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Pagaliau mes, niujorkiečiai, 
galimi* lengviau atsikvėpti. 
Važiuotės darbininku streikas 
baigėsi

Reikia tikėti darbininku uni
ja, kad be streiko nebuvo ga
lima apsieiti.

Darbininkai laikėsi labai so- 
lidaringai. Už tai juos reikia 
karštai pasveikinti. Jie laimė
jo geroką algų pakėlimą ir 
darbo sąlygų pagerinimą. Jie 
priveitė valdžią unijos va d u s

prane
ša lies

Kiek Vietname jau Kontinentų konferencija už Po ilgo važiuotos

Prezidento .Johnsono 
t Šimas Kongresui apie 

padėtį dabar plačiai diskusuo- 
jamas.

Labai daug jis kalbėjo apie 
Vietnamo karą, bet nieko nau- 

’ jo nepasakė. Ta pati sena de- j 
magogija: mes laikysimės, i 
mes kariausime, kol “agresija ( 
bus atremta”. Betgi be Jung- I 
tinių Valstijų ir jos trejeto 
talkininkių kariuomenės Viet
name jokių kitų svetimų armi
jų niekas nežino.

Jis sakė, kad mes sušilę ieško
jome, ieškome ir toliau ieško
sime taikos, bet kasdien nauji 
armijos daliniai ; ‘ 
Vietnamą.. Pasigyrė, kad jis 
ten jau turi 190,000 gerai gin
kluotų jėgų.

Vienoje vietoje prezidentas 
net pasakė, kad “mes laiko
mės Ženevos 1954 metų šutai- 

<, ties”, bet visi žino, kad karo 
baigimui južtektų penkių pa
prastų žodžių: “Mes šią su-

* tartį tuojau vykdome”.
Taikos mylėtojams Preziden

to pranešimu tenka skaudžiai j 
nusivilti. Jis nepažadėjo 

s kos.

yra karo jėgų
Washingtonas. — Jungti-j didelį skaičių patarėjų 

| nių Valstijų milita r i s t a i į rėmėjų.
I seklbia, k a d dabar Pietų !-------------
Vietname yra apie 200,600- Munich, V. Vokietija.

j JAV militarinių vyrų, ne- ‘ Socialistinių šalių radijas 
skaitant orlaivyno jėgų,1 sako, k a d Johnsonas kal- 
kurios veikia n u o salų, 1 bedamas Kongrese sakė, 
taipgi karo laivyno. Pietų (jog JAV tęs karą Vietna- 
Vietnamo valdžia turi anie me.
635,000 vyrų armijoje ir!
300,000 žandarų pulkuose.

Pietų Korėjos yra 23,000 į listinių valstybių radijo ko- 
vyri: . . .. Ijos ir Naujosios Zelandijos ! Johnsonas daugiausiai kal- 
apie 1,400. j bėjo apie JAV karo jėgą ir

Kas dėl Pietų Vietnamo Į karo laimėjimą Vietname.
liaudiečių jėgų, tai jie ma
no, kad armijos pulkuose 
liaudiečiai turi apie 60,000, i kad Kinija 
milicijos apie 160,000, bet i partizanus.

pagalbą Vietnamo žmonėms , darbininkų streiko
ir New Yorkas. — Po 12-os , JAV federalinė vyriausybėI me, Dominikoje ir grasini 

mus eilei kitu saliu.
Sausio 11 dieną buvo ]»ri

imta rezoliucija, kurioje į žiuotės darbininkai gavo 
! nupeikė JAV intervenciją i algų pakėlimą ir kitokių 
j Vietname ir Dominikoje, o 1 pagerinimų, bet toli ne tą, 
! kitoje rezoliucijoje pa.smer-1 ko jų vadai reikalavo. Mies- 
kė Anglijos intrigas prieš i tas negalėjo reikalavimų 
Jemeno respubliką.

Sausio 13 dieną konferen- 
• cijos dalyviai atsišaukė į 

pasaulį, ragindami remti ; 
Vietnamo liaudį jos kovoje j 
prieš JAV intervencija. At
sišaukime raginama remti 
vie t n a m i e č i u s ginklais, 
amunicija, finansais ir vi
sokia pagalba. Konferenci
ja sveikina Jungtinių Vals
tijų žmones, kurie kovoja 

■prieš intervenciją Vietna
me. j

Havana. — Baigėsi Trijų 1 
kontinentų konfere n c i j a. 
Sutarta įsteigti Havanoje 

Bostonas. — Galingos jū- vargą, skurdą, už kultūrini- ; laikinąjį Trijų kontinentų : 
į audros sugadino JAV mą žmonių, pag e r i n i m ą i sekretoriatą p r a v e d i m ui J

' dienų transporto darbinin- 
i kų streikas pasibaigė. Va-

Maskvos, Varšuvos, Pra
gos, Sofijos ir kitų sočia1

divizija, iš Australi- | m e n t a t o r i a i sako, kad

Hongkongas. — Sakoma, 
remia Malajų

Atlanto vandenyne 
siautė baisi audra

New Yorkas. — Sausio 
9-10 dienomis Atlanto van
denyne siautė audros. Nu
skendo Ispanijos laivas 
“Monte Palomares.” Pra
džioje buvo manyta, kad 

siunčiami į žuvo 38 žmonės, bet pasi- 
’ kad bs ro(L>; jog 6 jūrininkus iš- 

” “ gelbėjo JAV laivai.
Graikijos laivas “Lapm- 

sis” buvo pavojuje, šaukėsi 
pagalbos, bet jis atsilaikė 

j prieš vandenyno bangas.
Lenkijos laivas “K. I. 

Galczynski” taipgi turėjo 
i bėdos, bet ir jis atsilaikė, 

tai-1 Htiug žuvo mažešnių laive- 
; lių.

Kas dedasi toje tolimoje In- I 
donezijoje, sunku besuprasti. : 
įsigalėję reakcininkai su pa
siutusiais generolais priešaky- i 
je, matyt, šalį pavertė į žmo
nių skerdyklą.

Taip atrodo iš pranešimo iš Į 
Londono. “N. T. Times” ko- į 
respondęntas Anthony Lewis 
sako, kad ]

Havana. — Nuo sausio 3 
' dienos čionai eina Trijų 
' kontinentų (Afrikos, Azijos 
i ir Amerikos) konferencija, 
i Joje dalyvauja virš 600 de- 
| legatų, nuo šimto šalių. 
' ^ra valstybių dele g a t a i, 
I kurie jas atstovauja, yra 
! opozicijos partijų ir masi-
! nių organizacijų delegatai, i

Konferencija svarstė 
i kaip geriau kovoti prieš 
i imperializmą ;r jo sud.i' v4s 
taikai pavojų, kaip sėkmin
giau kovoti už išlaisvinimą 
tu tautu, kurios vis dar te- 
bėra imperialistų paverg
tos, taipgi kovoti prieš 
naują kolonializmą. 
Dienotvarkyje buvo punk
tas suorganizavimui trijų 
kontinentų komiteto vado
vavimui toms kovoms. Taip
gi buvo svarstoma, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš

patenkinti.
Gyventojai labai nuvargo 

streiko metu. Miestui kiek
viena streiko diena sudarė 

' apie šešis milijonus dole
rių nuostolių, bizn i e r i a i 
kasdien turėjo po šimtą ir 
daugiau milijonų dolerių 
nuostoliu. Sakoma, 1

paskyrė $25,000,000 pasko
loms mažiems biznieriams, 
kad jie galėtų atsigauti.

New Yorko valstijos gu
bernatorius Rockefelleris 
duos miestui $100.000,000 
pagalbos, kad išlaikius 15 
centų važiuotės fėrą.

Streikui pasibaigus ir 
prezidentas Johnsonas atsi-

ją, kad streikas taip “ilgai 
buvo suparalyžiavęs va- 
žiuotę.” Jis taipgi pasmer-

kad kė tokį algų pakėlimą dar- 
bizniui atsigauti reikalin- bininkams esąs pei aukš- 
ga $600,000,000 pagalba, tas.

l TSRS išgelbėjo du 
I JAV jūrininkus 
I

Bostonas. — Galingos jū- 
iu a 
Kraštų apstaugos 
“Venture” ir sužeidė du i 
jūrininkus. Tarybų Sąjun- j 
gos laivas “Železniakov” iš- i. . 
gelbėjo jūrininkus ir radijo i h’ interve n c i j a s Vietna- 
bangomis pranešė JAV.

JAV malūnsparnis paėmė j 
jūrininkus nuo TSRS laivo, I 
o kitas TSRS laivas atvil-! 
ko į prieplauką sugadintą! 
JAV “Venture” laivelį.

laivelį i ekonominių sąlygų.
Delegatai daug k a r t ų 

aštriai kritikavo Jungtinių 
Valstijų užsienio politiką

Londonas.—Bournemouthe 
vagis įsigavo į kukurūzų 
pardavyklą, bet pasiėmė tik 
butelį degtinės.

IŠ VISO PASAULIO
New Yorkas. — DesėtkaiWashingtonas. — Prezi-

; dentas Johnsonas paskyrė jaunuolių pikietavo prie 
negrą Robertą C. Weaverį U. S. Courthouse, Foley 
pareigūnu Namų plėtimo ' aikštėje, prieš karą Viet- 

per ^pastaruosius pareigoms. Weaveris, būda- ' 
tris mėnesius Indonezijoje pa- mas to komiteto pareigunu,

i bus skaitoms JAV kabineto 
i nariu. Tai pirmas negras 
' gavo tokias pareigas.

skersta nuo 100,000 iki 150, 
000 komunistų ir jų simpati- 
kų!

J Matote, kas darosi, kai įsi 
“• gali darbo liaudies priešai.

Vilnius Prancūzijoje 
ie

-------- , vunius. — rrancuzijoj
Italijos socialdemokratai nu-1 Jaunimo filmų festivalyje 

tarė susivienyti su socialistais. Lietuvoje gamintas filmas
Pirmųjų vadas Saragatas eina 
Italijos prezidento pareigas, o 
socialistų vadas Nejini — vice
premjero.

I
Kaip žinia, komunistai pa

dėjo Saragatui laimėti prezi
dento postą. Į

Socialdemokratų ir sociališ- 
* tų susivienijimas gali 

pilnai laimėti valstybės 
Krikščionys demokratai 
būti išmesti iš valdžios.

Bet ar toks socialdemokra- 
tų-socialistų laimėjimas įstaty
tų Italiją į kelią link socializ
mo? Labai abejotina.

šiuos žodžius rašant dar ne
simatė Italijos skaitlingos Ko
munistų Partijos nusistatymo. 
Jis turės pasirodyti greitoje 

„ateityje.

jiems 
vairą.

gali

Mūsų krašto pietinėse valsti
jose tebesiautėja teroras prieš 

z juoduosius žmones. Piliečiams 
neleidžiama registruotis bal
savimui. Kovotojai už lygias 
teises tebežudomi. O Georgi- 
jos valstijoje neįleidžiamas į 
seimelį žmonių išrinktas vie
nas jaunas kovingas negras.

“Paskutine Atostogų Die
na” tapo apdovanotas svar
biausiu prizu

Jungtines Tautos, N. Y.- 
Tarybų Sąjunga reikalauja, 
kad apžvalgininko teisėmis 
būtų priimtas į Jungtines 
Tautas Rytų Vokietijos at
stovas.

Mat, jis viešai pasisakė prieš 
Vietnamo karą.

Užeis nauja protestų ir de
monstracijų audra. Negrai ir 
visi lygių teisių šalininkai ne
tylės.

Chicagietis biznierius Anta
nas Rudis pakeltas į Amerikos 
Lietuvių Tarybos. pirmininkus. 
Gal tai vietai jis ir tinka: AL 
To pirmininkui nereikalingas 
blaivus protas ir politinė iš
mintis. Jam užtenka vienos 
kvalifikacijos: jis turi atsida
vusiai ir nachališkai palaikyti 
vadavimo raketą. Už jį “at- 
protaus” Grigaitis ir Bartkus.

name.
Teismabutyje buvo teisia

mas jaunuolis David Mitch
ell, kuris atsisakė būti 
draftuotu į militarinę tar
nybą.

Norman, Oklahoma. — 
Policija suėmė 23 studen
tus ir studentes iš Oklaho- I 
ma universiteto, tarp 18 ir 
23 metų amžiaus.

Juos kaltina, kad jie kėlė 
girtavimo ir lytinio ištvir
kimo orgijas. Tarp suim
tųjų yra Frank Phillips, sū
nus Phillips Petroleum Co. 
savininko.

Londonas.—Anglijos ast
ronomu observatorija gau
na radijo signalus, kuriuos 
Tarybų Sąjungos prietaisas 
siunčia į Venerą.

New Yorkas. — Jau virš 
dvi savaitės daug studentų 
streikuoja prieš St. John’s 
universitetą, reikalaudami 
priimti atgal 31 pavarytą 
profesorių-mokytoją.

Saigonas. — Dideli JAV 
“B-52” bombonešiai labai 
bombardavo Pietų Vietna
mo liaudiečius.

TSRS PADĖKOJO 
POPIEŽIUI

Maskva.
ko popiežius Povilas VI- 

' asis kvietė TSRS, kad ji 
veiktų karo barniui Viet
name. Tarybų Sąjungos 
prezidentas Nikalojus Pod- 

i gornvj padėkojo popiežiui 
Išvyk- . j0 nusistatymą baigti 

į darni, jie pareiškė, kad pa- ; Larą, bet kartu pareiškė, 
1 i _ kad TSRS nuo pat pradžios

1 T. Sąjungos veikėjai ir
Kinijoje lankėsi

Maskva. — Tarybų Są
jungos delegacija išbuvo 

konf e r e n c i j o s nutarimų. savaitę laiko Šiaurės Vjet- 
1968 metais Kairo mieste,; name- Ja* vadovavo Alek- 
Egipte, bus sušaukta kita: sandras Šelepinas, buvo ir 
Trijų kontinentų konferen- p’a^e.^U.. specialistų. . 
cija.

i sitarimai ėjo sklandžiai.
i Grįžtant į Maskvą TSRS karo reikalauja JAV pasi- 
. delegacija buvo sustojus traukti iš Vietnamo, ir ka- 
j,Pekine, Kinijos sostinėje. ! ras ten baigtųsi.
i Pekine delegaciją pasitiko : ----------- h-
, Kinijos premjero pavaduo-j Paryžius. — Prancūzijos 
; tojas Le Hsien-nienas ir 'prezidentas De Gaulle vyks' 
į kiti pareigūnai. i į Tarybų Sąjungų.

Sako: Indonezijoje 
Siaučia teroras

Londonas. — “Daugiau .žangesnius žmones, 
kaip 100,000 komunistų ir sios galingos 
jų simpatikų yra užmušta partijos 
per tris mėnesius,” rašo 
“The New York Timeso”
korespond e n t a s Anthony retorius D. N. Aiditas. In
Lewis. Anglų korespon-; donezijos Komunistų pari
dentai sako, kad užmuštų ; ja turėjo virš trijų milijo- 
yra virš 150,000. j nu narių, ji baisiai nuken-

Antikomunistinės gaujos tėjo.
per tris mėnesius žudė ko- ------- - -------
munistus ir jų simpatikus. no buvo pasisakęs prieš te- 
Puolė gyvenimo namuose, :
ištisų kvartalų gyventojai jį vykiną ir dabar. Jie 
buvo išžudyti. Tokios 
kraujo puotos pasaulis dar 
nežinojo. Kaimuose mo-

Prieš kiek lai-

Buvu- 
Komunistų 

vadai ir veikėjai 
yra daugumoje išžudyti, 
jų tarpe ir generalinis sek-

Nors prezidentas Sukar-,

rorą, bet armijos generolai

pilnai kontroliuoja didžią
sias Sumatros ir Celebes 
salas, taipgi Indon e z i j o s 

sulmanai puolė visus pa- 1 sostinę Jakarta.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio. — Šiaurės Vietna

me ilgai buvo S. Lynd, pro
fesorius Yale universiteto.

Jis pasikalbėjime su ko
respondentais smerkė JAV- 

i jų intervenciją, kuri ne tik 
; žalinga pietryčių Azijai, 
I bet sudaro ir pasaulio tai- Į 
: kai pavojų.

Washingtonas. — Sako
ma, kad Jungtinių Valstijų 

: vyriausybė paskirs 10 mili- 
l jonų dolerių toms šalims, 
j kur labai platinasi žmonės, 
i kad jos imtųsi priemonių 
i mažinimui gimimų.

Jakarta. — “The N e w i 
Work Timeso” korespon- 
| dentas rašo, 1__ ________
Į jos generolai grasina išva-

New Delhi. — Po Šastrio 
i laidotuvių JAV viceprezi
dentas H. H. Hum p h r e y 

i tarėsi su TSRS premjeru
kad Indonezi- Aleksejum Kosyginu.

Hitleris laukė JAV-jų TSRS diplomatijos i ryti JAV korespondentus, j

karo prieš TSRS
Bona. — Vokiečių žur

nalas “Der Spiegei” pa
skelbė Hitlerio pareiškimus 
1945 metų balandžio 23-27 
dienų, kada Tarybų Sąjun
gos armija kovojo Berly
ne.

Viename iš savo pasikal
bėjimų Hitleris sakė: “Va
karai, o ypatingai Jungti
nės Valstijos, savęs išsigel
bėjimui turės tuojau pra-1 
dėti karą prieš Tarybų Są
jungą”... Eidamas gulti 
jis sakė: “Pakelkite mane 
iš miego tik tada, kada Va-

didelis laimėjimas
Maskva. — Čionai uzsie- 1 

nio diplomatai pripažįsta, 
kad Taškente TSRS diplo-; 
matija pasiekė didelį laimė- i 
jimą, rašo “The New York j 
Timeso” korespon d e n t a s i 
Peter Grose.

Visiems žinoma, kad per- i 
eitą vasarą tarp Indijos ir j 
Pakistano buvo iškilęs ka- i 
ras. Po jo visi ryšiai tarp ■ 
tų valstybių nutrūko.

Kada Tarybų Sąjunga 
šaukė Indijos ir Pakistano i 
galvaą į Taškentą, tai Va
karai pilnai buvo įsitikinę, 

karai pradės karą prieš jog tie pasitarimai neduos 
Tarybų Sąjungą, arba tada, 
kada Sovietų tankai bus 
prie mano miegamojo.”

kurie rašys apie militarist!} 
i ir mosulmanų tarpe.

Munich, Vak. Vokietija.- 
j Suimtas hitleriškas genero- 
i las Wilhelmas Harsteris, 
kuris karo metu Olandijo-

Washingtonas.
i per penkerius metus įvai-; 
į riems tyrinėjimams skirs j 
| apie 23 bilijonus dolerių.

, j A V Pe žudė žydus.

Saigonas. — JAV keliau
jantis ambasadorius W. A. 
Harrimanas atskrido į Pie
tų Vietnamą. Pirm to jis 
buvo daugelyje kitų šalių.

vaisiu. Dabar visi mato, 
kad Indija ir Pakistanas 
pasiekė geriausių susitari
mų taikiam sugyvenimui 
ir bendravimui.

Washingtonas.—1965 m. 
JAV žmonės daugiau rūkė

i Tokio.—Čionai kilo gals- 
' ras, kuris sunaikino 434 gy- 
' veninio namus. Benamių 

Jakarta. — 1 The New- 5,580.
i demonstravo ir reikalavo; ~
išvaryti Kinijos žinių agen-1 S3™?11 TL US1Pi tūros žmones. ; na 300 J A V bombonešių

i ________ j numėtė Laose ant vieškelio
j Bona. - Vakarų Vokie- iir virš 300 tonl? bomblL 
tijos militarinės jėgos su- i _ _ ..
kūlė gautus iš J A V karo ! , Tuskegee, Ala. - Stu- 

' lėktuvus dentai demonstravo pries
\nužudymą negro kovotojo 

T wT •• : už civilines laisves.Lagos. -- Nigerijos nuli- i _________
taristai nuvertė esamą vai-į Car< Kolumbija. - 
dzią n- visą galią paėmė i;Susikūlg Koiumbijos kelei-
savo rankas.

. Saigonas. — JAV milita- 
ristai sako, kad sausio 20-30 
dienomis gal įvyks mūšių 
pertrauka, nes tai bus viet-

vinis lėktuvas ir žuvo 51 
žmogus.

cigaretes, kaip 1964 metais, i namiečių Naujieji Metai, i žmonių.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Po didelių liūčių įvyko 
potyviniai ir žuvo virš 230

t
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“KELEIVIO” MAIKIS 
PRADEDA SUPROTeTI

“Maikio su tėvu pasikal
bėjimas” “Keleivyje” tebei
na. Jį rašo St. Michelsonas. 
Na, ir kai kada Maikis nu
kalba kaip protingas žmo
gus.

M. Šumauskas, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas J. Pa
leckis, Lietuvos KP CK sekre
torius A. Barkauskas, Lietuvos 
LKJS pirmasis sekretorius A. 
česnavičius, LKP Centro Ko
miteto skyriaus vedėjas L. še
petys, skyriaus vedėjo pava
duotojas A. Laurinčiukas, res
publikos Rašytojų sąjungos

> Lenini-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

De Gaulle vyks j TSRS
OFICIALIAI PRANEŠAMA iš Paryžiaus, kad 

Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle šiemet vyks 
Į Tarybų Sąjungą pasitarimams. Naujiena, kaip ma
tome, nėra maža. De Gaulle nemėgsta keliauti be jokio 
reikalo. Kai keliauja, tai jaučia, kad jo ten ir ten buvi
mas reikalingas dideliems darbams atlikti.

Tik apie už trijų savaičių į Paryžių atvyks Vakarų 
Vokietijos kancleris Ludwig Ėrhard,—taipgi pasitari
mams. Na, tai pranešimas, kad de Gaulle vizituos Ta
rybų Sąjungą, yra lyg įspėjimas Vakarų Vokietijai, kad 
ji nesitikėtų didelių dalykų.

Koks vyriausias šiandien Vakarų Vokietijos noras? 
Bonnos valdovai nori, kad jiems būtų leista “prikišti na
gus” prie atomo bombos. Tegu jiems bus uždrausta to
kią bombą gamintis, bet tegu leidžia ja naudotis, sako 
Bonnos viešpačiai.

Tarybų Sąjunga yra griežtai priešinga Vakarų Vo
kietijos prileidimui prie atominės jėgos ųaudojimo. Ne
pritaria tam ir Prancūzijos prezidentas. Bet JAV bando 
Bonnos revanšistų norus patenkinti. Ir jeigu taip būtų, 
jei būtų leista Vakarų Vokietijai naudotis atomine jė
ga, tai nieks tikrai nežino, ką Tarybų Sąjunga darytų. 
Ji netylėtų.

Taigi Maskvoj vyriausybė nori, kad prezidentas de 
Gaulle vizituotų/Tarybų Sąjungą, kad su juo būtų ga
lima pasitarti tuo būtent svarbiausiu klausimu.

Tarybų Sąjungos ambasadorius Prancūzijoje, Vale- 
rijanas A. Zorinas, buvo nuvykęs pas prezidentą de 
Gaulle ir su juo tarėsi. Kai tik ambasadorius išėjo iš 
prezidento palociaus, tuojau ir buvo paskelbta, jog šie
met de Gaulle lankysis Tarybų Sąjungoje.

De Gaulle, kaip žinia, tik neseniai pradėjo eiti ant
rojo prezidentinio termino pareigas—pradėjo septyne- 
rių metų tarnybą. Jis jau 75 metų amžios žmogus, tai 
manoma, kad nepajėgs visus septynerius metus ištar
nauti. Bet, matyt, de Gatille ryžtasi dar dideliems dar
bams.

Kai de Gaulle lankėsi Maskvoje—tai buvo 1944 me
tais,-tuomet jis pasirašė draugiškumo sutartį su Tarybų 
Sąjunga. Nežinia, kokią sutartį jis pasirašys dabar. 
Viskas, tačiau, rodo, jog Prancūzija gerins santykius 
ne tik su Tarybų Sąjunga, o ir su visais socialistiniais 
kraštais.

Štai, Maikis (sausio 6_d.) valdybos pirmininkas _______
duoda lekciją savo tėvui nės premijos laureatas E. Mie-

apie želaitis, kultūros ministras J.
I Banaitis, Mokslų akademijos 
i viceprezidentas J. Žiugžda, 
; Valstybinio spaudos komiteto 
i pirmininkas F. Bieliauskas, 

sąjungos valdybos 
nariai, visuome-

(visuomet kvailam) 
Vietnamą. Paskaitykite:

Kaip Chicaga kovoja 
su skurdu

i

Chicaga su 3,700,000 gy
ventojų yra antrasis Jung
tinėse Valstijose savo dy
džiu miestas, septintas^i- 
same plačiame pasaulyje. 
Šis didmiestis tuj‘r nema
žai stambios m^monės. Bet' 
ir jis serga/mroniška skur
do liga, kjtip ir kiti did-

— Vietname padėtis yra 
kitokia, tėve. Komunistai te- 
nai yra daugumoje, ir jie rei- į Rašytojų 
kalauja apsisprendimo, žino- j prezidiumo 
darni, kad jie laimės. Bet kaip į atstovai, spaudos darbuo- 
tik dėl to valdžia tenai apsi-! tojai.
sprendimui priešinga, ir dėl to - D1.gt A Sniečkus perskaito 
eina kova. Amerika tą vai-1Lietuvos KP Centro Komiteto, 
džią palaiko, nes ir ji nenori, j Lietuvos TSR Ministru Tary- 
kad komunistai tenai paimtų , bos ir Lietuvos TSR Aukščiau- 
valstybės vairą j savo rankas. ! siosios Tarybos Prezidiumo 
Mūsų Amerikai rūpi tenai įsi- S sveikinimą Antanui Venclovai, 
taisyti karo papėdžių, taip ; j)rg A> Sniečkus palinkėjo ra- 
kaip Korėjoj, Formozoj ir ki-i šytojui
tur. Bet pasirodė, kad nuga
lėti Vietnamo komunistus ne
lengva, ir todėl tas karas A- 
merikai darosi galvosūkis.

Nušnekėta ne visai blo
gai. Bet tai nepatiks redak
toriui Sondeckiui. Jis sius, 
nes nori, kad karas tęstųsi, 
kad komunistus Vietname 
Amerika .išnaikintų, nežiū
rint į tai, kad jie sudaro gy
ventojų daugumą.

ilgų gyvenimo metų, 
sveikatos, kūrybinės sėkmės, 
pabrėžė didelį Tarybų Lietu
vos rašytojų indėlį, 
žmoguje atsidavimą 
liaudžiai, komunizmo idė
joms.

Susirinkusiems nuoširdžiai 
plojant, drg. J. Paleckis įtei
kia A. Venclovai Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Raštą apie Lietuvos 
TSR liaudies rašytojo garbės 

'vardo suteikimą. Drg. J. Pa- 
i leckis nuoširdžiai sveikina su
kaktuvininką, pažymi, jog 

i Antanas Venclova, dirbdamas 
į nelengvą rašytojo darbą ir bū
damas aktyviu visuomeninin
ku, visuomet ėjo kartu su liau- 

! dimi, visada buvo ir liko išti- 
I kimas Komunistų partijai ir 
! savosios liaudies sūnus.

Už aukštą‘darbo įvertinimą 
! partijai ir vyriuasybei nuošir- 
i dų padėkos žodį tarė A. Ven- 
i elova.

miesčiai.
Federa 

skaičiavirl

Užmušė 100,000 komunisty
Iš LONDONO PRANEŠAMA, kad bėgyje pastarųjų 

Vijų mėnesių Indonezijoje buvo užmušta 100,000 komu
nistų ir jiems pritarėjų. Tokius skaičius gavo anglai iš 
savo agentų Indonezijoje.

Bet kai kurie kiti “ekspertai,” seką dalykų Vystymą
si Indonezijoje, skelbia, kad minėtasis skaičius nėra pil
nas. Jie mano, kad per pastaruosius tris mėnesius In
donezijoje buvo užmušta apie 150,000 komunistų ir jų 
simpatikų!

Vargiai beįsivaizduojamas teroras vyko Indonezi
joje, Kariuomenės būriai, ginkluoti mušeikos—visokie 
“patriotai,” siundomi valdančiosios klasės, užpuldinėjo 
komunistų mitingus, užpuldinėjo gyvenamuosius namus 
ir žudė, ir žudė be jokios atodairos.

Žudynės pravestos “demokratijos gynimo” obalsiais. 
Esą, Indonezijos komunistai ruošėsi pravesti šalyje per
versmą. Kol kas išlaukinis pasaulis tikrai nežino, kas 
ten tokio buvo. Bet žino, kad vyksta žudynės, kokių 
toji šalis nebuvo mačiusi.

Budeliai, kurie toms žudynėms diriguoja, turėtų ži
noti, kad vėją sėdami jie audrą piaus. Anksčiau ar vė
liau indonezų tauta apsižiūrės, kas darosi, ir ji tars savo

JEI REIKĖS, BUS
L. Jonikas “Vilnyje 

šo:
Anądien New Orleans, Loui- j 

sianoje, katalikų vyskupu 
įšventintas negras Harold R. 
Perry.

Iškilmėse dalydavo 60 vys
kupų, arkivyskupų ir prelatų. į 
Iškilmingame pamoksle - Loui-: 
sianos vyskupas Robert Tracy, 
sakė:

“Dabar įsitikinsite, kad Jė
zus nebuvo rasistas!”

1

Na, pažiūrėsime, taip, ar 
ne ? 1

Kai šventojo Liujaus bazili-; 
koje vyko švenutinimo cere- i 
monijos, lauko pusėje grupėj 
rasistų vaikščiojo aplink su' 
didžiausiom iškabom.

Vienos jų net nuotrauka til
po mūsų “laisvojoje spaudo
je.” Ant iškabos, juodu ant knygos “7 " , 
balto stambiom raidėm išpieš-1 merikos lietuviai”. 
tn> z Kaip žinoma,

“JĖZAUS APAŠTALŲ TAR- j metais pažangioji 
PE NEBUVO NEI VIENO NE- Tarybu 
GRO!”

Ir, nors neesu rasistas, bet 
reikia pripažinti — “šventa 
teisybė.”

Aš ir pats nesu pastebėjęs 
nei vieno negro visos dvylikos 
apaštalų kolektyve, nors “au
tentiškų” paveikslų esu matęs 
tiek ir tiek.

Jei netikite, nueikite į bile 
katalikų bažnyčią ir paveizė
kite į apaštalų “abrozus.”

Jei tik katalikų hierar
chija pamatys reikalą, tuoj 
bus ir negrų apaštalų. Yra 
užtenkamai tapytojų, kurie

Karalius Jurgis III
Londonas. — Du britų 

psychiatrai (proto tyrinė
tojai ir gydytojai) surado, 
jog Anglijos karalius Jur
gis (George) III-iasis nebu
vo susirgęs proto liga, kaip 
tūli skelbė. Jis sirgo tik 
“porfirijos” liga, kurios ir 
šiuo metu, sako šie gydy
tojai, daugelis žmonių dar 
nesupranta.

Kaip Žinia, Jurgis IlII-ia- 
sis valdė Angliją, tuomet, 
kai trylika Amerikos kolo

nijų, buvusių anglų val
džioje, sukilo prieš anglus, 
išvijo juos ir paskelbė JAV 
nepriklausomybę.

O amerikiečiai sukilo dėl 
to, kad karaliaus Jurgio 
IILojo valdžia labai neko
rektiškai elgėsi su šiomis 
kolonijomis. Tai, kadangi 
ji negerai .elgėsi, naudojo 
visakias represijas prieš 
amerikiečius, daugelis žmo
nių galvojo, kad Jurgis sir
go proto liga./

i Vietnamas dėkoja 
Tarybą Sąjungai r

Hanojus. — TSRS amba
sadoje buvo suruoštas ban- 

; tus kiekvienam skurdžiui.; ketas pagarbai TSRS dele- 
O dar iš to fondo gera da- . gacijos priešakyje su Alek- 
lis, eina visokių viršininkų j sandru Šelepinu. r
ir komitetų, raštinių ir ki- ■ šiaurės Vietnamo prem- 
tokioms išlaidoms, tai skur-1 jei.as pham Va n Donges 
do paliestiems belieka apie i dgk .y Ta bu Sąjungai už < 

. po $10 į metus.
Federalinė valdžia tei- . rinę pagalbą apsigynimui 

gia, kad dabar neišgalima ■ nuo agresorių, 
didelių pinigų sumų skurdo į 
karui skirti, kuomet svar- j 
biausias yra karas Vietna
me. Taip, Vietnamo karui 

'skiriama kasdien maždaug 
po 18 milijonų dolerių, ku
riuos padalijus kiekvienam 
kareiviui išeitų po $5,460 į 
metus. Tai didžiulis skir
tumas.

Majoro Richardo B. Da
ley vadovybėje 1966 metams 
sudarytas kiek didesnis 
fondas karui su skurdu. Iš 
federalinio fondo gaunama 
daugiau kaip 31 milijonas 
dolerių, o ant vietos suke
liama daugiau kaip trys 
milijonai dolerių. Bet tą 
sumą padalijus ant 761,- 
000 skurdžių, gaunasi maž-

I žmonių, gaunasi mažai ką . 
' daugiau, kaip po $17 į me-i « * 1 • 1 1 v • •

■ didelę ekonominę ir milita-

įnės valdžios ap- 
u, Chicagoje yra 

761,000 labai skurdžiai gy-\ 
venančių žmonių, kurių 
tarpe daugiausia negrų ir 
puertorikiečių. Kaip kituo
se didmiesči u o s e , taip ir 
Chicagoje auga ir plečiasi 
didžiuliame skurde pasken
dę negrų getai, kuriuose 
gyvena mieji namai yra 
prasčiausi, o nuomos paly
ginamai didžiausios. Dar 

ugdant visai mažai nauju apart- 
savajai i mentinjų namų getose tepa- 

! statyta.
Metropoliteno Labdary

bės taryba (Metropolitan 
Welfare Council) apskai
čiuoja, kad Chicagoje 280,- 
000 vaikų yra skurdžių šei
mose. Kaimyninio Jauni
mo kor p ūsas (Neighbor
hood Youth Corps) ap
skaičiuoja, kad 70,000 neg
rų jaunuolių yra bedarbių 
gretose, nors šios organi
zacijos pasidarbavimu 8,000 
jaunuolių gavo darbus. Bet, 
tie darbai prasčiausi mažai, i Chicagos gyventojai jau- i

i ELTA APIE LLD
KNYGĄ

Lietuvos žinių agentūra 
• Vilniuje ELTA išleido to- 

| kią žinią:
į Lietuvos Draugystės ir kul

tūrinių ryšių su užsienio šali- 
| miš draugija Naujųjų metų iš
vakarėse atėjo siuntinys iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Tautiečiai atsiuntė iš užsienio 
kelis egzempliorius naujos 

LLD ir pažangieji A-

Vakarų diplomatai su- 
i pranta, kad tai buvo at
kirtis Kinijos užmetimams, 
kad būk TSRS nepakan
kamai remianti Šiaurės 
Vietnamą.

Žuvis veisiasi
sausumoje

Ties Kalifornijos kran
tais, Ramiajame vandeny
ne, gyvena fosforu švytin
ti, delno dydžio žuvis — f 
griunjonas (Laurestęs). Ši 
žuvelė neršia aukščiausio 
potvynio dieną. Su didele 
banga patelė i)- patinėlis 
kartu iššoka ant smėlio.

daug po 11 centų į dieną. Patelė uodega išrausia duo- 
Tai kaipgi galima su tokia belę ii- padeda į ją ikrus, 
pinigų suma skurdą nuga-, kuriuos patinėlis bematant 
lėti, žinant tai, kad 1966 apvaisina. Visas šis proce- •
metais skurdžiu 
gali ne sumažėti, 
padidėti ?

Karas Vietname 
didina

skaičius sas trunka ne ilgiau kaip
bet dar | vieną minutę. Žuvelė uode- 

'ga užkasa ikrus smėlyje, ir 
skurdą isu sekančia banga sugrįžta 

j į jūrą. Kadangi prasideda > 
; atoslūgis, naujai užgožian-

- I čios bangos nebepasiekia 
čia, kaip, karas ^Vietname | bos vietos, kur užkasti ik

rai. Kai po dviejų savaičių 
vėl būna aukštas patvynis, 
jo bangos išplauna smėli ir 

, išlai-vina subrendusius ik- 
I ims. Šąlto vandens paliesti, 
i ikrų upValkėliai sprogsta, 
ir žuvies mailius išplaukia. ♦

Neršto metu daugybė si
dabrinių griunjonų užplūs
ta Kalifornijos pli e ž u s. 
Apie jų nerštą pranešama 
per radiją. Šimtas žmonių, 

! pagauti sportinio įkarščio^* 
gaudo griunjonus tiesiog 
rankomis, nes žve j y b o s 
įrankiai tuo metu griežtai / 

i draudžiami.

teapmokami, kur nėra jo
kios profesinės sąjungos 
(unijos), kur išnaudojimas 
labai didelis, niekas nesi
rūpina sunkia dirbančiųjų 
padėtimi. Jeigu pareika
lausi geresnio atlyginimo, 
vėl paliksi bedarbiu.

Mokslas ir apšvieta 
skurdžių rajonuose

Negrų getuose ir kituose 
skurdžiais apgyven tuose 
rajonuose mokyklos yra 
pras č i a u s i o j e padėtyje, 
abelnosios apšvietos reika
lais m a ž a i kas rūpinasi.
Tose mokyklose ir mokyto- padvigubinti karą su skur- 
jai daugiausia mažiau pra- du.
silavinę, mažiau praktikos 

ii' turintieji. Jiems tenka mo- 
visuomene

juos paliečia. Karui su 
skurdu reikėtų keletą de
šimčių kartų daugiau pini
gų skirti, bet 
pinigų sumas 
Vietname.

Todėl kova
Vietname yra Chicagoje la
bai populiari, vis, daugiau 
ir daugiau kovotojų atsi
randa, ypač jaunimo tarpe. 
Masiniai susirinkimai, pi
ketai, demonstracijos nuo
lat vyksta. Reikalaujama 
baigti karą Vietname, o

tas didžiires 
suėda karas;

prieš

praėjusiais 
išeivija

Lictuvos 
pažymėjo Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros draugi
jos 5< 
Šiai sukačiai paskirtas ir šis 
Antano Petrikos veikalas.

Knygoje taip pat išspaus
dinti liaudies rašytojo Rojaus 
Mizaros straipsnis “ALDLD 
Pietų Amerikoje”. Jonas Ga- 
siūnas trumpai apžvelgia AP
LA istoriją. Apie Amerikos 
lietuvių darbininkų literatūros 
draugijos leidinių poveikį Lie
tuvos jaunimui rašo respubli
kos nusipelnęs kultūros dar
buotojas rašytojas J. Butėnas.

kyti 280,000 skurdo palies
tų vaikų, kurių 97 procen-

įminu iiuvi auui vi i eilini . • /A

0-ąsias įkūrimo metines, tai negrų vaikai. 0 tose

už pinigą gali iš velnio an- APIE DIEVĄ, MOKSLĄ 
gėlą nupiešti. STUDENTUS

 L. Jonikas “Vilnyje” r,
1 šo • KAIP BUVO PAGERBTAS’ ‘

RAŠYTOJAS A. 
VENCLOVA

Š. m. sausio 7 d. Lietuvos jima, Prasimanyti, 1 m/Arl a vn i n )Yi n 
žinių agentūra ELTA pa
skelbė iš Vilniaus tokį pra
nešimą:

Šiandien 
Venclovai 
Pasveikinti 
palinkėti jam didelės sėkmės 
kūrybiniame darbe ir gyveni
me šiandien į Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumą atvyko vadovaujantys 
respublikos partiniai ir tarybi
niai darbuotojai, kultūrinio 
fronto atstovai, jubiliato drau
gai. Susirinkusiųjų tarpe—Lie
tuvos KP CK pirmasis sekre
torius A. Sniečkus, respublikos 
Ministrų Tarybos Pirmininkas

rašytojui Antanui 
sukako 60 metą, 
sukaktuvininką ir v

Loyola universiteto profeso
rius kun. Walter Bado studen- 

jciokams sakė, kad daugelis 
, jog mūsų 

moderniame gyvenime, ato
mo ir kosmonautų gadynėje 
dievas nieko nebereiškia.

Esanti net toki organizacija, 
kurios nariai viešai 
jog dievas jau “yra 
sakė Father Bado.

Sako, netikėkite.

skelbia, 
miręs,”

Dievulis 
tebėra gyvas ir šiandien dar 
daugiau reikalingas, negu ka-. 
da pirmiau.

Kad reikalingas — šventa 
teisybė. Be dievo, pragaro ir 
kipšo ką beveiktų visi neže-, 
įlotieji tėveliai, broliukai, ku
rie, anot evangelijos, nei sėja, 
nei piauna, o “žyvnastį gau
na.” .

mokyklose, kur 70 proc. ar 
daugiau baltųjų vaikų, mo
kytojai aukštesnio prasila- 
vinimo ir patyrimo; į to
kias mokyklas negrui mo
kytojui sunku įeiti, nors ir 
jis tiek pat būtų tinkamas, 
kaip baltasis.

Nepaisant kiek padaryta 
pažangos kovoje su skurdu, 
bet skurdas nuolat didėja. 
1955 metais 39,000 buvo 
patraukti atsakomybėn už 
skolas. Tai vis daugiausia 
skurdžiai. 1965 metais to
kių buvo teisiama jau 74,- 
000, o 1966 metais numa
toma 3 procentais daugiau, 
negu tokių buvo 1965 m.

Keleto metų kovoje civi
linių teisių laimėjimai pa
silieka tik ant popieriaus, 
kuomet skurdas nepanai
kintas, kuomet skurdžių 
ekonominis gyvenimas pa
silieka toks pat, koks bu
vo pirmiau.

13 milijonų dolerių 
skurdui naikinti

1965 metais Chicaga ga
vo 13 milijonų dolerių iš 
federalinio skurdui naikinti 
fondo. Bet kaipgi galima 
skurdą nugalėti su tokia pi
nigų suma? Juk išdalijus 
ant 761,000 skurdo paliestų

Kai buvo ruošiama anti
karinė demonstracija Wa
shingtone 1965 metų lap
kričio 27 d., chicagiečiai 
labai gerai pasirodė su sa
vo delegacijomis, aktyviai 
dalyvavo nacionalinėje tai
kos konfere n c i j o j e Wa
shingtone 1965 m. lapkri
čio 26-28 dienomis. 1966 
metams chicagiečiai turi 
plačią prieškarinę progra
ma.

Pasirodo, kad sėkmingam 
karui su skurdu tenka kar
tu kovoti ir prieš karą 
Vietname, už taikos palai
kymą visame plačiame pa
saulyje. Nes tik taikos me
tu esti sėkmingiausia ka
riauti su skurdu.

Vaizdelis iš šokiu šventės 
Vilniuje

Kalėdinės apgavikams 
dovanos

Apskaičiuojama, kad prieš 
praėjusias kalėdų šventes, 
visokį apgavikai išviliojo, iš ■ skelbimus pigiai pirkti šė- 
žmonių daugiau, kaip mili- i rus p. bonus, bet tokių kom

panijų visai niekur nesiran-joną dolerių.
Kur nors gavę' adresus, da. 

j laiškais jie siuntinėja viso
kius pasiūlymus kalėdoms 
įsigyti.- Kai kurie jiems 
patiki ir pasiunčia pinigus, 
bet nieko už tai negauna.

Kiti sukčiai garsina įsi
gyti pigius “atjauninimo” 
vaistus, kurie iš tikro nie
ko nereiškia, nieko neat
jaunina. Dar kiti siuntinė
ja tam tikrų “kompanijų”

Pašto viršininkai sugavo 
porą tokių apgavikų. Pra
šo visų kooperacijos: leng
vai nepas i d u o t i apgavi - • 
kams, nepatyri nėjus ne
pirkti nieko, kas atrodo ne
va pigus ir pelningas, laiš- • 
kais peršamas dalykas.

Kasmet prieš kalėdines 
šventes apgavikai iš lengva
tikių gerai pasinaudoja.
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JUSTAS PALECKIS

Ant naujo penkmečio slenksčio
Ir susirinko žodžiai

Kiekvieni Nauji Metai yra 
tam tikras daugiau ar ma
žiau reikšmingas slenkstis 
tiek atskiro žmogaus, tiek 
valstybės, tiek viso pasaulio 
gyvenime. Daugybė tėvų 
džiaugsis savo neseniai gi- 

v musių kūdikių pirmaisiais 
savystoviais žingsniais. Sep
tynerius metus sulaukę vai- 
kai būsimais metais pirmą 

' kartą peržengs mokyklos 
slenkstį. Kiti, jau mo
kiniai ar studentai, už- 
baigs mokyklas ir pradės 4,? 
savystovų darbą ir gyveni-1 - - - 
mą. Kiekvienas darbo žmo- j

pažymėti, kad darbininkų Į doti darbo žmones. Dabar 
ir tarnautojų skaičius viso- rūpinamasi ir sudaromos
se liaudies ūkio ir kultūros sąlygos, kad visa tauta bū-! tūtą, 

lai- tų apšviesta ir inteligentiš-Isrityse buržuaziniais ] 
kais siekė vos 187 tūkstan
čių, o dabar jų yra 970 tūk- į 
stančių, t. y. arti milijono 
Į tą skaičių neįeina kolūkie- i kurie skelbė, 
ciai.

Didelės permainos
Didelės permainos, įvyku-' 

| sios Lietuvos kaime, sudaro j 
| tvirtą pagrindą socialistinio 
i žemės ūkio suklestėjimui ir 

į gerovės kilimui. |
• Malonu pažymėti, kad praė- 1 

XT . ' jusiu metu darbo rezultatai |gus per Naujus Metus su- f \ . įs H i ,J , žemes ūkyje yra džiuginau-!ves savo darbo balansus, pa-i, u i. : tys, nors oro sąlygos buvo Isidziaugs savo almėjimais, • J , i • e ;G . ’ gana nepalankios. Suvesti iapsvarstys trukumus ir ne-i& 1 
dateklius, apgalvos būdus | 
ir priemones kaip pagerinti.!

" patobulinti darbą, pasiekti 
geresniu rezultatu.

Naujieji 1966 metai suda
ro svarbu slenkstį Tarybi-'

* nės valstybės ir jos darbo 
žmonių gyvenime. Tai 
slenkstis tarp užbaigtojo 
septynmečio ir naujojo liau
dies ūkio ir kuRūros išvy- 
tymo penkmečio plano.

Praėjusieji 1965 metai — 
paskutinieji septv n m e č i o 

, plano metai — įeis Tarybi
nės valstybės istorijon kai
po didelių pertvarkymu po- 

' litiniame, visuomeniniame 
ir ekonominiame gyvenime 
metai. Priimtieji kovo ir 
rugsėjo TSKP CK plenu
muose nutarimai apie nea
tidėliotinas priemones toli
mesniam žemės ūkio kili
mui ir pramonės valdymo 
pagerbimui, planavimo pa
tobulinimui ir gamybos 
ekonominiam stimuliavimui 
suvaidins didžiuli vaidmenį 
visos Tarvbu Sąjungos eko
nomikos išvystymui, padės 
sėkmingai įvykdyti komu
nistinės statybos uždavi- 

, nius. t*-
Lietuvos laimėjimai

Tarybų Lietuvos žmo
nėms praėjusieji 1965 metai 
buvo ypač reikšmingi netik 
dideliais laimėiimais pra
monės, žemės ūkio ir kultū
ros tolimesnės pažangos at
žvilgiu. Sukako 20 metų 
nuo Tarvbu Lietuvos visiš
ko išvadavimo. Kartu su vi
somis Tarybų Sąjungos tau
tomis atžymėjo 20-meti nuo 
galutinės pergalės Didžiaja
me Tėvynės Jkare prieš hit
lerinius grobikus ir japoniš
kuosius imperialistus.

Su dideliu entuziazmu ir 
vieningumu Tarybų Lietu- 

J vos liaudis atšventė 25-me- 
tį nuo naujojo, socialistinio 
gyvenimo pradžios, nuo ta
rybinės santvarkos. Apie 

** milijoną žmonių susitelkė 
Lietuvos miestuose ir rajo
nuose suruoštose sukaktu
vinėse iškilmėse ir dai
nų šventėse. Šimtai tūks
tančiu sav iveiklininku 
dainininku, šokėju, muzi- 
kantų ir kitų liaudies meni
ninkų — buvo aktyviais tų 
iškilmių veikėjais.

Ir buvo kuo pasidžiaugti,
* nes pasiektieji per 25 metus 

rezultatai tikrai didingi. 
Mūsų tauta, kurią hitleri
niai žmogėdros buvo pa
smerkė išnaikinti, didingos 
pergalės dėka tapo išgelbė
ta ir išvaduota laisvam, kū-

a rybingam gyvenimui
Per trumpą laiką buvo 

likviduoti karo padariniai 
< liaudies ūkyje, atstatyti 

sugriautieji miestai ir kai
mai, o pramonės pakėlime 
padarytas nepaprastas šuo
lis, palyginant su buržuazi
jos valdymo laikais. Gana

ka.
Anais

i laikais netrūko “pranašų”

Susirinko žodžiai į Lie
tuvos TSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti-

' . Tikras žodžių foru
mas! O mokslininkams...

— Karštos dienos,—pasa-
liūdnos atminties kė kalbos sektoriaus vyr.

mokslinė bendrad a r b ė Z. 
kad reikės Jonikaitė. — Nors aplinka 

' šimtmečių, kol Lietuva ga- į tyli ir rami, iš tikrųjų pas 
; lės išbristi iš kultūrinio at-! mus tikra “mokslinė rugia-
isilikimo ir liaudies masių 
i skurdo kaime. O tarybi
niais laikais vietoje šimtme
čių užteko keliolikos poka-

i rinių metų šiems klausi- 
, mams plačiausiu mastu iš-

piūtė.

Justas Paleckis
duomenys liudija, kad vidu
tinis grūdinių derlius res
publikoje pasiekė 15 su pu
se centnerio (senoviškai va
dinamo dvigubo centnerio, 
po 100 kilogramų) iš hekta
ro. Tai reiškia, kad pralen
kėme buržuazinių laikų der
lius.

Turiu prieš save buržua
zinės statistikos metraštį 
už 1939 m., kuriame paro
doma, kad tų metų grūdi
nių derlius siekė tik 12-13 
dabartinių centneriu iš hek
taro. O dabar rodiklių vi
durki žemina mažai derlin
gos Vilnijos žemės. Dauge
lis kolūkių ir tarybinių ūkių 
surinko grūdinių po 25-30 
ir daugiau centneriu iš hek
taro. Tuo būdu niekais nu
ėjo socializmo priešu skleis
tieji “pranašavimai”, kad 
kolūkinė santvarka nuve
sianti į žemės ūkio žlugimą.

Didelės reikšmės mūsų 
žemės ūkio kilimui turėjo 
TSKP CK kovo plenumo 
nutarimai. Žemės ūkio pro
duktu užperkamųjų kainų 
pakėlimas, skolų nubrauki
mas arba išmokėjimo ter
minu išdėstymas ir visa ei
lė kitų lengvatų žymiai pa
dėjo pagelti kolūkių ekono
minę būklę ir kolūkiečių 
gerovę. \

Kultūros diiyoje
Turime pagrindo pasi

džiaugti ir pasididžiuoti 
naujais laimėjimais kultū
ros, švietimo, mokslo ir me
no srityse. Šiandien mes ga
lime gardžiai pasijuokti iš 
tu, kurie verkšleno dėl in
teligentų skaičiaus didėjimo 
tais laikais, kada tebuvo ne
pilni 4 tūkstančiai studentų 
ir 26 tūkstančiai gimnazis
tų ir progimnazistų. Dabar 
turime Lietuvoje 
tančius aukštųjų 
studentų ir apie 
tančių bendrojo 
bei specialiųjų
mokyklų mokinių, o niekas 
nesisieloja inteligentų per
tekliumi. Tada “išrinktieji” 
arba vadinamas “elitas” tu
rėjo pagrindo bijoti, kad 
per daug nepriaugtų susi
pratusių ir galvojančių iš
lavintu žmonių, kurie galė
tų sudaryti pavojų jų vieš
patavimui ir laisvei išnau-

45 tūks- 
mokyklų 

320, tūks- 
lavinimo 

vidurinių

Dar yra ir trūkumų
Žinoma, negalima sakyti, 

kad jau viskas padaryta, 
nežiūrint milžiniškos, tie
siog neįtikėtinos pažangos. 
Dar turime nemažų trūku
mu. Ne taip lengva trumpu 
laiku išnaikinti per am
žius liaudies dvasia slėgu
sius prietarus ir įvairias 
atgyvenas, dar trukdan
čias naujojo gyvenimo pa
žangą. Dar pasitaiko tėvų, 
kurie trukdo vaikams išeiti 
net privalomos aštuonmetės 
mokyklos kursą, dar nasįtai-1

tomo. Ruošiami rankraš
čiai devintam.
kalbos žodynas” išeis pen
kiolikos tomų. Šis kapitali
nis darbas bus baigtas 1980 
metais.

Malonu laukti reiOiųgos 
knygos. Tokia knyga — 
kiekvienas didžiojo “žody
no” tomas. Tačiau tai stam
bus akademinis leidinys, ir 
jo pilno dar ilgokai teks 
laukti. Todėl džiugu, kad 
ruošiamasi išleisti “Dabar
tinės lietuvių kalbos žody
ną.”

“Ši spinta tikriausiai irgi 
iškalbinga, turi sukaupusi 
daug žodžių,”—pagalvojau, 
jau pamokytas patirties, 
kai užėjome į kalbos isto-

“Lietuviuc

rijos ir dialektologijos ^ek-|žudvnės Lietuvoje 1941-

Dokumentų rinkinys apie 
hitlerininkų nusikaltimus

Paneriai ir Kauno IX for-! skelbti redakcijos, Arvhy- 
tas,* masinių žudynių vietos vų valdybos prie Lie- 
kiekvienoje apskrityje, vir-;tuvos TSR Ministrų Ta- 
tusios didžiu 1 i a i s kapiny-1 rybos ir Lietuvos TSR Cent- 
nais, dešimtys tūkstančių rinio valstybinio archyvo,, 
išvežtų į vokiškąją vergiją. į Rinkinį paruošė G. Ersala- 
Sugriauti miestai ir sude
ginti kaimai. Nualintas liau
dies, ūkis, sunaikintos ma
terialinės ir kultūrinės ver
tybės, nuniokotos kultūros 
ir mokslo įstaigos. Tokie 
šiurpūs buvo hitlerinės oku
pacijos Nemuno krašte pa
dariniai.

Žvėriška fašistinių barba
ru siautėiima parodo “Min
ties” leidyklos išleistas do
kumentų rinkinys “Masinės

vaite ir K. Rukšėnas.

Drg. Z. Jonikaitė papa
sakojo, kad šią vasarą į 
įvairius Lietuvos kampe
lius buvo išvykę instituto 
moksliniai bend radarbiai. 
Jie surinko gyvosios kalbos 
žodžius, o pačius naujau
sius pakvietė i “didįjį žo
džiu forumą.” Dabar moks
lininkai tvarko, rūšiuoja 
naujus žodžius.

— Turime ir neetatinių 
bendradarbiu, kurie renka 
žodžius iš gyvosios kalbos, 
o taip pat iš įvairių spau
diniu. — paaiškino Z. Jo
nikaitė. — Šiemet nemažai 
žodžių gavome iš V. Sirtau
to. L. Kuodžio. N. Grigo, 
žodžius su sakiniais, užra
šytus snecialiose kortelėse, 
iie perdavė sektoriui. Su
skirstė i nedideles dėžutes,

ko nevalvvumo ir apsileidi-1 mes sudedam tas korteles į 
mo. Susiduriame su apgai-į spintas—žodžiu saugyklas, 
lėtinais reiškiniais dėl ne- 

' kultūringų girtuokliavimo 
■ papročių. Vis tai nedatek- 
liai ir trūkumai, su kuriais 
kovojama, tačiau jie negali 
užtemdinti didingos mūsų 
liaudies pakilimo reiškinių 
tiek mieste, tiek kaime.

Į dar šviesesnę ateitį
Gruodžio mėnesi praėju

sios TSRS ir Tarvbu Lietu
vos Aukščiausiųjų Tarvbu 
sesijos patvirtino liaudies 
ūkio planus ir biudžetus 
1966 metams, pirmiesiems 
naujojo penkmečio metams. 
Juose numatomas tolimes
nis visų liaudies ūkio šakų 
augimas, gamybos didini
mas.

Esame išvkarėse didžio
sios reikšmės ivvkio — TS
KP XXIII suvažiavimo. Tas 
suvažiavimas ansvarstvs ir 
natvirtins nauiojo nenkme- 
čio planą visoje pilnumoje. 
Tai bus 
šuolis į 
kilnųjį 
ma.

Mes,
darbo žmonės, turime teisę 
didžiuotis tuo, kad mūsų 
respublika sėkmingai žen
gia broliškųjų tarybinių 
tautu gretose, vykdant did
žiuosius komunizmo staty
bos uždavinius. Apie tai 
liudija Tarybų Lietuvos ap
dovanojimas Lenino ordinu 
už laimėjimus liaudies ūkio, 
kultūros ir mokslo sritvse. 
Tie laimėjimai vra pasiekti 
su broliškųjų tarybinių tau
tu pagalba, iie buvo galimi 
tiktai glaudžioje draugys
tėje, kuri jungia visas ta
rybines tautas ir respubli
kas, vieningosios Komunis
tų partijos vadovaujamas.

Su pasiryžimu siekti vis 
naujų laimėjimų žengia Ta
rybų Lietuvos žmonės ’ 
Naujuosius 1966 Metus, į 
naują Penkmetį. Naujuose 
darbuose, naujuose laimėji
muose glūdi mūsų valsty
bės, mūsų tautos ir kiekvie
no piliečio gerovės augimas. 

Laimingų Naujų Metų, 
draugai!

Šešiose didžiulėse spin
tose tvliai susirinko ir pa
tys ramiausi žodžiai, gvvi 
—nuolat vartojami ir senu
kai. jau pavargę, kai kurie 
pamiršti mūsų šnekamojo- 
ie kalboje.

—Jau turime apie tris mi
lijonus kortelių, — tęsė Z. 
Jonikaitė. — Kasmet suren
kame iki 30 tūkstančiu nau- 
in korteliu. Iš korteliu žo
džiai vėl “siunčiami” pas 
žmones. Šiuo metu skaito- i tūros institute — žodžiai 
ma akademinio “Žodvno” i ilgai neužg a i š t a , tačiau, 
septintojo tomo korektūra, kaip įsitikinome, pabuvoja 
Pats leidinys išeis ateinan- visi, 
čiais metais. Šiemet sure
daguosime puse aštuntojo Vilnius

torių.
Nuojauta neapgavo. Jei 

prabiltų ši spinta, kurioje 
surinkta apie 700 tūkstan
čių žodžių iš įvairių lietu
vių kalbos tarmių, išgirstu
me žemaitiškai ir dzūkiš
kai, pontininkų ir zanavykų 
šneką. Visa spintos “išmin
tis” bus panaudota “Lietu
vių kalbos tarmių atlasui.” 
Pirmą kartą mūsų kalbos 
tyrinėjimo istor i j o j e su
rinkta visų tarmių 1 eksi- 
kos, fonetikos, morfologijos 
bei sintaksės medžiaga ir 
pradėtas jos mokslinis ap
dorojimas. “Atlase” atitin-' nes okupuotuose kraštuose, 
kamais ženklais pažymė
tas atskirų tarminių reiš
kinių paplitimo plotas ir 
ribos, to paties žodžio for
mų įvairumas. Šie tyrinėji
mai leis nustatyti mūsų 
kalbos ryšius su giminiško
mis kalbomis. .

1944 metais. Knvgos pra
tarmėje rašoma, kad hitle
riniai okupantai žudė ko
munistus, komjaunuolius, 
profesinių sąjungų veikė
jus, ateistus, tarybiniu ištai
gų tarnautojus, naujaku
rius, gavusius žemės iš Ta
rybų valdžios, socialistinės 
santvarkos šalininkus, žydų 
tautybės gyventojus, atvež
tus iš užsienio valstybių pi
liečius. Iš pirmame rinkinio 
skyriuje pateiktu dokumen
tu matyti, jog hitlerininkai 
dar iki karo buvo pasiruošę 
planus masiškai žudyti žmo-

lešu už
c

Renorte- 
“Paren- 

Štai dėl

n a u i a s didingas 
tarybinės liaudies 
tikslą — komuniz-

Tarvbu Lietuvos

kad vėliau juos galėtu kolo
nizuoti. Savo žvėriškiems 
tikslams mūsų krašte jie 
surado talkininku — lietu
viškuosius buržuazinius na
cionalistus.

Pasibaisėtini’ duo m e n v s 
[anie vokiškųjų fašistu nik-““° | ame vokiskuiu įasisru pik-

Savo hįeliones tarpstoteje tada^vbiu aukas Lietuvoje 
—Lietuvių kalbos ir litera- nateikti 142,-me knygos pus-'

V. Jatulis

Rochester* N. Y

Maskva. — TSRS pasiun
tė pasveikinimą Albanijai 
20-ies metų socialis t i n ė s 
santvarkos respublikos pa
skelbimo proga.

Mirę lietuviai
Nedidelė mūsų lietuvių 

kolonija labai retėja.
Per praėjusius metus ne

tekome 26 lietuvių. Labai 
liūdna, kad taip retėja mū
sų eilės. Mirė vis daugiau- 
sia^sulaukę senatvės.

Sarašas 1965 metais mi
rusiųjų lietuvių:

Tadeus Beleskis, 86 me
tu amžiaus;

Viktoras Baronas — 37;
Antanas Pauža — 76;
Helen Mateikis—71;
Edward Morkin;
Izabelė Poškus—29;
Viktoras Bačiulis—69;
Father A. Racaitis—56;
Anthony Butrimas—82;
Jurgis Labanauskas—74;
Juozas Riskis—:84;
Topilia King—84;
Mary Urmelaitė—87;
Pranas Saladzius—72;
Juozas Draugelis—60;
Stanley Kizenskis—91;
Stanley Trilikauskas—75;
Povilas Pečkus—74;
Juozas Šaulis;
Stela Petkevičienė—80;
Mary Skilins—80;
Julia Brown;
Charles Malinauskas—85;
Pranas Schultz—73;
Petronėlė Kaminskas—85;
Mykolas Sedzevičius—71; 
Ona Bartašienė—75.
Senosios kartos lietuviai 

baigia atgyventi savo die
nas. Dar metai kiti—irjų 
skaičius labai sumažės.

mingi. Lietuvių veikla su- 
sijnnpio.

Uždarė Šv. Jurgio lietu
viu parapijos mokvlda.

Ir šv. Jurgio Kareivio 
Draugija, sukurta 1908 m. 
gruodžio 26 d., dabar likvi
duota. Turtą nariai pasi
dalijo.

Didž. Liet. Kunigaikščio 
Gedimino Draugystės, kuri 
veikė per daugeli metų, 
biznis sumažėjo. Mūsų jau
nimas nepaiso, o nariai jau 
pasenome. Namą “listinom” 
Better Community. Susi
rinkimus taikysime kitur, 
kur gausime vietą.

Kazys Zlotkus

lapvje. Okupacijos metais' 
įvykdyti 2,352 susidoro
jimo aktai, užmušta ir nu
kankinta 436.535 taikūs gy
vento ia i bei 2 2 9.7 3 8 karo 
belaisviai 36 540 žmonių iš
vežta j fašistinę vergovę.

Leidinvie išsnausdinti hit
lerininku ir lietuviškuiu na
cionalistiniu vadeivų direk- 
tmzinio hoi' nnerat.vvirnn po
būdžio dokumentai, eilė fo
tografių. Pateikti įsaky
mai. potvarkiai, direktyvos, 
rezoliuciios. aktai daugiau
sia parodo fašistu na dary
tus nusikaltimus Vilniaus ir 
Kauno miestuose bei ap
skrityse. o taip pat už Lie
tuvos ribų. Antroji rinkinio 
dalis, kuri dabar ruošiama, 
atspindės hitleriniu budelių 
piktadarybes kituose Lie
tuvos miestuose ir apskri
tyse, v

Knygoje^ išspausdinti do
kumentai paimti iš respub
likos Mokslų akademijos 
archyviniems dokumentams

Philadelphia, Pa.
Atsakymas 

“Parengimų Dalyviui”
Šių metų “Laisvės” Nr. 2 

koks tai “Parengimų Daly
vis” pastebėjo “Lais
vės Reporteriui už nepada- 
vimą jo ir kitų visų var
dų, aukojusių LLD 10 kp. 
gruodžio 12 d. bankete.

“Parengimų Dalvvis” nu
siskundžia, kad “Laisvės” 
Reporteris labai nedraugiš
kai pasielgė, paminėdamas 
tik tų aukotojų vardus, ku
rie aukojo po dideles s’u- 
maš\ padengimui 
pietus/

Todėl “Laisvės” 
ris atsiprašo 
girnų Dalvvi.”
ko: Baigiant pietus jau 
po auku rinkliavos, paren- 
p-imu komisijos pirminin
kas R. Merkis iš rašto pa
skaitė visu aukoiusiųju pa
vardes ir sumas ir pasakė, 
kiek iš viso surinkta. Vi
si svečiai pranešima priėmė 
rankų plojimu. Tai kam 
dar antras skelbimas reika
lingas laikraštvie? Juk bu
vo ir tokiu, kurie pagal iš
gale aukoio tik po viena ir 

mo du dolerius. “Laisvės” 
Rpnorteris nežemina nė 
vieno, visiems parengimo 

lidaivviams kuopos vardu 
vra dėkino'as.

Todėl “Parengimu Dal- 
lwi” klausiu, kiek kartų 
non hiif-j garsinamas už sa

lvo aukas nareno-imno^e?
Kas b’nk paskelbimo visų^ 

i aukotoiu vardu “L” Repor- 
tpvis neturi nieko bendro. 
Tokie skelbimai kontrobuo- 
iomi norono-imu komisijos

o-imnose. ioi svečias skabiai 
navai g^s nž tai nasimnkėio, 
tai ir viskas. Nereikalavo.

būtu sbolhinma.
“Laisves” Rewteris

PASIŪLYMAI DĖL SAU
GIŲ AUTOMOBILIŲ 
Des Moines, Iowa. — Dr.

Carl Clark iš Marin Co, 
pateikė 27 pasiūlymus pa
gaminimui saugesnių auto- 
mobililų.

Jo planas rodo, kad to
kius automobilius galima 
pagaminti.

1965 metai buvo nelai- Jaunyste Vilniaus “Žalgirio” stadione.
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Rojus Mizara

AKIMIRKA
Šiaulių miestą pasiekėme vėliau nei ti

kėjomės. Priežastis: tą pačią dieną, 
vykdami iš Vilniaus, “pakeleje”, užsima
nėme aplankyti Anykščius. Anykščius 
aš norėjau pamatyti tiek pat, kiek ir 
Šiaulius: Jono Biliūno paminklas, A. Ba
ranausko klėtelė, A. Vienuolio-Zukausko 
muziejus ir kapas ligi 1965 m. rugpjūčio 
5 d. man buvo dar nematyti.

Atskubėję į Šiaulius, tuojau prisista
tėme miesto vykdomajam komitetui. Bet 
pirmininkas (burmistras) buvo išvykęs 
atostogų, tai mus pasitiko jo pavaduoto
jai — Algirdas Mažulis ir Petras Bile- 
vičius, abu jauni, inteligentiški vyrai.

Tą vakarą miesto politinio švietimo 
salėje buvo suruoštas susitikimas su 
miesto visuomene—mūsiškai: prakalbos. 
Čia sutikome daugelį veikėjų-darbuoto- 
jų: Lietuvos komunistų partijos Šiaulių 
miesto komiteto pirmąjį sekretorių Vik
torą Rudaminą, taip pat kitus veikėjus, 
visuomenininkus, neišvykusius iš mies
to. Susitikau su žurnalistais “Laisvės” 
bendradarbiais Antanu Martinioniu ir 
Alfonsu Šidlausku, taipgi susipažinau su 
Eltos korespondentu V. Maižiumi ir 
daugeliu kitų vyrų ir moterų.

Nedidelė salė buvo kupina publikos. Ir 
V. Rudaminas įžanginiu žodžiu tuojau 
atidarė, mitingą, pirmiausia pakviesda
mas kalbėti Lauryną Kapočių. Po jo kal
bėjo Ieva, o tuomet aš.

Bet kalbėti ant greitųjų atsistojus es
tradoje, nežinant, kokio “pašaukimo” 
bei “sluoksnio” žmonėms tu kalbi, nėra 
jau taip lengva. Po prakalbų, vakarie
niaujant, aš prisiminiau veikėjams:

— Ar galite pasakyti, kiek šio vakaro 
publikoje buvo žmonių su aukštuoju mo
kslu?

— Tik du asmenys salėje buvo nebai
gę aukštojo/mokslo...— atsakė man.

Pasirodo, buvo daug inžinierių, moky
tojų, ir kt. ^profesijų darbuotojų; buvo 
atvykusių ir agronomų ir kitų žemės 
ūkio aktyvistų iš apylinkinių kolūkių.

Nustebau. Bet tuo pat kartu ir nu
džiugau, kad šiandien Lietuvoje moky
tų žmonių su žiburiu nereikia ieškoti.

Miesto vadovai mums išdėstė progra
mą rytdienai. Ji atrodė tiršta, bet tu
rininga. Ir dėl to ėjome anksčiau gulti.

Antrojo pasaulinio karo metu Šiauliai 
buvo labai sugriauti — tik 15 procentų 
mieste pastatų išliko nepaversti į griu
vėsius, j pelenų kalnus. Mus apnakvy- 
dino senajame, išlikusiame nuo hitleri
nių žvėrių keršto viešbutyje. Vadinasi, 
galvą priglaudėme senuosiuose Šiauliuo
se.

Saulėtąjį rytmetį pirmiausia norėjome 
apžvelgti miestą. Ir kuo daugiau Šiau
lius stebi, tuo labiau jie tave sužavi sa
vo šviežumu, dailiais naujais baltuojan
čiais pastatais ir plačiomis tiesiomis gat
vėmis. Kadaise, 1959 metais, esu čia po
rą kartų buvęs tik labai trumpai, ir mie
stas tuomet mielai mane nuteikė. Bet 
šiandien Šiauliai yra toli pirmyn pažen
gę, palyginant su tais, kokie buvo tuo
met.

— Ir tai tik gera pradžia, — aiškina 
miesto pareigūnai.— Jie rodo, kur ir ką 
tuojau nauja statys, kaip miestas plėto
sis, augs.

Esu matęs nemaža miestų, kuriuos 
hitlerininkai karo metu buvo labai su-

Iš kelionės įspūdžių

ŠIAULIUOSE
žaloję, bet kurie jau spėjo atsistatyti. 
Maciau tokių miestų ne tik Lietuvoje, o 
ir Baltarusijoje, Lenkijoje. Bet man pa
ti giliausią įspūdį padarė Lietuvoje — 
Šiauliai, o Lenkijoje — Varšuva, noi£, 
žinoma, didumu ir gyventojų skaičiumi 
palyginimo tarp jų negali būti. Abudu 
miestai Karo metu buvo labai sugriauti 
ir abudu gražiai, greit, planingai, atsi
statė.

— Kuo Šiauliai garsūs? — žmogus 
klausi.

— Savo pramone,— gauni atsakymą.— 
Ir atsakyto j as tau tuojau išdėstys svar
biausius labrikus-dirbtuves: Dviračių, 
gamykla, 'Mėsos kombinatas, Alaus da
rykla—“Gubernija”, Odos-avalynės kom
binatas “Elnias”, Trikotažo fabrikas 
“Rūta”, Pieno kombinatas, Staklių ga
mykla, ir kt.

— O mokslas — žmonių švietimas?
— Turime daug pradžios ir vidurinių 

mokyklų — atsako.— Šiauliai didžiuoja
si ir aukštosiomis mokyklomis: Eedago- 
gimu institutu, Kauno Bolitechnikos in
stituto vakariniu filialu, Medicinos mo
kykla, Agrozootechnikumu, Muzikos 
technikumu...

Mieste jau seniai veikia Valstybinis 
dramos teatras, Šiaulių viešoji bibliote
ka, Etnografinis muziejus “Aušra”, ke
letas kino teatrų, eilė" masinių bibliote
kų. Šiauliečiai leidžia savo dienraštį 
“Raudonoji vėliava”; čia pat išeina ir 
rajoninis laikraštis “Leninietis”.

Apie savo miestą šiauliečiai tau pasa
koti nepatingės — jie tokie aistringi jo 
patriotai!

Kadangi turistams kelias į Šiaulius, 
anot pačių šiauliečių, “slidus”, todėl ma
tau reikalo truputėlį smulkiau apie šį 
puikų Tarybų Lietuvos miestą papasa
koti.

—Kodėl — Šiauliai? Iš kur toks pa
vadinimas?

— Nieks tikrai negali atsakyti, — 
mums aiškina, bet spėjama, jog tai pa
reina nuo šaulių-medžiotojų.

—Kuriai “lietuvių tautai” Šiauliai pri
klauso: aukštaičiams ar žemaičiams? — 
klausiu vadovų.

— Nei aukštaičiams, nei žemaičiams, 
nei, pagaliau, dzūkams, o tik patiems 
šiauliečiams. Mes — originalūs žmonės, 
su savita tarme ir tradicijomis.

— Kaip senas jūsų miestas?
— Taip pat nieks tikrai nežino, bet yra 

duomenų, jog čia galėjo gyvenvietė užsi- 
megsti dar XIILajame amžiuje.

Iš architektūros paminklų, bylojančių 
apie šio miesto amžių, tėra išlikusi tik 
Petro ir Povilo bažnyčia, statyta 1625 
metais.

Vadovai įvedė mus į bažnyčią. Apsi
dairėme. Dar atrodo drūta. Bažnyčia 
žymi tuo, kad turi aukštą bokštą, iš toli 
matomą. Ir tas bokštas tarytum linguo
ja; rodosi, ims ir užvirs ant tavęs. Da
bar bažnyčia — architektūros pamink
las, valstybės globoj amas-prižiūrimas. 
Bažnyčios hitlerininkai nesunaikino.

“Vokiečiai, išbėgdami iš Šiaulių, paro
dė savo “kultūrą”: mėtė į vargingiausių 
žmonelių medinius namelius ugninius 
kamuolius ir degino darbo žmonių pas
kutinį turtą...”

Taip rašė Liaudies poetas, Jovaras, 
pats savo akimis matęs, kaip hitlerinin
kai “šeimininkavo” jo numylėtame mie
ste.

— Iš viso Šiauliuose ir jų apylinkėse
fašistai nužudė apie keturiasdešimt tūk
stančių žmonių,— sako mums šiauliečiai 
veikėjai.

Bet atėjo su fašistais atsiskaitymo die
na — 1944 metų liepos mėn. 27-oji. Ta
rybinės armijos divizijos, kurių tarpe 
buvo ir Lietuviškoji, apsupo Šiaulius, be 
gailesčio sutriuškino priešą ir išlaisvino 
miestą. ‘

Poetas E. Mieželaitis tą įvykį taip pa
vaizduoja:

Dega fašistų tankai. ..
Dunda visi keliai. . .
Kareiviai pagalbos ranką
Tiesia jums, brangūs Šiauliai!

Krito prie Saulės šarvuoti
Ordino vyrai kadais...
Moka lietuviai kovoti
Pabūklais, minom, kardais. . .

Kareiviai į mūšį slenka...
Dunda visi keliai. ..
Liepsnoja fašistų tankai. ..

Sveiki, išvaduoti Šiauliai!.«

Kai tau pasakoja apie buvusius mūšius 
už Šiaulius, tu vaizduojiesi tuos lietu

vius kovūnus, dalyvius lietuviškosios di
vizijos, kuriuos asmeniškai pažįsti ir ži
nai, kaip jie ryžtingai kovojo, mušdami 
priešą, ir už tai buvo apdovanoti aukš
tos pagarbos ženklais.

Susirėmimuose su fašistiniu priešu žu
vo daug šiauliečių Kovotojų—Komunistų 
ir neKomumstų.

O Pirmojo pasaulinio karo metu, kai
zeriniai vokiečiai sunaikino apie 65 pro
centus miesto pastatų.

Šiauliai garsūs Lietuvoje revoliucinė
mis kovomis už laisvę. Čia 1863 m. vyko 
dideli mūšiai tarp suKilusios liaudies gy
nėjų ir carinės Kariuomenes. 1863 metų 
suKiiimui pagerbti šiauliečiai pastatė pa- 

. minKią—ooensKą ir vietą, kur pamink
lai stovi, pavadino Suknelių kalneliu. 
Gražiai sutvarkytas, medžiais ir gėlėmis 
papuoštas, mielas ir žavingas šis kalne
lis, sukeliąs žmoguje daugybę gilių min
čių.

1905 metų revoliucijos metu šiaulie
čiai buvo paskelbę visuotiną streiką, de
monstravo, reikalaudami baigti karą, 
versti carinę vyriausybę.

Į Šiaulius atvykdavo v. Kapsukas-Mic- 
kevicius organizuoti dvarų darbininkus, 
jų streikams vadovauti.

1918—1919 metais šiauliečiai drąsiai 
kovojo už Tarybų valdžios įkūrimą: kur 
šiuo metu Šiaulių miesto kultūros na
mai, tame pat pastate 1919 m. spalio 1 d. 
įvyko pirmasis Šiaulių darbininkų atsto
vų tarybos posėdis. Prie pastato prikal
ta varinė lenta tai liudija.

Šiauliečiai protestuoja prieš tą, kuris 
drįsta jų miestą vadinti “provinciniu”.

— Mūsų miestas—ketvirtas respubli
koje gyventojų skaičiumi. O pramonė, 
./i1 kultūra, o mokslas!.. — didžiuojasi 
šiauliečiai.— Bet yra dar žmonių, gal pa
vydo kamuojamų, kurie to nemato!..

Šiauliečiai didžiuojasi ne tik tuo, kad 
jų mieste gyveno, kovojo, kūrė ir dabar 
tebegyvena poetas Jovaras—Jonas Krikš
čiūnas. Jie teisėtai gali didžiuotis ir tuo, 
kad čia gyveno-mokesi poetas Julius Ja
nonis; čia gyveno ir dirbo Bronius Varg
šas—Laucevičius; yra čia gyvenęs ir ra
šytojas Konstantinas Jasiukaitis. Žino
ma, kadaise gyveno čia ir kitokių inteli
gentų, suburzuazėjusių žmonių, kuriuos 
poetas Jovaras dar 1908 metais barė:

Linksmai griežiat, geriat, šokat, 
Rūpesčiai nespaudžia jūs, 
Ir kitus palinksmint mokat, 
Bet kas dedasi pas mus?

Mūsų krašto drėgnas oras 
Baigia pajėgas žudyt. . .
Nors puikiausias gimsta noras, 
Priešai stengias suardyt. . .

“Drėgnas oras” reiškė žiaurią carinę 
reakciją, tuomet siautėjusią visoje Ru
sijoje, bet poetas to negalėjo pasakyti.

Šiauliuose augo grūdinosi visa eilė įžy
mių revoliuciomenų-kovotojų antifašis
tų, kurie šiandien stovi respublikos prie
šakyje. Buržuazijos valdymo metais, kai 
miestas skendėjo skurdo purve, jame 
“klestėjo” tik garsusis Šiaulių kalėjimas, 
kuriame kentėjo daugelis komunistų vei
kėjų, šiuo metu stovinčių respublikos va
dovybės gretose. Apleistą miestą poetas 
Teofilis Tilvytis 1935 metais taip apdai
navo;

Šiaulių miestas brukavotas—oi!
Brukąs purvu apkavotas—-oi, oi, oi!

Vienas namas išsikišęs—oi!
Kito kampas vėl išplyšęs—oi, oi, oi!

Ieva ir Rojus Mizarai kartu su bendrakeleiviais nusifotografavo Sukilėlių kalnelyje prie Šiaulių.

Šiandien, vaikščiodamas Šiaulių plačio
mis tiesiomis asfaltuotomis ir švariomis 
gatvėmis, žmogus galvoji, nejaugi kada 
nors čia galėjo būti, kaip poetas sako?!..

Mums dar neišvykus iš Vilniaus vienas 
darbuotojas truputį pašaipiai klausė:

— Na, ir ko jūs ten važiuojate? Kas 
ten į Šiaulius jus traukia? Nors aš pats 
1944 metais kovojau už to miesto išleis- 
vinimą iš hitlerininkų okupacjios, nesu
prantu, kas ten galėtų būti taip įdomu? 
Miestas stovi lygumose, neprieina prie 
jo didesnė upė, neturi jis palei save jo
kio ežero, neigi didelių aplinkui miškų!.. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys— 
kas kita!..

Pastaba mane suįdomavo. Būdamas 
Šiauliuose, ir pradėjau galvoti: iš tikrų
jų, kaip šis miestas čia galėjo atsirasti 
ir kodėl?

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
“The Pittsburgh Press” iš 

sausio 8 dienos rašo, kad 
penkiasdešimt įžymių vei
kėjų pasirasė protestą 
pries JAV karą Vietname. 
jis yra adresuotas Pennsyl
vania valstijos senatoriams. 
Po protestu pasiraso Kuni
gai ir kiti įžymus veikėjai.

J. M.

UŽĖJUS Į ORANŽERIJA
Oranžerijoj augo lotosai, 
Magnolijos kvapios liepsnojo, 
Li.janos raizgės kaip trosai, 
Nuo tropikų medžių karojo.

Bet šalia kita patalpa buvo, 
Kurioje šaldytuvai veikė, 
Po stiklais vėsuma šiurpi sruvo— 
Iš vidaus jie šaltį sulaikė.

Profesoriaus rankos, nukirpę
Laišką šiltnamy nuo ananaso, 
Jį tenai, kur ledas vos tirpo, 
Erškėčiui įskiepijo drąsiai.

Gavęs prigimtį mišrią, dvilypę, 
šalty augti sukurtas hibridas, 
Oranžerijos pusėn yis krypo, 
JI kankino saulės pavydas.

Nors jam sakė — jo ainiai diržingi 
Svirs taigoje vaisiais auksiniais,— 
Jo syvai ilgėjos skausmingai 
Subtropikų — tarsi tėvynės.

Tačiau, kai pamatė, kaip tankiai 
šiaurėj želia vaismedžiai žavūs, 
Pamiršo jis inspektų tvanką, 
Giraitėm vešliom didžiavos.

J. Subata

Philadelphia, Pa.
Sergantys karo karštlige 

nerimsta
Filadelfijos mieste ir prie

miesčiuose dažnai pasikar
toja demonstracijos prieš 
demonstracijas.

Sausio b d. prie Nepri
klausomybės sales susibūrė 
apie 50 asmenų—ultrapat- 
riotų — su Šukiu praplėsti 
karą Vietname ir sutvir
tinti karine karštlige ser
gančių ultra patriotų jė
gas. Jų tikslas buvo parem
ti prezidento Johnsono ka
rinę politiką.

13 taikos demonstrantu 
nubausti pasimokėti po 35 
dolerius bausmės už de
monstravimą prie Verto 1 
malūnsparnių įmonės Mor
ton, Pa. Demonstrantai rei
kalavo, kad Vertol kompa- 

i ui ja liautųsi gaminusi ka- 
Į rui lėktuvus, kuriais masiš
kai žudomos moterys ir 
vaikai Vietname.

MERGAITĖS
Tos mergaitės dvidešimto amžiaus! 
Ir iš kur tik jos laiškų nerašo..
Ech, bėda! Kely suknelės glamžos, 
O mergaitės nori būti gražios.
Ir kelionmaišuos, prie kompasų, kamputy, 
Jos nešiojasi madų žurnalą.
Jas visur sutiksi. Koks maršrutas?-------
Kazachstanas, Sibiras, Uralas.
Gal girdėjai grubiai prasitarus, 
Nusikeikė gal kuri sustojus?
Nenustebk. Jos vis tik švelnios, geros.
Bet kely nugraužė batas koją.
Jos vaikinui pasiunčia sonetus 
Ir į nuotraukas ilgiausiai žiūri, 
Laužo dūmuose išverda pietus, 
Upėj apskalauja visą būrį.
O iš žygių grįžta linksmos, sveikos, 
Plaukus vėl užsiauginę.
Gatvėj svetimiausią vaiką 
Išbučiuoja, cukrum pavaišina.

B. Velyvytė

EGLĖ PUSNY
Miega berželiai
Baltam patale.
Egle, eglele,
Iš kur tu žalia?
Kodėl nepagelto šakelių šviesa ?
Kodėl nepabiro spyglelių rasa?

Eglė prabyla
Didžiulėj pusny:
—Kad žiemą budėčiau,
Kai tu praeini,
Kad močiau iš tolo žalia skarele, 
Kad šildyčiau sniegą žalia ugnele.

J. Degutyte

Sausio 8 d. įvyko pirma- 
. sis šių metų LLD 10-os kuo- 
į pos susirinkimas. Narių 
I dalyvavo vidutiniškai. Svar- 
i blausias nutarimas buvę 
i pasiųsti atstovai “Laisvės” 
j dalininkų suvažiavimą su 
i pasve i k i n i m o auka $25. 
Atstovauti LLD 10 kp. iš
rinktas J. Stasiukaitis.

Laikraščių vajaus prane
šimus pateikė Valantienė ir 
svečias Pranaitis.

Planuojama suruošti Lie
tuvoje gamintų filmų rody
mą. Sakoma, kad labai 
Įdomus filmas jau rodomas. 
Jame vaizduojama partiza
nų kova prieš hitlerininkus 
laisvinant Lietuvą. Yra ir 
kitokių puikių filmų, susuk
tu Lietuvos menininku.

Praėjusiais 1965 metais 
10 kuopos veikėjų darbai 
buvo vaisingi. Tikimasi dė
ti visas pastangas ir šiais 
1966 metais veikti energin
gai, kad šitie metai būtų 
dar našesni, nepaisant nu
siskundimų senatve.

Girdėjau moteris, kalban
čias už taiką, kurios pla
nuoja dar didesnę demonst
raciją prie Baltųjų rūmų 
W a s h i ngtone, negu buvo 
praeityje. Skaitlingas žy
gis bus ruošiamas kovo mė
nesį, jeigu neįvyks karo 
Vietname paliaubos.

•
Kol kas Filadelfija lai

minga — žiemos dar netu
rėjome, orai puikūs. Tik 
vieną naktį šaltis spustelė
jo-

Miesto policijos krimina
linio skyriaus pareigūnų 
paskelbti duomenys rodo, 
kad 1965 metais įvyko 204 
žmogžudystės. Devynios iš 
jų dar tebėra neišaiškintos.

“Laisvės” Reporteris

SENAM NARIUI
Kadangi viršuje spausdi

namą korespondenciją bu
vome gavę anksčiau, tai at
leisite, kad jūsų korespon- 
cijos apie tą patį susirinki
mą nepanaudosime. Vis tiek 
ačiū už rašinėjimą.

— Redakcija
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BALTIMORE, MD
Bethlehem

plieno karaliaus sostinė
Prieš apie 250 metų Bal

timore bllVO mažas kaime- ii maujicmuu laivų pi icpiciLt- 
lis — viena bažnyčia, dvi ' ką ir į kitas pramones. Vie
ką rčiamos, vienas gydyto- | nokiu ar kitokiu būdu šiai 
jas, 20 namų ir 200 vergų. . kompanijai dirba 500,000 
Kai kurie iš jų gyveno skle-

v puošė, o kiti tvartuose su 
gyvuliais.

1652 metais Anglijos lor-
. X

das Baltimore 2,500

' taisymui senų laivų.
Ši kompanija taipgi yra 

'giliai suleidus savo šaknis 
i Į Marlylando laivų prieplau-

Kaip kas nemanys, bet 
jokiu būdu negalima sutik
ti, kad tokie namai bus 
naudingi gyvenimui. Šito
kiuose namuose g y v e n s 
biednuomenė, atskirta nuo 
žemės visų gamtos gražu
mynų. Labiausia, kaipgi 
vaikai galės išaugti svei- 

gy-

LAWRENCE, MASS.

f

' Marylando gyventojų.
į Patapsko upės žeglinių 
; laivų prieplauka šiandįen 
! tapo gana svarbia pasau- 

akrų Į lio laivų prieplauka. Kas- 
žemės atidavė Pennsylvani-! met jon atplaukia 6,000 vi
jos valstijos plieno savinin- i 
kui T. Sparrow dėl pasta- į 
tymo plieno dirbtuvės.' 
Kiek vėliau šita vieta buvo 
pavadinta Sparrow Point. 
Randasi tiktai 12 mylių nuo 
Baltimorės miesto. Tiktai 
1889 metais buvo pastatyta 
dirbtuvė ir pradėta dirbti 
didesne skale.

Šiandien čia Bethlehem 
kompanijai dirba 3 4,000 
darbininkų, kurie m s per 
metus algomis išmokama gyrė. 
$400,000,000. Išleidžia 16 —
tonų plieno kas minutė. Namų statymo savininkai 

Bethlehem kompanija yra ' padarė planą pastatyti 37 
įsteigus dvi stotis statymui didelius apartmentinius na- 
natijų laivų ir keletą stočių mus už $5,500,000.

I šokių rūšių laivų. Keturias- 
I dešimt milijonų tonų pro- 
’ dūktų išvežama ir atveža
ma.

Nežiūrint tu 
pelnų, kuriuos kompanija' 
pasidaro, pradžioje šių me- ■ 
tų ji paskelbė, kad pakelia 
plieno kainą $5 ant tonos. 
Bet prezidentas Johnsonas 
tam pasipriešino, 
panija nusileido ant $2.75 
pakėlimo ir prezidentas už-

HAVERHILL, MASS.

P. M. YAČUMSKAS
85 River Street, Haverhill, Mass.

PHILADELPHIA, PA, & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

milžinišku ■

kais piliečiais šituo 
veninio kalėjimuose ?

au
ti ž 

tai-

Marylando valstijoje 
tomobilių vairuotojai 
nelaimes ir važiuotos 
sykliu sulaužymą pasimo- 
kėjo $2,000,000.

Jonas Balsys

Trumpai apie TSRS 
gamybą

rių pramone jau praeitais 
‘ metais viršijo septynmečiui eJ UI 1110V1 1CIO v -i i • r\

, tai kom- ^matytas užduotis. I e r
praėjusius šešerius metus 
TSRS traktorių gamyklos 
pagamino daugiau k a i p 
milijoną suvirš įvairių trak
torių.

Dabai’ Tarybų Sąjungoje 
38 tūkst. kolūkių ir 10 tūks
tančių tarybinių ūkių lau-į 
kuose dirba beveik 3 mil. į 
traktorių. Tačiau traktorių! 
dar nepakanka; artimiau-! 
siais metais numatyta trak- | 
tariu gamybą padidinti ikij 
625 tūkst. kasmet ir žemės ! 
ūkiui per artimiausius pen-! 
kerius metus patiekti dar' 
beveik 2 milijonus trakto-i 

i riti. i

(laminame geriausių rūšių valgius už žemas 
kainas. Malonėkite užeiti pas mus pusryčių 
ar pietų. Mūsų valgiais pilnai pasitenkinsite.
Sveikiname su Naujaisiais Metais “Laisvės” 

personalą, visus skaitytojus ir gimines 
Amerikoje ir Lietuvoje.

ertraktorius ir užsieniui. Pc” 
pastaruosius penkerius me-

BOLES MEMORIAL 
FUNERAL HOME

LIETUVIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JOSEl’HINA ir ALBINAS JOZOKAI

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Mes dabar esame naujoje vietoje

184 JACKSON ST., LAWRENCE, MASS.

Musų laidotuvių namas yra su visokiais 
patogumais ir su daugeliu kambarių.

LAWRENCE, MASS.

FLYN’S PHARMACY
246 Park St., kamp. Hampshire St.

Lawrence, Mass. —:— Telefonas 682-4233
Kai reikia vaistų, prašau užeiti pas mane, 

nes aš užlaikau geriausių rūšių vaistus 
ir už prieinamas kainas.

Sveikinu visus kostumerius ir visus lietuvius 
su Naujaisiais 1966 Metais.

JOS. A. RAKAUSKAS, Reg. Pharm., Savininkas

LAWRENCE, MASS.

STANLEY’S CAFE
Sveikiname visus savo kostumerius lietuvius 
ir visusspažįstamus su Naujausiais 1966 Metais.

Mes užlaikome stiprių ir lengvų gėrimų vietą.
Malonėkite pas mus užeiti.

F. ir A. PUIDOKAI, savininkai

Kai norite gauti gėlių prieinamomis kainomis 
Vestuvėms, šermenims, Banketams ir t. t.

prašome kreiptis pas mus—

FLOWELRS by JOSEF 
Kampas Broadway ir Haverhill Streets 
Lawrence, Mass. — Tel. MUrdock 3-6522
Vainikai, Korsažai, Rožės, Vazinės Gėlės

SM

MECHANICAL TRAINEES

Are you looking fox’ a career—not 
just another job?

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

Good! We 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

Apply at the TENSION 
LOPE CORP., Huylei’ and 
Street, S. Hackensack, N. J.

mechanical-

to tell you 
journeyman 

adjuster, with

plan.

ENVE- 
Wesley

(104-6)

MACHINE OPERATORS 
NEEDED

In the following categories:
Grinding Gardner, 1209 Bryants, 

Centerless blanchard, also 
Automatic Screw Machines, 

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

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

Philadelphia 26, Pa. (2-8)

METHUEN, MASS.
PRISIMENU SAVO MYLIMĄ VYRĄ

DELTUVĄ
mirusį 1953 metų Spalio 20 dieną.

Ilsėkis, mūsų brangusis.
Mes tavęs niekad neužmiršime.

VALERIJA, žmona 
ANTHONY, sūnus 
ir visi ANŪKAI

METHUEN, MASS.
Liūdnai prisimenu savo brolį ir brolienę
Antaną ir Bronislavą Čiuladus

ir seselę Lyną Gross
Jau daug metų praėjo, kai mirė brolis ir brolienė, 

o seselė mirė prieš porą metų.
Ilsėkitės ramiai šios šalies žemelėje... 

Mes niekad jūs neužmiršime.
IGNAS ČIULADA, brolis 
ROŽĖ, ČIULADIENĖ, brolienė

New Haven, Conn
Sausio 4 dieną įvyko LLD 

32 kuopos susiri n k i m a s 
drg. Eva Rudman name. 
Po kitų kuopos reikalų bu
vo išduotas raportas iš 
LLD 3-čios apskrities kon
ferencijos. Nariai patenkin
ti apskrities konferencija, 
dės pastangų tarimus pra
vesti gyvenimam

Wallingforde, Masonic 
name, senelis Clarence Ta
ber, 76 metų amžiaus, atsi
gulė pagulėti su degančia 
cigarete. Užmigo ir labai 
apdegė. Daug panašių ne
laimių įvysta iš tokio neat
sargumo.

ketina 
b u s ų 
veiklos

ELECTRICIANS (2) & HELPER

Experienced mechanics, residential, 
steady work. Prevailing rate and be
nefits. Paid holidays. Call AD. 3-1030 

or CH. 8-0344. (4-5)

PAPERSLITTER OPERATOR
Exp. Good opp. to move upward 

with leading growth firm. Desire 
man capable of handling own set
ups. All fringe benefits, 
mediate interview at your 
ence. Phone DA. 9-0840. 
Mr. Griffith.

For im- 
conveni- 
Ask for 

(4-6)

SHEET METAL> LAYOUT. Ex
perienced. Do layout and form parts 
on light gauge metals. Call oi’ apply 
in person to:

1100 Orthodox St.
PI. 4-6775 (2-6)

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

i tus 50 Europos, Azijos, Af-' 
' rikos ir Pietų Amerikos ša- 
' du įsigijo beveik 75 tūkst.
tarybinių traktorių. Vien 
Indijoje dirba daugiau kaip 
10 tūkst. tarybinių trakto- 
r i ų ; kiekvienas penktas 
traktorius pagamintas Ta- 

i rybų Sąjungoje.
i TSRS spaustuvės kiekvie- 
na dieną išspausdina dau- 

Igiau kaip 3.5 milijono egz. 
i knygų. Nemaža jų patenka 
; į viešąsias bibliotekas, kurių 
i dabar yra apie 400 tūkst., iš 
j jų 140 tūkst. kaime. Veikia 
! taip pat 50 tūkst. specialių 
; bibliotekų.

Paskutiniais duomenimis,
I
i Maskvos gyventojų skaičius 
i viršijo 6,400,000 žmonių.
i Palyginimui pažymėsi m e, 
I kad 1917 metais Maskvoje 
gyventojų buvo nepilni du 
milijonai

Dirbtinių pluoštų gamyba 
socialistinėse šalyse 1961— 
1964 m. laikotarpiu išaugo' 
33%; pasaulinė šių pluoštų 
gamyba per šį laikotarpį 
padidėjo 26G. Dar sparčiau i 
auga sintetinių pluoštų ga-‘ 
myba; socialistinėse šalyse 
minėtu laikotarpiu ji padi
dėjo 190^, tuo tarpu viso 
pasaulio mastu — 140%.

Daugiausia dirbtinio 
pluošto gaminama TSR Są
jungoje, toliau seka Vokie
tijos Demokratinė Respub
lika, Lenkija ir Čekoslovaki
ja. Sintetinių pluoštų gamy
boje. pirmauja Vokietijos 
Demokratinė respublika ir 

| Lenkija.
1964 metais Europos so

cialistinėse šalyse veikė 
daugiau kaip 120 cheminių 
pluoštų gamyklų.

LAWRENCE, MASS.
Prisimename savo brangius tėvelius
Joną ir Salomėją Marcelius 

mirusius prieš 10 metų, llssėkitės, brangūs 
tėveliai, mes jūs niekad neužmiršime.

Ssūnus JONAS su žmona 
MARGELIAI
Duktė DĖLĖ su vyru 
Duktė BIRŪTA su vyru 
Anūkai ir visi giminės

LAWRENCE, MASS.
Liūdnai prisimename savo mielus tėvelius

PRANĄ ir VALERIJĄ ZULZUS
Motinėlė mirė 1953 m. Spalio 27 d., 
o tėvelis—1965 metų Gruodžio 28 d.

Lai būna Jums amžina ramybė, mūsų brangieji.
1 Almida, duktė

Vincent Foderaro, žentas
James, anūkas
Marta Dvareckienė

Valeriijos motina
Prano uošvė

ir visi giminės

METHUEN, MASS.

VIKTORAS VAIKŠNORAS
Mirė Balandžio 1, 1965

Washingtonas. — Senato- 
I rius Mike Mansfieldas, ku- 
l ris Vietname praleido 35 
dienas, sako, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos vis di
dins karą, tai tas ves prie 
pasaulinio karo. ’ j

BRONISLAVA VAIKŠNORIENĖ
Mite Gruodžio 24, 1965

LAI BŪNA JIEMS AMŽINA RAMYBĖ 
Jie paliko tris sūnus—

Viktorą M., Algirdą A., ir Antaną A.
Dvi dukteris — Virginia B., žmoną 
Michael Jobour, ir Aldoną A., žmoną 

Myron W. Belmer.
Seserį Anną, žmoną Petro Marcinonio. 

15 anūkų, 1 proanūkį, taipgi keletą 
sūnėnų ir dukterėčių.

Connecticut Co. 
atleisti iš darbo 25 
vairuotojus ir nuo 
nuimti gerą skaičių busų. 
Žmonės susirūpinę, nes tai 
apsunkins sus i s i e k i m ą . 
Kažkodėl unija nieko nesa
ko? J. Kunca

Philadelphia, Pa.
Serga

Charles Zalner jau virš 
14 savaičių guli ligoninėje. 
Sunkiai serga, negali nė 
atsisėsti. Kitas ligonis, tai 
Paul Nelish - Navalinskas, 
kuris gyvena 8 S. Congress 
Ave., Atlantic City, N. J. 
Jis yra Albert Fin. Medical 

' Center ligoninėje. Tris sa- 
! vai tęs išbuvo po operacijos 
j sutaisymui patrūkimo. Po 
' to daktarai surado ką tai; 
I ant plaučių. Atrodo, kad 
vėl turės pergyventi opera- 
eiją.

Sužinojau, kad prieš Ka
lėdas automobilis užmušė 
draugę Sirutienę. Nelai-.
mė įvyko, kada ji nešė at-Į housekeeper 
virukus į pašto dėžutę. Bu- Must live in Monday thru’ Friday. 
VO ilgų metų Philadelphijos complete private quarters, bath & TV. 
gyventoja, o dabar per tū-1 
lą liką gyveno Kaliforni- , 
joje. Lai mirusiai būna am- | 
žiną ramybė. Linkiu ser
gantiems greitai ir pilnai 
pasveikti.

P. Walantiene

COOK. For grill work, night work, 

no Sunday. Fast only apply. Top 

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

(4-8)

CARPENTERS 
Experienced men for Concrete form 

work.
Apply in office.

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

BAKER. 1st class, good salary for. 

right man. Night work only. Inquire 
in person.

1721 E. Passyunk Ave. DE. 4-8797.
(4-6)

SERVICE STATION 
ATTENDANTS (3)

Experienced—neat apply in person. 
MATTHEWS SUNOCO, Old Eagle 
School Rd. and Upper Gulph, Straff
ord, Pa. MU. 8-9992. (4-5)

AUTO MECH. HELPER

Must have own tools. Apply —

M. A. DOOLING & SONS, Firestone

5436 No. 5th St. (4-5)

HELP WANTED FEMALE

Technikoje žmogaus de- 
šinumas atsispindi visur — 
sraigtuose, čiaupuose, ven
tiliuose. Orlaidžių padėtis 
irgi beveik visada dešininė. 
Vilkelis, karuselės, ruletės 
ir laikrodžiai sukasi deši
nėn. Visa tai taip įprasta, 
kad vargu ar kas bepagal- 
voja kodėl visi be išimties 
laikrodžiai eina “p a g a 1 
laikrodžio rodyklę”, o ne 
prieš ją? O pamėginkite 
žirkles paimti į kairę ran-

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

$50. MO. 4-6768 or MO. 7-5958.
(4-5)

CLERK exp. for general clerical 

duties in Accounting office of a 

large Cent. City Manufact. plant.

MA. 7-5401 (4-5)

HOUSEWORK
Cooking and care for 

children.
For working Mother, 

or out.
$45. 5 day week. Call 

after 6.
LA. 5-4326.

school

Sleep

before

(4-6)

age

in

or

WOMAN
For baby sitting and light house

work, 5 day week, $50.00. Live in 
or out.

EL. 7-7578 (2-5)

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

Į f
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Kunigai gali meluoti daugiau 
kaip bet kas kitas!

Pagaliau vietos kunigų j skaito su profesorių patari- 
organas “Darbininkas” pra-’ mais dėl mokymo sistemos 
bilo apie padėtį katalikų St. | ir programos. Universiteto 
John’s universitete, kuria-; sutanuoti vadai vartoja pik- 
me dabar eina kai kurių :čiausių samdytojų sistemą: 
profesorių bei dėstytojų ' kai tik darbininkas išdirba 
streikas. “Darbininkas” jau tam tikrą laiką ir turi būti 
paskelbė streiką nepavyku-, pakeltas į geriau apmoku
siu. Bet tai ne tiesa. Kaip mą 
žinia, streikas tebeina. Iš- laukan 
mestieji profesoriai nežada naują, kurio alga daug že- 
iš kovos lauko trauktis, mesnė.
Jiems simpatizuoja daugelis ■ Prieš šitokią neteisingą, 
profesorių, kurie, tačiau, žiaurią ir piktą sistemą or- 
kol kas neturi pakankamai ganizuoti darbininkai ilgai 
drąsos prie streiko dėtis.

Universiteto administra
cijos streiklaužišką nusista
tymą, šmeižiantį streikuo
jančius profesorius, supy
kęs* streikierių vadas kun.. 
O’Reilly griežtai pasmerkė. 
Girdi, tas tik parodo, kad 
“kunigai gali meluoti kaip 
ir bet kas kitas.” Tai labai 
švelnus kun. O’Reilly neda-1 
sakymas. Jis puikiausiai ži-! 
no, kad kunigai gali meluo
ti daugiau kaip kas kitas. I 
Ir tai .jie daro kasdien ir kas1 
valanda. Gerai, kad išmestie
ji nrofesoriai ir pats kun. ■ 
O’Reilly dabar ta tiesą pa
tys pamatė. Universiteto 
vadovybė apie juos meluoja, 
juos šmeižia, jiems jų duo
ną atima.

Dabar apie tą patį strei-1 
ką. Lietuviu kunigų “Dar-; 
bininkas”, žinoma, paneigia 
mintį, kad čia esąs konflik-1 
tas dėl akademinės laisvės 
užgniaužimo universitete. 
“Darbininkas sako:

kategoriją, jį išmeta 
ir pasamdo kitą,

ir sunkiai kovojo. Bet pasi
rodo, kad šiame katalikų 
bažnyčios didžiausiame A- 
merikoje universitete su 
penkiais šimtais profesorių, 
ir trylika tūkstančių stu-! 
dentų. kunigai šitą išnaudo
jimo būdą tebepraktikuoja. 
Tuo tarpu jie viešai susi
riesdami svietui pasakoja, 

i kad išmestieji profesoriai 
■ yra neklaužados ir neturi 
pagrindo protestuoti bei

i streikuoti.
Taip, taip kunigai gali Į 

meluoti ir meluoja be jokio i 
, varžymosi.

Mes, žinoma, linkime, j 
kad sukilę St. John’s uni
versiteto profesoriai šią ko
va prieš tuos melagius lai
mėtu.i

bei

Rep.

Iš LDS 46 kuopęs 
susirinkimo

Prof. J. Kubilius grįžo 
Lietuvon

Ketvirtadienio vakaras, j kad tarp jų ir jų gimtosios 
Vilniaus Universiteto rek
torius profesorius J. Kubi
lius grįžta į Vilnių, į Lie
tuvą. Dviem valandom 
prieš išvykimą, būrelis jo
bičiulių jau buvo atvykę į | 
Kenedžio v. aerodromai 
Niujorke palinkėti profeso
riui laimingos keliones.

Prof. J. Kubilius
Jis išvyko Air France li

nijos lėktuvu. Sustos Pa
ryžiuje, o iš ten pro Mask
va — i Vilnių. C c v

| Drg. Valys Rimkus ' Apie d-ro A. Petrikos 
j paskutinėse “Laisvės” knygą 
' vajaus dienose

į Mūšy prezidentas 
i “streiklaužiauja”? 
i

i Taip atrodo. Taip dauge
lis niujorkiečių mano. Rei
kalas liečia neseniai praė
jusį New Yorko miesto va
žiuotės darbininkų streiką.

i Mes tuo visi džiaugiamės, 
j kad streikas baigėsi dery- 
| bomis ir susitarimu, kad 
: darbininkai gerokai šiame 

Jam gyvenant Čik a go j, | konflikte laimėjo, bet kitaip 
galvoja šalies prezidentas 

j ponas Johnsonas ir jo Dar- 
|bo sekretorius ponas Wirtz.

Pirmutinis pradėjo zurzė
ki sekretorius, paskui jam 
! pritūravojo ir pats preziden
tas. Girdi, streikas baigtas 
negerai, darbininkams al
gos per aukštai pakeltos, 
neatitinka valdžios nustaty- 

jmą prieš infliaciją. Vadi- 
i naši, išeina, kad streiką rei- 

------- -v- •---—-ę spau- i kejo sulaužyti, darbinin- 
da pradėjo bliauti ne tik Rams tokių koncesijų ne- 
prieš prof. Kubilių, o ir duoti.
prieš muziką Kreivėną — | Tokiu “streiklau ž i š k ų ” 
kaip tai jis galėjo pas save I prezidento ir jo sekretor- 

; atsinešimu piktinasi 
! visi, kuriems prie širdies 
i yra miesto reikalai ,o ypač 
darbo žmonių reikalai.

žinoma, tuo pasisakymu 
prezidentas nori persergėti 
kitus darbininkus, kad jie 
“per aukštų” reikalavimų 
samdytojams nestatytų, ir 
samdytojus, kad jie savo 
darbininkų tokių reikalavi- 

' mu nepatenkintų.
Į Veikiausia ponas prezi- 
I dentas “pamiršo,” kad jis 
Į rinkimus laimėjo tiktai ga
linga organizuotų darbinin
kų parama.

susimegz- 
ypatingai 
Kiti daro 
ryšių ne-

žemės Lietuvos 
tų geri ryšiai, 
kultūros srityje, 
visa, kad tokių 
būtų. Tautos atplaišos.

Jis buvo įskųstas

; muzikas J. Kreivėnas pasi
kvietė profesorių J. Kubi
lių pas save į namus (Ci
cero, III.) pasikalbėti. Ten 
pat buvo pakviesta ir kai

I kurie dipukų veikėjai.
i Tuomet prasidėjo skanda-
las. Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kuri renka iš žmo
nių aukas Lietuvai “lais
vinti,” pasiuntė Valstybės 
departamentui provokacinį 
skundą. “Veiksnių

pokalbiui kviesti Vilniaus į įaus 
universiteto rektorių! v

Prof. Kubilius papasa- ' 
kojo pas Kreivėną susirin
kusiems apie tai, kaip vei
kia Vilniaus universitetas, 
kas jame dėsto, moko, ir kt. 
O “veiksniu” peckeliai ra- ! _ i rk • n • 1

Leiskite ir man tarti pa-
| dėkos žodį Dr. Antanui 

Sekmadienis buvo .šalčiau- į Petrikai už parašymą kny- 
šia šiemet diena. Į redak- g0S “LLD ir Pažangieji 
ciją skubomis “užbėga” mū- Amerikos Lietuviai.” 
su veiklusis vietinis “Lais- v.
vės” vajininkas drg. Valys Knygą perskaičiau, ir pa- 
Bunkus. Sako, turiu keletą' mačiau, kokį didelį ir nau- 
atnaujintų prenu m e r a t ų C darbą Dr. Petriką 
noriu priduoti, kad pirma- '• atliko. . Jo knyga yra ži- 
dienį jas sutvarkytu vajaus j šaltinis ne vien apie tav 
reikalų vedėja Lillian Ka-, ką Draugija nuveikė, bet. 
valiauskaitė. ir ką atliko JAV pažangūs

Labai nuiku. Klausiu jo: lietuviai priešakyje su LLD 
;per 50 metu.

—Tai kaip gi sekasi? . _ A ‘
I Dr. A. Petriką sužymėjo 

“kabai gerai, bet galėtų visus mūsų darbus nuo 1915
būti geriau. Vajaus jau pas
kutines dienos, o aš dar turiu 
daugiau desėtko neatnau-

metų iki 1965 m. Kiekvie- 
neriu metu veikla chi'ono- < c.< u
logiškai surašyta, kas su- 

jintų prenumeratų. . Žinote, teįRja proga lengviau viską
su kai kuriais skaitytojais 
bėda. Ot, vieno nerasi na- susirasti. Skaitosi lengvai. 

Daug nerašysiu nes sutin-
mie, kitas tuo laiku pinigų su f]rau^0 Merkio * 
nniuvu nr/nilz l/DVrO I >» i .... . .neturi, užeik kitą kartą. Ir 
taip pas kai kuriuos tenka 
trejetą ketvertą kartų apsi
lankyti. Bet stengiuosi, kiek 
galima. Štai ir dabar skubu 
kai kuriuos pamatyti ir pre
numeratas atnaujinti.

Ir galvoju aš: Tie mūsų 
draugai vajininkai, kiek 
darbo ir rūpesčio jie turi j 
įdėti į vajaus reikalus. Pra-1 
ėjusį sekmadienį, kai dau-1 
guma mūsų namie sau suį 
šeima laiką laisvai leidome, » VL L V 
mūsų draugas Valys lankė i motery Klubo mitingas 
skaitytojus, atnaujino pre-1 
numerates, stengėsi gauti i 
naujų skaitytojų.

Tik vieną “nusiskundimą” 
jis turi: Būtų buvę, girdi, 
geriau, jeigu vajus būtu bu
vęs pratęstas iki pat “Lais
vės7’ dalininkų suvažiavimo, | 
kuris šiemet įvyks vasario.

išreikšta mintimi.
Patariu, kad kiekvienas 

LLD narys ir “Laisvės” i 
skaitytojas perskaitytų Dr. 

; Petrikos parašytą knygą, o 
perskaitę duotu ir kitiems 
pasiskaityti. Gi Antanui 
Petrikai tariu nuoširdžiau- 

• šią ačiū už jo taip didelį, 
Į rūpestingą ir gražų darbą.

J. StanelisProf. J. Kubilius J A V ' še, būk profesorius skleidęs 
išbuvo apie tris mėnesius.

■ Ilgiausiai gyveno Chicago- 
i je. Pabuvojo, tiesa, ir Ka- 
i lifornijoje, Berkeley, palei 
San Francisco. Susitiko ir 
su lietuviais: Niujorke, Či
kagoje, San Franciske-Oak- 
lande.

Vyriausias jo misijos tiks
las buvo: dalyvauti moks-|Rytas mėnuliui, 
liniuose darbuose. J. Kubi- I . . , _ .
liūs juk yra fizikos-mate- i \alstybes departamentas, 
matikes mokslų daktaras. I paveiktas amenki- 
Jis sukūrė mokslinį veika-! m'i.,moksllnlnk^ »ra?« 

'la, kuris buvo išverstas ir "rrulgmo Prof Kubiliaus 
................- - 1 viza istisa savaite.

I *•

Amerikoje, kad šios šalies j Grįžo atgal į Lietuvą 
mokslininkai galėtų juo [ prof. Kubilius 

pasitenkinęs savo vizitu.
Tik nesmagumų ir jam 

sudarė važiuotės darbinin
kų streikas Niujorke. Jei ne 
tas streikas, būtų susitikęs 
su didesniu lietuviu skai
čiumi.

Niujorkiečiai laimingi: 
jie turėjo 'progos susitikti 
su pačiais įžymiausiais Lie
tuvos mokslininkais: su J. 
Matuliu, su K. Baršausku 
(jau miręs), na, ir dabar 
su J. Kubilium.

Visi padorūs JAV lietu
viai didžiuojasi tokiais vy
rais, kaip J. Kubilius, bet 
mūsų tautos priešai, visokie 
“veiksniai” jį visaip puolė, 
niekino, skundė. Ns.

LDS 46 kuopos metinis 
‘susirinkimas įvyko š. m. 
sausio 12 d. “Laisvės” salė
je. Protokolų sekretorius 
Jonas Juška perskaitė pro
tokolą, kuris tapo priimtas. 
Finansų sekretorius J. 
Weiss taipgi* išdavė metinį . . .
raporte ir tapo priimtas.1 iA anglų kalbą ir išleistas < 
Pirmininko W. Skuodžio ir, 
kasiriinKės M. Juškienės ra- 
nortai taipgi priimti. Val
dyba perrinkta, bet pasiliko 

I ta pati.
Gautas laiškas iš LDS 

dėstytojų įtakos | Centro su paraginimu gau- 
administravime,' ti naujų narių. Nutarta 

___ i gavimui. J. Weiss 
___  . . 1 jis sekančiame 
susirinkime turės vieną 
nauja nari. Nutarta grei
toje ateityje suruošti filmų 
rodvma.

,„i- M. Juškienė sake, kad kai 
bei pla-1 ii važiavo į LDS 3-čios ap- 

I ąl<’"tipq kem ferenciia. tai 
' d h- . V. Bunkus nuvežė ir 
i nieko neėmė, tai kuopos na
rini ir ji pati dėkoja už tai. 
Kalbėta anio LDS suvažia
vimą, kuris ivvks Chicagoj.

• Nutarta siųsti delegatą. Į 
nareno-imu komisija apsiė
mė M. Juškienė ir K. Kar- 
novičienė. Nariu kuopoj 10 
suaugusių ir 14 jaunuolių, 

' viso 24. Nutarta paaukoti 
spaudai $5.

Jonas Juška

! kaž kokią propagandą.
“Veiksniai” manė, k a d t 

I Valstybės departame n t a s | 
: ims ir pareik alaus, kad 
j prof. Kubilius grįžtu į 
1 rybų Lietuvą anksčiau 
gu sutarta. Bet taip 

i įvyko: skundikų balsas 
• vo kaip šunelio balsas,

Ta- 
ne- 
ne- 
bu- 
tai-

“Konflikto priežastys 
kitos. Viena, protestas 
profesinę diskriminaciją, 
mažesnius atlyginimus nei ki
tur; prieš nedavimą eigos dės
tytojo pastoviam angažavimui 
universiteto darbui. Iš 510 
nuolatinių dėstytojų pusė dir
ba mažiau kaip 5 metus. To
kiem atlyginimas mažesnis. 
Kada po trejų metų universi

tetas sutarties neatnaujina,
dėstytojas pasitraukia, ir uni-

buvo
prieš 
prieš

Universiteto vadovybę 
kaltina 
streiklaužiavimu

Trečiadienį, sausio 19 d., 
įvyks Moterų Klubo mitin
gas, 7:30 vai. vakare, ‘Lais
vės” name.

Tai bus pirmas šių metų 
susirinkimas, kuriame val
dyba išduos raportą iš praė
jusių metų veiklos.

Po susirinkimo turėsime
! vaišes.

versitetas turi galimybę paies- i 
koti vėl jaunų, taigi ir piges- Į 
niu jėgų. Antra priežastis — ■ 
apribojimas < 
universitetą 
programų sudaryme, dėstytojų į veikti i 
kvietime. Pastaroji priežastis sapg ]<afĮ 
labiausiai ir įkaitino santykius 
tarp dėstytojų ir universiteto 
vadovybės.

Konfliktas prasidėjo. . . nuo 
1965 kovo mėnesio. Dėstyto
jam, kurie reikalavo, kad mi
nėti administravimo I 
navimo reikalai būtų spren- , 
džiami sudarytos dėstytojų ta- ■ 
rybos (100 žmonių), vadova-j 
vo Tėvas Peter O’Reilly, ku- i 
ris pirmininkauja dėstytojam, 
esantiem kolegijų t dėstytojų 
federacijoje, taigi unijoje. 
Universiteto vadovybė tarybos > 
pasisakymus norėjo laikyt ne 
tiek sprendimais, kiek patari
mais ir jų nevykdė, pasirem- | 
dama formaliu motyvu — jie 
buvo nutarti be tarybos kvo
rumo. I

Kai įtampa nesiliovė, gruo
džio 16 universiteto vadavybė 
pranešė 31 dėstytojui, kad jų 
sutartys su jais nebus atnau
jintos, o dabartinis dėstymas 
nutraukiamas, šis pranešimas 
ir buvo kibirkštis, kuri turėjo 
būti išpūsta iki universiteto 
vadovybės kapitauliacijos ar
ba iki universiteto uždarymo. 
Tam ir buvo organizuojamas 
dėstytojų ir studentų streikas 
pereitą savaitę.

Vadinasi, kaip neimsime, 
kaip nekalbėsime,- net ir 
“Darbininkas” pripažįsta, 
kad St. John’s universiteto 
profesorių streikas yra ge
rai pagrįstas, teisingas, 
remtinas. Profesoriai bei 
dėstytojai negauna tokio 
atlyginimo, kokį gauna pro
fesoriai bei dėstytojai ki
tuose universitetuose. Uni
versiteto vadovybė nesi-

naudotis. Pats Kubilius čia 
skaitė keletą referatų Ame
rikos mokslininkams. Ame
rikiečiai daktarą Kubilių 
labai gerbė ir stebėjosi, kad 
jis, būdamas toks jaunas— 
apie 44 metus — taip aukš
tai prasisiekė: jis ir dak
taras, ir akademikas, ir 
Vilniaus universiteto rekto
rius.

Kaip patiko Amerika?
—JAV — įdomi, graži 

šalis, — sako profesorius,— 
Aišku, į kritikas neisiu. 
Atvykau čia ne tam, kad 
kritikuočiau jūsų santvar
ką. Žinoma, kad ir pas 
jus yra nemaža blogybių.

—O kaip Amerikos lie
tuviai?. .

—Pažangieji lietuviai ir 
Niujorke, ir Čikagoje, ir 
Kalifornijoje — labai drau
giški, geri žmpnės. Iš “anos 
pusės” sutikau visokių : 
vieni jų bando daryti visa,

SO. BOSTON, MASS.

PIETŪS
Rengia LLD 2 kuopa

Sausio 23 — 1 vai. dieną
318 W. Broadway

Tikslas šio parengimo yra, kad pasveikinti 
“Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir 
pasiųsti delegatus. Suvažiavimas įvyks vasario 
6 d.

Kuopa kviečia visus dalyvauti, skaniai pa
valgyti ir linksmai praletisti laiką.

—Rengimo Kom.

i Išmestieji St. John’s uni
versiteto profesoriai for- 

linksmas, maliai įteikė valdžiai skun
da prieš universiteto admi
nistracija. Mat, New Yor-j 
ko valstijoje veikia įstaty
mas, kuris draudžia įvežti 
iš kitur streiklaužius. Na, 
o šio universiteto vadovybė, 
verbuoja profesorius kituo
se miestuose ir gabena juos 
čionai užimti 
vietą.

Abejotina, 
univers i t e t o 
šio įstatymo 
patupdyti už grotų, bet ge
rai, kad streikieriai juos 
kaltina ir traukia atsako
mybėn.

Gal ir taip. Bet taip jau 
padaryta. Žinau, kad šias 
paskutines vajaus dienas 
mūsų draugas Valys sušilęs

Valdyba

Dešinio ii ranka papraš-
darbuojasi savo gražaus tai 10% stipresnė už kairią-
darbo užbaigimui. ją. Ji geriau judo horizon

talia plokštuma prieš laik-*' 
rodžio rodyklę, kairė — pa- • 
gal laikrodžio rodyklę^ 
Rankas patogiau judinti iš 
dešinės kairėn, negu iš kai
rės dešinėn. Dešinės rankos | 

atidavi- judesiai tikslesni. '

str e i k i e r i u c

ar sutanuoti 
“tėveliai” už 
laužymą bus

Rep.

Roma. — Italijos socio- 
listai nori vienytis.

“LAISVES” BENDROVĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Iš anksto pasiruoškime juose dalyvauti

Įvyks Sekmadienį

Vasario 6 February
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto

Vakarienė bus duodama 5 vai. vakare
Suvažiavimas ir banketas bus

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

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

bus duodami nemokamai

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

Žmogaus dešinumas leng- 
v a i pastebimas tokiuose 
veiksmuose, kaip dantų va
lymas, pagarbos ;_____
mas, pieš tuko drožimas, 
aplodismentai, žaidimas bi
lijardu, stalo įrankių nau- Į žmonės laiveliui susidūms 
dojimas įr 1.1. . į su naftolaiviu.

New Yorkas. — Žuvo 4

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-LietuVių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

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

LAISVE




