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KRISLAI Apsiginklavimo įkarštis ir
, Dar apie 20 dienų !
Chicagos konferencija 
Kelias atdaras ir aiškus 
Ką gi mano patys kareiviai? 
Alabama—tamsybės kampelis 
Tai palikite savo dievui... 
Kokia didelė šlovė!

— Rašo A. Bimba —

. “Laisvės” vajus tęsis iki šio 
mėnesio 20 dienos. Džiugu, 

*‘kad. kaip matysite iš Admi
nistracijos pranešimo, jau gra
žiai pasidarbuota. Bet dar tu
rime beveik dvidešimt darby- 
metės dienų. Visi skaitytojai, 
visi I aisviečiai raginami dar 
padirbėti. ♦

Jau matėte pranešimą apie 
“Laisvės” dalininkų suvažia-: 

• vimą. Jam irgi gerai ruoš
kimės. žiūrėkime, kad jis 

: būtu skaitlingas dalyviais ir
kad į jį suplauktų daug gra
žių sveikinimų.

neišmintingi planai
Berkeley, Calif.—Dr. Eu- eitų taip, kaip eina gatvės 

; gene P. Wigner, varde A to- tarpe tų upių. Sako, kad tu- 
; mic Energy Commission pa-, i. J* .c _ 
! siūlė planą, kaip “išgelbėti 1,500,000
JAV gyventojus nuo msit 
atominių atakų”. Tuos plo
nus paruošė Oak Ridge Na
tional laboratorijoje. Ijr. 
Wigner nepaprasta asmeny-; 
be, 1963 metais jis gavo No-L x 1C11T /V/11-u . , P v. . !kad musu salyie tūkstančiai

nelių įrengimas įtalpinimui 
* žmonių atsieitu 

apie pusantro bilijono dole
riu.

“Pamiršo” taikos 
reikalus

Plano siūlytojai pamiršo,

h

?

r

į

“L-vės” vajus ir suvažiavimas | Sako, kad šimtai tūkstančių
Vajus gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų, atnauji-! 

nimui išsibaigusių prenumeratų ir sukėlimui $5.000 fon
do 1966 metams biudžeto sustiprinimui prailgintas. Va
jus turėjo baigtis su 1965 m. gruodžio 31 d. Bet keletas 
iš vajininkų pasiskundė, kad jie negalėsią suspėti pirm dijas, iš Hanojaus, paskel- 
naujų metų, aplankyti visus skaitytojus, kurių yra išsi- bg: “Keli šimtai'tūkstančiu

kiny kariaus Vietname
Tokio. — Gruodžio 28 

diena Šiaurės Vietnamo va

belio dovaną, dirba Prince
ton universitete.

Planas buvo paruoštas 
su Civil Defense viršinin
kais, nes jie mano, kad se
nos slėptuvės (“shelters”), 
karui kilus, nepasitarnautų 
žmonių apsaugojimui.

Dr. Wigner nori Įpiršti 
savo planą, kurio įgyvendi
nto a s pareikalautu $38,- 
000,000,000. Jis pasako-

■ kad “civilinių apsaugai

Vietname dar nėra Kinijos 
molitarinių jėgų, apart 11,- 
000 technikinių specialistų, 
patyrusių darbininkų ir ne
didelio skaičiaus militariniųbaigusios prenumeratos. Jie prašė vajų prailginti.

Antra priežastis vajaus pailginimui, tai, kad admi- 
i nistracijai gale metų susideda daug darbo. Reikia pa
ruošti kontesto raportą, o paskutiniai vajaus rezultatai 
visada suplaukia gerokai po naujų metų, na, ir kontesto 
pasėkų paskelbimas nusitęsia iki vidurio sausio mėnesio.

O trečia priežastis, tai atlikimas įstaigos metinio fi
nansų raporto suvažiavimui ir valdžiai.

Mūsų knygvedė Lillian Kavaliauskaitė minėtų ra
portų paruošimui labai intensyviai dirba jau nuo vidurio 
1965 m. gruodžio mėnesio, kad į laiką jį prirengtų.

Taigi, dėl minėtų priežasčių, “L.” Bendrovės Direk
torių Taryba vajų prailgino iki 1966 m. sausio 20-tos 
dienos.

Prašome vajininkus isitėmyti pakaitą vajaus baigi
mui ir vėlesnius savo darbo vajaus rezultatus prisiųsti ga:lbą Vietnamui apsiginti

• Roma. — Italijos Užsie
nio ministras A mitoni Fan- 

įkė siekdamas

kinų jaunuolių, jų tarpe ir 
armijos vyrų, jau stoja sa
vanoriais kovoti petis petin 
su vietnamiečiais prie š 
Jungtinių Valstijų agreso- fani, kuris
rius”. Kaip jie greitai taikos Vietname., pasitrau- 

' vyks į Vietnamą, tai radijas kė iš pareigų.
nepasako. Yra žinoma, kadį 
Kinijos savanoriai kovojo 
Šiaurės Korėjoje ir apgynė 
liaudies respubliką. Kinijos 
dienraštis “Nhan Dan”, tar
pe kitko, rašo: • -

Kinijos 650,000,000 žmo
nių suteiks visapusišką pa-

M!

profesorių, mokslin inkų, 
daktarų ir religinių veikė
jų su milijonais paprastų 
žmonių reikalauja uždraus
ti atominius ginklus, reika
lauja taikos, už kurią pasi
sako ir popiežius.

Dr. Wigneris, piršdamas 
planą, be pamato darė prie
kaištus Tarybų Sąjungai, 
kuri būk siekia “iš pasalų 
užpulti JAV”. Visas svietas 
žino, kad Tarybų Sąjunga 
nuolatos siūlo uždrausti 
atominius ginklus, panai
kinti juos ir eiti prie visiš
ko nusiginklavimo.

Jeigu Vakarai priimtų 
TSRS planą, tai ne tik ne
būtų reikalo ruošti išgalvo
tas slėptuves, bet būtų nu
imta apsiginklavimo sunki 
našta nuo žmonių, o kartu 
ir nuo Jungtinių Valstijų. 
Dabar JAV apsiginklavimui 

prašyti tai- vadino “Protectopolis”, tai išleidžia daug didesnę dalį 
požeminiai tuneliai’ tarpe valstybinių pajamų, 
Hudsono ir East upių, kurie 1 kitiems reikalams.

Ateinantį šeštadienį (sausio 
8 d.) Chicagoje įvyks konfe
rencija kovai su nacizmu. Pa- 
linkėkime geriausios sėkmės.

Prietšnaciniame judėjime
Jfuikų ir didelį vaidmenį ^vai-! civilinių apsaugai ne- 
dina ‘ mūsų draugai lietusiai turi būti gailėta pinigų”. Jis 
chicagiečiai. Ypač energingai ir jo sėbrai jau net susitarė 
darbuojasi prof. Kubilius, Nel- su 3U Holmes & NarverCo., 
"/Xi™f konferencijos nu- į ĮX>-

tarimų, 
pravesti

“L.” Administracijai tuojau po sausio 20 dienos š. m. Puo JAV imperialistų... Ki- 
“Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks nijos vyriausybė, Komunis- 

1966 m. vasario 6-tą dieną, Laisvės salėje, 102-02 Liberty [tų partija ir liaudis visados 
Avė., Ozone Park, N. Y., 10 vai. ryto.

Pasidarbuokime gražiai vajaus užbaigai jau paskuti
nėmis dienomis ir ruoškimės “L.” Bendrovės dalininkų 
suvažiavimui.

Laisvės” Administracija

Labai

Pasižadėkime juosi žeminių slėptuvių parneši- 
gyvenime. i mą.

Jie sako, kad naujos 
slėptuvės turėtų būti visose 

o

norėtųsi mūsų prezi 
pasveikinti už “ieškoji 

ikos” Vietname. Beveik ' Jungtinėse ValsŪ j o s e,
v?" ypatingai didmiesčiuose. Jie 

pateikė pavyzdį New Yorko 
id&vė net j Vatika- miestui slėptuvių, kurj pa-

“LAISVĖS” VAJUS

Tarybų Są-Maskva.
jungos delegacija, priešaky
je su įžymiu veikėju Alek
sandru Šelepinu, išvyko į 
Šiaurės Vietnamą.,Nors de
legacijos- tikslas nepaskelb
tas,-*bet, suprantama, kad 
TSRS rūpinasi karo užbai
gimu, arba sutvirtinimu 
Vietnamo gynybos.

Paryžius. — Iš spaudos 
pranešimų matosi, kad so
cialistinės valstybės veikia 
karo baigimui Vietname. 
Jugoslavijos prezidentas Ti
to pasiūlė JAV arhbasado-

#visi aukštieji i 
leisti darban. Vėliausias į dip
lomatinę šeimą rekrutas Gold- 
bergas nusi 
na pas popiežių "] 

'Jcos baigimui konflikto.”
Betgi kaip tik tomis pačio- 

* mis dienomis pranešama, kad 
ži*A“vardan tos taikos” ponas 
J prezidentas dar pasiuntė į 

Vietnamą 25,000 ginkluotų

Kur logika? Kur nuoširdu- 
’mas? Argi ne pateisinami tie, 
kurie savo, kad po priedanga 
taikos/ mūsų prezidentas ple
čia khrą?

Tuo tarpu taikai Vietname 
'pasiekti formulė aiški, trumpa 
ir paprasta: Ženevos 1954 me
tų sutartis!

Kodėl ji nebuvo įvykdyta? 
Kodėl apie ją nenorima nė 
kalbėti ?

Be šios, sutarties įvykdymo 
taikos Vietname nebus. Dip
lomatų misijos anksčiau ar vė
liau turės baigtis įvykdymu 
tbs sutarties. Visos svetimos 
jėgos ir militarinės bazės tu
rės išsikraustyti. Vietnamo 

^žmonės patys turės išspręsti 
savo likimą.

Dažnai per radiją bei te
leviziją paduodami pasikalbė
jimai su mūsų karin inkais 
Vietname.

Bet argi jie gali kalbėti 
prieš vyriausybės politiką ? 
Kas su jais atsitiktų, jeigu jie 
"užprotestuotų prieš tą politi
ką ?

Gerą pavyzdį davė šiomis 
dienomis pasielgimas su leite
nantu Henry Howe. Už tai, 
kad jis dalyvavo vienoje tai
kos demonstraci joje, gavo 
dvejų metų kalėjimą ir ne
garbingą paleidimą iš armijos.

Ta ręūsų Alabamos valstija 
yra gap pats tamsiausias šio 

*nlatauš krašto kampelis. Ar 
tinote, ka^ ten veikia įstaty- 
mas, kuris nepripažįsta mo- 

f terš lygjateise piliete? Pav., ( 
.Alabamoje moterys neįleidžia
mos į “džiūrę.” Prisiekusiųjų 
teisėjų teismą gali sudaryti 
tiktai vyrai.

Gėda, nežmoniška? Taip.
(Tąsa 5-me pusi.)

M

negu

JAV ieško taikos, ar 
tai tik diplomatija?

_ Washingtonas. — Pasta
ruoju metu pietryčių Azijos 
klausimu įvyko keli svarbūs 
pasisukimai: Šiaurės Viet
namas pareiškė, kad šimtai 
tūkstančių kiniečių savano
rių stos karan prieš JAV jė
gas. Tarybų Sąjunga pasiun
tė delegaciją j Šiaurės Viet
namą. Popiežius vėl pakar
tojo raginimą, kad aras 
būtų baigtas.
Valstijos pra d ė^j o didelį 
“taikos ofensyvą”.

Arth u r a s Goldbergas, 
JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose, išvyko tartis 
su popiežium. Jis buvo Itali
joje ir tarėsi su prezidentu 
Saragati, ir vyks į Prancū
ziją tartis su jos prezidentu 
De Gaulle.

Kitas JAV cjiplomatas W. 
Averell Harrimanas tarėsi 
su Lenkijos vyriausybe ir 
buvo Jugoslavijoje.

JAV ambasadoriai veikia 
visoje eilėje šalių. J.V. atsto
vas tarėsi su Tarybų Sąjun
gos valdžios žmonėmis. At* 
eina atsiliepimų už karo 
oaigimą iš Kanados, Indi
jos, Vengrijos ir eilės kitų 
šalių. Jungtiniu Valstijų vi
ceprezidentas H. Humphrey 
ilgai lankėsi Pietų Vietna
me.

ngtinės

šiaurės Vietnamo 
atsiliepimai

Šiaurės Vietnamo prezi
dentas Ho Chi Minh padė-

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d 

KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS:C

kojo popiežiui už jo pastan-i 
gas baigti karą, bet sakė, 
kad “Jungtinės Valstijos 
nenori taikos”. Jis kaltino 
JAV už naikinimą civilinių 
žmonių.

Pasitinkant Naujuosius 
Metus, Š. Vietnamo dienraš
tis “Hoc Tap” rašė, kad 
nepaisant, kiek JAV metė 
jėgų, jos 1965 metais karo 
nelaimėjo. Jis rašė, kad 
virš 150,000 Pietų Vietnamo 
valdžios karininkų ir karei
vių 1965 metais perėjo į 
liaudieččių pusę, ir nepai
sant kiek JAV jėgų atga
bentų į pietryčių Aziją, jos 
karo negalės laimėti prieš 
sukilusią liaudį.

James Reston, “The N. Y. 
Timeso” kolum 
“Didesnę pusę /Pietų Viet
namo teritorij 
troliuoja liaudfečiai. Visoje 
Azijoje auga žmonių pasi
piktinimas prieš JAV inter
venciją. Protingiausia būtų 
JAV diplomatija, tai baigti 
karą Vietname.

stas, rašė:

pilnai kon-

MELDĖSI Už Taiką
>. —Penkios krikš- 

čio >s sąjungos nuspren
dė Naujųjų Metų sukakties 
proga melstis už taiką. Ka
talikai meldėsi Roman Ca
tholic Holy Name katedro
je.

Brooklyn, N. Y., vajininkai................ . ................
Connecticut vajininkti ........................................
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.........................
NewJersey valstijos vajininkai .................... .......
So. Boston, Mass................................................   • • •
.1. Jaskevičius,, Worcester, Mass.............................
George Shimaitis, Brockton, Mass....... ................
S. F. Smith, Los Angeles, Calif..............................
Philadelphijos vajininkai .....................................
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. ...

Punktai
9048
7747
4776
4036
3812
3660
32121
3136
3088
2904

buvo artimais draugais 
Vietnamo žmonėms. Jie ir 
dabar neapleis Vietnamo 
liaudies nelaimėje, kada ji 
kovoja už savo šalies laisvę,! riui Allenui, kad JAV per- 
nepaliks bėdoje vietnamie-į trauktų Šiaurės Vietnamo 
čius 
valstybės”;

Washingtonas. — Jungti- 
n i ų VaIstijų militariniai 
žmonės ir' vyriausybė 
nekreipia dėmesio į Kinijos 
pareiškimą,’! nes jau per 
daugelį mėnesių ji ketina 
ateiti Vietnamui į pagalbą, 
gi militarinės pagalbos dar 
nesimato. Jungtinių Valsti
jų militariniai specialistai ir 
žvalgyba sako, kad Šiaurės I tęstis apie 3(hmetų.

ir kitos socialistinės ' bombardavimą visai savai
mei. Tą pat siūlo ir Vengri
jos Užsienio ministras Ja
nos Petei’.

Washingtonas.
New York Timeso” kolum- 
nistas James Reston rašo, 
kad dabar prieš prezidentą 
Johnsoną yra du pasirinki
mai: arba tuojau baigti ka
rą Vietname, arba, jis išsi
plės į sunku* karą, kuris gali

ne-^ “The

i

JAV yra stoka ! Per Ispaniją skrido

J. Stanienė, Baltimore, Md. 2056 
M. Valilionienė, Miami, Fla. 2344 
Great Neck—Huntington, N. Y. 1740 
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 1548 
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass.
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
LLD 20 kuopos Moterų skyrius, 

Binghamton, N. Y.....
Rochester, N. Y...........................
Mildred Friberg, Chicago, Ill. 
Kanadiečiai ................................
Scranton, Pa............................. .

M. Žiedelis. Nashua, N. H.........
L. Tilwick, Easton, Pa. ............
B. Sutkus, V. Taraškiene, 

San Francisco, Calif.. .
Naravas, Shenandoah, Pa. 
Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
Žcbrys, Cleveland, Ohio

' J. ir M. Alvinai Yucaipa, Calif. 
9621 Vera Smalstis, Detroit*, Mich. 
864 M. Aranuk, Detroit, Mich..........
830 C. K. Urban, Hudson, Mass. 
802 j 
788 I

K.
O... 1344

980 G.

lakūnų
New Yorkas. — Didelių 

aviacijos linijų viršininkai 
sako, kad jau dabar yra sto
ka lakūnų, o vėliau bus dar 
didesnė.

Trans World Airlines vir
šininkai sako, kad jų kom
panijai 1966 m. reikalinga 

192 dar 725 lakūnai. Eastern 
iso Airways Co. reikia virš 400. 
‘■° Kitoms kompanijoms dar 

: apie 900.

480
480

420
400
392 
340V 
252'

120

DĖMESIO! Oficialiai vajus turėjo baigtis gruo- algas, bet jų išsilavinimas 
džio 31 d., 1965 m., bet kadangi labai daug- dar vajininkų ir atsakomingumas yra, di- 
prislhnčia laiškų, tai “Laisvės” B-vės direktoriai uuitarė delis. Dabar po dveiu metu

auig’ dar vain 
direktoriai piutarė 

pratdsti vajų iki SAUSIO 20 d. Prašome vajininkų 
isitėmyti datą.

Connecticut valstijos vajininkai gerai darbuojasi. Po 
vieną naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė L. Že
maitienė, Hartford, ir J. J. Mockaitis, Bridgeport, J. 
Ambrose, New Britain. Atnaujinimų prisiuntė: O. Šil- 
kienė, Rocky Hill; J. Ynamaitis, Waterbury; J. Patkus, 
New Haven; M. Svinkūnienė, Waterbury ir W. J. Dūda, 
Woodbury.

Iš Philadelphijos R. Merkis prisiuntė dvi naujas pre
numeratas ir atnaujinimų, P. Walantiene—vieną naują 
ir atnaujinimų.

S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence ir Lowell, 
pakilo punktais su pagalba Kazlauskienės ir Na-

delegatų į Kubą
i Madridas. —Gruodžio 29 
dieną iš Madrido du pilni 
lėktuvai delegatų išskrido į 
Kubą dalyvauti Trijų konti
nentų konferencijoje. Dele
gatai buvo iš Afrikos, Azi
jos ir Lotynu Amerikos ša
lių.

Kodėl delegatai iš Lotynų 
Amerikos skrido per Mad
ridą? Todėl, kad daugelio 
Lotynų Amerikos šalių val- 

Lakūnai gauna nemažas Į džios neleido delegatų tie
siai į Kubą.

Iš Ispanijos jokių vizų ar 
kitokių reguliacijų nereikia. 
Tarp Madrido ir Havanos 
nuolatos skrajoja abiejų ša
lių keleiviniai lėktuvai.v

delis. Dabar po dvejų metų 
skrajojimo lakūnų alga yra 
$975 per mėnesį, o po pen- 
kerių metų—$1,400. Išėję į 
pensiją jie gauna $20,000 
per metus.

}

New Yorkas. — Sulaukęs 
83 metų amžiaus mirė peda
gogas profesorius Lynn 
Thorndike.

Ma 
vick?į iš Haverhillio. Penkauskas prisiuntė naują ’prenu- 
mer. ir atnaujinimų, o J. Blažonis—atnaujinimų.

Miami,x Fla., Margaret Valilionienė prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Naują prenumerata ir atnaujinimu prisiuntė Scran- 
tonietis. J : "Vq

Vajininkai, kurie pakilo penktais su atnaujinimais 
yra: Geo. Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J. ir į pagalbą 
vajininkams atėjo A. Staniulis, Hampton, N. J.; Mary

(Tę&nys 6 pusi.)

JAV PALENGVINO 
IŠVAŽIAVIMĄ

Wash ig tonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas dakta r a m s, 
mokslininkams ir kitiems 
asmenims neduodavo pas- 
portų išvykimui į Kiniją, 
Kubą, Albaniją, Šiaurės Ko-
— • • • YT? 1______ _

Dabar, po 13-kos rneįų 
draudimo, jau duos dakta
rams ir mokslininkams lei
dimus.

TRANSPORTO LAIVAI 
IR INŽINIERIAI

Washingtonas. — Karui 
einant Vietname, Jungtinių 
Valstijų valdžia reikmenų 
gabenimui paėmė ,70 laivų 
iš rezervo, o greitoje ateity
je dar paims 75 laivus. Bet rėją ir šiaurės Vietnamą, 
stokoja patyrusių kapitonų 
ir inžinierių.

Batavia, N. Y. — New 
York Central kompanijos 
traukinys su 170 keleivių iš
ėjo iš bėgių. Nelaimės metu 
buvo sužeista virš 20 žmo
nių.
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Naujasis Niujorko majoras
KAI SKAITYTOJAI ŠIUOS žodžius skaitys,. Niu- 

jorko miesto majoro kėdėje jau sėdės John V. Lindsay, 
naujas majoras, lapkričio 2 dieną išrinktas.

Niujorko miesto majoras neturi tiek galios, miesto 
valdymo atžvilgiu, kaip, sakysime, turi valstijos guberna
torius, bei šalies prezidentas, bet vis tik daug kas pri- 

įso nuo to, kas sėdi majoro krėsle.
iujorko miesto savivaldybė dažnai suvaržoma Niu

jorko valstijos gubernatoriaus ir seimelio, be to, v aisti j i- 
nių teismų. Kiek tai liečia patį Niujorko miestą, jo savi
valdos valdžią sudaro šitie organai: Miesto taryba, 
Board of Estimate ir miesto majoras.

Board of Estimate nėra lengva net į lietuvių kalbą 
išversti—bene bus Sąmatų Taryba. Ją sudaro apskričių 
prezidentai, Miesto Tarybos pirmininkas ir pats majo
ras. (Turime suprasti, kad “Didįjį Niujorką”, kaip jį. tū
li vadina, sudaro penkios apskritys, penkios miesto da
lys: Manhattanas-New York, Brooklynas-Kings, Queens, 
Bronx ir Richmond arba Staten Island. Kiekviena jų tu
ri savo prezidentus, renkamus kartu su miesto majęru 
ketveriems metams. Ir visi penki įeina į Board of Esti
mate. Board of Estimate yra it ministru kabinetas.

' — o —
KAI KURIE SAKO, kad Niujorko miesto majoro 

vaidmuo nėra lengvesnis už JAV prezidento vaidmenį. 
Miestas didelis—apie 8,000,000 gyventojų. O gyventojų 
sudėtis labai marga: apie du milijonai italų, apie pus
antro milijono žydų, apie milijonas negrų, apie 700’000 
puėrtorikiečių, ir tt., ir tt. Lietuvių tautinė grupė Niu
jorko miesto tautinėje jūroje sudaro tik labai mažytę 
bangelę. - . > .

Daugelis žmonių gyveną suburtojoje, užmiestyje: 
Long Islande, New Jersey ir net Connecticut valstijose. 
Bet jie čia dirba, “turi savo biznius.”

Miesto valdžiai su majoru priešakyje tenka rūpintis 
ne tik tuo, kad žmonės turėtų pastogę, kad vaikai galėtų 
mokytis ir siektis toliau, kad būtų užtenkamai mokyklų, 
kad žmonės nemirtų badu, kad jie galėtų susisiekti—va- 
žiuotės-transporto problemos, — kad jie vieni kitų neap
vogtų, nenužudytų, kad visi miesto gyventojai, nežiūrint 
jų kilmės, tautybės, rasinių skirtumų,—sugyventų gerai, 
gražiai, žodžiu, kad būtų tvarka.

Per apie 20 metų miestą valdė Demokratų partijos 
mašina. Tenka pasakyti, kad Richardas Wagner is, buvęs 
miesto majoras, nebuvo taip jau blogas. Jis majoravo 12 
metu—tris terminus.

Mieste i reikalai pablogė jo. Vagystės, apiplėšimai, 
žmogžudystės, narkotikų-nuodų plėtojimasis tarp žmo
nių, moterų prievartavimai, patapo eiliniu reiškiniu mū
sų mieste. Centralinis Parkas, pavyzdžiui, toks gražus— 
pažiba miesto,—šiandien yra visokių begėdysčių, baisy
bių centras. Prietemoje doras žmogus.jau bijosi ten koją 
įkelti.

Važiuotės-transporto sistema taip sublogėjo, kad 
žmonės jau nebeturi žodžių jai pasmerkti. 1

Riesto valdžia giriasi, kad ji vis daugiau ir daugiau 
samdo policijantų—“tvarkai palaikyti”—slaptų ir viešų. 
Tiesa, policijantų daug. Bet kuo daugiau policijantų, tuo 
daugiau kriminalysčių. Valdžia—buržuazinė, ji nežino, 
kad visas blogybes gimdo kapitalistinė santvarka.

— 0 —
ŽODŽIU, DEMOKRATŲ PARTIJOS biurokratai 

privedė mūsų didmiestį prie labai blogos padėties. Ir dėl 
to 1965 metų lapkričio 2 d. Niujorko žmonės, pirmą kar
tą 20 metų bėgyje, išrinko miesto majoru respublikoną 
John Lindsay, buvusį kongresmaną. Dauguma niujorkie
čių balsavo už Lindsay dėl to, kad jis atrodė “švaresnis”, 
kad Kongrese jis balsuodavo “gerai”, kad jis, nors ir res
publikonas, 1964 metų rinkimų metu, atsisakė i;emti 
Goldwateri. Jis kandidatavo respublikonų - liberalų (Fu
sion) sąrašu—panašiai kaip anuo metu LaGuardia.

Lindsay dar, palyginti, jaunas vyras, atrodo gerai, 
energingas. Niujorkas jam žinomas. Ir štai šiandien jam 
pavestas miesto vairas. X

Kiekvienas į jį žiūrės, kaip į savitą išganytoją.
Ar jis toks bus?
Abejojame! Jokie “išgelbėtojai” miesto neišgelbės, 

jei patys žmonės tylės, kentės ir nieko neveiks.,
Ką gi mes galime ponui Lindsayui patarti?
Naikinti mieste lūšnynus.
Naikinti ghetus.
Taisyti mokyklinę sistemą—daugiau mokyklų, 

jų, gražių!
Gerinti visuomeninio susisiekimo-važiuotės sistemą 

mieste.
Išlaikyti 15 centų f erą.
Reikalauti, kad miestui daugiau patalkininkautų 

gubernatorius Roskef.elleris ir prezidentas Johnsonas 
pinigiškai.

Su tuo mes ir linkime naujajam miesto majorui ge
ros sveikatos, energijos ir sėkmės!

nau-

GENEROLAS
V. VITKAUSKAS 
BUVO IR POETAS

Įžymusis lietuvių tautas 
sūnus V. Vitkauskas ne per 
seniai Kaune mirė. Nese
niai suėjo 75 metai, kai jis 
gimė.

Vincas Vitkauskas dauge
liui buvo žinomas tik 
kaip įžymus karininkas — 
generolas, vadovavęs Lietu
vos kariuomenei, įvedęs 
(1939 metais) Lietuvos ka
riuomenės dalinius į išlais
vintąjį Vilnių, kai jį Tary
bų Sąjungos vyriausybė 
grąžino Lietuvai. Genero
las Vitkauskas suvaidino 
mūsų tautos gyvenime labai 
svarbų vaidmenį. Bet kiek 
lietuvių žino, kad tas pats 
generolas Vitkauskas buvo 
ir poetas?

Žurnale “Švyturys” (š. m. 
num. 21-ajame) telpa apie 
desėtką neilgų Vinco Vit
kausko eilėraščių, sukurtų 
prieš daugiau kaip 50 me
tų ir vėliau.

Dar buržuazijai Lietuvą 
valdant buvo išleisti du V. 
Vitkausko eilėraščių rinki
niai — “Žiedeliai” ir “Eilė
raščiai.”

Žurnalo redaktorius Al- 
fofts^š Bieliauskas, ten pat 
pažymėjęs, kad V. Vitkaus
kas buvęs ir dailiosios lite
ratūros mėgėjas ir pats ra
šė eilėraščius, skundžiasi, 
kodėl lietuvių literatūros is
torikai šį faktą užtylėjo!

Alf. Bieliauskas primena 
ir tai, kad net nėra žinoma, 
kiek iš viso eilėraščių Vit
kauskas bus parašęs, tik 
primena, jog yra išlikę apie 
630 eilėraščių, paties auto
riaus ranka perrašytų ir su
dėtų į dvyliką Rankraštinių 
knygelių!

Tai, iš tikrųjų, įdomus da
lykas, ir jis žmonių akyse 
Vincą Vitkauską pakelia 
dar į aukštesnį lygį!

šalyje 
tary-

tarpe 
kurie

AUSTRAI DOMISI 
LIETUVOS KULTŪRA

“Tėvynės Balse” (š. m.) 
num. 91) skaitome:

Vienoje, Austrijos - Tary
bų Sąjungos draugystės drau
gijos namuose, įvyko litera- 
tūrine-teatrinė popietė, ištisai 
paskirta Tarybų Lietuvos 
kultūrai. Popietėje dalyva
vo literatūros bei teatro mė
gėjai.

’Atidarydama šią literatū
rinę - teatrinę popietę, Aust-'^ 
rijos - Tarybų Sąjungos drau
gijos kultūros biuletenio at
sakinga redaktorė. Malvina 
Bion pažymėjo, kad Austriją 
ir Lietuvą nuo seno riša drau
giški santykiai. Norėtųsi, 
pabrėžė redaktorė, daugiau 
ir išsamiau sužinoti, ką žmo
nės pasiekė Nemuno 
per paskutiniuosius 25 
binio gyvenimo metus.

Mūsų bičiulių austrų 
yra ir tokių draugų,
neseniai lankėsi Vilniuje ar

ba Kaune. Štai austrų rašy
tojas, , 11. Heines’ premijos 

^laureatas Hugo Hupertas pa
sidalija savo įspūdžiais apie 
mūsų respubliką, kurią jis 
matė prieš keletą metų. Ra
šytojo prisiminimai siekia ir 
senesnius laikus. Jis karo 
metu gyveno emigracijoje, 
Maskvoje. Ten jis keletą 
kartų susitiko su įžymia lie
tuvių poete Salomėja Nerimi. 
Literatūrinės-teatrinės popie
tės dalyviai turėjo progos su
sipažinti ir su M. K. Čiurlio
nio kūryba. ..

žurnalistui L. Stepanauskui 
teko atsakinėti į vieniečių 
klausimus apie lietuvių lite
ratūrą, teatrą, kino meną bei 
aplamai kultūrą. Įdomu, jog 
vakaro dalyviai pareiškė no
rą artimiausioje ateityje vėl 
suruošti panašų vakarą. Nu-

matyta panaudoti kino fil
mus apie Lietuvą, iš magne
tofono juostų pademonstruo-' 
ti Lietuvos liaudies, o taip 
pat kompozitorių naujausius 
kūrinius.

V. GRIVICKAS—EGIPTO 
BALETO VADOVAS

Š. m. gruodžio 16 d. Vil
niaus “Tiesa” išspausdino 
tokį įdomų pranešimą:

Vakar kelionei j Jungtinę 
Arabų Respubliką iš Vilniaus 
išvyko Lietuvos TSR Akade
minio operos ir. baleto teatro 
vyriausias baletmeisteris, res
publikos liaudies artistas Vy
tautas Grivickas.

Lietuvos baleto vadovas vi
sus metus dirbs Kairo ope
ros teatre ir vadovaus nau
jai sukurtai baleto grupei. 
Grupės branduolį sudaro ne
seniai Maskvoje specialią ba
leto studiją baigusi jaunųjų 
egiptiečių grupė. Pirmaisiais 
pastatymais V. Grivickas pa
sirinko baletus “žizel” ir ir 

“Bachčisarajaus fontaną.”
Vytautui Grivickui dabar 

40 metų. Balete dirbti jis 
pradėjo prieš dvidešimt pen
kerius metus. Lietuvos. TSR 
Akademinio operos ir baleto 
teati’O scenoje V. Grivickas 
pastatė eilę baletų, kurie su
silaukė nemažo pasisekimo, 
buvo labai šiltai sutikti. Sa
vo indėlį V. Grivickas įnešė 
ir ruošiant Respublikines dai
nų šventes, propaguojant šo
kio meną Tarybų Lietuvoje. 
Neseniai respublikos knygy
nų lentynose pasirodė V. Gri- 

kuri
me-

vicko parašyta knyga, 
taip ir vadinasi “Šokio
nas.”

ŽIEMA ARTeJA
Tai primėtė lapų Spalis — 
Lapai, lapai ištisai.
Vieno dar kraštelis žalias, 
Kitas rudas jau visai.

O nakčia atskrido vėjas, 
Greito Lapkričio skelbėjas. 
Vai, kas bus?
Vai, kas bus — 
Jis nusinešė lapus.
Vėjas švilpia, šaipos, šaukia— 
Pirmo speigo žemė laukia.
Ir kažkur čia pat — pro miegą 
Pūgos audžia Gruodžiui sniegą.

P. Vilčinskaitė

TAKAI TAKELIAI
Senis šaltis barsto sniegą. 
Po sniegu žemelė miega.
Miega pievų žolynėliai,
Miega lauko želmenėliai, 
Miega pelkės, dirvos miega. . . 
Tik takai takeliai bėga.
Bėga pamiške takai, 
O takais — linksmi vaikai.

M. Vainilaitis

Mislinčius A

Dekadentinės literatūros raida '
“Laisvės” skaitytoja m s 

jau žinoma, jog Vilniaus 
leidykla “Mintis” šįmet iš
leido stambų veikalą “Lie-; 
tuvių literatūros istorija” 
III-jo tomo II-ją dalį,’ sure
daguotą prof. K. Korsako ir 
velionies B. Pranskaus - Pa
lionio. Be kitų įžymių kny
gos bendradarbių, XIII-jį 
skyrių, “Dekadentinės lite
ratūros raida po 1930 me
tų”, parašė V. Galinis ir V. 
Kubilius. Su jų pateikta in
formacija norime supažin
dinti ir "^Laisvės” skaityto
jus.

Fašistinio režimo laiko
tarpiu Lietuvoje ypatingai 
reiškėsi įvairios dekadenti- 
n ė s grupuotės, turėjusios 
gana margą atspalvį. Buvo 
estetai, keturvėjin i n k ai, 
simbolistai, impresionistai, 
ekspresionistai, romantikai, 
neoromantikai, s i urrealis- 
tai, formalistai ir kitokie 
“modernistai”. Knygos 602 
psl. minėtieji autoriai sako:

“Išsisklaidžius simbolistų 
ir ‘ketuturvėjininkų’ gru
pėms, jaunoji rašytojų kar
ta, brendusi idealistinės fi
losofijos ir Vakarų deka- 
dentizmo įtakoje, bandė į 
lietuvių literatūrą perkelti 
madingas modernizmo sro
ves, organizuoti naujus lite
ratūrinius sąjūdžius... Susi
žavėję naujų meninės for
mos išraiškų ieškojimu, prie 
šio neaiškaus literatūrinio 
bruzdėjimo iš pradžių buvo 
prisijungę ir kai kurie pa
žangiai nusiteikę jauni' ra
šytojai...

Dekadentizmas bei este- 
tizmas labiausiai vyravo po
ezijoje. Bėgimas nuo rea
laus gyvenimo į siaurą in
dividualistinį pasaulį, užsi
darymas dirbtinėje svajo
nių bei vidinių išgyvenimų 
sferoje — ryškiausias šios 
poezijos brūožas. Dekaden
tų manymu, gyvenimas — 
liūdnas, žiaurus, nuobodus 
ir beprasmis, todėl tikrojo 
grožio ir tikrųjų vertybių 
galima ieškoti arba savo pa
ties sieloje, arba dvasinia
me pasaulyje... Šio meto de
kadentų kūrybojįe dar ryš
kiau atsispindėjo lietuvių 
buržuazijos 
smūkis, jos 
liaudžiai...

Dekadentų 
koje plačiai imta kultivuoti 
tėvynės tema, traktuojama

(Jakševičius). .Jis buvo vie-*

dvasinis nuo-
priešiškumas

krypties lyri-

Vilnius vidurvasari
4-
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nacionalistin i u požiūriu
Dekadentai bei estetai, lai- nas iš aktyviausių fašistin 
kydami save ‘elito’ atsto- režimo ieologų literatūrą 
vais, bandė kalbėti visos lie-1 raginęs rašyti atvirai r 
tuvių tautos vardu, stengė- į nalistinės krypties kūr: v<s. 
si skleisti nacionalistines i s a v o pjesėse ‘Užtvanka’ * 
pažiūras į tautos praeitį, (1932), ‘Gaisras’ Lietuvoje’ 
dabartį ir ateitį. Idealizuo- (1933) Alantas stengėsi šil
dami buržuazinę tikrovę,! kurti ‘Idealaus lietuvio’ ti- ' 
dekadentiniai poetai ypač pa. Į§ tikrųjų tai amoralus 
idiliškomis spalvomis pįešė žmogus, nesiskaitąs su jo-, 
Lietuvos kaimą.” 11 ' • ’----- - ’

Tarp žymesnių dekadentų kintas tuščios nacionalisti- 
bei estetininkų verta pažy- n^s puikavimosi ir šoviniz- 
mėti B. Brazdžionį, J. Kos- 1110 aistros,, skelbiąs fašisti- 
su - A 1 e k s andravičių, K. įnes idėjas.” 
Binkį, S. Santvarą, S. Ang-j Griuvus Lietuvoje smeto- 
lickį, A. Vaičiulaitį, H. Ra- jnmiam režimui, dekadenti- 
dauską, F. Kiršą, B. Rut-Įnių rašytojų dauguma pa- 
kauską. T. Graičiūną ir ki- j bėgo į užsienį, kur jie tebe- 
tus. Savo filosofijas jie dės- tęsia savo benaudį darbą: 
tė (131-33 m.) “Židinyje,” 
“Naujoje romuvoje” ir ki
tuose : 
niuose. Prie to meto deka
dentinių kūrinių • reikia 
skirti ir V. Mykolaičio-Pu
tino romaną “Krizė”. Ge
resnieji estetininkai, kaip 
A. Miškinis, K. Inčiura, Vy
tautas Sirijos Gira, K. Jan
kauskas ir keli kiti vėliau 
persiorientavo ir atėjo į ta
rybinių rašytojų gretas, įsi
savino socialistinio realiz- ■ 
mo metodą.

Dekadentinė j e poezijoje j j^dentizmui L _ __
gana ryškiai iškilo mirties gucĮar- pažangiųjų antifa 
ad°.rac]Ja’ pesimizmas, )e“ Cistinių bei revoliucinių pro 
viltiskumas ir kitos neigia- Įetarihių rašytojų kūryba?

kiomis priemonėmis, apa-

nes puikavimosi ir šoviniz-

r eakciniuose leidi- kryptįes

“Žymi alis ‘grynojo me
no’ šalininkų, dekadentinės

; rašytojų atvirai 
palaikė fašistinį režimą, o 
atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, stojo į antitarybi- 
nes pozicijas, antrojo pa
saulinio karo pabaigoje pa
sitraukė į vakarus.

Griežtą ideologinę kov^ 
prieš buržuazinę dekadenti
nę literatūrą vedė pažangiem 
ji rąžyto jai ir kritikai, ko
munistinė bei demokratinė 
spauda. Tvirtą atsvarą de- - 

i ir estetizmui

mybės. Rašytojai patys ne
tikėjo savimi, nei savo kū
ryba. Jie savo raštais pasi- turos Istorijos” tome duota 
žymėjo neviltišku verkšle- biografinės apybraižos ir 
— 2.-'.  2.. __ 1 •     n v-,? Utį rl i I-n Vvi nvkn kni

Šiame “Lietuviu Litera-

nimu ir žliumbiančiom me- 
lancholijonų Skystas senti
mentalumas, romant i n e s 
praeities idealizavimas bei 
religinė^ miotaikoš — vyra
vo jų kūryboj'^:

“Nauji šio laikotarpio de- 
kadentinės bei estetinės 
krypties poezijos bruožai 
ypač ryškėjo Jono Kossu- 
Aleksandravičiaus (Aisčio) 
lyrikoje. Jis išleido eilėraš
čių rinkinius ‘Eilėraščiai’ 
(1932), ‘Imago mortis’ 
(193Ž), ‘Intymios giesmės’ 
(1935) 
akys’ (1937) ir savo lyrikos 
rinktinę ‘Poezija’ (1940). 
Nuo pat kūrybinio darbo 
pradžios Kos'su-A-čius buvo 
susijęs su dekadentinėmis 
grupėmis. Nerpažą poveikį 
jam darė lietuvių ir rusų 
simbolistai, taip pat moder
nistinė prancūzų poezija...

Kai kurie poetai dekaden
tai į buržuazijos viešpatavi
mo pabaigą pradėjo kulti
vuoti pesimistinę mirtį ado
ruojančią ir buities bepras
miškumą bei pasaulio pabai
gą skelbiančią poeziją, ku
rią pažangioji kritika pava
dino ‘kapų ir grabų’ poezi
ja. Būdingiausias tokios po
ezijos atstovas buvo B. 
Brazdžionis”\

Kaune tuoinet iš lūpų į 
lūpas vaikščiojo toks posa
kis: “Maironis buvo kuni
gas, tai dainavo, o Braz
džionis yra ne kunigas, tai 
gieda”.

Dekadentinės tendencijos 
pasireiškė ir to meto buržu-» 
azinės krypties prozininkų 
darbuose — romanuose, no
velėse, apsakymuose, apy
braižose ir kt. Tūli jų mėgi 
no sekti Vakarų Europos 
“modernistus”, kiti ribojosi 
grynai individualistine, ero
tine proza.

“Kai kurie prozininkai 
dekadentai pabrėžtinai kry
po į erotiką ar natūralistinį 
vaizdavimą. Tuo ypač pasi
žymėjo Vytautas Alantas

Tmago mortis’

‘Užgesę chimeros

apibūdinta kūryba bei vi
suomeninis darbas V. Mic
kevičiaus-Kapsuko, Z. Alek- 
sos-Angariečio, B. Prans- 
kaus-Žalionio, R^virkos,A. 
Vedčlbvo's, K. Korsako,<4al. 
Nėries, J. Šimkaus, K. Bo- . 
rūtos, T. Tilvyčio, Juliaus 
Janonio, J. Baltučio, Jono 
Marcinkevičiaus, A. Gudai- 
čio-Guzevičiaus, V. Montvi-U 
los, Juliaus Butėno, Butkų 
Juzės, V. žilionio, H. Taut- £ 
kaitės-Požėlienės, J. Paukš-* j 
telio, A. Regračio, B. Pau- 
liukevičiaus, A. Liepsnonio, * 
A. Dabulevičiaus, A. Jasu- 
čio, A. Merkytės, P. Kurku- 
lio-Vardūno, A. Maginsko, 
I. Simonaitytės, J. Grušo ir 
kitų Lietuvos rašytojų. Šis* 
tomas apima tik 1917-1940 
metų literatūrą. Apie tary
binių metų literatus bei lite- y 
ratu r ą bus sekamame tome.

Skyrių apie lietuvių išei
vių (taigi ir amerikiečių) 
rašytojus bei literatūrą pa
rašė B. Pranskus-Žalionis. 
Čia sutelkta kone ta pati^ 
medžiaga, kurią minėtasis 
autorius paskelbė 1964 m. 
savo knygoje “Proletarinėj 
lietuvių literatūra”, kuri 
buvo “Laisvėje” plačiai re- , 
cenzuota. Taigi nėra reika
lo kartoti tai, kas jau šio 
laikraščio skaitytojams .ži
noma. <

Knyga labai įdomi ir ver
ta rimtos studijos.

APIE MARMURĄ
Jeigu žemės viduje nebū-’ 

tų didelio karščio, tai nebū
tu ir marmuro. Marmuras 
yra iš žemės gelmių išsiver
žusi karšta medžiagų masė, 
•kuri atšalo ir sukietėjo.

Marmuro yra (visokių ' 
spalvų, bet baltasis • skaito^ 
mas gražiausiu ir geriau
siu.. Marmuro suranda po 
10 ir daugiau pėdų storio ir .. 
iki 100'pėdų ilgio sluoksnių. 
Juos negali sprogdyti, bet 
suplauna tam tikrais piuk- 
lais.
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Rokiškio rajono laukais
Rokiškis mane visuomet 

' žavėjo ir dabar žavi. Tai 
* numo gimtinės rajono sosti- 

' didžiausias šioje apylin
ke miestas. 1965 metų va
irą net trejetą kartų Ro- 

Kiškyje lankiausi ir visuo
met gavau didžiulį pasiten
kinimą. Tuo labiau smagu, 
kad jis pagrindiniai pasikei
tęs, neatpažįstamai padaręs 
pažangos. Tai jau nebe gra- 

*fų, kunigu ir prekybininkų 
valdomas nuskurę^ miestas, 
bet dabar — socialistinis 
miestas, tarinaująs lygiai 
visiems šio rajono žmo
nėms.

Kejiaujame -Rokiškio ra
jono laukais. Automobilių 
važiuojame didžiuoju nau
jausiu keliu, tuo metu dar 
nebaigtu asfaltuoti. Sako
ma, kelias eina nūo Mask

avos, pro daugelį miestų ir

Prisimenant Rokiškį

kraščiu miestų, pro Rokiš
kį, Panemunėlį, Kupiš k į, 

įtraukia linkui Palangos ir 
Kaliningrado (Karaliau
čiaus). Platus, tiesus, kal
neliai prakasti, slėniai už
pilti. Važiuodamas prisime
nu prie Panemunio kaimo 
ežerą, kuriame lankydami 
mokyklą žiemos metu čiuži
nėdavome. Dabar kelias ei- 

, na ežero viduriu. Iš Rokiš
kio važiuojant dešinėje jau 
nebėra ežero, tik jo dalis

- . pasilikusi kairėje.
Banditų aukoms paminklai
Lietuvoje pilna hitlerinin

kų nužudytiems paminklų, 
pristatytų dauginusi pake
lėse ir miškuose, kur jie bu
vo šaudomi

Važiuojame Šatek š n o s 
kolūkio keliais. Tai mano 
jaunystės gyvenimo vietovė. 
Artimai Trakų miško prie 

* kelio stovi didžulis pamink
las, gėlėmis (apsodintas, vai
nikais papuoštas. Daugelio 
žuvusių vardai paminkle 

/įrašyti. Iš įrašų gali supras- 
; ti, kad banditai žudė visus 

•tarybinius žmones — senus 
ir jaunus, moteris ir vaiku
čius. Iš kai kurių šeimų 
nebeliko nei vieno žmogaus.

Sustoję pagerbėme žuvu
siuosius. Skaitau vardus 
man gerai žinomų žmonių, 
mano kaimynų, su kuriais 
teko ir mokyklą lankyti, ir 
šiaip dažnai susitikti.

Tiesa, banditai neatsiekė 
savo, visų tarybinių žmonių 
nesunaikino, fašizmo nepa
jėgė grąžinti. įPie, kurie ne
spėjo pasprukti užsienin, 
gavo tinkamą atpildą.

Rokiškio rajone partiza
nų veikla buvo plačiai išvys
tyta. Smarkiausia šiame ra

jone veikė Žemaitės vardo 
partizanų būrys, pagarsėjęs 
visoje Lietuvoje. Rokiškio 
rajone veikdamas priešo už
nugaryje, jis nedavė hitle
rininkams ramybės; jis žy
miai padėjo iš hitlerininkų 
išlaisvinti Rokiškį ir visą 

. 'apylinkę.
Partizanų sveikinimas 

amerikiečiams
- Buvusiųjų partizanų ve

dami aplankėme netoli Ro
kiškio miško esantį pa-

, minklinį akmenį, pastatytą 
karo metu ir po karo bandi
tų nužudytų pagarbai ir at
minčiai., šis paminklas pri- 
tnęna/^ad karo nietu hitle
rininkai sudegino Miliūnų, 
Šlapeikių ir Laučiūnų kai
mus, išžudė šimtus vietinių 
gyventojų: tarybinių parei-

metu pridavė man sekamą 
sveikinimą nuvežti Ameri
kon :

“Mes, žemaites vardo 
partizanų būrio dalyviai, 
kurie dalyvavome kovose 
už Lietuvos išlaisvini m ą, 
siunč i a m e širdingiausius 
sveikinimus mūsų drau
gams, užjūryje gyvenau-, 
tiems, kmie gelbėjo mūsų 
kovose Didžiajame tė
vyniškame kare, teikdami 
visokeriopą medžiaginę ir 
moralinę .pagalbą, kuri 
mums labai daug reiškė”.

Priimdamas parti z a n ų 
sveikinimą ir padėką, Ame
rikos pažangiųjų lietuvių, 
žymiai partizanams padėjus 
siu karo metu, vardu pa
sveikinau buvusius partiza
nus ir palinkėjau sėkmės 
bendruose mūsų siekimuose 
pasaulyje taiką išlaikyt, 
kad daugiau tokių barbariš
kų žudynių pasaulyje nie
kad nebepasikartotų.

Buvusieji partizanai šiuo 
metu yra įsitraukę į bendrą 
kovą už taikos išlaikymą. 
Socialistinėje statyboje jie | 
pirmauja.

gyventojų; uiryviiuų parei-i—. ° y 
gūnų, žydų ir daugelį kitų. susai‘^e-

Jos motina tik galėjo paaiš
kinti apie jos tėvelio mirtį 
ir kodėl jis buvo nacionalis
tų nužudytas. Tuomet jos 
motina pasiryžo tęsti jo 
pradėtą kovą. Ji įdiegė ir 
savo dukrai revoliucinės ko
vos < dvasią, įtraukė ją ko
von prieš liaudies priešus 
ne tik Lietuvoje, bet ir Bel
gijoje, kur jos apsigyveno.

Smalstytė priminė dauge
lio metų kovas už darbo 
žmonių reikalus. Kai vokie
čiai 1941 metais okupavo 
Belgiją, Smalstytė įstojo į 
pogrindyje veikiančią Bel
gijos Komunistų partiją, 
kurios ir dabar nare tebėra 
jr tuo didžiuojasi.

“Kraštas bus laimingas”
Jos knyga, rašyta pran

cūzų kalba, Vilniuje išvers
ta lietuvių kalbon, bus did
žiulis įnašas į bendrąją*re- 

jvoliucinę literatūrą. “Kraš
tas bus laimingas”—knygos 
antraštė, pasakanti labai 
daug. Dabar Lietuva tikrai 
laimingi, už kokią Smalstys 
ir/ kiti revoliucionieriai ko- 

! vojo ir savo gyvastis paau
kojo. “Kraštas bus laimin- 

Buvusieji partizanai priy gas”—tai paskutiniai Jur- 
minė, kad dar ne visi hitle-^gio Smalsčio žodžiai, kai jis 
riniai žmogžudžiai yra nu
bausti. Lietuvoje kai kurie 
tebesislapsto po įvairiomis 
pavardėmis, o užsienin pa
bėgę, verdą fašistinę smalą, 
viską daro, kad fašizmą 
Lietuvon grąžintų, kad ir 
vėl jie galėtų šeimininkauti 
ir nekaltus žmones žudyti. 
Bet jie to niekad nesulauks. 
Teisingumo ranka juos vi
sur turės pasiekti.
Fašistinių žudikų teismas 

Rokiškyje
Kaip buvusieji partizanai 

pranašavo, taip ir išsipildė. 
Net keturi banditai buvo 
atpažinti ir teisman prista
tyti. 1965 metų lapkričio 16 
d. prisirinko pilnutė Rokiš
kio sporto mokyklos salė. 
Teismui buvo pristatyti Ka
zimieras Dagys, Steponas 
Lašas, Stasys Varnas ir 
Petras Strumskys, prieš 24 
metus Rokiškio apylinkėje 
siautėję ir išžudę tūkstan
čius žmonių.

Liudininkai, kurie juos 
atpažino ir jų kruvinus dar
bus gerai žinojo, pasakojo, 
kad jų vadovybėje buvo nu
žudyta 4,300 tarybinių žmo
nių Steponių ir Vyžūnų 
miškuose, Bajorų ir Anta- 
nošės kaimų laukuose. Tei
sintis jiems nebuvo galimy
bių, kadangi daugelis teis
mo salėje esančiųjų juos ge
rai pažinojo ir nuo jų daug 
nukentėjo. Teismas surado 
juos kaltais ir atitinkamai 
nubaudė.

Pasimatymas su Juozo 
Smalsčio dukra

Vilniuje turėjau laimės 
susitikti su B. Smalstytė, 
Briuselio aukštosios mokyk
los prancūzų kalbos, litera
tūros ir istorijos dėstytoja. 
Smalstytė yra dukra 1905 
metais pasižymėjusio revo
liucionieriaus Jurgio Smals
čio - Smolskio.

Pasikalbėjime ji man aiš
kino, kad yra parašiusi 
knygą apie savo tėvo gyve
nimą ir kovas, taipgi apie 
tragišką mirtį, kai jį “lietu
viškojo buržuazinio nacio
nalisto Grigaliūno - Glovac
kio gauja” 1919 m. Rokiš-

buvo pastatytas sušaudyti. 
Jis nieko nebodamas drėbė • 
žmogžudžiams sekamus; 
paskutinius žodžius:

“Jus negalite visų sušau
dyti, vargo dienos praeis, ir 
kraštas bus laimingas.”

Tiesa, daugelį jie sušaudė, 
daugelį jie pūdė kalėjimuo-. 
se, bet jie negalėjo visų ’kpt 
votojų sušaudyti. Sušaudy
tųjų vietas, užėmė šimtai’Iii* 
tūk^taųčiąi ųapjų .kovotojų, 
Kova buvo ląihjėta’' - tiksmš 
buvo ■ at šiek.ta§»-»

Nors 1918 metais tarybų 
valdžia Lietuvoje buvo pa
smaugta, nors 1940 metais 
atsteigta tarybų valdžia bu-* 
vo priversta pasitraukti iš 
Lietuvos į Tarybų Sąjun
gos gilumą, kai hitlerinin
kai okupavo Lietuvą, bet ji 
grįžo, kai buvo hitlerininkai 
išvyti iš Lietuvos. Lietuvos 
liaudis laimingai kuria nau
ją socialistinį gyvenimą.

Su dailininku Varnu
Vilniaus viešbutyje kele

tą kartų mane aplankė dai
lininkas Erikas Varnas, 
kartą su savo mieląja žmo
na. Jis padarė nemažai fo
tonuotraukų ir, iš kai kurių 
nulipdė mang biustą. Taipgi 
jis į keletą minučių nubrai
žė piešinį ir patalpino dien
raštyje “Tiesoje.” Pagaliau 
užkvietė savo darbaviete u..

Žiūriu, įvairių biustų tiek

daug ir vis lipdo jų daugiau 
ir daugiau. Matau Rojaus 
ir Ievos Mizarų jau baigtus 
biustus. Pasisodino mane ir 
išprakaitavęs darbuoj a si, 
dailina. Sako, šis biustas 
būsiąs nuvežtas Rokiškio 
muziejum Supažindina* su 
savo senute motina, kuri, 
paprašyta, jam lempute pa
šviečia.

Š i s kuklus dailininkas 
dirba sunkiai. Be skulptū
ros ir paišybos, dar užsiima 
spaudos kolekicja, kurios 
jau užkrauta pusė didžiulio 
kambario.

Kalba Varnas vis apie 
Rokiškį, kuriame kele t ą 
kartų buvęs ir dar turįs ten 
važiuoti. Jis aplankė be
mirštantį seną revoliucio
nierių Kurklietį ir padarė 
nuotraukų. Sakė, Rokiškio 
muziejui sulipdys Kurklie
čio biustą.

Atrodo, dailininkui Var
nui Rokiškis yra mielas. Jis 
renka medžiagą, kad Rokiš
kio Kraštotyros muziejų 
papildytų.

Kraštotyros muziejus
Rokiškiečiai didžiuoju s i 

savo Kraštotyros muzieju
mi, kuris įrengtas buvusia
me grafų paločiuje. Tai Ro
kiškio miesto pažiba.

Nors dar ne pilnai įreng
tas, muziejus ryškiai paro
do Rokiškio apylinkės liau
dies gyvenimą, koks buvo 
senovėje, v i duramžiuose, 
priešrevoliuciniu 1 a ikotar- 
piu ir revoliuciniu laikotar
piu. Jame žymiai atspindi 
1905 metų revoliucinės ko
vos ir jų dalyviai, 1918-19 
mm. kovos, fašistinis įsiga
lėjimas Lietuvoje, 1940 me
tų atsteigimas la^pybį nes 
santvarkos, hitierihahi k ų

Šis muziejus gbuvQt nįr 
miau rajoninis,

PHILADELPHIA, PA
Kada vėl susitiksime?
Gruodžio 18 dieną buvo 

skaisti, graži diena. Prieva
karėje žmonės renkasi prie 
Muzikalio Klubo salės su 
pakvietimo korč i u k ė m i s. 
Ten turėjo įvykti paskutinė 
sueiga (baliųs}^ Philadelphi- 
jos Šiaurinės 
vių Republiki 
jimo. Ši pasSIpinė draugi
ja, išgyveųusi 57 metus, tu
rėjo užsidaryti. Josios likęs 
turtas tapo nariams išda
lintas, o už likučius sureng
tas balius.

Kaip visur, taip ir čia: 
buvo pradžia, atėjo ir pa
baiga. Žmonės, pergyvenę 
ilgesnį amžių, turi ir įdo
mių atsiminimų. Draugija, 
išgyvenusi 57 metus, taipgi 
verta nors trumpos per
žvalgos.

Draugijos pradžia
1908 metų spalio 18 d. su

siėję į stubelę, 321 N. 13th 
St., Martinas Litvinskas, 
Petras Laurinaitis, Antanas 
Abraitis ir Juozas Jorvai- 
šis turėjo pasikalbėjimą 
apie reikalą organizuoti sa
višalpos draugiją.

Tais laikais lietuvių atei
vių gyvenimas buvo labai 
sunkus. Niekam nebuvo 
nuostabu, kad keturi Bald- 
wino Lokomotive darbinin
kai gulėdavo vienoje lovo
je, du dieną ir du naktį. Aš 
taipgi tūlą laiką taip gyve
nau. Ligos atveju buvo la
bai bloga.

Pradėdami draugijėlę na
riai mokėjo po 25 c. įstoji
mo ir 10 c. mėnesiniu duok
lių. Pasiskolinę kiek pini
gų iš turtingesnių, nusinuo- 
mavo stubelę, 1217 Vine St.,

■alies Lietu-
i Susivieni-

L. S. Sąjungos pirmos kuo
pos narių prisidėjo prie šio 
klubo. Vadovybėje visuo
met buvo laisvų žmonių ir 
su tikinčiais 'mokėjo sugy
venti. Buvo įsteigta vaiku
čiams ir suaugusiems mo
kyklėlė, mokė lietuviško 
rašto. Taipgi įsteigtas “Ke
liaujantis knygynas,” kuris 
daug apšvietos paskleidė, 
nunešdamas mokslines kny
gas į namus ir, išmainyda
mas at religinių ar sapni
ninkų. Tai buvo puikus so
cialistų pasiaukojimas.

1922 m. šis klubas buvo 
pirmutinis,' kuris pradėjo 
vesti vajų už- suvienijimą 
silpnesnių draugijų su tvir
tesnėmis, kad išvengti ban- 
kruto. Darbas buvo sunkus, 
nes tų daikų draugijėlių val
dybų nariai jausdavosi la
bai dideliais viršininkais.

Prie PŠDLR Susivienijimo 
pirmutinė prisidėjo Vytau
to draugija, įsteigta 1901 m. 
Vėliau prisidėjo Lietuvių 
Kooperacijos klubas ir 
“Lithuanian Republican 
League.” Kitose miesto da
lyse dėjosi prie Lietuvių 
Lietuvių Tautiško klubo( ir 
prie Lietuvių Muzikalio 
klubo.

1940 metais PŠDLRS bu
vo jau gerokai pagarsėjęs 
ir turtu pakilęs. Pasistatė 
tinkamą namą, su didele 
svetaine, 1218 Wallace St. 
Valdybos sugabumo ir gas- 
padoriaus B. Stanionio rū-' 
pestingumo dėka klubo tur
tas vis didėjo ir 1954 m. 
buvo pakilęs net iki 200,000 
dolerių. 1

Pažangos verte
Netenka manyti, kad pa

žangiečių klubas būtų rūpi-
.ir rūpinosi gavimu čarterio. nęsis tik savo narių susir- 
4909‘m?rugpiucio 31d. jau gimais, ar tik baro uzdar- 

^y&cčm^įrįlr mųsitarė tu-jbiais. Jis rūpinosi ir visuo-

a|Orąugijąsu50
^duoklių ir mo-

meniniais reikalais. Kuo
met Hooverio “gerbūvio”

Gasiūnas vienas to mu|&^ kejnhu n^rįąhįs pd $6 savai- laikais buvo bedarbių žygiai 
jaus darbuotoji mari j-a^ti^s'^Opo^Jigbię, Po Į šalies sostinę Washingto- 
kad muziejaus kolekčiia driv .nosį-nę, tai sis klubas ne tik
kad mu ejaus Kol c ją aa. Loki - namūka.1 Vėl siunti savo atstovybę, bet ir vnn o Izorl vaiVi a trailfi . • v * i - •■» .«■ t •. *. ' t i i i •ne pilna, kad reikia gauti 
daugiau medžiagos iš kul
tūrinio liaudies gyvenimo, 
medžiagos iš Rokiškio apy
linkėje veikusių visuomeni
ninkų, kurių gera dalis gy
vena užsienyje, ypač Ame
rikoje. Įvairūs lapeliai, laik
raštukai, knygelės ir kito
kia medžiaga yra labai rei
kalinga.

Kas tokios ar kitokios 
medžiagos turi, gali siųsti 
sekamu adresu: Rokiškis, 
Kraštotyros muziejus, Li
thuania - USSR.

J. Gašlūnas

paskolų -reikalas. > 1911 m. 
gruodžio mėnesį • persikelia 
iau į savą namą; 322 N. 9th 
st: ' " ; ■ •’.

Nuo to laiko organizaci- 
ja-klubas jau pradėjo kilti, 
garsėti savo veikimu ir fi
nansais. Pridėjo ir kitą 
skyrių: mėnesinis mokestis 
75 c. ir savaitinė pašalpa

Žymėtina, kad tų laikų 
pašalpinės draugijėlės be
veik visos buvo labai religi
nės. Jų nariai verstinai tu
rėjo atlikti velykinę išpa
žintį, o PŠDLR Susivieniji
me tokių dalykų nebuvo. 
Todėl daugelis laisvųjų iš

Prie paminklo tylos minute 
pagerbėme žuvusiuosius.

Buvusieji partizanai tuo

B. Smalstytė sakė, kad 
tuo metu, kai jos tėvelį nu
žudė, ji dar nebuvo gimusi.

•m
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Rojus Mizara, svečiuodamasis Kaune, susitiko su Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytoju prelatu J. Matulaičiu-Labuku (viduryje) ir Kauno Vytauto bažnyčios 
klebonu A. žajkausku. Prelatą Matulaitį-La byką popiežius Povilas neseniai konsekravo

Kauno vyskupu.
’ *

kitus klubus prisikalbino ir 
sykiu su sąmoningais darbi
ninkais rėmė visus svarbius 
užmanymus.

Lietuvos reikalais taipgi 
rūpinosi ir gausiai rėmė vi
są veiklą prieš fašistuojan- 
čius smetonininkus. Karo 
laiku klube buvo įsteigta 
drabužių rinkimo stotis. O 
kiek buvo paaukojimų dar
bininkų veiklai!

Narių skaičiumi klubas 
pakilo iki 300. Nemažai bu
vo pažangių, susipratusių 
narių, taipgi ir valdyboje. 
Norisi priminti bent keletą 
narių, kurie jau senokai yra 
mirę. Iš pirmesniųjų yra 
M. Litvinskas, J. Skuodis, J. 
Žėkas, G. Lukoševičius, P. 
Zaleskas, A. šimanskas, J. 
Rutkauskas, A. Stankus, P. 
Plungis. Plungis daug me
tų dirbo kaip raštininkas. 
Būdamas tos profesijos dar
bininku, įvedė keletą tech
niškų naudingų pagerini
mų knygvedystėje. Vėliau 
per dešimtį metų buvo pir
mininku. Jo valdyboje bu
vimo laiku klubas smarkiai 
turtėjo.

Nepraktiški tarimai
Pravestas tarimas, kad iš

buvę 35 metus nariai atlei
džiami nuo duoklių mokėji
mo. Tokių skaičius kasmet 
didėjo. Per 10 metų jų skai
čius aukštai pakilo. Svarba 
ne ta, kad netekta ke
lių tūkstančių dolerių, bet 
ta, kad tie nariai nebelan
ko susirinkimų.
Dar nepraktiškiausias, tai

sumanymas įsigyti didelį 
puikų namą, pamirštant, 
kad narių senėjimas neža
da nieko gero, o jaunesnių 
taip mažai buvo, ir dar ma
žiau tokių, kurie rūpintųsi 
draugijos gerove. Pasiūly
mas, kad verčiau susivieny
ti su Muzikaliu klubo, bu
vo atmestas. Naujas namas 
atsiėjo iki $200,000. % ,

Bėdos apsėdo. Buvę gas- 
padoriais du iš jaunesnės 
kartos per trejetą metų 
skaudžiai apsuko klubą. Na
riai nepajgė tinkamai ori
entuotis tokiame atsitikime. 
Pasidavė panikai, keliamai 
nesąmoningų narių.

Pasekmė: advokatai, teis
mai, kaltinimas nekaltų na
rių, taip ir draugiškumo pa
krikimas. Stoka tinkamų 
žmonių užimti gaspądoriaus 
vietą. Reikalas mus vertė 
prašyti vienybės su Muzika
liu klubu, o ten kai kam 
valdyboje vienybė buvo vi
sai nepageidaujama.

Taip dar užtruko pora me
tų, kol viskas buvo išpar
duota, žinoma, su dideliais 
nuostoliais. Taip nariai, 
priklausę doleriniam sky
riui, gavo po $270. PŠDLRS 
per savo gyvavimo laiką 
yra išmokėjęs pašalpomis 
$168,782, o pomirtinėmis — 
$288,351.

Paskutinis balius nebuvo 
žavėtinas. Atrodė panašus į 
klubo laidotuves. Susirinko 
narių su žmonomis ir prie- 
teliais virš 200. Daugelis ir 
nepajėgė atvykti. Nebuvo 
nei buvusių darbščių entu
ziastų—nei P. Zalesko, nei 
M. Deksnio, nei J. Klevo, 
nei Plungio. Jis dar jauno
kas, bet jį daugiausia ne
kaltai kaltino. Jam buvo 
graudu. 1

Gaila draugijos, gaila 
draugų. Ne vienas atsisvei
kindami klausė: “Tai kur 
dabar susitiksime?”

Paskiausiu laiku valdybo
je buvo šie nariai: pirm. K. 
Povilaitis, R. Merkis, A. Su
gintas, J. Green, B. Vigelis.

Draugai: “Tai kur vėl 
susitiksime?”

Senas Khibietis

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

J. A. Bekampiui. — Apie 
Republikonų klubo likvida
vimą buvome pirmiau gavę 
ilgoką korespondenciją, to-„ 
dėl jūsų korespondencijos 
n e s u n a udosime. Vis tiek 
ačiū už parašymą.

Vorai ir jų tinklai
Pasaulyje yra virš 2,000 

vorų rūšių. Yra net pavo
jingų, bet tokių mažai. Yra 
didesnių ir mažesnių.

Daugumoje vorai turi po 
8 akis, po dvi priešakyje ir 
po tris mažesnes prie galvos 
šonų. Visi vorai daro pana
šius tinklus, tartum jie išėję 
bendrą mokslą.

Voras sugnybtas gyvu- < 
nas. Priešakinėje dalyje, y ra 
jo galva, krūtinė, kojos, o 
antroji, kaip koks “kubi
las”. Anrtoje dalyje vorai 
turi skystį. Jį išleidžia pro 
mažą skylytę. ir kai tik jis 
gauna oro, skystis pavirsta 
i tvirtą šilko siūlą.. Voras 
leisdamasis žemyn, daryda
mas keliones į viršų ir šo- , 
nūs, pasigamina tinklą. Ta
da tame tinkle sudaro ant
rą tinklą iš šilko, prie kurio 
prilimpa vabzdžiai—jo au
kos. Voras pats po tinklą 
bėgiodamas vengia prilim
pančių savo riūlų.

—.«**>
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Antrad., sausio (Jan.) 4, 1966

Iš senų atsiminimų A. Bimba

APIE MANO DEBATUS SU K. BIELINIU >
Apie Lietuvos Socialdemo

kratų Partijos senų veikėjų 
Kiprų Bielinį, kuris praėjusių 
metų gruodžio mėn. 7 d. mirė 
New Yorke, labai plačiai bu
vo rašyta ne tik “Keleivyje” 
ir “Naujienose.” Apie jį labai 
šiltai atsiliepė visa reakcinė 
lietuvių spauda. Pav., Chica- 
gos kunigų “Drauge” (gruo
džio 22 d.) pabėgėliai Miklo- 
vas ir Simoliūnas šitaip apie 
velionį atsiliepia;

“Kipras Bielinis dar praeito 
šimtmečio gale įsijungęs į lie
tuviškų visuomeninę veiklų, iki 
paskutinės savo gyvenimo die
nos išliko sumanus, blaivus, 
darbštus, idėjai ištikimas. 
Bielinis lietuvio sąmonės kėlė
jas Lietuvoje ir Latvijoje. Ne
nuilstamas k- o v o t o j as soci
aldemokratas už darbininkų 
teises. Caro kalintas ir iš
tremtas į Sibiru. ' Demokrati
nės Lietuvos seimų narys; ko
operatininkas, VLIKo steigė
jas ir neatsitraukiantis jo vei
kėjas; Lietuvos Laisvės komi
teto narys:... ”

Prie Bielinio karsto, be ki
tų, kalbėjo ir VLIKo ir “Lie
tuvos Laisvės Komiteto” pir
mininkas, išgarsėjęs aferistas 
ir “Lietuvos vadavimo’’ raketo 
vyriausia galva K Vaclovas Si
dzikauskas.

“Brangus Kiprai,” sakė Si
dzikauskas, “visiems čia esan
tiems, o labiausiai gal man, 

j sunku su Tavimi skirtis. Mu- 
' du siejo tikro draugiškumo ir 
kovų dėl Lietuvos laisvės ry
šiai. Tau po tiekos kitų “iš
ėjus negrįžti,” pasaulis pasi
darė tuštesnis. Savo darbais, 
visų savo krištųjiniai tyru gy
venimu Tu palikai lietuvių 
tautos širdyse paminklų, pat
varesnį už plieną. O kai iš
muš Lietuvos laisvės valanda 
ir kai Tavo pelėnai bus par
vežti į laisvąją Lietuvą, kuriai 
Tu viską atidavei, nepriklau
somos Lietuvos sostinėje bus 
pastatytas Tau antkapis, į ku
rį, būk tikras, neužžels dėkin
gos Tautos sūnų takas.”

Už ką velionį Bielinį reak
cininkai taip garbina?

Atsakymo toli ieškoti nerei
kia. Užtenka atsiminti, kad 
velionis kartu su pačiais nuož
miausiais lietuvių tautos prie
šais, Lietuvos darbo liaudžiai 
laimėjus išsilaisvinimo kova, 
bėgo pas Hitlerį ieškoti glo
bos, o .paskui susirado kelius 
į mūsų Jungtines Valstijas ir 
čia kartu su Sidzikausku, Im- 
pulevičiumi, Jankumi, Sonda 
ir kt. a*ktyviškai per visą laiką 
“vadavo” mūsų senąją tėvynę. 
Kad nebūtų jokios abejonės, 
kam velionio idėjos ir idealai 
priklausė, jis čia gyvendamas 
parašė (ir tai buvo jo pasku
tinė) knygą “Terroro ir ver
gijos imperija—Sovietų Rusi
ja.” Joje jis gal aiškiau, ne
gu kur kitur, išdėsto visos sa
vo gyvenimo veiklos “filosofi
ją”. Per visą jo ilgą visuome
ninę veiklą (jis mirė sulaukęs 
82 metų amžiaus) jis įsivaiz
davo ir skelbė, kad jeigu ne
būtų buvę didžiosios socialis
tinės Spalio revoliucijos, jeigu 
pasaulyje nebūtų buvę bolše- 
vikų-komunistų ir Tarybų Są
jungos, tai visame pasaulyje 
būtų net visose tvorose kles
tėjusi laimė ir ramybė. Ir jis 
pašventė savo gyvenimą, savo 
talentą, sayo nemenkus gabu
mus susidorojimui su komu
nizmu. Galėjd jis susikalbėti 
ir sugyventi su Smetonos kru
vinąja fašistine diktatūra, vi
siškai ramia sąžine galėjo jis 
ieškoti prieglaudos pas Hitlerį 
ir užuovėjos kapitalistinėje 
Amerikoje, galėjo jis vienoje 

’ lovoje gulėti su Krupavičimi 
ir Sidzikausku, bet negalėjo 
jis pakęsti tų, kurie 1918-1919 
metais stengėsi Lietuvos liau
dį išvaduoti iš kapitalistinės 
priespaudos ir išnaudojimo, 
kurie 1939-1940 metais nušla
vė smetoninę diktatūrą ir pa
suko Lietuvą tarybiniu-socia- 
listiniu keliu į naują gyveni
mą. . • '. >

Tai, va, šitas Kipras Bieli
nis. 1 9 2 2 metais a tvyksta į 
Jungtines Valstijas kaip Lie
tuvos Socialdemok ratų Par
tijos atstovas, .čia jis lankosi 
su prakalbomis t lietuvių kolo-

buvo jau taip labai 
Ašku, kad į juos at- 

ir mūsų pažangiųjų 
Kai kur jie pasidrą- 
pagal čionai priimtų

nijose ir ieško moralinės, o 
ypač medžiaginės paramos sa
vo partijai. Keleiviniai ir nau- 
jieniniai menševikai pasitinka 
jį išskėstomis rankomis ir ruo
šia jam viešus susirinkimus. Į 
kiekvienų susirinkimų svečių 
atlydi nusamdyti vienas ar du 
ginkluoti policininkai, kad jį 
apsaugotų “nuo bolševikų.”

Nereikia nė sakyti, jog di
desnėse kolonijose susirinkda
vo nemažai lietuvių išgirsti 
svečių tiesiai iš Lietuvos, ku
rios jie 
išsiilgę, 
eidavo 
žmonių, 
sindavo,
ir praktikuojamų madų, kal
bėtojui statyti klausimus bei 
jo kalbų kritikuoti. Taip pat 
aišku, kad mūsų “svečiui” ir 
mitingų rengėjams tas labai 
nepatikdavo. Kartais vienas 
kitas taiklus klausimas publi
kų taip paveikdavo, jog kai 
pradėdavo rinkliavų, daug jos 
išeidavo iš salės, o pasiliku
sieji labai “sušykšt ė d a v o’’ 
skirtis su savo doleriais.

Tais laikais, kaip žinote, 
mes būdavome labai dideli 
debatų šalininkai. Savo opo
nentus kviesdavome su mumis 
debatuoti svarbiausiais dienos 
klausimais. Jie gi debatų bi
jodavo kaip kažin ko. Todėl 
debatai būdavo didelė rete
nybė.

žinoma, menševikams irgi 
buvo pasiūlyta ruošti debatus 
Kiprui Bieliniui su vienu mū
sų veikėjų. Nežinia, ar jie 
pavargė nuo mūsų pakartoti
nų siūlymų ruošti debatus, ar 
tikėjosi moraliniai ir medžia
giniai iš debatų pasinaudoti, 
mūsų nuostabai, Bostono apy
linkės keleiviniai menševikai 
vienų gražių dienų pasiūlymų 
priima. Debatus ruoš Montel- 
los Draugijų Sųryšis. Men
ševikams atstovaus Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at
stovas Kipras Bielinis, o pa
žangiesiems buvau pakviestas 
aš.

Prie debatų buvo smarkiai 
ruošiamasi iš abiejų pusių. 
Abieji stengėsi susirinkime tu
rėti kuo daugiausia savo ša
lininkų.

krikščio/is demokratus. Ka- 
1 daugi komunistai pasmerkė 
socialdemokratus, tai už- pa
staruosius nedaug žmonių te- 
balsavo. Tačiau socialdemo
kratai turėjo net 13 atstovų 
Steigiamajame Seime. Mūsų 
partijai vienai prisiėjo ginti 
Lietuvos liaudies reikalus. 
Mūsų partija kovojo už že
mės reformų, už geresnes dar
bo sąlygas. Bet mums nepa
vyko, nes mažumų turėjome 
Seime. Kada kareivis Kunic- 
buvo nuteistas sušaudymui, taf 
mes jį išgelbėjome. Komunis-^ 
tai norėjo panaudoti profesi
nes sąjungas savo politikai, 
už tai Lietuvos darbininkai 
neorganizuoti. Mes sakome, 
kad profesinės sąjungos turi 
būti bepartyvės. Jeigu šian
dien Lietuvos dajfejąinkų ju
dėjimas suiręs ir siaučia reak
cija, tai kalti komunistai. Mes 
atmetėme komunistų pasiūly
mą sudaryti Darbininkų Val
džių, nes jie sykiu pakvietė 
s o-c i a 1 i stus liaudininkus ir 
Darbo Federaciją. Pagalvo
kite ir apsvarstykite/ nes tas 
kelias, kuriuo jūs einate per 
'pastaruosius ketverius metus, 
yra klaidingas. Ką mano opo
nentas sakys, ar iš laikraščių 
prirodymus darys, tai netikė
kite, ne’s tas viskas netiesa. 
Komunistai patys nežino, ką 
jie kalba.

Taip užbaigė savo pirmąją 
kalbą socialistas Bielinis. Tik
tai keletas teploja rankomis.”

Iš .mano kalbos
O štai ištraukos iš kores

pondencijos apie mano kalbą:
“Dar aš nekalbėjau, o jau 

pilietis Bielinis pasakė, k a d 
viskas, ką aš pasakysiu, bus 
netiesa, kad komunistai neži
no, ką kalba. Tai mažą vaikų 
kritika. Geriausia sukritikuo
ti savo oponentą, tai pasakyti, 
kad jis nieko nežino. Mes su-' 
sirinkome apkalbėti labai 
svarbų klausimą, kuris stovi 
prieš 
būtent Seimo rinkimų klausi
mų. Amerikos lietuviams 
svarbu žinoti pozicijų social
demokratų ir komunistų.. .

Kalbant apie Lietuvos social
demokratus, mes negalime

Lietuvos darbininkus,

įkalbėti apie juos vienus atski- 
Ir štai 1923 metų balandžio . rab nes ,Re yra dalis pašau-

27 dienos vakaras, debatų va
karas. 1 Didžiulė, graži Mon- 
tellos Lietuvių salė pilna da
lyvių iš visos plačios apylin
kės. Kiprų Bielinį į salę iš
kilmingai atlydi Bostono men
ševikai su “Keleivio” leidėju 
Gegužiu priešakyje. Jo šali
ninkai salėje pasitinka savo 
svečių triukšmingais aplodis
mentais. Bet matosi, kad di
delė susirinkusių dauguma jį 
priima tylomis, šaltai. Pirmi
ninkauja Kazys Beniulis. Lai
kas paskirstomas šitaip: Pir
mu kartu kalbėtojai kalbės po 
valandų ir pusę, o antru kartu 
po 15 minučių.

Dabar apie debatus
Šiuos įdomius ir svarbius de

batus plačiai aprašė “Laisves” 
korespondentas Kuršėnų Stu
dentas (Stasys Balčiūnas), sa
vo korespondencijai uždeda
mas antraštę “Drg. A, Bimba 
nukryžiavojo pilietį Bielinį/’ 
Tai žemiau ir paduosiu kai 
kurias korespondencijos iš
traukas.

Pirmutinis kalbėjo K. Bie
linis ir korespondentas jo kal
bos turinį ir argumentus susu
muoja šitaip:

“Socialdemokratų Partija 
nuo pat 1906 metų nešė liuo- 
sybės švyturį į Lietuvos varg
dienių gyve’nimų. Užėjus ka
rui, Lietuvos darbininkų judė
jimas visai susilpnėjo. Karui 
pasibaigus, Lietuvon atvyko 
Rusijos Raudonoji armija, no
rėdama durtuvais įvykinti so
cializmų. Aš sakau, kad dur
tuvais socializmo neįvykins. 
Lietuvoje bbvo susiorganizavę 
bent keli rusai komisarai, ku
rie norėjo Lietuvos žmones 
valdyti. Jie net ir lietuviš
kai nemokėjo. Lietuvos žmo
nės juos išvijo... Rusijų val
do 3 žmonės, o Lietuvos val
džia renkama visų žmonių. 
Pagaliau atėjo rinkimai į Stei
giamų j į Seimų. Komunistai 
rinkimus boikotavo, darbinin
kai tokiu būdu balsavo už

linės socialdemokratijos, dalis 
Antrojo Internacionalo. To
liau, mes negalime kalbėti 
apie socialdemokratijų, nepa-' 
žvelgę į jos pastarųjų kelerių

linis turi drąsos sakyti, kad 
būk pati Lietuvos liaudis So
vietus išvijusi. Jis iš anksto 

į pareiškė, kad visi dokumentai, 
kuriuos tik aš skaitysiu, bus 
neteisingi. Kodėl? Todėl, kad 
tie dokumentai kalba prieš 
Lietuvos buožes, kunigus, po
nus, buržujus ir jų valdžią, 
kurių skverno įsikibę yra ir 
socialdemokratai. Vietoje pa
laikyti Sovietus, vietoje eiti su 
darbininkais prieš išnaudoto
jus, Lietuvos socialdemokra
tai ėjo ranka rankon su juoda
šimčiais prieš darbininkus.

Pilietis Bielinis pasmerkia 
komunistus už boikotą v i m ą 
Steigiamojo Seimo. Bet jis 
mums nepasako, kad tuomet 
Lietuvoje siautėjo baisiausia 
reakcija, komunistais buvo 
užkimšti kalėjimai, daugelis 
draugų buvo sušaudyta, Ko
munistai pareiškė Lietuvos 
dirbančiajai liaudžiai, kad ,įi4 
nai nieko negali laukti iš St. 
Seimo,- kad visos partijos 
(kartu ir Socialdem o k r a t ų 
Partija), kurios dalyvauja 
rinkimuose, atstovauja Lietu
vos išnaudotojų reikalus. Vie- 

I nintėlė jų atstovė, Komunistų 
Partija, nelegalė, jos -veikliau
si darbuotojai kalėjimuose. 
Argi gyvenimas nepatvirtino 
šio komunistų pareiš kimo ? 
Argi tos .visos partijos neat
stovauja išnaudotojų reikalų? 
Bielinis, vieton kaltinti reak
ciją, vietoje smerkti buožes, 
ugnimi spiaudo ant komunistų. 
Tai va su kuo eina socialde
mokratai.

Jis kalbėjo apie profesines 
sąjungas ir smerkė komunis
tus. Faktas yra, kad komunis
tai uoliai darbuojasi profesi
nėse sąjungose ir iš pat pra
džių jas karščiausiai rėmė. 
Gi socialdemokratai, vien tik 
todėl, kad profesinės sąjungos 
nepasidavė jų Vadovybei, jas 
boikotavo ir provokavo komu
nistus, kad valdžia juos užpul
tų ir areštuotų. Pasiskaityki
te ‘Socialdemokratą,’ jeigu 
manimi netikite. Profesinių 
sąjungų vadus kemša į kalėji
mus, o socialdemokratai yra 
gerbiami buožių valdžios pi
liečiai ; profesinių sąjungų 
laikraščius valdžia uždarinėja, 
o ‘Socialdemokrato’ nė plauko 
nepajudina. Vienok Bielinis _____ ______ ,
drįsta mums pasakoti, kad jie ]3UV0 platinamas Z. Siera- A’niumici nVATOein 111 cainn. x

Nežinomas 1863 metų 
Lietuviškas atsišaukimas

1863 metais sukilėlių vai- sišaukimas susideda iš še- 
džios 
voje 
narni 
či^u 
labai 
kilėlių atsišaukimų žinomi 
du 1863 m. sausio mėn. 22 
d. Varšuvoje paskelbti dek
retai, išversti į lietuvių kal
bų ir iš dalies perdirbti. 
Juose Lietuvos valstiečiams 
skelbiama apie valstiečių 
turimos žemės atidavimų jų 
nuosavybėn, apie tai, jog 
bežemiai, kurie dalyvaus 
sukilime, gaus žemės ir kt.
Rastas naujas 1863 m. va

sario 1 d. Vilniuje lietuvių 
kalba rašyto atsišaukimo 
nuorašas.

Tai yra Lietuvos Provin
cijos komiteto, kuriame da
lyvavo žinomas revoliucinis 
demokratas K. Kalinaus
kas, 1863 II 1 manifestas. 
Jis iki šiol buvo žinomas 
lenkų kalba, jo vertimai 
skelbti baltarusių, rusų kal
bomis. Lietuviškas tekstas 
nėra pažodinis vertimas iš 
lenkų kalbos, bet jų turi
nys visiškai vięnodas. Jis 
rodo, jog Lietuvos sukilimo 
vyriausybė, siek dama iš
plėsti sukilimų Lietuvoje, 
leido keletu atsišaukimų 
variantų lietuvių kalba. Yra 
žinoma, kad jis iš Debeikių 
(į šiaurės rytus nuo Anykš
čių) valsčiaus valdybos pa
teko į Ukmergę, iš kur jo 
nuorašas 1863 IV 10 polici
jos ispravniko buvo pasiųs
tas į Kaunu, o iš čia—Vil
niaus generalgubernatoriui. 
Atsišaukimo radimo vieta 
ir laikas (balandžio mėn. 
pradžia) liudija, kad jis

atsišaukimai Lietu- 
buvo plačiai plati- 
lietuvių kalba, ta- 

apie juos žinoma 
mažai. Iš skelbtų su-

Pelnytas 
apdovanojimas

Didelį džiaugsmą Vilniaus J 
mediką tarpe sukėlė Lietu* 
vos TSR Aukščiausi o s i o 
Tarybos Prezidiumo Įsaka 
apie Lieuvos TSR nusipel- „

šių poskyrių. Pirmame po
skyryje sakoma, jog “no 
szios denos wisi'gaspadorej 
ir kiti giwentajei bet ko
kios wieros ira walni, lig 
szlektos senabes.” Antra
me poskyryje — sukilimo 
“wiresnibe... a t a du o tą 
gaspa d o r i o m wergiju ir 
karalaucziznu lig wiekei 
be iszsipirkimu ir mokestu, 
tu žemi, kuriu lig sziol tu
rėjo,” o carinės vyriausy
bės tvarkų panaikina. Tre
čiame poskyryje sakoma, 
jo “gaspadorej,” tapę že
mės valdytojais, privalo 
įstoti į sukilėlių eiles. Ket- 
virtame nurodoma, jog 
“kampinikaj, služeln i k a j, 
actauni ir kiti,” kurie stos į 
sukilėlių eiles, “gaus uzta- 
ta j anis arba jo gimines 
mažiausia tris morgias že
mes.” Penktame kalbama, 
jog sukilimo “wiresnibe... 
ata te j s paskum tem ponam, 
kurie dabar duos apieras.” 
šeštame — “Kas tiktaj ne 
paklausis szito Manifesto, 
ar ponas, ar gaspadorius, 
ar perdetinis, arbo koks 
kitoniszkas,” bus karinio 
sukilėlių teismo nubaustas. 
Pabai goję nurodoma, jog 
“raszitas Wilniuje, 18,63 
mėtos 1 denoj a

Atsišaukimas
nesnių žinių sukihėįių poli-įbų užkertant kelių šitam, 
tinei bei agrarinei 
mai nušviesti.
vienas iš negausių ]to 
lietuvių raštijos pa\ninŲų.

R. Batura
(“Kraštotyra”)

teikimų vilnietei daktarei 
Jadvygai Dailidonienei. Ji , 
daug metų vadovauja Vil
niaus Respublikiniam Tu
berkuliozės dispanseriui. “

Kaip žinia, džiova buvo 
labiausiai paplitusi buržua
zinėje Lietuvoje liga. Šitų 
žiaurų ir liūdna palikimų 
mes gavome iš nelemtosios 
praeities. Tarybų valdžia 
nuo pat pirmųjų susikū
rimo Lietuvoje dienų dėjo 
ir tebededa dideles pastan
gas, kad šitas, kadaise 
“klestėjęs” Lietuvoje susir
gimas išnyktų iš mūsų gy
venimo visiems laikams. ? 
Labai daug jau pasiekta 
kovos su tuberkulioze bare.

Svarbiausia vaidmenį, ži- į 
noma, čia suvaidino naujos, ’ 
geros buitinės sųlygos, ku
rias Tarybų valdžia sudarė 
dirbantiesiems. Masinė bu
tų statyba, žmonių iškeldi
nimas iš rūsių ir- palėpių, 
materialinio gyvenimo lygio 
pagerinimas suvaidino di
džiulį vaidmenį. .

Bet ir gydytojai, tame 
tarpe — daktarė Jadvyga 
Dailidonienė — nuveikė la- ; 

pil- bai didelį ir reikšmingų dar-

eto

yra geriausi profesinių sųjun- 
gų prieteliai, o komunistai jų 
priešai. Sakau, tai reikia drų- 
sos tokia neteisybę skelbti.

(Tąsa 5-me pusi.)

Washingtonas. — JAV 
Z.YV1KY t jvo bombonešiai bombarduos
metų istoriją. O ta istorija yra vietnamiečius ir per Kalė- 

^įuoda ir kruvina.” fdas..\ •
• Čia buvo mano apibūdinta 
Antrojo Internacionalo politi
ka per Pirmąjį pasaulinį ka
rą ir socialdemokratijos išda
vikiškas nusist a t y m a s link 
Spalio revoliucijos ir Rusijos 
darbo liaudies paėmimo val
džios į savo rankas. Toliau :

i

“Priėję prie Lietuvos social
demokratų, kuriems šičia p. 
Bielinis atstovauja ir kurių jis 
yra vienas ‘šviesiausių’ vadų, 
mes matome tą pačią išdavys
tę. Pradėjo Lietuvoje kurtis 
Sovietai, Rusijos liaudis, tiesa, 
pagelbėjo Lietuvos darbinin
kams. Bet kas tame blogo ? 
Juk vienos šalies darbininkų 
pareiga pagelbėti kitos šalies ' 
darbininkams. ... Tai biaurus 
užmetimas Rusijos Raudonajai 
Armijai, kad būk ji durtuvais 
norėjusi įvykinti Lietuvoje so
cializmą, o Lietuvos liaudis 
Sovietų nenorėjusi. Tai šlykš
čiausias Bielinio pasakymas, 
kai jis bandė mus įtikinti, kad 
Lietuvos Sovietus nuvertė pa
ti Lietuvos liaudis. Ne. Da
bartinė Lietuvos valdžia susi
organizavo po priedanga Vo
kietijos ginklų. Talkininkų ar
mijos vadas gen. Fos įsakė 
Vokietijos armijai nesitraukti 
iš Pabaltijo kraštų, kol ten ne
įsikurs 
Kitaip, 
taus.

Štai 
tuvos valstybės kūrimąsi, ku
rią parašė P. Klimas, anaip
tol ne bolševikas. Jis sako, 
kad Lietuvos valdžia pasiskoli
no iš Vokietijos 100,000,000 
markių ir gavo ginklų, ir tuo
met pradėjo kovą prieš bol
ševikus (Sovietus). Vadinasi, 
Vokietijos ginklais ir pinigais 
buvo vedamas karas prieš be
sikuriančius Sovietus. O Bie-

buržuazinės 
darbininkai

va knygute

Ii

valdžios.
užviešpa-

apie Lie-

KVAPAS ATBAIDO
Anglijoje sukurtus ' che

minis preparatas, skleidžiųs 
kvapą, kurio neapkenčia šu
nys, katės, žiurkės ir kiti 
gyvūnai. Juo, pavyzdžiui, 
galima apsaugoti nuo grau
žikų vaismedžius. Pajutę šį 
kvapą, gyvūnai bėga nuo jo 
ir daugiau niekad nesugrįž
ta į tą vietą. Žmogus minė-

kausko, A. • Mackevičiaus, 
B. Kolyškos jungtinių su
kilėlių būrių veikimo apy
linkėse, kai Andrioniškio 
miškuose formavosi didelė 
sukilėlių kariuomenė, žymia 
dalimi sudaryta iš lietuvių 
valstiečių.

Manifestu vadinamas at- tojo kvapo nejaučia.

Parapijos masto Testamentas

Pro šalį ūžavo vėjai, 
Jam savo ūkis rūpėjo,

Ir kadangi audra,
Jos baigtis netikra, 

Nieko gero jam nežadėjo, 
Kas verkė—jisai negirdėjo

Pypkutę papsėjo.

Pro langus būriais prometėjai 
Ugnies parnešti vis ėjo,

Bet kadangi darže,
Kurį gaubė ežia, •

Dar sniegas pajuodęs gulėjo, 
žvilgsniu jis gulbes lydėjo,

Giedra netikėjo.

Galop varpai suskambėjo, 
Aidu taikos nuskardėjo,

Bet?, kadangi name,
Kreivame, žemame,

Langai aįjipelėjo,
Jis saliuto šviesų neregėjo, 

žiūrėti jo nėjo. Į

a

Kas sava — jį vien težavėjjo, 
Kas sava—jam vien terūpėjo, 

Ir kadangi savim, 
Sava praeitim,

'> Jisai vien gyventi norėjo,
Ir kai kam įsiteikti mokėjo— 

Susirado sekėjų.

Su jai^ jis (sklype tupinėjo, 
Jam pastumdėliai duoklę mokėjo.

Bet jeiįęu kai kam,
Apsimetus paikam,

Juokais pavadint jį magėjo
Parapijos masto veikėju------- -

Įžeist jį/ galėjo...

J* Subata

Seniau žmonės, kai ruošėsi mirti, 
Testamentų ilgiausių rašė, 
Suko galvų, kam baldus paskirti, 

Kam karvę, kam žąsį, 
Kam daržų, kam sklypų, 
Namukų dvilypį.

Dabar tu jauti — testamentas 
Tai tavo žingsnis kiekvienas, 
Mirksnis, su prasme išgyventas, 

Prisodrintos dienos 
žygių ir triūso, 
Pergalių, mūšių.

Testamentas tavasis — tai plytos, 
Sukrautos į pamatų rūmų, 
Pamokymas, sūnui sakytas 

Apie tikrų dorumų, 
Apie pagarbų šaliai, 
Didžiam idealui.

Testamentas tavasis-^-taijnintys, 
Kurios pavidalų gauna;
Daiktas, tavorranka pagamintas, 

Kurs turtų krauna 
Ir clraugo labui, 
Jį džiuginti geba.

Ir šiam testamentui nereikia 
Notaro, antstolio, teismo, — 
Jis tų pat akimirkų veikia, 

Įsijungia į eismų, 
Gyvenimo tėkmę, 
žmonijos sėkmę.

ogra- ‘ biauriam susirgimui. Bū- 
u tail dama Vilniaus Respubliki

nio Tuberkuliozinio dispan
serio vyriausioji gydytoja, 
ji subūrė gausų būrį gerų 
specialistų, kurie ne tik gy- 
,do ligonius, bet ir atlieka 
didžiulį profilaktinį darbą?

Dispanserio žinioje visa 
eilė specialių autobusų, ap
rūpintų kilnojamu fliuoro- 
grafu, gydytoju specialis
tu, rentgenoHęchniku. Ši

 

tos mašinos v a^ i n ė j a po 

 

respubliką, patikrina tūks
tančių žmonių sveikatą, iš- ? 
aiškina ankstyvus susirgi
mus.

Be to, daktarė Dailido- 
nienė rūpinasi, kad ligoniai F 
gautų goriausiuosius, nau-' 
jausi uosius vaistus, kad 
persirgę— gautų nemoka
mus kelialapius į specialias 
sanatorijas, kuriose jie ga
lutinai pagydomi. Be to, 
daktarė Dailidonienė ir jos 
kolegos respublikiniame dis
panseryje dirba didelį moks
linį darbą. Mūsų žurnale 
“Sveikatos apsauga” nere- 
t a i galima pamatyti iš
spausdintus jos darbus tu- 
berkuliozės profila k t i k o s 
klausimais.

Pažymėtina, kad daktarė 
Jadvyga Dailidonienė yra * 
daugelį metų Vilniaus mies
to darbo žmonių tarybos 
deputatas, jai rūpi visi 
miesto dirbančiųjų sveika
tos apsaugos reikalai.

Jadvyga Dailidonienė yra 
nenuilstama visuomeninin
ke, puiki specialistė, labai 
nuoširdus — geras žmogus, 
dėl to Vilniaus medikai ap
sidžiaugė, sužinoję, kad .. 
Jadvyga Dailidonienė susi
laukė savo veiklos įvertini
mo.

J. Subata

JAUGĘ Į ŠIRDJ
Beržynėliai mieli, 
Tėviškėle gimta, \
Gelsvaš gelsvas gintarėli, 
BalatijK, mana.
Jūs įaugot man į širdį, 
Jūs man lyg mama. 
Kaip gerai, kad tu gražuolė, 
Mano Lietuva.

Janina Mastauskienė

J. Skliutauskas

Washingtonas. — Kores
pondentas John M. Highto
wer, .kuris plačiai kalbėjosi 
su JAV viršininkais, numa
to 1966 metais išplėstą ir 
dar žiauresnį karą pietryčių 
Azijoje.'

Jis rašo, kad karas apims 
Laoso, Tailando ir Kambo
džos plotus.
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APIE MANO DEBATUS 
SUK. BIELINIU

i psl. K

KRISLAI

1 (Tęsinys iš 4-to psi.)
' sakau, kad socialdemo- 

Lii tiktai žodžiais nesutin- 
;su krikščionimis demokra

tus, o savo darbais, savo po
litika juos palaiko, šiandien 

‘ Lietuvos valdžia yra ponų, ku
nigų, buržujų ir buožių val
džia, tat Darbininkų Kuopos 
atstovai Seime pasiūlė Social
demokratų Partijai, socialis
tams liaudininkams ir Darbo 
Federacijai sudaryti darbinin- 

'kų valdžią, kuri pažabotų iš
naudotojus ir gintų darbininkų 
reikalus. Šitą pasiūlymą su 
šlykščiausiu cinizmu atmetė 
socialdemokratai. Ir jie atsi
sakė sudaryti bloką, bendrą 
frontą su bolševikais prieš 
klerikalus ir buožes. O vienok 
p. Bielinis'sako, kad socialde
mokratai stoja už darbininkų 
vienybę, ir kad mes, Amerikos 
lietuviai darbininkai, paremtu- 

į mėm juos...
; «/\Prie užbaigos. Amerikoje, 
j pav., Brooklyne sudarė bend

rą frontą krikščionys demo
kratai, tautininkai ir socialis- 
Mi ir siunčia aukas juodašim- 
tlams Lietuvos šauliams. . .

, Amerikos lietuviai darbinin
kai turime paremti Lietuvos 

■ ' darbininkus šioje svarbioje va
landoje, bet nieku būdu ne so
cialdemokratus. Mūsų pareiga 
remti tuos, kuriuos bųpžių 
valdžia persekioja, kuriaifs už
kimšti kalėjimai ir iš kurių p. 
Bielinis tiktai tyčiojasi. Mes 
turime remti Lietuvos revo
liucinius darbininkus, tai yra, 
susiorganizavusią. Lietuvos 
.Darbininkų Partiją. Nes tik ji 
Atstovauja ir gina dirbančio- 
LKs liaudies reikalus Lietuvo-

I

valdžią: ‘sudarykite buržua
zinę valdžią, tai mes ją pa- 
remsime.’ Ar taip? (Klausia 
publikos ir Bielinio. Nuskam
ba svetainė ‘taip.’ Pats Bieli
nis atsako ‘taip’). Tai dabar 
spręskite patys, kam tarnauja 
Lietuvos socialdemokratai ir 
jų atstovas Bielinis ir ką jie 
remia. Kuomet juos bolševi
kai kviečia sudaryti Darbinin
kų valdžią, tai su pasityčio
jimu jie atmeta, bet jeigu Lie
tuvoje susidarytų buržuazinė 
valdžia, tai ją paremtų. O 
vienok Bielinis turi drąsos 
prašyti Amerikos darbininkų, 
kad jie remtų socialdemokra
tus, tuos buf-žuazijos tarnus, 
tuos išdavikus. (Didelis ploji
mas.)

Lietuvos komunistai kalėji
muose, o ką daro socialdemo
kratai ? Ar daug jų yra ka
lėjimuose ? Nė vieno. Ir kam 
juos sodins į kalėjimus, kad jų 
vadai (pav., Janulaitis ir Kai
rys) pagelbsti buožių valdžiai 
teisti ir įkalinti komunistus. 
Komunįstų ir profesinių sąjun
gų spauda uždaryta, o ar bent 

I vienas, socialdemokratų laik
raštis buvo uždarytas? Nieko 
panašaus. O vienok p. Bieli
nis, pasiėmęs gaidžio drąsą, 
vėl mums kartoja, kad komu
nistai eina prieš darbininkus, 
o socialdemokratai gina da’ 
bininkų reikalus. Sakau, ir gė
dos žmogus neturi!

Bielinis bandė įrodyt, kad 
Rusijoje liaudies gyvenimas 
sunkus. Jokių įrodymų nerei
kia, mes patys tatai žinome. 
Rusijos 
sunkus. 
Rusijos 
ti per 
metus.
šalį nualino; kelerių metų ko
va su kontr-revoliucija, kurią 
rėmė pasaulio socialistai; blo
kada, pagaliau sausra. Tačiau, 
nežiūrint tų visų antpuo
lių, Rusijos liaudis išlaikė ga
lią savo rankose. Jinai šian
dien laisva. Jeigu kalėjimuo
se yra kontr-revoliucionierių 
ir monarchistų bei plėšikų, tai 
dėlei to gali ^*erkti tiktai to
kie seocialdemokratai, kaip p. 
Bielinis. Nuo dabar, kiekvie
nas pagerinimas šalies ekono
miniame gyvenime, bus page
rinimas darbininkų klasės gy
venimo, nes politinė galia yra 
jų rankose.. O ką turi kitų

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Bet Alabamos rasistai, kurie 
tą nelaimingą valstiją valdo, 
su tokiais dalykais, kaip šlo
vė ir žmoniškumas, nesiskaito.

Balsas už taiką
“Vietnamo bombardavi- mėjimas. Izoliacija kitose 

mas iš Amerikos orlaivyno šalyse dėl Vietname vedamo 
sujungs Vietnamo gyvento-1 karo. Didėjantis pasiprie- 
jus taip, kaip sujungė Vo- šinimas karui Amerikoje ir 
kietijoš oro mūšiai Anglijos besiartinanti infliacija. , 
teritorijoje.” Taip pareiškė Mr. Meyeršon kalbėjo Staf- 
Michael Meyeršon, 25 metų, ford viešbutyje, atvykęs iš 
narys Du Bois Club of Ame-, Washington, D. C. Jo pra-

?a for Democratic Action. I kalbų maršrutas sieks rhi- 
Mr. Meyersonui dalyvau- ladelphiją, New Yorką, Bos- 

jant Suomijoje Taikos Kon- toną. Prakalbas sakęs Ha-

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

Kunigų dienraštyje skaitau 
t6kį patarimą:

“Bažnyčia kovoje prieš mū
sų laikų ateizmą neturėtų nau- rįca for Democratic Action, i kalbų maršrutas sieks Phi- 
kalbėtFramlai’iT be iokiUvk- Mr- Meyersonui dalyvau-' ladelphiją, New Yorl/ą, Bos- 
čio priemaišų... siekdami Pnu- ! jant Suomijoje Taikos Kon- toną. Prakalbas sakęs Ha- 
galėti ateizmą,’ turime giliai Į grėsė, buvo užkviestas vyk- waii, Junior Chamber of 
pasitikėti įsikūnijusio dievo tl 1 į U__U-į V1U____J~UU............ —... L U-l____ 1U „f
motinos švenčiausios mergelės sostinę Hanoi, ką jis ir pa-1 British Columbia ir Van- 
Marijos pagalba. rtarp nrnlnisdamns fpn dvi 1 onnvprvip

pasitikėti įsikūnijusio dievo tl1į Šiaurinį Vietnamą, jo Commerce ir University of

darė praleisdamas ten dvi couveryje.
savaites. į Mr. Meyeršon 1961 m. bai-

Štai jo įspūdžiai: įgė mokslą Berkeley univer-
; “Keliavome mes keturie-1 si te te, Calif orni joje, socialo- 

O štai mokslo ir proto lai- se. Kalbėjomės su šimtais' 
-2-1 “buvusi Vietnamo gyventojų — ar
tame pačia- įįgtais, studentais, karei-

Geriau: palikite pačiam die
vui ir Marijai susidoroti su 
ateizmu.

MACHINE OPERATORS 
s 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 

MECHANICAL TRAINEES

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

HELP WANTED MALE 
____ į_____  -

MAINTENANCE MAN

With Black Seal license.

z 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)

mėjimas. Kokia ten 
Sibiro tremtinė” I 
me laikraštyje sako:

“Beveik visi rusai jau ne-; 
švenčia kalėdų. Per 48 metus 
komunizmas jau išauklėjo 
naują žmogų ir atpratino jį 
nuo religinių švenčių ir su jo
mis susijusių papročių ir tra
dicijų.”

Valio už komunizmą!

Argi kas tikėjo, kad taip 
bus, o tačiau yra. Va jums 
pranešimas iš Lietuvos: balet
meisteris V. Grivickas išvyko 
į senąjį Egiptą ten vadovauti 
baletui.

Kokia tai graži lietuvių tau
tai garbė! 6 tau, mielas me
nininke, mes visi linkime 
se garbingose pareigose 
džiausios sėkmės!

to
ri i-

gijos ir žurnalizmo srityse.
Vertė Virico Duktė

Baltimore Morning Sun”

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

mechanical-

Iš

’ Kuršėnų Studentas priduria, 
' kad šitą mano kre i p i m ą s i 
skaitlinga publika sutiko 

s griausmingais delnų plojimais.
Publika nusibalsavo aukas 

rinkti Lietuvos Darbi ninku 
Partijai (Kuopai), nors Bieli
nis reikalavo, kad jos būtų 

! renkamos Lietuvos Socialde
mokratų Partijai.

Antrosios kalbos
. Korespondentas Bielinio ant- 
j rają kalbą apibūdino šitaip:

“Prakišęs amžinai pirmame 
' susikirtime, Bielinis šoka ant 

stfvo oponento, tarsi liūtas ant 
į. lukšto kalno. Ima koliotis, 

pravardžiuoti d. A. Bimbą, 
bando padaryti juoko, bet pa
matęs, kad publika piktinasi, 

' pradeda mandagiau kalbėti, 
f Du svarbiausius klausimus 

f paliečia. Pirmas, kodėl jie at
sisakė sudaryti bendrą frontą 
su Lietuvos bolševikais ir, ant
ras, kad Rusijoje sunkus žmo
nių’ gyvenimas.

Pirmojo klausimo sutrauka: 
‘Mes (socialdemokratai) atsa
kėme Darbininkų kuopų atsto
vams: sudarykite jūs buržua
zinę valdžią, tai mes ją pa- 
remsime.’

Priėjęs prie Rusijos, vėl 
; kartoja, kad Rusijoje tik keli 
; komunistai valdo šalį ir k a d 
( Rusijos darbininkų padėtis la- 

b^į bloga. Skaito Rusijos laik- 
ia$į ‘EkonomiČeskaja žizn,” 
kad įrodžius publikai, kiek 
Maskvoje yra ^bedarbių. Bai
siai nesiseka skaityti, vietoje 
Maskvos, ištaria Paryžių. Pub- 

|į lika juokiasi. Bielinis susiba- 
” lamūtija. Vėl pradeda kolioti 

Bimbą. Girdi, jis nieko neiš
mano, tik bulves mokslainėje 
skute. Jis yra šulierius, kuris 

) visuomet kortas» sudėsto taip, 
kad kiti turi pralaimėti. Jis 
nemoka, rusiškai skaityti, ir

Apie mano atsakymą Bie- 
liniui korespondentas, tarp 
kitko, rašo:

“Jis sako:
*Pilietis Bielinis, negalėda

mas išsilaikyti argumentais, 
vėl griebiasi Lietuvos piemenų 
taktikos, vėl tik durniais kitus 
^vadina. Jis, atvažiavęs Ame- 
, rikon, mano, kad čia visi dur
niai, nieko neišmano, o tik jis 

’jenas protingas, moka kalbėti 
lif^uviškai, rusiškai, žemaitiš
kai, dzūkiškai ir kalakutiškai. 

‘^Svetainė plyšta juoku.) Pi
lietis Bielini, moku ir aš ru- 
9*kai skaityti, bet tik nesu 
toks pagyrų puodas, kaip jūs.

Pilietinis Bielinis sakė, kad 
jo partija atsakiusi Darbinin
kų Kuopos atstovams į jų pa
kvietimą sudaryti darbininkų

liaudies gyvenimas 
Bet jis nepasakė, ką 
liaudis turėjo paneš- 
pastaruosius kelerius 

. Imperialistinis karas

Brockton, Mass
Julija Stigienė, senesniais1,' 

laikais, progresyvių judėji
mo veikėja, “Laisvės” skai-

viais, darbininkais. Didis 
prisirišimas jų prie savo ša
lies,” pareiškė Mr. Meyer- 
son.

“Per vienuolika šimtų me-1 
tų Vietnamas buvo paverg-Į 
tas išlaukinių jėgų. Vergė 
juos mongolai, totoriai, ki
nai, japonai, prancūzai, o 
dabar amerikiečiai. Komu
nistai turi savo vadovybę 
per paskutinius 35 metus. 
Tik dabar Šiaurės Vietna
mo sostinėje Hanoi žmonės 
turi savo rinktą valdžią, 
kuri nepriklauso nuo užsie
nio, nei Kinijos valdžios Pe
kine, nei Prancūzijos val

džios Paryžiuje.
Nuo paėmimo valdžios 

: vairo su Ho Chi Minh prieš
akyje kaip prezidentu gy
ventojų padėtis žymiai pa
gerėjo. Beraštingumas vi-

tytoja, pasidavė į senelių siškai išnyko. Ligos — cho-
prieglaudą B r i d g ewater 
Nursing Home, 16 Pleasant 
Bridge, Bridgewater, Mass. 
Kam laikas pavėlina, prašo
mi ją atlankyti. Valandos:

George Shimaitis

IŠTIKIMYBĖ
Palaimos šviesią valandą 
Ar juodu nesėkmės metu 
Aš liksiu ištikimas žmogui 
Ir sau pačiam.
Yra nematoma jungtis 
Tarp mūsų visų širdžių, 
Ir saulėtą dienoveidį, 
Ir nykųjį vidurnaktį 
Aš ją jaučiu, aš ją girdžiu. 
Po kasdienybės pelenais 
Karšta rusena žarija 
Kiekvieno mūsų širdyje. 
Tegul ji skaidriai įsižiebs 
Draugystės šildančiais 

jausmais 
Palaimos tęviesią valandą 
Ir juodu nesėkmės metu — 
Ir tamsią naktį, 
Ir šviesią dieną —v 
Būties akimirką 
Kiekvieną. —-----

V. Mykolaitis-Putinas

Good! Wo would like 
how you can become a 
envelope machine 
steady year round work and good 
pay while learning.

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

to tell you 
journeyman 

adjuster, with

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)

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

(104-6)

PAINTER
Indudstrial spray. Minimum 3 yrs. 

experience. Batch or conveyor 
line experience required.

Contact MR. WILLA.
CU. 8-5131

(103-105)

MEAT CUTTER

Experienced. Steady work.

Call

BA. 8-1134

JOURNEYMAN—PLUMBER 
3-4 yrs. apprentice. 

Steady work. 
Jobbing.

KI. 4-2878

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)

į!04-l)

Experienced men 
for concrete form work.

Apply in office
34th & Currie Ave.
Philadelphia, Pa.

(104-6)

MAN .
Good opp; to move upward 

leading growth firm. Desire 
capable of handling own set- 
All fringe benefits. For im-Rumunija turi daug 

gražių miškų
Bukareštas. — Liaudiška 

Rumunijos respublika yra 
prie Juodųjų jūrų, tarpe 
Bulgarijos, Jugoslavijos, 
Vengrijos ir Tarybų Sąjun
gos. Ji užima 91,600 kvadra

lera, malarija — nugalėtos, 
užtad gyventojų amžius žy
miai pailgintas.”

Mr. Meyeršon Vietname 
lankėsi rugsėjo mėnesio 
pradžioje. Dešimtį dienų 
būdamas Hanoi, ir tris die
nas Tahanh Hoa provinci
joje, jis patyrė penkis Ame
rikos bombardavimus.

“Mačiau ligonines, pago
das, bažnyčias, mokyklas, 
ir privačius gyventojų na
mus bombardų o j a n t. Be 
abejo, militarinės vietos ir
gi skaudžiai nukentėjo, bet 
to nemačiau.”

Mr. Meyeršon pareiškė, 
jog jis nėra Komunistų par
tijos narys.

Besilankyd amas; Šiauri
niame Vietname jis kalbėjo
si su valdžios pareigūnais, 
įskaitant gynybos ministrą 
Nguyen Giap ir premjerą 
Pham Vow Dong. Žinoma, 
daug pokalbių buvo su ver
tėjo pagalba. Bet rado daug 
gyventojų, kurie pilnai var
toja anglų ir prancūzų kal
bas.

Jo atsilankymo pokalbiai 
davė jam įspūdį, jog Ame
rika iš ten turi pasitrauk
ti dėl trijų priežasčių:

Nuolatinis mūšių pralai-

NIDA
Baltų naktų baltojoj gatvėj 

mėnesienos ir žvaigždžių, 
rūko, kylančio nuo marių, 
paukščių čiulbesio 

darnaus;

Exp. 
with 
man 
ups.
mediate interview at your conveni
ence. Phone AD. 9-0&40. Ask for
Mr. Griffith. (104-1)

PAPERSLHTER OPERATOR

Iš
OPPORTUNITY

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

Call: 203-879-2662 
Volcott, Conn.

(104-1)

Stoughton, Mass.
United Lithuanian Socie

ties—Liet./ Tautiškas Na
mas gruodžio 28 d. laikė su
sirinkimą. Išklausytas Val- 

, kad 
biznis finansiniai pakilo. 
Metinis susirinkimas (per 
atvirutes) šaukiamas sausio 
9 d. 2-rą valandą po pietų.

Kasierius J. Šidlevich mi
tinge negalėjo garsiai kal
bėti. Sužinota, kad jis turi 
gerklės skaudėjimą, pasi
duoda į Boston General 
Hospital. Linkėtina j a m 
greitai ir laimingai pasveik
ti.

Čia “Laisvės” skaitytojų 
yra 14, visi geram stovyje. 
J. ir A. Petrukaičiai “Lais
vės” fondui dovanojo $10.

George Shimaitis

kraštų darbininkai ?_ Nedarbą, ] dybos raportas rodo,
persekiojimą, kalėjimus ir 
kartuves.

Socialdemokratų vadai, ku
rie tiek daug žaizdų padarė 
ant Rusijos liaudies kūno, da
bar, kuomet jos jau gyja, jie 
ateina ir deda savo purvinas 
kojas į jas ir tyčiojasi... Jų 
tarpe yra ir Bielinis.”

Finalas
“Laisvės” korespondentas 

savo aprašymą baigia tokio
mis pastabomis apie atsiskai
tymą su Bieliniu:

“Prakalbų rengimo komisi
ja ir Bielinis susirenka į mo
kyklos kambarį. Komisija pa
prašo, kad jis priduotų bilą 
už savo prakalbą. Jis reika
lauja $30. Girdi, man iš Chi
cagos reikėjo atvažiuoti. Ko
misija siūlo apmokėti jam ke-- 
lionės lėšas iš Bostono ir $5 
už dieną; viso $7.

Kur buvus, kur nebuvus 
įpuola į kambarį ponia Mi- 
chelsonienė ir reikalauja $25. 
Jinai pareiškia, kad jie su še
rifu išreikalausią tuos pinigus. 
Bielinis žiūri, kad ant jo bo
sas atsirado ir nusileidžia 
penkiais doleriais. Nenorėda
ma klausyti Michelsonienės 
poniškų žodžių, kuriuos jinai 
pylė, kaip iš gausybės rago, 
komisija ją ‘išdeportavo’ iš 
kambario.

Pagaliau Bielinis, nusileido 
iki $8. Bet komisija nesutiko 
nė tiek mokėti. Tuomet Bie
linis, įuolęs į desperaciją, pa
reiškė: ‘Aš tuos 7 dolerius 
paaukoji! Draugijų Sąryšiui.’ 
‘Ačiū,’ atsakė komisija.

Taip viskas ir užsibaigė.” 
šių ♦ debatų, kuriuos mūsų 

korespondentas gabiai užre- 
kordavo “Laisvės” skiltyse 
1923 m. gruodžio 4,'5, 7 ir 8 
dd., niekados nepamiršiu.

Atsimenu dar vienus savo 
gyvenime svarbius debatus, 
bet kurių nebeturiu jokių re
kordų. Tai buvo debatai su

Pekinas. — Kinija perka 
Austrijoje daug mašineri
jos.. .

Lisabonas, Portugalija.— 
Traukinio nelaimėj ;e už
mušta 22 žmonės.

Tokio. —Japonijos Užsie
nio ministras Shina vyks į 
Tarybų Sąjungą ?

tui u Dr. 
mirė be- 
dienomis 
Chicagos 

buvo labai

4 I

jaunu, bet jau užkietėjusiu 
Chicagos klerikalų 
Račkumi, kuris irgi 
veik tomis pačiomis 
kaip Kipras Bielinis, 
kunigų “Drauge
plačiai apie velionį rašoma, 
bet nė žodžiu neprisimenama 
apie tuos debatus. Jie gi įvy
ko Chicagoje. Nebeatsimenu, 
kas juos suruošė ir kas mane 
pakvietė persiimti su Račku- 
mi. Jeigu neklystu,, tai jie 
įvyko keleriais metais anks
čiau negu debatai su Bieliniu, 
rodos, man dar tebelankant 
mokyklą. Tiek daug metelių 
jau prabėgo, jog nebeatsime
nu nė debatų temos.

Baltų naktų baltojoj gatvėj
Iš saulės—aukso spindulių, tinių mylių plotą ir turi 20,- 
Iš sapno, juoko ir svajonių, 000,000 gyventojų. Miškai 
Pušyno žalio, iš vandens: užima ketvirtadalį šalies, 

daugiausiai Karpatų kalnų 
srityje.

Pušynai, beržyn a i ir 
ąžuolynai užima apie 12,- 
000,000 akrų. Rumunija 
miško produktus stato į 
daugelį šalių, net į Kiniją. 
Miško industrijoje dir b a 
apie 30,000 darbininkų.

Baltų naktų baltojoj gatvėj 
Iš kopų pasakos keistos 
Naktim geroji Mūza mezgė 
Dainas—spalvingas

j upeles;

Baltų naktų baltojoj gatvėj 
Dainom, lyg oru alsavau, 
O žydros burės horizontuos 
Kvepėjo šienu ir smala.

Juozas Nekrašius

Washingtonas.—JAV karo 
laivyno viršininkas prane
ša, kad 1966 metais bus re- 
konstruktuota virš 200 karo 
laivų. Dauguma jų bus pa
ruošti šaudyti raketomis, o 
transportai gabenti tankus. 
Laivų rekonstruktavim u i 
bus išleista apie du bilijonai 
dolerių.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Nuo didelio karščio mirė 
135 vaikai.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė paliuosavo virš 
200 politinių kalinių.

Tokio. — Čionai lankėsi 
Jungtinių Valstijų vicepre
zidentas H. HumpK'rey ir 
keli kiti politiniai veikėjai.

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

and scaffolding. Apply 
UNIVERSITY HOMES 
Brace & Kresson Rds.

Cherry Hill, N. Jr
(104-2)

HELP WANTED FEMALE

HAIRDRESSER
All around operator wanted for 

busy shop in Kensington area. 
CATHERINE VITALE 

BEAUTY SALON 
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)

PITTSBURGH, PA.

Mirus
Onai Paulauskiutei

Gruodžio 20, 1965
Reiškiame širdingą užuojautą jos liūdinčiai 

motinėlei, tėvui, broliui, brolienei ir jų šeimai, 
taipgi visiems jų giminėms ir draugams.

Ona Miliauskienė J. Miliauskas
Vit. Remeikis H. Kairienė
Elz. Vičinienė Albert Kairys
B. Šimkienė S. Monskienė
Jul. ir Ch. Melnis P. ir S. Karsokas
St. ir Urs. Paich P. ir E. Aglinskas
Jon. Purtikas M. Mažuknienė
J. K. Mažukna Jul. Mauragienė
Jos. Mažeika John Sadnick
Mar. Zdankienė ' St. ir Urs. Paich |
George Lekavičius J. Briedis 1

CLEVELAND. OHIO
LDS 55-a kuopa šaukia svarbų— 

specialų—susirinkimą ir prašo visus 
narius dalyvauti. Bus diskusuojamas 
mūsų namo pardavimas ir kiti svar
būs reikalai Sausio-Jan. 5 d., trečia
dienį, 4 vai. popiet, LDS klubo sve
tainėje, 9305 St. Clair Ave.

Visi LDS 55-os kuopos nariai da- 
Ivaukite.

Kuopos sekr. J. W. Petraus

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 

susirinkimas įvyks sausio 8 d., 2 
vai. popiet, klubo kambaryje. Visi 
nariai ateikite, išgirsite metinį ra
portą apie klubo stovį. Po susirinki
mo. vyks žaidimai.

S. Rainard (1-2)

PAIEŠKOJIMAI
IEŠKOMAS

Ieškau gero žmogaus, kuris iš
ėjęs į 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., 
Ozono Park, N. Y. (104-1)

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)

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

Apply in person.
THRIFT DRUG

King of Prussia Plaza 
King of Prussia, Pa.

(103-105)

MALE or FEMALE

FUR FINISHER
Must have some experience on 

finishing furs, linings 
and trimmings.

Call after 10 A. M. 
GR. 7-5558

(103-105)
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'LAISVES' VAJUS1

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

Kvetkas. So. Boston, Mass.; Jennie Stanienė (jai pagel
bėjo J. Kasper, Baltimore, Md.; P. Beeis, Great Neck, 
N. Y.;J. K. Mažukna (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; J. 
K. Navalinskienė ir A. Žemaitienė (LLD 20 kp. Moterų 
Skyrius), Binghamton, N. Y.; L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., ir-Mildred Friberg, Chicago, Ill.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $65. Aukojo:
Konstancija Kalvelienė ............. $25.00
Geo. Shimaitis ............................. 25.00
K. Ustupas ................................... 6.00
J. Vaitiekūnas .............................. 2.00

Po $1: P. Sinkevičienė, W. Yodeikis, P. Baron, K. 
Urbon, Ona Yuodeikienė.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $54. Aukojo:
Hartfordo Liet. Moterų klubas $25.00

• M. Sabaliauskienė Newington ... 11.00
M. ir J. Barnett .. ......................... 10.00
P. Ciuckis ..................................... 5.00
Ch. Akstinas ................................   2.00
M. Egelevičius, Wilson ................. 1.00

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $20.
Aukojo:

B. Marcinonis ...........................  $10.00 'v
K. Karinauskas .. . . ...................... 5.00

. Katherine Yenkelun ........................ 3.00
Po $1: M. Cipliauskas, waterburietis ir J. Kindulas, 

• Oakvillle.
Nuo kitų gauta sekamai:

Antanas Staniulis, Hampton, N. J.............. .  $25.00
K. Kupiškietė, Baltimore, Md............................. 20.00
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa................................. 15.00
M. Kavaliauskas, Chicago, Ill............................... ,. 11.00
Juozas Deltuva, Baltimore, Md............................. 10.00
Jonas Skliutas, Miami, Fla....................................... 10.00
V. Žilvitis, Scranton, Pa., ................................... 10.00
J. Smith, Bethlehem, Conn. ................................... 8.95
G. ir O. Šilkai, Rocky Hill, Conn......................... 6.00
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa........ . .................... 6.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md............................. 6.00
V. ir I. Pranaičiai, Flushing, N. Y.............................6.00
B. Samoška, Orlando, Fla.....................................   6.00
J. Paukštaitis, Miami,, Fla. ................................. 6.00
S. Zavis, Ft. Lauderdale, Fla.....................  6.00
M. Wenzlow, Arlington, Mass.................................... 6.00
Ange Stasis, Perkasie, Pa. ..................  6.00
A. ir D. Veličkai, Albertson, N. Y............................. 5.00
P. Walant, Philadelphia, Pa. ................................. 5.00
Motiejus Klimas, Ramsey, N. J.................................5.00
W. J. Duda. Woodbury, Conn.................................... 5.00
Mary Dobinis, Cambria Heights. N. Y. ................... 5.00
I. ir H. Vėžiai, Binghamton, N,' Y............................. 5.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa; ................................ 5.00
Senas Parani.ionas ....................................................5.00
B. Juraitis, Montreal, Canada ............................... 5.00
Br. Simonavičius, Providence, R. I....................     5.00
John Vaivada, Rochester, N. Y. ............................ 5.00
Paul Bumis, Brooklyn, N. Y.................................. 4.00
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa............................. 3.00
J. ir A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y.................. 3.00
M. M i 1 b u t, Tamaqua, Pa.................................... 3.00
P. Šlajus, Chester, Pa. .......................... 3.00 
S. Damijonaitis, Brooklyn, N. Y............................... 3.00
S. Egounis, Rowley, Mass...................................... j 2.00
J. Čeponis, Montreal, Canada .........   2.00
Greatneckietė ......................................................... 2.00
J. ir N. Stroliai, Binghamton, N. Y.............. .  2.00
Ona Bačiulienė, Rochester, N. Y...............................2.00
A. Mesko, Philadelphia, Pa........................................ 2.00

J • I

Apie imigraciją ir 
natūralizaciją
Kokius pakeitimus daro 
naujas imigracijos įstaty
mas, klasifikuodamas imi
grantus ir nustatydamas 

pirmenybę?
Klausimas: Aš girdėjau, 

kad naujas imigracijos įsta
tymas 1965 m. spalio mėn. 
3 d. reklasifikuoja imigran
tus ir grupuoja juos pagal 
pirmenybę. Ar tai tiesa?

Atsakymas: Taip, naujas 
įstatymas padarė kelis svar
bius pakeitimus. Jis pada
lija žmones, norinčius at
vykti į JAV-as, j tris kate
gorijas: “imigrantus,” “spe
cialius imigrantus” ir “ar
timus JAV piliečių gimi
nes.”

■ “Imigrantai” yra visi tie, 
kurie nori imigruoti ir 
neįeina į sekančias dvi ka
tegorijas. “Specialūs- imi
grantai” yra kilę iš Vakarų 
Pusrutulio (anksčiau vadi
nami ‘‘ne k vo tin i ai imi
grantai) ir grįžtantieji buvę 
imigrantai bei tam tikros ma
žesnės grupės: buvę JAV 
piliečiai, dvasininkai ir JAV 
valdžios valdininkai. “Arti
mi’JAV piliečių giminės” 
yra Amerikos piliečių žmo
nos, vyrai ir vaikai (neve
dę ir jaunesni negu 21 me
tų amžiaus ir Amerikos pi
liečių tėvai, esantys mažiau
siai 21 metų amžiaus.) Ar
timi giminės gali atvykti į. 
JAV be laukimo periodo ir 
be suvaržymo skaičiumi.

Važiuotės darbininkų 
streikas Niujorke

Jankus Naująją Metų Dalyvauja virš 600

Po$l: J. Prakauskas, Woodbury, Conn.; M. Kazlaus
kas, Ch. Juška, L. Zelson, So. Boston, Mass.,; Nellie Gri
galiūnas, Waltham, Mass.; Viola Stasik, Phila, Pa.; P. 
Čereška, Rochester, N. Y.; V. Navašinskas, Miami, Fla.; 
J. Žemaitis, New Haven, Conn.; A. Simokaitis, Great 
Neck, N. Y.; J. K. Pens, Pittsburgh, Pa.; A. Krikštapo- 
nis, F. Vasiliauskas, Phila, Pa.; L. Mainionienė, Johnson 
City, N. Y.; Paul Mikolajunas, E. Čekanauskienė, Bing
hamton, N. Y.; J. Pečiulis, Cliffside Park, N. J.; T. Zui
kis, Phila, Pa.; J. Grigas, J. M. Kaminskas, V. Vasys, M. 
Plečkaitis, Chicago, Ill.; J. Palubinskas, N. Berwick, Me.;
M. Romikaitienė, Reading, Pa.; A: Bloznelis, Catskill,
N. Y.; J. Shemeth, W. Haven, Conn..

Anksčiau gauta $4,655.57. Dabar įplaukė $414.95. 
Viso gauta $5,070.52. Kaip gražu! Pasirodo, kad su ofi
cialia paskelbta data (šie pinigai įplaukė prieš gruodžio 
31 d.) vajaus fondas sukeltas su perteklių.- Dar tikimės 
daugiau.

Dėkingi esame tiems geriesiems prieteliams, kurie 
taip dosniai įteikė dovanas į fondą.

Ačiū viršminėtiems vajininkams už jų pasidarbavi
mą/

'Dar neviskas—laiškų yra dar daug, prie progos bus 
paskelbti rezultatai.

, “Laisvės” Administracija

Sausio 1 d. anksti Niujor
ko važiuotės darb i n i n k ų 
unija — Transport Work
ers Union—paskelbė strei
ką. Į streiką išėjo visi po
žeminių ir viršutinių trau
kinių (subvių) darbininkai 
— vairuotojai, tarnautojai, 
ir tt. Taip pat išėjo į strei
ką autobusų darbininkai.

Taigi, rašant šiuos žo
džius, Niujorke neveikia 
joks požeminis traukinys; 
neveikia autobusai. Judė
jimas tegalimas tik pėsčio
mis arba lengvomis maši
nomis — autopiobiliais.

Vyksta pasitarimai tarp 
darbininkų unijos vadovų 
ir Transit Authority, ku
ris valdo visą miestavą va
žiuotės sistemą. Kuo tie 
pasitarimai baigsis, šiuos 
žodžius rašant, pirmadienio 
rytą, dar nežinoma.

Transit Authority krei
pėsi į teismą, kad jis baus
tų tuos, kurie paskelbė 
streiką. Mat, einant įsta
tymais, miestavi darbinin
kai bei tarnautojai neturi 
teisės streikuoti.
buvo išdavęs indžidnkšiną, 
bet jo nieks nepaisė. Uni
jos vadovas M. Quill sako:

“Aš geriau supūsiu kalėji
me, bet nepasiduosiu...”

Streikas vyksta dėl algų 
pakėlimo ir darbo valandų 
sutrumpinimo. Viską suė
mus, apskaičiuota, kad, jei 
unijos originalus reikalavi
mas būtų buvęs, priimtas, 
tai tas miestui lėšuotų $680 
milijonų “pridėčko.” Paga
liau unijos vadovai to rei
kalavimo 80 procentų nu- 
simušė, bet Transit Autho
rity taryba sako, jog ir tai 
negalima priimti, nes reika
lavimai per dideli.

Naujasis miesto majoras 
John Lindsay, kuris priesai
ką priėmė sausio 1 d., pa
žadėdamas ištikimai mies
tui tarnauti, ragina niujor
kiečius,. streiko metu, būti 
apdairiems, būti namie — 
nevažiuoti j darbą, jei nėra 
būtina. Bijomasi, kad ma
šinų judėjimas, jei jis ne
bus .suvaržytas, gali miestą 
baisiai suparalyžiuoti.

Matysime, kaip ten vis
kas toliau bus.

Dėl važiuotės darbinin-
Teismas ku streiko ir du “Laisvės”

kolektyvo nariai negalėjo
būti darbe, leidžiant šį laik
raščio numerį.

Mirė įžymus darbininkų 
veikėjas Jack StacheI

delegatų iš 80 šalių
Havana. — Libre viešbu

tyje, Havanoje, sausio 3 die'* 
ną atsidarė Trijų kontirį| 
tų—Afrikos, Azijos ir Lq 
nų Amerikos konferencijai

Ją sušaukė Afrikos ir 
Azijos Tautų Solidarumo 
Sąjunga. Numatoma, kad 
šioje konferencijoje sąjun
ga bus praplėsta, į ją įtrau
kiant ir Lotynų Ameriką. c

Iš anksto buvo numatyta,,, 
kad konferencijoje daly
vaus virš 600 delegatų iš 
♦apie 80 šalių.

“Specialūs imigrantai,” 
išskyrus likusius Vakarų 
pusrutulyje, gali taip pat 
atvykti be suvaržymo. Ta
čiau Vakarų Pusrutulyje 
kilusiems naujas įstatymas 
duoda metinę kvotą 120,000. 
Tai nepradės veikti ligi 
1968 m. liepos mėn. 1 d.

Pirmenybė kitiems imi
grantams yra sekanti:

1. JAV-u piliečių nevedę 
sūnūs ir dukterys virš 21 m. 
amžiaus.

2. Legaliai gyv e n a n č i ų 
JAV-se imigrantų žmonos, 
vyrai ir nevedę sūnūs bei 
dukterys.

3. Profesiniai asmenys ir 
asmenys su nepanrastais ga
bumais moksle ir mene.

4. JAV-ų piliečių vedę sū
nūs ir dukterys.

5. JAV-ų piliečių broliai 
ir seserys.

6. Paruošti ir neparuošti 
darbininkai, nelaikiniai ar 
nesezoniniai, kurių yra trū
kumas JAV-ose.

7. Pabėgėliai, kurie ta
čiau, bus įleisti sąlyginiai, 
skirtingai nuo kitų imigran
tų.

Trečios ir šeštos pirme
nybės kategorijos asmenys 
bei neprofesiniai imigran
tai, gaunantieji vizas, ne
naudotas aukščiau išvardin
tų kategorijų, turės gauti 
pažymėiima iš Darbo Sek
retoriaus, kad ju imigravi
mas neatims darbo iš JAV 
darbininku.

ACNS

Sukeistos skrybėlės
Naujųjų Metų naktį “L” 

salėje kas nors išeidamas 
sukeitė skrybėles: paėmė 
Adamso išdirbystės, o pali
ko Howardo. Paliktoji — 
per didelė tam, kuris turė
jo adamsinę.

Klaidą padaręs prašomas 
atvykti į “Laisvės” spaus
tuvę paimti savąją ir palik
ti paimtąją. V.

Washingtonas. — JAV su
teikė Jordanijai 100 tankų.

Penktadienį, gruodžio 30 
d., Flower ligoninėje, Man- 
hattane, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė įžymus Amerikos 
darbininkų judėjimo vei- 
kajas-žurnalistas Jack Sta- 
chelis, sulaukęs 65. metų 
amižiaus. Jis sirgo širdies 
ir inkstų liga. Jo palaikai

;buvo palaidoti (privačiai)

įtams kalėti. Savo bausmę 
j jis atliko federaliniame ka- 
j Įėjime Danbury, Conn.
: Prieš kritišką susirgimą 
j Jack StacheI dirbo angliško 
laikraščio “The Worker” re- 

; da.kcijoje — dažnai rašyda- 
į vo editorialus. Be to, jis 
: dalyvavo pasitarimuose su 
pažangiosios spaudos (tau-

sekmadienį, sausio 2 d. O |tinių grupių) redaktoriais, 
viešos šermeninės apeigos; teikė jiems patarimų ir pats 
bus atliktos didžiuliame mi- į mokėsi iš jų.
tinge sekamą sekmadienį,) Jack StacheI buvo vienas 
sausio 9 dieną, 2 valandą iš žymių Amerikos darbi- 
pcjpiet, Carleton Ter., 2633 
Broadway, Manhattane.

Jack StacheI gimė 1900 m.
sausio 18 d. Galicijoje, tuo
met priklausiusioje Austro- 
Vengrijos imperijai. Kai jis 
buvo 11 metų amžiaus, bu
vo atvežtas į Niujorką ir 
čia mokėsi, o vėliau dirbo. 
Pačiomis jaunomis dieno
mis velionis įstojo į socia
listinį, o vėliau—į komunis
tinį judėjimą. Kai veikė 
Jaunųjų Darbininkų Sąjun
ga, Jack StacheI buvo jos 
generalinis organizatorius.

1927 metais velionis dėjo 
visą energiją, kad išgelbėtų 
Sacco ir Vanzetti gyvybes: 
organizavo masinius mitin
gus, rengė protestus, sakė 
kalbas, ragino kitus ameri
kiečius tai daryti.

Vėliau jis buvo JAV Ko
munistų partijos paskirtas 
organizatorium Michigano 
valstijoje. Jam vadovau
jant, Detroite 1930 metų 
kovo 6 dieną buvo suorgani- j 
zuotas 100,000 bedarbių iš- 
s to j imas-demonstraci j a, rei- 
kalaujant darbo arba duo
nos.

Jūck StacheI per metų ei
lę įėjo į Komunistų partijos 
vadovybę ir ten jo balsas 
buvo svarus. Jis, kartu su 
kitais dešimt Komunistų 
partijos vadų, buvo areš
tuotas ir teistas pagal Smi- 
tho įstatymą. Tai buvo pla
čiai garsintas teismo proce
sas, ir Jack StacheI, kartu 
su Eugene Denisu, Benja
min J. Davisu, Harry Wins- 
tonu, Gus Hali ir kitais bur 
vo nuteistas pehkeriems me-

ninkų judėjimo veikėjų-va- 
dovų,. visą savo gyvenimą 
atidavė kovai už taiką ir 
už darbo žmonių gražesnę 
ateitį, už socializmą.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Berthą, du sūnus — 
Joną ir Jeronimą, taipgi ke
turis anūkus.

Ilgai JAV darbininkų ju
dėjimas atsimins šio vyro- 
veikėjo šviesu vardą!

JVs.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos metinis susi
rinkimas įvyks antradienį, sausio 4 
d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės" sa
lėje. 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Visi nariai kviečiami daly
vauti susirinkime, nes kuopos valdy
ba patieks metinį raportą iš savo 
veiklos. Nepamirškite pažiūrėti į 
savo mokesčiu knygutes. Metų 
pradžioje ir vėl reikia duokles už
simokėti.

OZONE PARK. N. Y.
LDS 13 kuopos svarbus susirin

kimas įvyks trečiadienį, sausio 3 
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.

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

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

8 dieną sausio-January, 1966: Toj 
pačioj salėj, prasidės 2 valandą. Vi
sų narių privalumas atsilankyti į šį 
susirinkimą ir pasimokėti duokles 
už šiuos metus. z
Taipgi išgirsite komisijos pranešimą 

iš sėkmingo parengimo. Pakalbinki
te kitus prisirašyti prie LLD 10 kp. 
— Valdyba. , (1-2)

ELIZABETH, N. J.
Progresyvių draugijų susirinkimai 

įvyks sausio-Jan. 9 d., P. Klubo pa
talpose, 408 Court St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes bus kas 
nors nepaprasto. Pradžia 2 vai. die
ną. — Komisija.

(1-2)

sutikimas
Naujųjų Metų išvakarėse 

pasitaikė ypatingai puikus 
oras, ^palankus žmonėms, 
norintiems nueiti ten, kur 
buvo nusitarę sutikti Nau
juosius Metus. Aido cho
ras taip pat susilaukė gra
žios publikos.

Prisirinko pilnutėlė “Lais
vės” salė svečių. Visi links
mai vaišinosi prie plokštelių 
muzikos, kurią tvarkė V. 
Bekeris. Retkarčiais drau
gas Malkūnas pagrojo ar- 
moška.

Vidurnaktyje — dvyliktą 
valandą, sutikome Naujuo
sius Metus su daina. Linkė
jome. vieni kitiems viso ge
riausio, kad šiais metais 
įvyktų pasaulyje taika, kad 
draugystė klestėtų tarp 
žmonių.

Malonu buvo matyti sve
čių tarpe buvusią Aido cho
ro mokytoją B. Šalinaitę, 
kuri, ūpo ir nuotaikos pa
gauta, prisėdus prie piano 
akompanavo dainininkams, 
kai jie įsismaginę p r i ė j o. 
prie mikrofono i užtraukti 
smagią dainą.

Smagu buvo matyti ir iš
girsti O. Stelmokaitę dai
nuojant SU' mūsų aidiete Li
lija Kavalįauskaite, kuriom 
pritarė Bekeris, vado
vaujant Aid^ choro moky

 

tojai M. Stei^ler.

Kai kurie /svečiai išėjo 

 

namo anksčiau, o kai ku-į 

 

rie linksnfinosi sukdami pol- j 
kas ir yalcus iki vėlumos. 

Didžiausias darbas, žino.- 
ma, buvo patiems choro dai
nininkams, kurie turėjo vis
ką sutvarkyti — ir išpuošti 
salę, ir pagaminti valgius.

Labai daug dirbo virtu
vė ja drgį V. Venckūnas. 
Jam padėjo aidietėš J. La
zauskiene, ir N. Ventienė. 
Prie stalų patarnavo A.. 
Mitchell ir N. Ventienė su 
sūnumi Conradu, kuris, ten 
nuėjęs anksčiau, padėjo iš
puošti salę. Kitus įvairius 
darbus vakarienei sureng- 
<ti atliko J. Lazauskas ir J. ........ —-- ------- ’
Grybas, P. Venta. Bilietus Aido choro Naujųjų Metų t 
pardavinėjo W. Keršulis. sutikimas. 
Visi darbininkai sunkiai ja svečiams už atsilankymį 
dirbo, ir už tai Aido cho- ir linki visiems geriusios 
ras širdingai jiems dėkoja, laimės ir sveikatos.

Gražus ir jauktos buvo

DĖMESIO!
Prašome nusirašyti seka

mą telefoną — tai yra 
ALDLD Centro numeris, 
kur galima kalbėtis su sek
retorium J. Grybu 835-1032.

in
U

Įvykus man nelaimei, 
pirštų sužeidimui, teko 
būti ligoninėje dvi dienas. 
Tad negalėjau su žmona 
dalyvauti aidiečių Valterio 
ir Bronės Keršulių aidie- 
čįąitys suruoštąme , bankete 
gruodžio IF d.

Bet man suteikė malonu
mą žinia, kad tame bankete 
nepamiršo ir manęs aidie: ' I 
čiai mano nelaimėje. Gavau 
gražų atviruką, kur iame 
buvo banketo dalyvių para-f 
šai, linkę j antys man sėkm|fc 

’greitai pasveikti. Tas daug^ 
palengvino man pergyventi t 
mano nesmagumą. .

Širdingai dėkoiu Vaite- 
riui ir Bronei • Kepšuliams 
už jų rūpestingumą ir ma
no mieliems aidiečiams ir 
kitiems prieteliams, kurie 
nepamiršo manęs tą vakarą.

Prašotne priimti nuo ma
nęs ir mano žmonos linkę j U 
mus taikingų ir laimingų 

’1 nauju 1966 metų.

"f

Aleksandra ir Domicėlė
Veličkai,

33 Nassau Dr. •
Albertson, L. L, N. Y.A

*

t

Aidiečiai dėko

M. F.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietu vią-Anglą Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami "Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pin: 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykit

LAISVE
Ozone Park, N. Y., 11417
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