 1 ...

i viuxvo, todėl Tamstos liuaymas giesmę, tai įdomu prisimm- 
būtinai reikalingas, nes ir Pil- ti, kaip 1923 metais mes

I domosios Tarybos protokole argumentavome prieš karą.
I Tamstos vardas minėtas, kai- Savo anksčiau cituotame 
i po liudijusio tame reikale. Aš i straipsnyje, tarp kitko, aš 
•manau paruošti tokį dokumen-1

“Tiesa, aš kritikavau Pild.

Nors griežtai atsisakiau 
stoti į teismą tokiomis są- 

Mano pašalinimas iš SLA sutikau ateiti į
buvo lavai svarbus įvykis 
mūsų judėjimo ilgoje kovo
je su lietuviškaisiais reak
cininkais. Tuo savo sąmoks
lu ir žygiu jie siekė paro
dyti, kad jie neleis pažan
giečiams iš jų rankų at
imti Susivienijimo vadovy
bę, nors tektų griebtis ap
gaulės, melo, provokacijų ir 
sąmokslo. Tai buvo prolo
gas tam smurtui, kurį jie

: Pild. Tarybos posėdį. Mat, 
norėjau ten tiesiogiai griež
tai užprotestuoti prieš tokį 
SLA vadovybės savivaliavi
mą, smurtą, nesiskaitymą 
su konstitucija.

O 7 v v ; • v
keleriems metams prabėgus siraso. 
įvykdė Chicagos seime, po- r~ 
licijos pagalba išmesdami protestą ir apleidžau posė- 
pažangiuosius delegatus ir jį, 
suskaldydami organizaciją.

Kaip viskas prasidėjo?
1923 metais jau virė smar

ki kova SLA tarp reakci
ninkų ir pažangiečių. Pa
starųjų įtaka buvo labai di
delė. Tautininkams ir men
ševikams susidarė rimtas 
pavojus prarasti vadovybę. 
Jie buvo desperacijoje.

Birželio 24 dieną Glendale 
giraitėje Brooklyne įvyko 
SLA 83 kuopos suruoštas 
piknikas-išvažiavimas. Vy
riausiu kalbėtoju buvo pa
statytas “Tėvynės” redak
torius Stasys Vitaitis. Jis 
savo kalboje labai didžiavo
si SLA “patriotizmu” ir jo 
energinga veikla praūžusia- 
me Pirmajame pasaulinia
me kare, jį visapusiškai re
miant. Bet mes, pažangie
čiai, kaip žinia, buvome tam 
imperialistiniam karui prie
šingi, ir smerkėme tuos, 
kurie jį aktyviškai rėmė. 
Tat būdamas SLA nariu, 
pagal seniai įsigyvenusį lie
tuvių tarpe įprotį imti balsą 
piknikuose, sueigose bei su
sirinkimuose ir kritikuoti 
kalbėtojus, jeigu jų kalbos 
tau nepatinka, — pasipra
šiau balso ir Vitaičio karną 
ir SLA vadovybės prokari- 
nę veiklą smarkiai pakriti
kavau.

Ant rytojaus, birželio 25 
d., išvykau į vidurvakarines 
valstijas su įvairiais reika
lais ir kelionėje išbuvau 
iki liepos 10 dienos. Kelio
nėje būdamas išgirdau, kad 
prieš mane SLA 83 kuopos 
susirinkime per Sirvydą iš
keltas skundas dėl mano iš
stojimo minėtame išvažiavi
me.

Pagal SLA konstituciją, 
skundas prieš narį turi būti
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tuojaus po išvažiavimo dienai | užmuštas visas reikalas (
ir vėliau, kuomet Seimo pro-1 rparybą už pirkimą karo bo- 
tokolas tilps “lėvynėje ’ kad jmperialisti-
kai, kurie protestavo prieš. karo, bet nieku budu 
Bimbos išmetimą iš SLA. Taip-! nesakiau, kad jinai ‘nužudė 
gi butų gerai, kad gautumėt bent 12 darbininkų’ ir todėl 
parašų ir daugiau narių ir net; Pild. Taryba yra ‘darbinin- 
nenarių po tuo paliudymu, tik 
žinoma reikia imti toki žmo
nes, kurie yra pilnai ištikimi 
ir girdėjo tą Bimbos “spyčių.” 
Manau, pp. Kaziunas ir Pauža 
tą viską girdėjo. Taipgi Tams
tos žmona, rods buvo ir tą 
viską girdėjo.

Butų gerai šitie dokumentai 
gauti kuoveikiausiai, nes jau 
laikas šitas raportas pasiųsti 
Pildomosios Tarybos nariams 
pasirašyti.

Liekuosi laukdamas greito 
atsakymo ir išpildymo šio ma
no prašymo.

Su tikra- pagarba
Kas pasidarė su Jurgeliū

tės laiške minėtais net 
• “dviejų kuopų” skundais?

Philadelphia, Pa.
Defense Personnel Supply 

Center įsakė 15-ai drabužių 
siuvyklų Philadelphijoje pa
siūti vieną milijoną vasari
nių drabužių kariuomenei.

Elizabeth, N. J.
Nužudė

Brutališkai nužudė Mor- 
risą Goldiną, gimusi Lietu
voje, žydų tautos šeimoje.

Jis turėjo krautuvę 147 
Pine St., G. Stasiukaičio na
me. Stasiukaitis atvažiavo 
namo reikalais ir negalėjo 
įeiti į Goldino krautuvę. Pa
šaukė policiją, ji išlaužė 
langą ir įėjo.

Rado krautuvės savinin
ką nužudytą, jo rankos ir 
kojos buvo surištos. Policija 
tyrinėjo, ir jai pavyko suim
ti Waiterį Hoffmaną, kuris 
dirbo St. Elizabeth ligoninė
je, pirmiau buvusį kalėjime. 
Sako, kad jis prisipažino 
prie Goldino nužudymo.

A. Skairus

State Welfare Department 
sekretorius Arlin Adams 
spaudos konferencijoje pa
sakė: Šeimynos, kurioms 
teikia pašalpų valstija, ga
li kreiptis į State Welfare 
Departamentą, ir bus su
teikta informacija, kaip ap
sisaugoti nuo per didelių 
šeimynų. Philadelphijos ar
kivyskupas John J. Krol pa
sisakė prieš. Daugelis or
ganizacijų pasisakė remian
čios tokį įstatymą.

12 tūkstančių gydytojų, 
kurie priklauso valstijos 
Medical Society, užgyrė 
valstijos programą suteikti 
šelpiamoms šeimynoms pa
tarimus, kaip išvengti per 
didelių šeimynų. Philadel
phia Council of Churches 
pasisakė už. Negrų dvasiš
kiai pritaria, tik arkivysku
pas Krol su savo kai ku
riais pasekėjais priešingi.

(S3 kuopos išvažiavimas įvyko, 
birželio 24 d.). Taipgi butų 
gerai, kad mųsų visų liuuymai 
sutiktų vieno su kitu ir patvir
tintų mano išreikštus pareiški
mus delei Bimbos kalbos, ku
rie tilpo “Tėvynėje” polemi
kose su Bimba. Mano bady
mas ir pareiškimai “Tėvynė
je” yra sekami (taip Bimba 
kalbėjo) :

“Bereikalingai p. Vitaitis čio
nai mus bovina lyg mažus vai
kus, tikrindamas, kad SLA. 
Pildomoji Taryba neturėjo ki
to tikslo pirkdama Amerikos 
valdžios karo bonus apart pel
ningo pinigų įdėjimo, čia yra 
aišku kiekvienam susipratu
siam darbininkui, kad SLA. 
Pildomoji Taryba norėjo pa
remti kapitalistinį karą ir to
dėl ji išėjo prieš kapitalistus 
ir nusilenkdama jiems pasa
kė: štai mes varde 15,000 
SLA. narių—organizuotų dar
bininkų atnešam 120,000 dol., 
tų pačių darbininkų sudėtų, ir I pasidarė SU Vytauto 
atiduodam jums, kad jus ga- A. t . ,' * Sirvydo skundu, apie kurį
kų nugrūsti į Pranei ją ir tenai; Jurgeliūtė kalbėjo Pild. Ta- 

įjuos užmušti, kapitalistai i ryboš posėdyje liepos 17 d.? 
džiaugiasi tokiu SLA. Pildo- Kodėl buvo reikalingas nau- 
mosios Taryb.os žygiu, 1
pitalistams labai svarbu, kad 
jų surengtos skerdynės užgi-1 
riama organizuotų darbininku 
vardu. Kadangi sulig pačios 
Amerikos valdžios apskaitlia- 
vimo užmušimas Pranei joje 
kiekvieno Amerikos darbinin-

I ko atsėjo šiai šaliai apie 10,- 
i 000 dol., todėl -SLA. Pildomo-

> ji Taryba nusiuntė Praneijon
tenai 

Už šitokį savo
kruviną darbą SLA. Pildomo
ji Taryba yra nusidėjusi prieš 
visą darbininkišką pasaulį ir 
kol bus ji gyva, savo kruvinų 
rankų negalės nusiplauti prieš 
susipratusių darbininkų akis.

“Kalbant apie vaikų prira
šinėjimą prie SLA., aš irgi ne
galiu sutikti su p. Vitaičiu. 
Visų pirma, yra gerai, kad 
čionai gimę ir auganti lietu
vių vaikai ištautėja ir pasto
ja amerikonais, nes čionai yra 
jų tėvynė, jiems priseis čionai 
gyventi ir jie būdami ameri
konais turės didesnių šansų 
Amerikos gyvenimo progomis 
pasinaudoti. Taipgi negalima 
sutikti, kad lietuvių priaugan
ti karta butų auklėjama Ame
rikos lietuvių patriotinėse or
ganizacijose, kur jaunas sielas 
mokina neapkęsti kitų tautų 
žmonių ir taip auklėjami kū
dikiai, kuomet užauga, eina 
skersti kitų tautų tokius pa
čius darbininkus. Lietuviai 
skerdžia lenkus ir latvius, len
kai ir latviai skerdžia lietu
vius ir kitus. Todėl susipratu
sių ir nesusipratusių darbinin
kų vaikams reikalinga iš pat 
mažens skiepyti klasinio susi
pratimo dvasia, kad jie užau
gę neitų skersti kitų tautų 
darbininkų, neitų skebauti, 
kaip štai šiomis dienomis pa
darė vienos Pennsylvania ko
legijos studentai, nueidami 
streiklaužiauti ir užimti jau 
vienuolika mėnesių streikuo
jančių gelžkelio “šopmanų” 
vietas. Todėl kiękvieno susi- 
pratusio ir nesusipratusio dar
bininko vieta ne patriotinėse 
organizacijose, ne susivieniji
muose, o tik “Jaunųjų Darbi
ninkų Lygoj,” kuri nesenai 
yra susikurusi čionai, Ameri
koje. Tik šitoj organizacijoj ir 
lietuvių vaikai b u s tinkamai 
darbininkiškoj dvasioj 
lėti.”

Tai tokį pareiškimą 
dariau ir taip buvo 
“Tėvynėje.” Teisybė,

U # LVVIVIVIV V1CV-&AX tJVI444^ J O £> j

Atėjęs į posėdį paklau- lėturnėt dar daugiau darbinin- 
siau, “kas tą skundą prieš i k........... n.............. 4 ’
mane duoda ir kas jį pasi
rašo.” Jurgeliūtė atsako: 
“Skundą ant jūs duoda Vy
tautas Sirvydas ir jis jį pa- >>

Tada perskaičiau savo

Liepos 31 d. gaunu nuo i 
Jurgeliūtės oficialų laišką, 
kuriame sakoma, kad Pild. apie ”12 darbininkų ir 
Taryba “svarstė SLA 83 ir juo užmušė! 
76 kuopų skundus prieš 
Tamstą,” “išklausė liūdy- 
mus A. B. Strimaičio, 
J. O. Širvydo ir kitų narių, 
kurie dalyvavo išvažiavi
me,” surado mane kaltu ir 
nutarė išpildyti “kuopų rei
kalavimus” ir išbraukė ma
ne iš SLA.

Juokinga ir įdomu, kad 
Pild. Tarybos posėdyje Jur
geliūtė nieko nesakė apie 
jokių kuopų skundus, o štai 
dabar pranešime sako, kad 
buvo apsvarstyti ir paten
kinti net dviejų kuopų 
skundai! Tai juk apgavys
tė per akis. Matyt/ man 
priminus konstituciją, Pild. 
Taryba pati iškepė “kuopų” 
skundus.
Vitaičio slaptas įsakymas 

širvydui
Tiek apie tai. Dabar ei

kime prie minėtų dokumen
tų. Gavęs Pild. Tarybos nu
tarimą, tuoj pranešiau, kad 
prieš tą jos neteisingą ir 
neteisėtą nuosprendį aš 
apeliuosiu į busimąjį SLA 
seimą. Taryba, matyt, su
sirūpino. Ir štai slaptas- S. 
Vitaičio laiškas bei įsaky
mas Juozui O. Širvydui: •
Gerbiamasis Drauge!

Kai Tamstai yra žinoma, 
kad SLA Pildomoji Taryba, 
remdamasi Tamstos liudymu 
teisė prasižengusį prieš SLA. 
įstatyus p. A. Bimbą ir ji pra
šalino iš SLA. delei jo šmeižtų 
prieš Pildomąją Tarybą ir at
kalbinėjimą SLA. narių, kad 
ne prirašytų savo vaikučių 
prie SLA. Dabar p. Bimbo 
padavė Seimui apeliaciją, ku
rioje kaltina Pildomąją Tary
bą neteisėtai pasielgusią su jo 
išmetimų ir prašą Seimo,, kad

nes ka-:jas skundas, skundas pagal 
užsakymą, neva kuriuo pa
siremiant buvau išmestas iš 
organizacijos ?

Kaip ten bebūtų, jau iš
metus mane iš SLA, pagal 
užsakymą, Juozas O. Sirvy
das iškepa Pildomajai Tary
bai skundą prieš mane ir 
ant jo uždeda “birželio 25 
dienos” datą. Kadangi 
beveik tiktai žodis žodin 
nuorašas Vitaičio patiekto 
skundui projekto, tai čia jį 
ištisai kartoti nėra reikalo. 
Nuo savęs Sirvydas pride
da tiktai sekamą:

. . .Aš kaipo SLA 
podraug, kaipo Suv. 
pilietis; esu griežtai 
gas tokiai politikai, 
brangi ši organizacija 
taipgi yra brangi šita šalis, 
mano naujoji tėvynė, kuri ma
ne priglaudė Rusijos persekio
jimų laikais. Todėl nieku bū
du negaliu tylėti, kuomet mū
sų organizaciją ir mūsų priim
tinų šalį, taipgi Pild. Tarybą 
bei Suv. Valstijų valdžią mūsų 
pačių narys vadintų žmogžu
džiais. Protestuojau ir prieš 
tai, kad mūsų jaunimas yra 
kalbinama šalin nuo SLA, o

narys ir 
Valstijų 
priešin- 

Man yra 
man

išauk-

as pa
rašyta 
gal ir

Los Angeles, Cal.
Dėmesio LLD ir LDS 

kuopų nariams
Sekmadienį, 1966 m. sau

sio 9 d. įvyks LLD. 145 ir 
LDS 35 kuopų metiniai su
sirinkimai Danish Hall, 
1359 W. 24th St., L. A. Pra
džia 11-tą vai. ryto.

Svarbu visiems nariams 
dalyvauti, nes bus raportai

kų žudytoja’.”
Klausimas aiškus, faktai 

neginčijami: Pild. Taryba 
SLA pinigais pirko karo bo- 
nų už $120,000 ir rėmė im
perialistinį karą su visomis 
jojo pasekmėmis. Gi karo 
pasekmės visiems gerai ži
nomos: virš desėtkas milijo
nu jaunų vyrų, darbininkų
klases žiedų, žuvo karo lau- iš pereitų metų veiklos ir 
ke; milijonai moterų ir kū-;užsimokėjimas duoklių.

Ypač svarbu LLD nariams, 
nes tik atsilankę gausite is
torinę knygą “LLD ir Pa
žangieji Amerikos Lietu
viai”, parašytą Dr. Antano 
Petrikos, ir kitas, kurių dar 
negavote. Reikės nustatyti 

i veiklos gaires 1966 metams.

dikių mirė badu ir ligomis; 
10,000,000 paliegėlių, be 
rankų, be kojų, sudegintais 
veidais, suėsti dujų,- absoliu
tiški bejėgiai; visa žmonija 
visose gyvenimo srityse 
daug metų atstumta atgal; 
visa Europa prie bankruto 
kranto; o šalys vėl ginkluo-įBus valdybų rinkimas ir ki- 
jasi, vėl naujo imperialist!-1 tokių svarbių reikalų, 
nio karo debesys jau ant 
mūsų galvų, kaip pasekmė 
pereito karo. Tai va koksai PANAIKINA SKAUSMUS 
paveikslas prieš musų akis, 
—paveikslas baisus. O visos 
kančios, visi skausmai, visa 
tos imperialistinės skerdy
nės našta krito ant darbi
ninkų klasės pečių.

Ir štai dabar, kuomet mes 
parodome šitą baisų pa
veikslą tiems, kurie sukėlė 
tą imperialistinį karą ir ku
rie pylė aliejų į jį, tai jie 
siunta, jie draskosi, jie mus 
pagatavi šaukšte vandens 
prigirdyti, jie nesidrovi pa
vartoti šlykščiausias prie
mones, kad tik uždarytų 
mums burną..

JAV ERDVIŲ ŲAIVAS 
TRAUKĖ PAVEIKSLUS
Washingtonas. — JAV 

erdvių laivas “Gemini-7”, 
skrajodamas aplinkui Žemę, 
traukė paveikslus. Dabar 
spaudoje eilė tų paveikslų 
jau paskelbti. Jie pusėtinai 
aiškūs.

Kviečia Valdyba

Praėjus keleriems me-

Milk Dealer prašo State 
Control Commission leidimo 
pakelti vieną centą už kvor
tą pieno. Savo reikalavimą 
remia tuo, kad pasirašė kon
traktą su keturiais Tymste- 
rių lokalais, pakeliant c. 
valandai. Jiems lieka' j/elno 
pusė cento nuo kvortos.

Dr. Rutman rezignavo iš 
Public Education Philadel- 
phijos Tarybos. Dr. Rut
man, chemijos profesorius 
Pennsylvanijos universitete, 
1955 metais buvo klausinė
jamas Un-American Activ
ities komiteto, ar jis pri
klauso Komunistų partijai.

tams po kojos amputacijos, citizens Committee jį kalti- 
vyriškis pradėjo jausti di- na dalyvavime už taiką
delius skausmus, mėšlungį 

mėšlungiškus nesamos 
Šie pojū-

ir
kojos skausmus.
čiai buvo taip natūralūs ir 
taip kankino jį, o chirurgai 
taip bejėgiai, kad gydyto
jai ryžosi pasinaudoti tech
nikos pasiekimais — ultra
garsu. Jie nutarė ultragar
so impulsais paveikti liku
siąją amputuotos galūnės 
dalį per padarytą kaule an-

Vietname demonstracijoje. 
Dr. Rutman pasirinko pasi
traukimo išeitį.

. Policistas John G. Kelly, 
kelių vaikų tėvas, dirbęs 21 
metus policistu, 1964 metų 
birželio mėnesį nupuolė laip
tais policijos stotyje, susi
žeidė, nustojo girdėjimo. Jo 
pašalpa pasibaigė 1964 metų 
sausio mėnesį. Prašė virši
ninkų jį perkelti į kitą dar
bą, kad galėtų dirbti dalį 
laiko. Bet buvo ignoruoja-

Šios operacijos metu pa
cientas neprarado sąmonės, 
todėl visus jo pojūčius buvo mas, o jo santaupos pasibai- 
galima įrašyti į magnetinę 
juostelę. Pacientui po pir
mo ultragarso impulso su
mažėjo kojos mėšlungiai ir 
skausmai. Dar po šešių im
pulsų skausmai visai išny
ko.
/Tikimasi, kad ši priemo

nė bus plačiau panaudota 
ir gerai įvertinta.

f

iį

&

valstybinio akademinio dramos teatro kiemas pusvalandį prieš praside-Vilniaus
dant spektakliui. Scenos mylėtojai renkasi pasižiūrėti naujo pastatymo. Priekyje 
antras iš dešinės — Amerikos rašytojas Filipas Bonoskis, kelis mėnesius viešėjęs 
tėvų ^ęmėje. • '

gė. Taip jis pasakė spau
dos reporteriams.

Tilpuš spaudoje jo nusi
skundimui, geraširdžiai pi
liečiai sunešė šventėms do
vanų — maisto, pinigų, nu
pirko eglaitę, kalakutą. Kel
ly sako: Aš jų nepažįstu, 
nenorėčiau gyventi išmal
domis. Reikalauja, kad jam 
duotų tokį darbą, kurį jis 
galėtų dirbti.

Gruodžio 21 dieną mirė 
Ona Dočkus, o 22 d. »i*rė 
Helen Gauris.

Valstijos, miesto pareigū
nai reikalauja algų pakėli
mo. Sakoma, bus pakelti 
teisėjams nuo $5,000 iki 
$10,000 metams. Philadel
phijos miesto tarybos na
rių metinė alga $15,000. Jie 
sako, kad darbininkai, dirb
dami dirbtuvėse, uždirbą 
daugiau negu jie. Bet. ar 
daug yra tokių dirbtuvėse 
dirbančiųjų darbininkų, ku
rie uždirba $15,000 per me
tus? Mūsų valdžios parei
gūnai sako, kad pakėlimas 
darbininkams uždarbio gre
sia pinigų nupiginimu, Jjet 
kuomet valdininkams jflgos 
keliamos, apie tai tyli.

Pilietis

/ I
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L AIŠKAS Iš LIETUVOS
Rašytas J. ir I. Jakimavičiams 

Shelter Island, N. Y.

Praėjusią vasarą ir rude
nį aš daug giedrių dienų 
praleidau Vilkaviškio rajo
ne Paežerių apylinkėje, kur 
gimė ir augo mūsų žemietis 
d-ras Antanas Petriką, įžy
mus Lietuvių Literatūros 
Draugijos darbuotojas.

Dar spaudos draudimo lai
kais šioje Paežerių apylin
kėje gimė, augo ir daugiau 
įžymių žmonių: rašytojų, 
menininkų, knygnešių ir re
voliucionierių. $

Aš susižavėjęs smarkiai 
kylančia kaimo kultūra ir 
judriu, linksmu gyvenimu, 
pamiršau savu laiku pasvei
kinti L L D darbuotojus su 
garbingu 50 metų jubilieju
mi, kurį šiais metais šven
čia ši draugija. Tačiau ir 
pavėluotas dėmesys geriau 
negu praeiti pro šalį. 0 di
delį ir platų kelią ši draugi
ja nuėjo kultūros dirvonais: 
išleistos 7 5 pavadinimais 
vertingos knygos, žurnalui 
“Šviesai” suėjo irgi 30 me
tų. Jos spaudos lobiais be
veik visą laiką naudojosi ir 
Lietuvos pažangioji visuo
menė, dėl to pridera ir 
mums .visa širdimi pasvei
kinti ir palinkėti LLD ir to
liau didelės ir geros sėk
mes visuose jos darbuose.

Knyga — atveria žmogui 
didelį nuostabų pasaulį. Pri
verčia jį mąstyti, svajoti, 
mokytis ir kovoti už švie
sesnį gyvenimą, už laisvę ir 
taiką.

Knyga suartina žmones 
bendrai draugystei, bend
ram darbui. Skatina žiūrė
ti į gyvenimą tyromis aki
mis ir matyti jame kas gera 
ir kas kilnu ir visą negero
vių kilmę.

Per knygą žmogus su 
žmogumi dalijasi mokslo ir 
darbo patirtimi, meno gėry
bėmis, gyvenimo džiaugs
mais ir rytojaus dienos rū
pesčiais.
K Žmogų iškelia ne aukšto
jo mokslo diplomai, o mei
lė darbui, meilė knygai.

“Kas yra manyje vertin
giausio, tai dėka knygos,” 
pasakė M. Gorkis.

Moksle ir darbe, liūdesy ir 
poilsio valandomis geriau
sias žmogaus draugas ir pa
tarėjas —- knyga.

pavienių ir ekskursijų, pa
gerbdami rašytojo atmini
mą atlankė šį muziejų, ku
riam vadovauja kruopštus 
ir sumanus mokytojas St. 
Ankevičius, kurio iniciaty
va atidaromi stendai ir kitų 
Paežerių apylinkėje spau
dos draudimo gadynės rašy
tojų—A. Kriščiukaičio-Aiš- 
bės, V. Pietario. O vėliau 
bus atidaryti ir kitų Vilka
viškio rajone gyvenusių ir 
nusipelniusių veikėjų—auš
rininkų, varpininkų, revo- 
liucięnierių ir knygnešių, 
rašytojų, meno ir kultūros 
darbuotojų. Pav., čia gimė 
skulptorius Petras Rimša, 
Jonas Basanavičius, L. Prū- 
seika, V. Kapsukas, G. Ei
dukevičius, Z. Angarietis, 
B. Pranskus - žalionis, poe
tas J. Tysliava, Senas Vin
cas, Salomėja Nėris, Kostas 
Kubilinskas ir daugelis ki
tų.

Klėtelė-muziejus erdvi ir 
šviesi, dviejų aukštų. Ant- 

' rame muziejaus aukšte ruo
šiama senovės laikų vals
tiečių buities, darbo ir gy
venimo naudmenų muzie
jus.

Naujo gyvenimo banga 
visiems į mokslą, ūkinį ir- 
kultūrinį gyvenimą plačiai 
atvėrė vartus, šviesiai nu- 
giedrino jaunųjų jaunystę. 
Lengviau atsiduso ir seni
mas.

Paežerių pažangiame kol
ūkyje žvanga pieniniai žir- 
gai-traktoriai juodžemių ly
gumose. Daugybė kombai
nų ir įvairių sudėtingų ma
šinų dabar lengvina valstie
čių gyvenimą, sutaupo lai
ką, duoda ilgesnį poilsį. Nė-

Skaitytojų balsai
Korespondentų dėmesiui
Esu senas žmogus ir se

nas “Laisvės” skaitytojas. 
Skaitau straipsnius, kris
lus, žinias ir su dideliu dė
mesiu korespondencijas, nes 
jos—tai veidrodis Jungtinių 
Valstijų lietuvių gyveni
mo. Iš korespondencijų mes 
sužinome apie pažangiečių 
veikimą, pasiekimus ir se
nosios kartos retėjimą.

Bet prašyčiau korespon
dentų nerašyti to, kas nėra 
skaitytojams įdomu. Paim
kime ištiestas padėkas 
tiems, kurie lankė ligoje, ar
ba atviruką prisiuntė. Ga
lima padėkoti atviruku, o 
jeigu laikraštyje, tai trum
pai, kuo mažiausiai užimant 
vietos. Taip pat nėra gra
žu, kada tėvai dėkoja Savo 
vaikant per spaudą. Juk tai 
šeimynos reikalas. Užtenka 
to, kad atžymi, jog pager
bimo parengimėlį surengė 
vaikai, giminės ar draugai, 
bet kokia nauda kitų kolo
nijų . skaitytojams iš ilgų 
padėkų ?

Reikia vengti neteisybės, 
nes tatai nedaro korespon
dentui garbės. “Laisvėje” 
iš lapkričio 5 dienos, kores
pondencijoje iš Baltimorės, 
rašoma:

“Išėjo nauji 1966 metų 
automobiliai. Komp a n i j o s 
išleidžia milijonus dolerių 
jų garsinimui, kaip jie gra-| 
žus, greiti, galingi, didesni! 
ir panašiai, bet apie saugu-1 
mą ir apsaugojimą žmonių! 
gyvybės nei žodelio.”

Čia žinomas gyvenimo 
faktas ne vienam tam ko
respondentui, bet visiems • 
kultūriškiems žmonėms. Vi-.

Linksmu ir la įmingi i iMaujij MetŲi!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau

gijos Centro Komitetas sveikiname narius, kuopų valdy
bas ir žurnalo “Šviesos” bendradarbius su Naujais Metais 
ir linkime visiems geros sveikatos ir energijos per visus 
1966 metus. Mes visi džiaugiamės 1965 metų gražiomis 
pastangomis, daug gerų knygų išleidę. Taipgi norime 
pranešti, kad tuoj po švenčių vėl gausime dvi knygas, 
būtent: Leono Prūseikos raštų rinkinį “Publicistika” ir 
Ievos Mizarienės “Jaudinantys Susitikimai”.

Šia proga kviečiame visus narius mokėtis duokles 
pradžioje metų. Taip pat visur ir visada kalbinkime dar 
nepriklausančius įstoti į mūsų ALDLD kultūrinės veiklos 
gretas.

Visada savo veiklos programoje turėkime mintyje 
platinimą ir palaikymą darbininkiškos mūsų spaudos, ir 
visa energija darbuokimės už progresą, laisvę ir 
vią taiką pasaulyje.

pasto-

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINE OPERATORS 
NEEDED

In the following categories:
Grinding ardner, 1209 Bryants,

Centerless blanchard, ,also 
Automatic Screw Machines, 

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

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

Philadelphia 26, Pa. (103-109

ra senų išmaltų kelių. Ke- siems žinoma, kad automo-' 
lygūs/visur Diliai tobulinami, gerinami'liai tiesūs ir 

dulka autobusai ir auto-ka- 
siai. Per kalvas ir klonius 
iš Kauno marių ir Elektrė-1 tų matoma, 
nu neša šviesą kaimui ir 
miestui elektros laidai.

Visame Vilkaviškio ap
skrityje dar kai mes augom, 
nebuvo nė vienos vidurinės 
mokyklos, o dabar jos kiek
viename kolūky. Lietuvoje 
tris kartus daugiau studen
tų negu Anglijoj, Italijoj, 
Olandijoj ar Šveicarijoj pro- 
cionaliai atitinkamam gy
ventojų įkaičiui. Kiekviena
me kolūkyje kultūr-klubas, 
biblioteka, skaitykla, kino 
teatras, sporto aikštelės, sa
viveiklos rateliai, kapelos ir 
t. t.

Bibliotekose nemaža ir jū
sų LLD leidinių, Rojaus Mi- 
zaros knygų, o Vilkaviškio 
rajono bibliotekoje per daug 
metų “Laisvės” laikrašti^ 
pagarbiai skaitomas ir rū
pestingai komplektuojamas.

Čia įsikūrė puikus Kraš- 
m. gruodžio 31 d. gimė įžy-1 to tyros muziejus ir daug ki
musis lietuvių rašytojas ir. tų švietimo ir kultūros įstai- 
visu&rhenės veikėjas Vincas i gų, nežiūrint, kad miestas 

^Kudirka.” 4
Iškilmėse dalyvavo gau- 

✓sus būrys vietinių gyvento
jų, o taip pat daug svečių 
iš Vilniaus, Kauno ir Vilka
viškio. Iškilmes atidariusi 
Vilkaviškio rajono Krašto- 
tyos tarybos pirmininkė G. 
Karalienė plačiai apibūdino 
Vinco Kudirkos visuomeni
nę ir literatūrinę veiklą.

Ta proga apie šio įžymaus 
mūsų tautos sūnaus gyveni
mą savo prisiminimais pa
sidalijo Paežerių pirminin
kas P. Danilevičius, Vinco 
Kudirkos sesers dukra Ur
šulė Akelaitytė, brolio Mo
tiejaus dukra Izabelė Len- 
Autienė ir kiti. Moksleiviai 
ir svečiai naująjį paminklą 
padabino gyvomis gėlėmis.

Iki šiol jau daug žmonių,

Vilkaviškio rajone, Paeže
rių kaime, Vinco Kudirkos 
gimtinėje š. m. VIII 8 dieną 
buvo atidaryta memorialinė 
klėtelė-muziejus ir atideng
tas skulptoriaus V. Pleč- 
kūno iškaltas paminklas su 
įrašu: /‘Šioje sodyboje 1858

neseniai iš pelenų ir karo 
griuvėsių pakilo.

Liūdna prisiminus, kad 
daugelio pirmųjų Lietuvių 
Literatūros Draugijos dar
buotojų jau nebėra. Kitus 
slegia amžiaus našta ir ų 
galvas seniai puošia sidab
rinė šarma.

Tebūnie jų darbai nepa
miršti !

Garbingi žmonės tie, ku
rie paliko mums šviesų at
minimą ir nebaigtą savo gy
venimo estafetę mūsų epo
chai.

Su Naujais 1966 metais 
sveikinu visps, LLD darbuo
tojus — kūrėjus ir narius. 
Visiems geros sėkmės ir as
meninės laimės!

J. šteinys
Kaunas

ALDLD Centro Komitetas:
K. Petrikienė, Pirm.
E. Mizarienė, vicepirm.
J. Grybas, sek r. /
P. Bechis, ižd.
A. Bimba, “Šviesos” red.
P. Buknys

*P. Venta

BEŽDŽIONĖ GERIA 
DAGTINĘ

Atlanta. — Beždžionės 
prižiūrėtojai išmokė ją ger
ti degtinę. Dabar' 10 metų 
beždžionė kiekvieną dieną 
reikalauja išgerti.

Londonas. — Buvęs rusų 
princas F. Jusupovas suti
ko, kad British Broadcast
ing Co. televizijoje demon
struotų “Rasputino nužudy
mą”, kuris įvyko jam daly
vaujant.

Mirus

MAN i
To count linen supply soil 

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

Will train.
Call MR. GREENBERG 

GA. 6-2100
(103-104)

MECHANICAL TRAINEES

Are you looking for a career—not 
just another job?

Do you have a high school education 
or equivalent? Are you mechanical
ly inclined?

Good! We would like to tell you 
how you can become a journeyman 
envelope machine adjuster, with 
steady year round work and good 
pay while learning.

Many Employee benefits, including 
paid vacations, paid holidays, and 
a profit sharing retirement plan.

Apply at the TENSION ENVE
LOPE CORP., Huyler and Wesley 
Street, S. Hackensack, N. J.

(104-6)

HELP WANTED MALE

MAINTENANCE MAN

With Black Seal license.
40 hour week

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

(100-105)

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. PI. 4-6775 

(103-105)

PAINTER

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

line experience required.
Contact MR. WILLA.

CU. 8-5131
(103-105)

MACHINISTS. Tool makers, 
1st class experienced only. Milling 
Machine operators, 1st class only. 
Manual machine experience and set
ups required. Inspector small ma
chine experience. North Phila. 
Mgr. has above immediate openings. 
Good starting rate. Apply 

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

(103-105)

ROOFING & SIDING

ir daromi saugesni. Jų lan-i 
gai didesni, kad plačiau bū-' 

, ui mauuiua, vairavimo ra
tas patobulintas, pagamina
mo s padangos, kurioms 
sprogus automobilis neišeis 
iš kelio, net verstinai įves
ti prisirišimo diržai, dauge
lyje valstijų verstinai turi 
būti įtaisytos pasisukimo 
elektra apšviestos direkci- 
nės rodyklės?\ Yra ir kitų 
pagerinimų. Bet kas gali 
pagerinti neatsargų žmonių 
vairavimą ?

Dėl nelaimių surinkti fak
tai rodo, kad iš priežasties 
automobilių įrengimų de
fektų buvo tik apie 5% ne
laimių, o iš vairuotojų ne
atsargumo—virš 75%. , 

Jeigu korespondentas taip 
žinomais faktais apsilenkia 
su teisybe, tai reikia supras
ti, kad susilpnino pasitikė
jimą ir kitų dalykų apra
šyme.

Martinas Mažiukas

ADOLFO MEKO FILMO 
PREMJERA ČIKAGOJE
Gruodžio 31 d. Čikagoje 

įvyksta iš Sermenikių kilu
sio Adolfo Meko filmo 
“Double Barrel Detective 
Story” premjera. A. Mekas 
pasinaudojo Mark Twaino 
novele. A. š.

PAIEŠKOJIMAI
IEŠKOMI

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

IEŠKOMAS • f '

Sukati gero žmogaus, kuris iš
ėjęs} pensiją“ ir norėtų (gyventi 
priemiestyje. Esu našlė ir gyvenu 
viena, turiu gražią gyvenvietę. Bū
tų gerai, kad turėtų automašiną. 
Dėl daugaiu informacijų, prašau ra
šyti: Mary J., 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. (104-J)

Domininkui Derkinčiui
' v

Buttonwood—Wilkes-Barre, Pa.

Mes, Marijona Obraitienė ir šeima (2212 Mt. 
Vernon St., Philadelphia, Pa.) šioj liūdesio 
valandoj reiškiame širdingą užuojautą jo 
sūnums Stanley ir Raymond ir dukterims 
Mildred ir Eileen. Derkinčio kūnas palaido
tas gruodžio 8 d., Wyoming kapinėse, šalia 

jo žmonos Magdalenos.
Ilsėkis ramiai, . Domininkai, šaltoj Amerikos 
žemėj. Neužmiršime tavęs, kol gyvi būsime.

u

MEXICO, ML

Jau vieneri metai kai mirė mario gyvenimo draugas

Juozapas Pleuplis
Mirė Sausio-January 9, 1965

Liūdnas jo mirties prisiminimas, nesugrąžina jo 
nei ašarų liejimas. Kol aš gyva būsiu, tavęs 
liūdesiu. Tu visuomet mano mintyse ir skaus
mas širdyje. Guli šaltoj žemelėj—ilsėkis, Juoze
li, amžinuose namuose. Mes liekame liūdesyje.

Anne Pleuplienė, žmona
Duktė Adelė Macys ir žentas 
Sūnus Frank Stasiulis ir marti

d

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Annai Bekeraitei-Barnhart
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Tracy B. 

' Barnhart ir sūnui Ralph T. Barnhart, dėdei
John Vaičekauskui ir jo šeimai, tetulei Helenai 
Blinkevich ir jos šeimai (visi Binghamtone). 
Taipgi giminėms, artimiesiems ir draugams.

J. M. Kazlauskai
A. H. Pagiegalai
W. F. Ewanow
U. Šimoliūnienė
O. Wellus

’ J. O. Kereiliai

S. Vežienė
Z. Krasauskai

V. E. Kazėnai
L. Mainionienė
G. E. Slesoraičiai
N. Z. Žydonaitės
P. Juozapaitis
J. Žemaitis
A. J. NaValinskai
T. Bagdonienė
A. Žemaitienė

K. Staniulis
O. Dishis
O. Uogentienč
J. E. Stroliai
K. Vaicekauskiene
H. Blinkevičienė
H. Žukienė
P. Jasilionienė
A. Žolynas
M. Sadauskienė
E. čekanauskienė
M. Lynn
P. Mikolajūnas
J. Vaičekauskas *
J. N. Stroliai
A. Maldaikienė

/HELP WANTED FEMALE
APPLICATORS •

Call between 9 and 5 P. M.

SU. 9-6377

Cornice piece crew needed. 
Experienced only need apply.
Furnish own transportation 

and scaffolding. Apply 
UNIVERSITY HOMES 
Brace & Kresson RdS.

Cherry HiU, N. J.
(104-2)

CARPENTERS
Experienced men 

for concrete form work.
Apply in office

34th & Currie Ave.
Philadelphia, Pa.

(104-6)

MAN
To drive stand-up truck 

to deliver linens.
Call MR. GREENBERG

GA. 6-2100
(103-104)

PAPERSLITTER OPERATOR
Exp. Good opp. to move upward 
with leading growth firm. Desire 
man capable of handling own sett 
ups. All fringe benefits. For im
mediate interview at your conveni
ence. Phone AD. 9-0840. Ask for 
Mr. Griffith. (104-1)

MAN
To operate Crane in steel warehouse.

Minimum 1 yr. exp.
$90 to start with excellent 
opportunity for advancement.

RONALD HERMAN STEEL CO.
437 Chestnut St.

MA. 7-4720

JANITOR
Experienced, full or part time,

with car.
1415 N. Franklin 

0
Call PO. 5-1137

OPPORTUNITY
Wire (Magnet) drawers, Enamelers.
Experienced Valley insulated wire.

Call: 203-879-2662
Wolcott, Conn.

(104-1)

MEAT CUTTER

Experienced. Steady work.

Call

BA. 8-1134

JOURNEYMAN—PLUMBER 
3-4 yrs. apprentice.

Steady work.
Jobbing.

KI. 4-2878
i J104-1)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

WOMAN
to mind children while

Mother works nights.
Room, Board and small salary.

Phone:
NE. 2-0747

HAIRDRESSER
All around operator wanted for 

busy shop in Kensington area.
CATHERINE VITALE

BEAUTY SALON
,u. RE. 9-6798

' (104-1)

CASHIER WANTED

Permanent position. Possible good 
future in cosmetics. Experience not 

necessary, but helpful.
31 Easton Rd., Willow Grove. 

WILLOW GROVE PHARMACY 
(104-3)

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

' LAUNDRY

Shirt pressers. Experienced.

Part or full time.
431 Church Lane, Yeadon, Pa, 

CL. 9-2771 
(103-104)

WOMAN
Wanted to care for School children.

Vicinity of Collegeville.
Local Business people. Live in.

Salary open.
Call collect 215-489-9275.

(103-104)

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

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. Experięnced, 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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LKS B-ves ir “L” suvažiavimas
LKSB-vės Direktorių Taryba šiuo skelbia Bendrovės 

dalininkų (ščrininkų) suvažiavimą 1966 metų vasario, 6 
d., 10:30 ryte, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke, N. Y. Visi dalininkai esate kviečiami da
lyvauti. Gerai būtų, kad kiekvienas dalininkas atsivežtų 
savo serą narystei Įrodyti. Organizacijos-dalininkės pra
šomos išrinkti savo atstovus ir įteikti jiems liudijimus. 
(Jei kurių organizacijų posėdžiai prieš suvažiavimą ne
įvyks, komitetai gali atstovus paskirti.) Kiekvienas dali
ninkas, nežiūrint kelių Šerų savininku yra, turi tik vieną 
balsą.

Po suvažiavimo posėdžių toje pačioje salėje įvyks 
banketas, į kurį kviečiami ir pašaliečiai. Bilietas $3.50.

S. VETCHKIS, sekr. (104-1)

Laiškas iš Lietuvos
Petras Puodis, Philadel

phia, gavo laišką nuo pus
brolio Adomo Navicko, iš 
Perlojos. Jis rašo:

Siunčiu tau, brolau, svei- 
artėjančiais

Naujuosius metus sutin
kant nuoširdžiai sveikinu 
seniausio JAV lietuvių pa
žangaus laikraščio “Lais
vės” redakciją, administra- —...... -
cijos, spaustuvės darbuoto-,i kini m u s su

, nenuilstamus plunksnos ’ metais. Linkiu geros svei- 
bendradarbius, vajininkus, i katos, gerų gyvenime pasi- 
rėmėjus, skaitytojus! An- sekimų.
tanas Vaivutskas.

sek-

jus

i “Laisvės” 
darbuotoj u s

Sveikinu jus ir visus Sveikinu
“Laisvės” skaitytojus Nau- dakcijos darbuotoj u s su 
jųjų Metų proga ir linkiu Naujaisiais Metais. Linkiu 
sveikatos bei ištvermės sun-, daug daug sveikatos, tai
kioje jūsų veikloje. Nors se- Įmes, sėkmės darbe ir asme- 
nąją lietuvių kartą Ameri- niniame gyvenime.
koje vis labiau slegia metų Aš džiaugiuosi gaudama 
našta, bet “Laisvės” taik- naują laikraščio “Laisvės” 
rastis, atrodo, išlieka nekin- numerį, kiekvienu jūsų kū- 
tamai jaunas bei kovingas ■ rybinio darbo pasisekimu, 
ir duoda pakankamai, me-, kiekviena nauja žinute apie 
džiagos, teisingai atspin-' lietubių gyvenimą anapus 
dinčios aktualiuosius p a-; vandenyno. .
saulinius įvykius, o taip pat Į Taikingų Naujųjų 1966 i 
Amerikos lietuvių gyveni- metų, 
mą.

Džiugu, kad lietuviai, ‘ Kaunas 
nors būdami išblaškyti po 
šalies ^platybes, nepamilsta | Sveikinu Aido choro va 
savo tėvų krašto, .dažnai jį (įov Stensler,! dai
tanko ir skleidžia tiesą apie 
jį, o tai šiandien yra itin 
svarbu.

Malonu matyti, kad ne
maža dalis Tarybų Lietuvos 
rašytojų bei kultūros dar
buotojų dažnai talkininkau
ja “Laisvei”. Aš pasižadu, 
irgi talkininkauti ateityje! 
mėgėjiškais savo kūrinėliais 
bei straipsneliais.

Į

J. Subatavičius 
Vilnius.

(Sveikinimas siųstas per tojus, 
R. ir E. Mizarus).

Prašau perduoti 
sveikinimus sesei Ievutei, 

Įjos vaikams, žentams 
Jus ir bendradarbius svei- anūkams. Noriu žinoti, kaip 

; kinu su Naujaisiais Metais, jūsų visų sveikata?
Tegu 1966-ieji visiems Mes kol kas sveiki, su 
mums neša taiką, sveikatą mažais skausmais, kaip se- 
ir džiaugsmą.

Jūsų Stasys Jarušauskas. ninku mažai rasis, kad bū- 
Juodupė, Lietuva tų visas kūno organizmas 

'sveikas. Nu, sakome: svei
ki, dirbame, kiek galime.

Gyvename gerai. Seni 
žmonės aprūpinti pensijo
mis. Perlojoj nuo šių metų Į 
birželio 1 dienos duoda po Į 

i Gerb Sekr. K—te: Linkiu 112 rublių į mėnesį. Visi se- 
Jums ir visiems laisviečiams į niai labai patenkinti, net ir 
.sulaukti laimingai ir ištver- j davatkos meldžiasi už Brež- 
mingai naujuosius 1966 me-! novą, Kosyginą, Mikojaną, 

Į tus. A. Lipčius, Chester, Pa.! kad jiems Dievas duotų 
I sveikata ir ilgą amžių.

Visi žmones gyvena ge- 
žiemos šventėmis. > rai, ne taip, kaip prie caro, j .... , . . . . _ I . . , • • . 1

Sveikinui visą “Laisvės” 
štabą. Linkiu daug laimės 
jūsų darbe ir geros sveika
tos 1966 metais. P. Walan- 
tiene, Philadelphia, Pa.

ir

niai. Tokių metų iš darbi-

Jau galvokite apie 
puikų koncertą

Kovo mėnesio 6 d.,
madienį, įvyks nepaprastai 
gražus ir didelis koncertas. 
Jame dainuos ir mūsų šau
nusis Aido choras. Koncer
tą ruošia Amerikinis Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tas.

Vieta visiems gerai žino
ma: Town Hall, 113 West 
43rd St., Manhattane. Įėji
mas $1 ir $2, pasirenkant. 
Bilietus galima įsigyti iš 
anksto kreipiantis sekamai:

American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
49 East 21st St., Room 405 
(telefonas: OR 4-5058).

Bilietų taipgi turi lietu
viai šio komiteto talkinin
kai.

Visiems, kurie būsite 
Naują Mėty sutikime

Aido choras sveikina vi- 
sus-visas ir linki geriausių 
sėkmių 1966 metais.

Šaunusis banketas lauki
mui Naujųjų Metų įvyksta 
šį penktadienį, gruodžio 31

VIRŠKINTI PADĖS
ULTRAGARSAS* r

Originaliai ultragarsą pa
naudojo grupė Ukrainos 
maisto pramonės moksli
ninkų. Jie pasiūlė ultragar
są panaudoti garni n a n t 
daržovių konservus — piu-

d., Laisves salėje, 102-02 Li- ,re' Ultragarso svyravimai 
berty Avė., Ozone Park, N. labai >yg,ai lr mazals gaba’ 
Y. (Lefferts traukinio Ox- Aliais susmulkina produk- 
ford Ave. stotis).

Pradžia 8-tą vai. vakaro., piurę lengviau įsisavinti, ji
Bus šokiai, dainos, ska- geresnio skonio. Šiam pro- 

nus maistas, įvairūs gėri- cesui buvo panaudoti hid- 
mai ir “saldūs bučkiai”. J rogeneratoriai, mažai besi- 

Visus kviečia Aido Choras j skirią nuo įprastinių.

tus. Tokiu būdu pagamintą

“Motinos” širdis
“Motinos širdis” — taip; 

vadinasi elektrinis' apara-lfį 
tas, kuris supa vaikus. Kad 
verksnys nepajustų apgau
lės, , šis nedidelis lengvas 

' aparatas ne tik supa,' bet irSveikiname visus laisvie 
i C1U S ' -- ’

N. Sadauskaitė Į Būkite SVeiki'^darbuokitės 1 ne’taip, kaip prie Smetonos ! skleidžia garsus (70 dūžių 
Į kaip lig šiol. Vajininkės i režimo. Klumpės išnvko, se- !Per sekundę), ^ primenan- 
Amilija Žemaitiene ir J. K.'račka išnyko, rūbus dėvi šil-|rius širdies mušimą. Moti- 

■ Navalinskienė, Binghamton, | tus, gerus. Sakarinas išny-|nos širdis’ pakraunama, 
, Y. ‘ .ko, cukru valgo visi gerai. Įjungus į elektros^ tinklą

-------- j Hitlerininku ir !...... ..... 
Mieli laisviečiai! Sveiki-1 ninku raudos Amerikoje ne

nininkus ir choro dainų. 
klausytojus su 1966 metais!* 
Linkiu geros sveikatos, sau- .

smetoni- Per 19 sekundžių. Po to ji 
labai kruopščiai visą valan-

. ........ . ..... ........ __ ........... name su naujaisiais 1966 (pasieks tikslo. Jie pridarė jsuPa va^ą. Ši apgaulin- 
lėto džiaugsmo ir laimingos I metais. Viso gero! R. ir E. labai daug skriaudos tiek Į Sa v motinos šiidis išgelbės
ateities taikoje ii\ draugys- i Merkiai, Philadelphia, Pa. 
tėję. Į

Su pagarba '
Kazys Dzevečka ’ hamton,. N.

IflUcll 01X1 IClUUUD Cit, IX I v . . .

•visai Lietuvai, tiek kaimy-: mažųjų verksnių mamas 
nams ir dar mano ir labai nuo varginančio darbo

SEZONINIS SVEIKINIMAS
Sveikiname savo gimines ir draugus, gyvenan- 

čius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taipgi 
draugus, ir pažįstamus, “Laisvės’’ skaitytojus ir gĮ 
rėmėjus, vajininkus ir bendradarbius, gyvenan- ® 
čius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, ir visus ge
ros širdies žmones, kurie blaivai žiūri į apšvietą, 
progresą ir taikų gyvenimą, ir visą “Laisvės” 
personalą

SU NAUJAISIAIS 1966 METAIS!
Linkime sėkmės darbe, laimės asmeniniame gy

venime, geros sveikatos, ilgo gyvenimo ir 
ryžtingo darbo už taiką pasauliui!

'S

G

Sveika miela ir brangi 
“Laisve”

Sveikinu su Naujais 
metais

J. Vaicekauskas, iš Bing- nOri. kad vėl grįžtų jiemsisupimo.
1 T" -w T“ • 1 • • _ _ _ a

I ;

skaitytojus su j ]<as nenori praeities negeroj
. Y., sveikina vi- į seni laikai. Jau nas mus nie- i 

j sus “Laisvės” !
I Naujaisiais Metais.

NT . . A, . . Linkime kero pasisekimo,Naujuju Metu proga svei-1, . , , 1 , .. *- .-L , .. j tvirtos sveikatos ateanan-
L. Bag-

• valstybės nesusipratimus
Naujų metų proga sveiki- į rištų pasitarimų keliu, 

nu laikraštį “Laisvę”, visą• 
jos kolektyvą, rėmėjus ir' 
skaitytojus.

Linkėdamas, kad šie me
tai atneštų datur darbo vai
sių kovai už taiką ir laisvę 
dėl visų tautų.

Linkiu j u m s. brangūs 
draugužiai, dar daug metų 
budėti taikos sargyboj kaip 
tarpe draugų, taip tarpe 
tautų.

Viso geriausio, draugai
Dzūkelis

S. Paulo, 16-12 1965.
Nuoširdžiai sveikinu jus 

su Naujaisiais 1966 Metais 
ir linkiu geriausios sėkmės 
gyvenime, puikios sveikatos 
ir naudingos visuomeninės 
veiklos progresyvių lietuvių 
JAV tarpe!

Perduokite mano geriau- 
s i u s linkėjimus visam 
“Laisvės” kolektyvui, vi
siems progresyviams lietu
viams JAV.

Juozas Slėnys, 
sav. kompozitorius

kinu visus “Laisves” skaity- .. . . •! . . . ... J ciais 1966 metais.
t V-'' donas> Pittsfield, Mass.Trokštu, kad 1966 metai bu- _____’
tų.taikos metai, kad pasi- gveikinu vjsus |aigviečiug

j baigtų karas Vietname, kad j gu nauįais Iaimingais me.
tais! D r a u g i š k a i . Si F.
Smith, Los Angeles, Calif.

Noris susirašyti 
su Lietuva

Labai norėčiau i
I Sveikinu visą “Laisvės” 

su kuom i personalą su naujais me-
nors susirašyti Lietuvoje, o tais. Daug sėkmės visiems, 
giminių neturiu. Mano dvi K. Račiūnas, Elizabeth, N.J.

i seserys žuvo Pirmojo pa
saulinio karo metu, motina 
vėliau mirė.

Aš paeinu nuo Šiaulių, esu 
Stanislovas Raman o s k is. 
1907 metais, būdamas tik 
17-kos metų amžiaus, pali
kau Šiaulius, tą gražų Raiz
gų ežerą, iš kurio prasideda 
Dubysos upė, ir išvykau į 
Ameriką. Mano adresas 
toks:

Stanley Raymond, 
4209 Potter St'. 
Baltimore, Md. 21229

Sveikinu visą “Laisvės” 
štabą su naujaisiais 1966 
m., nuo širdies linkiu vi
siems “L.” darbuotojams 
ceros sveikatos ir sėkmės. 
M. Uždavinis, Norwood, 
Mass.

pergyvento laiko. Visiems 
gerai kaip dabar yra. Kuo

KURDŲ KOVA DAVĖ
LAIMĖJIMŲ

Bagdadas. — Per keleris
toliau, tuo geriau visuome- metus kurdų tautos žmonės 

■ kovojo už tautinę laisvę. Jie 
personalinę reikalavo autonomijos. Irą- 

.. ......... .. ko valdžia nuslopinimui 
žemes ansidirbimui, gyvenu kurdų buvo pasiuntuti_.45,- 
tik su žmona, vaikai dirba j 900^ armiją, bet nelaimėjo. 
kožnas sau, darbu aprūpin
ti, visi gyvena gerai. 

Pas mus anksti*
užsnigo, ilga žiema bus. 

Su pagarba,
Adomas

nei gyventi.
Aš gaunu 

pensiją, 25 rublius, 50 arų ko valdžia nuslopin i m ui

Dabar Irako valdžia suti
ko pataisyti šalies konstitu- 

atšalo ciią priimti kurdų tautos 
’ į reikalavimus.'

LINKĖJIMAI SU NAUJAIS 
1966-AISIAIS METAIS

i šiais Naujais Metais
! 65 metų amžiaus mirė artis- 'Linkiu viso gero, 
te Consuelo Frowerton, ku-' O ypač kad niekad 
ri savais laikais
“Ziegfeld Follies” grupėje

New Yprkas. — Sulaukus ' gu

New Yorkas. — Kardino
las Spellmanas išvyko į Viet? 
namą laiminti JAV karei* 
vius.

dalyvavo ! Nebūt niekur karo.
Bet kad tokia laimę 
Atsiekti, turėti, 
Tai reikia visiems gi 
Sukrusti, budėti.

Kovoti už taiką, 
Katras kiek tik galim, 
Ir neabejoti, 
Kad

Nuoširdi padėka
i .

Norime per “Laisvę” iš- 
1 reikšti nuoširdžiausią padė
ką mūsų draugams, pažįsta
miems ir prieteliams, kurie 
suteikė mums užuojau t ą 
Onai7 Baltrušaitienei mirus, 
lankė ją šermeninėje ir pa
lydėjo į kapines. Tokia 
užuojauta sustiprino mus 
mūsų didelio liūdesio valan-

Seserys:
Marijona Kazlauskienė ir 
Ona Wellus

Binghamton, N. Y.

Holden, Mass.
Sveikinu sti naujais 1966 metais visas gimi
nes, pažįstamus ir draugus Lietuvoje ir 
Amerikoje^ 'taipgi 7 “Laisvės” štabą, visus 
skaitytojus, linkėdamas'.‘tvirtos sveikatos, 
laimės ir taikos’ visame pasaulyje — kad

1 • pranyktų; karai. . *

— P. ŠIUŠĄS

rb

f Naujųjų 1966 Metų proga
lį Sveikinu visus pažangiuosius Brolius-Lietuvius,
3d nežiūrint kuriame pasaulio kampe jie fty 

begyventų, ir savo gimines ir draugus.
Linkiu visiems geriausios sveikatos, laimės 

ir geriausių sėkmių. }&
w Lai šie 1966 metai atneša pasauliuiLai šie 1966 metai atneša pasauliui 

Pastovią Taiką.
MOTIEJUS KLIMAS

Albany, N. Y. —Bus pa
kelta automobilių nelaimių 
apdrauda, kaip žmonių, taip 
ir nuosavybės. Numatoma, 
kad pakels 6 procentais.

New Yorkas. — Sulaukęs 
77 metų amžinius mirė ope
rų dainininkas Tito Scipa.

Su liūdesio gaida
Buvusi maspethietė, 

bar gyvenanti Miami, Fla., 
Mary šmagorienė, greta 
sveikinimo laisviečiams, ra- v so:

“Labai, labai gaila, kad 
mes netekome Rožės Lau
kaitienės. Ji buvo man taip 
artima! Maspethas nebebus 
dabar tokiu patim be jos.”

da-

Linkime sėkmės v i sam 
“Laisvės” personalui atei
nančiais metais ir kad pa
saulyje taika būtų. Drau
giškai, V. ir B. Sutkai, San 
Francisco, Calif.

Sveikiname visus “Lais
vės” .darbuotojus, skaityto
jus, vajininkus ir rėmėjus. 
Lai būna taikingi 1966 me
tai. A. ir L. Bekešiai, Ro
chester, N. Y.

Linkiu, kad nauji metai 
būtų geresni, laimingesni 
visai žmonijai. Už didesnį 
veikimą, pasiaukojimą pa
žangos judėjimui. Povilas 
Beeis, Great Neck, N. Y.

PAVYKO SPALVINIS 
“NUTCRACKER”

' New Yorkas. —Calumbia 
Broadcasting Co., per tele
viziją, rodė Bavarijoje pa
gamintą “The Nutcracker” 
baletą su vaidinimais. Jis 
pagamintas pritaikant Pet
ro Čaikovskio muzikai. , La
bai gražiai išėjo, ypatingai 
spalvinės scenos.

kovą vest turim.
Juk Vietname karas,
Jau liejasi kraujas,
Kur brangūs jaunuoliai 
Kamuojasi, kaujas.

Baisu, kad šits karas 
Platyn nesi plėstų 
Tr visas pasaulis
Krauju nepaplūstų.

Tad reikia dabar jau 
Išvien visiems stoti, 
Kad greitai galėtum 
Jam kelią pastoti, 

reikia, kad karas

Dar kartą visiems širdin
gai ačiū

V. Baltrušaitis, vyras
Arthur William
Baltrušaitis, sūnus

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos svarbus susirin
kimas jvyks trečiadieni, sausio 5 
d., 7:30 vai. vak., “Laisvės’ salėje, 
102-02 Liberty Avė. Kviečiame vi
sus kuopos narius dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turėsime išrinkti 
valdybą sekantiems metams, ir gir
dėsite raportą iš viso pereitų me
tų valdybos veikimo.

Duokles mokėkite su pradžia me- 
I tų. Valdyba. (104-1)

Laimingų Naujų Metų
%

•h

9,

a

i

Jurgis Stasiukaitis, iš 
Cliffside, N. J., sveikina 
“Laisvės” personalą ir visus 
skaitytojus su Naujaisiais 
Metais.

MOKSLININKAI
Paryžius. — Prancūzijos 

mokslininkai daro apžvalgą 
kiek kur veikia tyrimo sri
tyje mokslininkų. Jų davi
niais Tarybų Sąjungoje vei
kia nuo 416,000 iki 487,000, 
Jungtinėse Valstij o s e — 
436,000, Vakarų Eurapoje 
—138,000.

.Tuk
Būtų likviduotas
Tr kad ji išspręstų
Ne ginklas, bet protas.

Jonas Juška

Felix Janulevičius

Prisiminimas
Sukako 12 metų

Sausio 1-oji liūdnai
beprimena mūsų didįjį nuo
stolį. 1954 metų sausio 1 
d. netekome jauno, mylimo 
sūnaus ir brolio.

FELIX JANULEVIČIUS
Jį iš darbo pasiėmė mirtis.
Mary Janulevičienė, motina

John ir Peter, broliai
Ann, sesuo

>. Maspeth, N. Y.

te-

g
i

Lietuvių Socialis Klubas sveikina visus 
narius ir gerus prietelius, kurie gyvenate 
Miamyje ir kituose miestuose, su 1966 me
tais. Linkime jums geriausios sveikatos, lai

mės ir taikos pasaulyje.

LSK salėje vyksta, pietūs kiekvieną sekma
dienį 1 valandą. Baras aptarnauja įvairiais 
gėrimais, šokiams yra muzika. Įvyksta ir 

gražių lietuviškų dainų programos.

Svečiai ir Vietiniai Kviečiami Atsilankyti.

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS

2610 N. W. 119th STREET, MIAMI, FLORIDA
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