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KRISLAI
Mūsą “Laisvei“ 55 metai 
Tokia priesaika—įžeidimas 
Jie turėtu atsiminti 
Vėl Lietuvos dailininkai 
Pavojingai išsigandęs 
Jie niekados nebendrausią 
Kokia gi Lietuva buvo

— Rašo A. Bimba —

Ateinantį sekmadienį įvyks 
“Laisvės” dalininką metinis 
suvažiavimas. Turėkime gal
voji1. kad šiemet “Laisvei” su
eina lygiai 55 metai. Stenki- siginl 
mes. kad ši svarbi sukaktis 
tinkamai atsispindėtu ir šuva-' 
žiavime. O taip bus, jeigu da-. 
liniukai skaitlingai dalyvaus- 
suvažiavime ir jeigu j šuva- ; 
žiavimą suplauks daug sveiki
nimu su parama

Ženevoje turi viltį 
nusiginklavimui

Popiežius ragina 
nusiginkluoti

EXTRA!

»

Ženeva. — Vėl renkasi 
septyniolikos valstybių de
legatai į Nusiginklavimo 
konferenciją. Prieš apie 
ketveris metus Jungtinių 
Tautų nutarimu buvo pa
vesta aštuoniolikos valsty
bių delegatams išdirbti nu- 

klavimo planus.
Vakarų (kapitalisti

nių) valstybių dalyvauja: 
Anglija, Jungtinės Valsti
jos, Kan a d a ir Italija. 
Prancūzija atsisakė daly- 

i vauti.

tai dalyvauja: Burmos,

sikos, Indijos, Nigerijos, 
Jungtinės Arabų Respubli-

Reakciniai gaivalai ėmė ir 
įbruko į Medicare įstatymą vi
siškai nereikalingą priesaiką, 
žmogus, kuris neįeina j Social 
Security sistemą, turi prisiek- kcslovakija, Lenkija ir Ru- 
ti šiam kraštui lojališkumą, munija. 
jeigu nori gauti šio įstatymo 
patarnavimą. Tai paliečia ke
letą milijonų žmonių.

Gerai, kad Kongrese kelia
mas reikalavimas įstatymą pa
taisyti, iš jo šitą priesaiką iš
metant laukan.

Iš Rytų (socialistinių) 
į valstybių dalyvauja: Tary-

Nuo n e p r is įjungusių 
(neutrališkų) šalių delega-

Konferencija atlaikė apie 
400 posėdžių, bet iki šiol 
dar nepadarė progreso. Da
bar, besirenkant delega
tams, buvo manyta, kad jai 
kenks Jungtinių Valstijų 
karas Vietname. Bet Tary
bų Sąjung o s delegacijos 
pirmininkas Semionas Ca- 
rapkinas pareiškė, kad nu
siginklavimo kanferencijoje 
neturėtų būti svarstoma 
Vietnamo reikalai. To nori 
Jungtinės Valstijos ir kiti 
Vakarų delegatai. Taigi, at
rodo, kad karas Vietname 
nesutrukdys konferencijos 
darbų.

Washingtonas.—Sausio 31 
dieną Jungtinių Valstijų 
militarinės jėgos vėl pradė
jo bombarduoti šiaurės Viet
namo respubliką. Buvo sa- j 
koma, kad JAV bombarduos,! 
kaip ir pirma, strateginius • 

' punktus: vieškelius, geležim ! 
kelius, tiltus ir karinius 

Negalės būti pašto- įrengimus.

vilas Vl-tasis prisiuntė laiš
ką nusiginklavimo konfe
rencijos dalyviams. Jis die- 

; vo vardu ragina konferen- 
! cijos dalyvius susitarti ir 
eisi prie nusiginklavimo.

Tarpe kitko, popiežius

vios žmonių taikos tol, kol 
nebus reikjmingos ginklų j 
kontrolės ir nusiginklavi- [ 
mo”. i

15 senatorių prieš 
bombardavimus

Gynybos sekretorius ponas 
McNamara sako, kad mūsų], 
militarinės .jėgos galinčios vi- lsa e* af‘ 
siškai sunaikinti, visiškai nuo 
žemės paviršiaus nušluoti abi- linės bombos Ispanijos pa-

Tarybų Sąjungą ir Ki- kraštyje.
Mat, du JAV karo lėk tų -

JAV KONGRESAS IR 
ŽVALGYBA

niją. Tam Pentagonas turis ir j 
planą gatavą! j

Bet ponas sekretorius, ro-; .
dos, turėtų atsiminti, kad tokio'™10 
pat sunaikinimo susilauktų ir 
mūsų Amerika. Tai kas lai
mėtų ?

Naikinimo propaganda užsi- 
imdinėja tiktai visiškai sugedę < 
žmonės.

SUBMARINAI IEŠKOS 
ATOMŲ BOMBOS

Washingtonas. — JAV1 Washingtonas. —Visa ei- 
departamentas i lė kongresmanų ir senato- 
ir submarinai j rių sako, kad Jungtinių

ieškotų dingusios branduo- Į Valstijų Centrinė Žvalgy
bos Agentūra, kurios veikla 
užsienyje labai brangiai at- 

_, ______ ___  ____ sieina. ' 
I vai susidaužė prie Vidurže- Spaudoje buvo plačiai ra- *

* ’ dingo viena išyta. kad jos veiklos rezul- 
Į bramduolinė bomba. Vidur- tatai buvo sukilimai Irake, 
1 žemių jūra ten yra gili, apie Indonezijoje,Alžyre ir eilėje 
i 1,200 pėdų. ‘ kitų valstybių.

Pranešta, kad Kremliuje į 
ruošiamasi pastatyti Leniui pa- , 
minklą. Vilniaus “Tiesa” rašo, Į 
kad paminklui projektą yra į 
sukūrę ir Lietuvos dailininkai '

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — TSRS savo 

ambasadoriumi į Angliją 
siunčia Michailą Smirnovs- 

G.* Jokubonis"7r V. čekanaus-! kį, o buvęs A. A. Soldato- 
kas. i vas bus Užsienio ministro
įdomu, kad Vyriausiosios ar-Į A. Gromykos pavaduotoju, 

chitektūros - planavimo valdy-j 
bos suruoštame projektų apta
rime daugiausia atidžios at- .
kreipęs kaip tiktai šis Lietu- nesj Tarybų Sąjungos kelei

viniai lėktuvai pradės skra
joti tarpe Leningrado ir- 
Amsterdamo. Kelionė truks 
tris valandas.

rime daugiausia atidžios at- Haga. — Balandžio mė-

Ottawa. —Kanadoje 1965 
metais padaugėjo įmonių 
bankrotai. 1964 metais ban- 
krotavo 2,499 įmonės. 
1965metais jau 2,533. 
1965 metais jau 2,533. 
įmonių buvo Quebeko 
Ontarijos provincijose.

gi

ir

vos dailininkų projektas.

Menševikų “Keleivio” re
daktorius išsigandęs šaukia: 
“Nekas mūsų neabejoja, kad 
komunistai turi gerai apgalvo
tą planą, kaip mus sunaikin
ti’* (“K.,” sausio 26 d.).

O po žodžiu “mus” jis su
pranta ne tik save, bet visus 
“veiksnius,” visus “vaduoto
jus,” tiesiog visą “laisvąjį pa
saulį.” Ragina visus budėti.

Nenoriu, kad brolis Sonda
iš baimės atsidurtų beprot-fsios Lietuvos gali būti visai 
namyje. Būtų gaila. Todėl ramūs, Lietuvos klerikalizmo 
karštai raginu draugus komu- tėvui kun. Vailokaičiui pasta- 
nistus to plano atsisakyti, — tyta amžinas paminklas, Vai- 
bent jau jo vykdymą laikinai' lokijos vardu praminta buvu- 
atidėti... j šioji Lietuva.

Kasdien Lietuvoje dalykai 
eina vis blogyn ir blogyn. Vai-

1 v • • 1 • 4 • 1

• # i
šiomis dienomis Clevelande 
'kęs dar vienas greitomis!įvykęs dar „

sušauktas “veiksnių” seimas 
•* Buvę tartasi, ką daryti su tais, 

kurie nesiliauja piršę kultūri
nį bendradarb i a v i m ą arba 
bendravimą su Lietuva. Jie 
dar kartą nusitarę, kad jokio 
bendravimo su jokia Tarybų 
Lietuva negalį būti!

Bet tas tiktai parodo, kaip 
plačiai kultūrinio bendradar- 

C^biavimo idėja yra jau prapli- 
tus ir jų žmonėse. Veltui pa
stangos jai beužstoti kelią.

O dabar prašau visus per
skaityti sekamą:

“Parazitai neskiria kieno 
kūną jie graužia, by tik yra

Santo Domingo. —Domi
nikos respublikos jaunuo
liai demonstravo reikalau- 
liai demonstravo, reikalau- 

; savo militarinės jėgas, 
t 

, t
mingas žmogus, sužinojęs, i 
kad kunigo Vailokaičio planas1 
pavyko, sušuko : ‘Nėra Lietu-1 
vos — turime tik Vailokiją!’ 
Taip, dabar mūs kraštas va
dinasi Vailokija! Amerikos 
davatkos ir katalikai iš buvu-

Washingtonas. — Jungti- dieną. Prieš Gyny 
nių Valstijų Gynybos ‘ de-Į partamento elgesį

1 partamentas draudžia pa- Thompsono 
Į laidoti Roberto Thompsono
1 pelenus Arlingtono Tauti- 
! nėse kapinėse, nors jis ir 
! buvo Antrojo pasaulinio 
karo didvyris. Savo elgesį

' teisina tuo, kad Thompso-, 
nas buvo komunistas.

Robertas Thompsonas už 
. didvyrišką kovą prieš japo
nus buvo apdovanotas Dis-

; tinguished Service Cross, ir 
I kaip toks pilnai užsitarna-!
(vo būti palaidotas minėtose 
kapinėse.

Gynybos d e partamento buvo įmestas į kalėjimą, 
elgesį remia ir JAV Justici
jos sekretorius N. Katzen- 
back

tų Vokietijos statomi laivai, Thompsono pelenai ture- Wirtz sako, kad bedarbių 
jo būti palaidoti sausio 31 skaičius sumažėjo.

Neleidžia palaidoti 
Thompsono pelenus

is de- 
k o vos

našlė Sylvia, 
atsikreipdama į teismą.

JAV komunistų partijos 
(veikėjas Gus Hali pareiškė, 
j kad pasipriešinimas palai- 
j d o t i Thompsono pelenus 
I Nacionalėse kapinėse nega- 
1 Ii pakeisti istorijos. Thomp- 
Lsonas buvo didelis kovoto- 
i jas už liaudies demokratiją. 
Uis kariavo Ispanijoje už 
; demikratijos reikalus, jis 

’ i didvyriškai kainavo prieš 
i Japonijos imperialistus, ir 
i už jo demokratinę kovą jis

Apie pasaulio naujų 
laivų statybą

New Yorkas. — Su 1966 
' metų sausio 1 diena pasau- 
■ lyje buvo statomi 1,605 lai- 
; vai. bendrai beveik 11,000,-

Washingtonas. — Pen-1 000 tonų įtalpos.
kiolika demokratų senato-! T v. no;o1-nci Tau
rių pasiuntė laišką prezi
dentui Johnsonui reikalau
dami, kad nebombarduotų 
Šiaurės Vietnamo. Jie sako, 
kad Šiaurės Vietnamo bom
bardavimai neduotų JAV 
pergalės, o tik pablogintų 
ieškojimą taikos.

Po laišku pasirašė: Mike 
Mansfield, J. W. Fulbright, 
E. J. McCarthy, E. L. Bart
lett, Lee Metcalf, Vance 
Hartke, M. B. Neuberger, 

'Frank Church, Q. N. Bur- 
I dilck, W. Proxmire, S. M. 
Young, Ernest Gruening, J.
S. Clark. Wayne Morse, 
Nelson. G. McGoven ir 
A. Williams.

Į šį skaičių neįeina Tary 
bu Sąjungos, Kinijos ir Ry

Washingtonas. — JAV 
darbo sekretorius W. W.

nes apie jų kiekį nėra žinių.
Kapitalistinėse šalyse lai

vų statyboje pirmoje vieto
je yra Japonija, kuri stato 
laivus 3,300,000 įtalpos. Ją 
seka Anglija ir Vakarų Vo
kietija. Jungtinės Valstijos , ciniai politikieriai \ir milita- ; das įeina į SEAT0 (pietry- 
yra dvyliktoje vietoje nau- 1 ristai iš Pentagono reika-, čių Azijoje militarinė są- 
jų laivų statyboje, bet pa- Jauja vėl bombarduoti Šiau-1 junga). Jungtinės Valstijos 
statytų laivų tūriu jos yra ; rėš Vietnamą, ir šį kartą jo : Tailande turi karo laivyno, 
pirmoje vietoje.

AR PROTAS PAIMS 
VIRŠŲ?

Washingtonas. — Reak-

DAUGIAU JAV JĖGŲ 
SIUNČIA Į TAILANDĄ

Washingtonas. — Tailan-

Žiema Varšuvoje
Varšuva. — “The New 

York Timeso” korespon- 
j dentas Henry Kamm apra
šo žiemą Lenkijos sostinėje.

Sausio 27 d. jis rašo, kad 
dangus buvo apsiniaukęs, 
bet šalta. Jaunuoliai čiuži
nėjo virš Vislos upės ant le
do, o tėvai vaikučius rogu
tėse vežiojo.

Nowy Swiat gatvėje ėjo 
prekyba, kaip ir paprastai. 
Prekiauja vaisiais, kiauši
niais, pardavinėja gyvas

Dingo J. Valstijų 
h s branduolinė bomba

J Washingtonas. — Sujudo 
i Jungtiniu Valstijti vyriau
sybė ir Pentagonas dėl žu
vusios branduolinės bom
bos.

Ispanijoje ore susidūrė 
du JAV karo lėktuvai, ku
rie turėjo keturias bran
duolines bombas. Po nelai
mės tris iš jų surado, o vie
na dingo.

Lėktuvų dalys išsibarstė 
15-kos kvadratinių mylių 
plote. Visur jos ieškojo, bet 
ji dingo, kaip ugnyje.

i sostinę Hanojų. 1
' Gudresni politiniai vadai,.1 
jų tarpe eilė demokratinių Į 
senatorių, tam priešinasi. 
Žinomas faktas, kad JAV

l per ]

Į oriai vyno ir armijos bazių. 
I

Kadangi jis yra prie La- 
; oso ii* Kambodžos, iš kur 
lėktuvams yra paranku pul-

per pusmeti bombardavo Vietnamą ir Kiniją, tai 
Šiaurės Vietnamą, bet tas JAV daugiau jėgų gabena į 
karo pabaigos nepriartino.' tą šalį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Hanojus. — Šiaurės Viet- 
• namo radijas sako 
apie 20 JAV karo lėktuvų 
skraidė virš Š. Vietnamo ir 
barstė lapelius.

Saigonas... — Apie 300 
JAV malūnsparnių ir bom
bonešių puolė * liaudiečius. 
Sudegino 340 g y venimo 
namų ir 250 sugadino.

i 7

| vištas.
MCNAMARA GRASINA 

ATOMŲ BOMBOMIS
I Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Gynybos sekre
torius R. McNamara pasa
kojo Kongreso Apsiginkla
vimo kamitetui, kad JAV 
turi atominių bombų dau
giau, negu reikėtų sunai
kinti Kiniją ir Tarybų Są
jungą.

JIEMS NEPATIKO
Rio de Janeiro. — Loty

nu Amerikos reakci n i n- 
kams labai nepatiko įvykęs 
Kuboje Trijų kontinentų 
suvažiavimas.

i Brazilijos militarist!! vai- i 
džia sako, kad tas suvažia- !
vimas padarė planus kovai Ponll demonstravo

i Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas d a v ė- 
Kongreso nariams supras
ti, kad prasidės Šiaurės 
Vietnamo bombardavimai.

New Delhi.. — Indija ir 
Pakistanas išilgai 1,000 my
lių sieną atitraukia savo 
militarinės jėgas. Tai rezul- i 
tatas Taškento konferenci
jos susitarimo.

Berkeley, Calif. —Sulau
kęs 63 metų amžiaus mirė 
profesorius Dr. Israelis L. 
Čaikovas, veikęs California

, universitete.

Washingtonas. — 1965 
■ metais Jungtinėse Valstijo
se buvo pavogta 520,000 au- 

< tomobilių, tai 12 procentų 
i daugiau, negu 1964 metais.

1 Washingtonas. — Vis 
' daugiau senatorių ir kon- 
! gresmanų pasisako už per
svarstymą JAV politikos 
Vietname.

Londonas. — Anglija jau 
turi 55,000 vyriį. armiją 
Borneo saloje, kur gyven
tojai kovoja už prisijungi
mą prie Indonezijos.

Washingtonas. JAV
džios įstaigos dirba it vailoką Valstybės sekretorius D.
veldamos, žmonės nustojo by 
kurios iniciatyvos, nemoksliai. Ruskas pripažino, kad yra

Tokio. — Virš 15,000 ja- 
i reika- 

prieš esamas valdžias. Kai j jaudami uždaryti JAV Ra
ku r i os 
valdžios ketina protestuoti i 
prieš Trijų kontinentu nu
tarimus Jungtinėse Tauto
se.

Lotynu Amerikos ! ro bazes Japonijoje. • v I

Chicago. — Negrų vadas 
Dr. M. L. King pasiranda- 

i vo namą negrų sekcijoje ir 
laikinai čia gyvens.

St. Petersburg, Fla. — 
Sulaukęs 83 metų amžiaus 
mirė poetas Berton Bralėy.

Erie, Pa. — Susikūlė lėk
tuvas ir žuvo 3 žmonės.

Rio de Janeiro. — 1965 
metais sumažėjo laivų at
plaukimas į Brazilijos prie
plaukas.KINIJA NUMATO 

KARĄ SU JA V
Hongkongas.. — Kinijos 

vyriausybės žmonės ir spau
da numato, kad nebus gali
ma išvengti karo su 
tinėmis Valstijomis.

Spauda rašo, kad 
militarised nuo karo
Vietname priėjo prie puoli
mo Šiaurės Vietnamo, po Š. 
Vietnamo jie puls Kiniją.

VIS TAS MĖNULIS
Washingtonas. — Nors 

Jungtinėse Valstijose dar 
yra daug kas taisyti, gerin
ti, o pasaulyje dar daugiau, 
bet JAV erdvių užkariauto
jai vis planuoja, kaip pa
siųsti žmogų į Mėnulį.

Per šešeris metus tam 
projektui suplanavę išleisti 
virš 20 bilijonų dolerių.

Londonas. — 1965 m. per 
Atlanto vandenyną 22 kom- | 
panijų laivai pervežė 857,- 
000 žmonių.

niekšai ir pataikūnai įgauna tokių, kurie is JAV pagal
vis daugiau ir daugiau drąsos, J 
gyvenimas velte veliasi ir stu- daro sau pelnų, 
miasi pirmyn, kaip anie šven
tosios žemės lankytojai, dary
dami du žingsnius pirmyn ir 
tris — atgal, žodžiu, 1 
tikrą Vailokiją.”

Kada taip buvo? Ogi 1924 
metais, kai Lietuvą valdė kle
rikalai.

Kas taip rašė? Ogi Kipras 
Bielinis, pasirašęs “Kunigu,” 
vienas iš socialdemokratų va
dų, kurie 1919-1921 metais 
padėjo klerikalams užgrobti

vis daugiau ir daugiau drąsos, bos Pietų Vietnamui pasi-

Londonas. — Darbiečių 
1144.

turime t kandidatas Kevin McNa-
mara laimėjo rink i m u s 
Hull srityje.

ias graužti. Vienas dievobai-1 valdžią.

Washingtonas. — Eilė se- 
nat orių reikalauja, kad 
Jungtinėse Valstijose būtų 
uždrausta paštu siuntinėti 
ginklus.

Jung

JAV 
Pietų c

Saigonas. — Per savaitę 
Pietų Vietnam a s neteko 
210 kareivių užmuštais, 400 
sužeistais ir 185 dingusiais.

Maskva. — Tarybų Są
junga Sibire stato naują 
miestą.

Ekstra
New Yorkas. — šeštadie-

Maskva. — TSRS erdvių nj, sausio 29 dieną, prasi- 
užkariavimo jėgos iššovė i įėjo sniego audra.. Sniego 
106-ta “Kosmoso” satelitą, 

v

Tokio. — Japonija atsisa
kė nuo Penkeriu metu eko
nomikos plano.

Bona. — Portugalija pir
ko Vakarų Vokietijoje 40 
naujų karo lėktuvų.

1 iškrito 7 coliai, paskui hiskį 
lijo, gatvės apledėjo. Vėjas • 
kartais buvo apie 45 mylių 
per valandą. Labai pablogi
no automobilių važiuotę.

Tai audra, kuri siautė At
lanto vandenyną pakraščiu 
nuo Floridos iki Maine vals-
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Kas ką rašo ir sako
I Lietuvos “nepriklausom y b ė s 
į minėjime,“ išmes iš “pasaulio 
1 jaunimo kongreso,“ ir pavar-

i MIRĖ PROFESORIUS 
j VLADAS JURGUTIS

Š. m. sausio 9 d. Vilniuje! tos gal dar baisesnes sankci-

United States, per year ....... !
United States, per 6 months $5.00
Queens Co., per year ......... $10.00
Quens Co., per eix months $5.50

roy mizara, Editor; mįre prof# Vladas Jurgutis. I •las- . .
----------------------------- i -• L - wor vn. g JG1 domitės, paskelbsiu ir 

SUBSCRIPTION RATES:--------------------------------- ;' dĮa g ® • 5 šliaukęs dali- i įU .“l,rake,iktMjlJ’’ Pavardes.
| clinasi, mile, suiauKęs uau kaip paduota Nau-

$9.06 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 , gįau kaįp 8Q metų. ijienų“ Nr. 272 praeitais me
tais, kurie ‘Vnatėsi ir kalbėjo
si“ su prof. Kubiliumi Juo- 

i zo Kreivėno rezidencijoje Gi
roj e :
Aišku, pats šeini i n i n k a s 

me-' Kreivėnas. Kiti “veiksniai“;
i Gediminas Galva (Galvanaus- 
;kas), Vladas Jakubėnas, Juo- 

' ! zas Mulokas, Juozas Pautie-
nius, Povilas Gaučys, Jonas

! Damauskas, Edvardas šulaitis 
ir “ir keli kiti.“

Kas tie “kiti“—ne jūsų biz
nis. “Naujienų“ redaktorius 
jų neišduos, o C lev e 1 a n d o 
Smetonų kas negalės jų eksko
munikuoti.

Vis garsiau ir daugiau i

už taikę Vietname
/VIS DAUGIAU ir GARSIAU žmonija kalba, kad ■ 

Vietname būtų taika, o ne karas. '
\ Yra protaujančių net ir karininkų, kurie atvirai ir j 

drąsiai sako, kad JAV karo Vietname nelaimės. Įdomūs 
dau
neigi Vietnamas negalės ten pasiekti pergalės. Pralai
mėti galės abi pusės.

Politiniai ir strateginiai stebėtojai samprotauja 
daug maž šitaip: Pentagonas—galingas, jis turi savo ar
senaluose užtenkamai amunicijos ir šaudmenų (apie 
žmones čia nieks nei nekalba). Pentagonas, su McNama
ra priešakyje, taigi, gali paleisti savo pragarišką maši
ną į darbą, ir toji mašina, ta baisioji žmonijos nelaime, 
gali sunaikinti milijonus Vietnamo gyventojų. Gali pa
likti ta šąli visiškai be žmonių ir be miestu. V w V C

Aišku, tai atrodytų į laimėjimą. Užmušti, sunaikinti 
kokius penkiolika ar dvidešimt milijonų žmonių, moder- I 
niškomis bombomis, nėra, pagaliau, jau taip labai sun
kus darbas. Bet ar tai būtų laimėjimas?

Karo strategai sako: gerai, Johnsonas ir McNama
ra sunaikins visą Vietnamą,—jo gyventojus, jo miestus. 
Bet kas toliau? Ten, toliau yra Kinija su apie 700,000,000 
gyventojų. Ar ir ją amerikiečiai pasiryš sunaikinti?..

Matote, kad pergalė po pergalės, kaip galvoja Pen
tagonas ir prezidentas Johnsonas, gali ilgai tęstis. Bet 
žmonių žudymas nėra jokia pergalė. Tai yra nelaimė! Ii 
tauta, kuri tuo užsiima, atsistoja ant pražūties liepto 
galo!

Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50 1
Foreign countries, per year, $12.00 V. Jurgutis buvo kunigas, į 
Foreign countries, 6 months, $6.50 bet daug veikęs kaip prote- j 

sorius, diplomatas ir kaip! 
ekonomistas — vis tai buvo i 
buržuazijos valdomo

io žmonių samprotavimai sušiveda į tai: nei JAV

— 0 —
KARAS VIETNAME yra pilnoje to žodžio prasmė

je amerikinių imperialistų karas—agresorių karas. Ir di
džiausia šiandien nelaimė pas mus yra ta, kad komerci
nė spauda, radijas, televizija nesako,—nedrįsta,—kad 
Washingtonas yra agresorius! Spauda, radijas, televizi
ja—Visa tai yra kapitalistų-imperialistų rankose—skel
bia, būk Šiaurės Vietnamas esąs agresorius, užpuoląs 
amerikiečius. Agresoriumi skaitomas ir Pietų Vietnamo 
Tautinio Išsilaisvinimo Frontas (Vietcong). Jie, girdi, 
užpuolę nabagę Ameriką. Dėl to Pentagonas pasiuntė 
ten apie 200,000 amerikinių karių, kad apgintų mūsų ša
lį nuo užpuolikų, nuo agresorių!

Ar reikia didesnės politinės klastos?!.
— 0 —

GYNYBOS SEKRETORIUS Robert S. McNamara 
4 yra didelis vyras ir turi gana storą balsą. Televizijoje jis 
atrodo truputėlį panašus į Hitlerį. Jis panašiai ir kalba, 
kaip Hitleris. Jis aną dieną pasakė, kad Pentagonas tu
rįs tiek atominių ir kitokių raketinių bombų, kad galėtų 
Kiniją ir Tarybų Sąjungą paversti į pelenus, na, per mi
nutę, kitą.

Pasirodo, kad Pentagonas turi ką nors panašaus sa
vo arsenaluose. Ir visa tai laiko “zopostui“ Tarybų Są
jungai sunaikinti! Ar Tarybų Sąjunga kuo nors kada 
nors mums grasino?

— 0 —
SUĖMUS VISKĄ į krūvą, mes šimtu procentų su

tinkame su JTO generalinio sekretoriaus U. Thanto pa
tarimu prezidentui Johnsonui:
Šiaurės Vietnamo. Daryti visa, kad juo greičiau būtų 
baigtas karas Vietname!

Palaidotas Palangoje, 
ten, kur guli jo tėvai.

BEPROČIAI
Š. m. sausio 22-23 dd. Cle- 

! velande įvyko “veiksnių“ 
“pasitarimas.“ Na, ir ką gi 
jie nutarė?

Nu ta rė n ebe n d o i ‘a d a r bi a u t i 
su Lietuva. Ir tuo klausimu 

| netgi išleido labai kvailą— 
; idiotišką — įsakymą, kad 
i “lietuviai ribotųsi privačiu 
ibčndravimu“ su Lietuva.
I Ar gi tai ne bepročių ple- ......... . ...... ..........
j palai? Kodėl lietuvis, gyve-1 tynmetis, praėjęs nuo III su- 
i nas Amerikoje, negali pilnai j vazi‘nimo» buvo kupinas labai 
1 *" , jsvarbių ir didelių pasiekimų.

Tektų surašyti ilgą eilę mūsų 
rašytojų kūrinių, kuriais iš tie
sų didžiuotųsi bet kurios net- 

Bet su bepročiais žmogui gi ir didelės tautos literatūra.
| Bet \ argu ar reikia dar kartą 
j čia daryti tokį sąrašą! Jį min- 
Ityje nesunkiai gali atgaivinti 
kiekvienas, bent kiek atidžiau 
sekęs pastarojo meto literatū- 

I rą. Geriausieji kūriniai jau 
j spėjo įeiti tiesiog į žmogaus 
į buitį. Su jais susigyventa, su 
jais tartasi arba net ir ginčy
tasi. Jie jau tapę žmogaus vi
dine nuosavybe.

Taip sakydami, turime gal
voje ne vieną dvi, o dešimtis 
knygų. Gerų ir įvairių. Jų 
pavadinimai ne sykį skambė
jo suvažiavime, ne sykį jos bu
vo nagrinėjamos; ne sykį dar 
bus svarstomas. Prie jų vis pri
sidės nauji kūriniai, vieni dar 
tepobrandinami, kiti jau ne
trukus pasirodysią.

Kn.ygos — ir tiktai jos—yra 
barometrąs, kuris rodo 

vienos ar kitos literatūros sri-

! bendrauti su savo gimine-
1 mis ar bičiuliais Lietuve-

beveik negalima pasitarti.

LIETUVA LEIPCIGO 
KERMOŠIUJE

;praneša:
šių metų Leipcigo pavasari- 

' nėję mugėje Lietuvai atsto- ! 
1 vans ištisa ekspozicija, kuriai 
.skiriama Tarybinio paviljono

APIE LIETUVIŲ 
LITERATŪRĄ

Žurnalistas Br. Raguotis 
rašo:

Kiekvienam iš mūsų tikrą 
džiaugsmą kelia lietuvių lite
ratūros laimėjimai. Jos sep-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
! GARSUSIS

HARLEMO GETAS
New Yorkas turi garsųjį 

Harlemo getą, kuris tirštai 
apgyventas negrais. I 
gete gimė ir augo Claude 
Brown, “Manchild in the 
Promised Land*’ (Žmogvai- 
kis žadėtoje žemėje) knygos 
autorius. Minima knyga — 
autoriaus autobiogr a f i j a. 
Joje užrekorduo tas auto
riaus ir kitų negrų Harleme 
gyvenimas.

Sugabiai Brown nupiešia 
sunkias Harleme gyvenimo 
sąlygas, kurios nuo pat gi
mimo dienos iki pat mirties 
žmogų prirakina prie nuo
latinio skurdo, ligų ir visiš
ko nusmukime į desperaci
jos dugną. Pakilti į žmogų, 
turintį progų prasimušti į 
skaistesnį rytojų, beveik jau 
nebegalima.

Browno motina moko sa
vo sūnelį, kaip ir kitus vai
kučius, būti visuomet geru, 
pavydingu. Bet kokį ten pa
vyzdį gali parodyti, kuomet 
tenka gyventi nedavalgius, 
gulėti net po lova skudu
rais apsisukus, gatvėje drau
gauti su visokiais vagiliu
kais, dalyvauti apiplėšimuo
se, nuolat pakliūti į kalėji
mus, kuriuose nuo tokių pat 
kalinių pasimokai “apšvie- 
tos,“ išeini “aukštesnę mo-1 
kyklą“ ir “kolegiją,“ ir lau-1 
kan išėjęs iš naujo įsiveli į > įV 
visokias kriminalystes, pa-

Jaunuolių namus, kurie pri
taikyti paaugusiems nusi
žengėliams.

Brown rašo, kad jam ro-

KLAIPEDA
Trisdešimt penkių hekta- 

1 rų plotą užima naujas uos
tamiesčio gyvenamasis ra
jonas, kuris dabar statomas 
pietinėje miesto dalyje tarp 
Taikos prospekte ir Šilutės

Šiame Jaunuolių namuose plento. Čia išaugs 34 pen- 
___ - zy/atia D o 4 <1 •» i 4- r> i 1 r te . 1 ,v. XLM te» č? z-1 t t x ▼ v-\ i i t“kas nors gero,” nes jautėsi j kiaaukščiai ir 6 devynių 

esąs suaugęs į vyrą. Tik | aukštų gyvenamieji namai, 
nesmagu, kad tų namų du-į kuriuose bus 3,600 butų. i 
rys nuolat užrakintos, o! Ypač gražiai atrodys šio ’ 
langai geležiniais žėgliais rajono centras. Jį papuoš 
apipinti. • i trys devynių aukštų narnai,^

Papuolusiam į tuos namus ' plačiaekraninis kino teat- 
prižiūrėtojai ramybės ne- j ras, universalinė parduotu- 
duoda, klausinėja, siunčia į' vė, valgykla-restoranas. Jau 
Bellevue tavo protą egza- i šiais metais statybininkai 
minuoti. Brown buvo išvež-'čia atiduos naudotis devy- 
tas į valstijos mokyklą, ku-inioliką namų, 
rioje laikomi nepastovūs, 
nesubrendę jaunuoliai, tikri 
žmog” ’biai. Kai jis buvo

t ■

Milžiniški laivai-įmonės
Iš jūrų žvejybos uosto iš- 

paleistas iš mokyklos, bandė ! P}aŲKe į pirmąjį įeisą plau
ką nors pasivogti, bet buvo i zuvies_ apdorojimo
peršautas.

Blogiausia tokiems, kurie 
įpratę narkotikus naudoti, 
marijuana cigaretes rūkyti. 
Be pinigų juk jų neįsigysi, 
tuomet tenka ir gyvybę ri
zikuoti, kad būtų galima 
narkotikų įsigyti. Brownas 
kaip tik ir buvo tokioje ne
laimingoje padėtyje. Dažnai 

kas i^^janti įmone priims iš žve- 
ar jybos tralerių sugautą žuvį 
jg ir pagamins per

i įmone “Kovinė šlovė.“ šį 
120,000 tonų vandens talpos 
laivą, kurio ilgis 165 metrai, 
Liet, žvejams pastatė Vo
kietijos Federatyvinės Res
publikos laivų statytojai. 
Laive - gigante įrengtos ke
turios automatizuotos žu
vies apdorojimo linijos. Žūk
lės rajona Š. Atlante plau-

kildavo k 1 a u s i m as, 
toliau daryti, pro langą 
nuo stogo šokti. Kaip 
desperacijos išeiti.

Prasimušė į šviesesnį 
rytojų

I

Pagaliau Claude Brown,
i turėdamas jau 17 metų am-’ 
žiaus, grįžta mokyklon,! 
gauna aukštesniosios mo-.

Iš įvairių pasaulio sali ų į 
, Leipcigą suplaukiantys lanky
tojai pamatys Lietuvos triace- 
titinį šilką ir stapelį, ininera- 
lineš trąšas, plastrfiašinius dir
binius.

Ekspozicijoje bus išstatytos 
šešių tipų labai tikslios meta-

! lo piovimo staklės, Vilniuje 
i pagaminti grąžtai, varikliai, įas
j kompresoriai, siurbliai. Pirmą
■ kartą bus nuvežtas 
i magnetofonas “Daina.

Lankytojams bus parodyta 
skaičiavimo m ašių a 
“Sigma,“ elektroninio

i nimo įrengimų gamyklos pro- i 
dukcija. Kauno radijo gamy k- I
la į mugę siunčia n a u j ą j ą ! į>eįį ' j

' magnetolą “Minija.“
, Statybinių medžiagų pramo- i
nes skyriuje bus lietuviškas! ls LŲ llall|ulų ypač pazyme- 
cementas, stiklas, drenažo įįna j,, išskirtina Justino Mar- 
v a m z d žiai, 
dirbiniai.

• parą iki 
i 100 tonų gatavos produkci
jos.

Respublikos žvejybos lai- 
: vyne dabar yra du tokie 
' milžiniški laivai, galintys 
pervežti po dešimt tūkstan
čių tonų krovinių, — “Žvejo 
šlovė“ ir “Kovinė šlovė.“
“Vilnius” Klaipėdos uoste

Į jūrų prekybos uostą su

f

lieki profesionaliu krimina- Ifa , ia auKsresniosios mo- ■
lysčių veteranu, vadovauji Vklos ^.P1^;.28, metus |
J 1 eidamas jis Washingtone is- ■

eina negrams skii tą univei- . cu|.raus kroviniu iš Kubos
; trans-

iportinis laivas “Vilnius.”

kitiems kriminalistams.
Mažieji piratai (vagiliu-kai) jau turi savo grupes lsltiaukia i pohtmę įplaukė okeaninisKai) jau pun savo gi upes., veiW dalyvauja k o v o j e \ u-

namų nebepaiso. Jie nakvo- 1 g ų dlskllm naclW- Jau dvidešimt metų šis Bal-Daugelis jų visai savo tėvųI

Pasirodo, Claude Brown tijos lavininikystės laivas, 
turi nepaprastų gabumų, pavadintas Tarybų ’ Lietu - 
kurie jam padėjo prasimuš-į vos sostinės vardu, raižo 
ti į šviesesnį rytojų. Jis ra- pasaulio vandenis.
še knygą 1965 m., kuomet Užėjęs į šio laivo saloną, 
visoje šalyje siautėjo negrų ; gali pamatyti Vilniaus vaiz-

naujasis i ties ir žailf0 gjedią ar debe- adresą. Motinai tekdavo jo
suotum ą. Poezijos ir prozos— 

(smulkiosios ir stambiosios — 
f irmos ; barometro skalė aiškiai nu- 
suvri- i Li-ypLlsį j giedrą ir ją ilgiau 

pranašauja. Gana šviesių pro
peršų matyti dramaturgijoje. 
___  ir blaustelėję švystelėji-l 
mai vaikų ir jaunimo litera- j 
tūroję.

Iš tų naujųjų ypač pažymė-

asbocementiniai 
Mugėje sužibės ir 

baldai.
bus parodyta mūsų 
pramonė. Tekstilės! lengvoji 

fabrikai j Leipcigą išsius 60 
pavadinimų audinius. Kailių 

j įmonės pateiks brangių kailių 
imitacijas.

1 Savo produktus siunčia Vil
niaus likerių gamykla, Kauno 

I “Stumbras.“ Anykščių vynas, 
j alaus daryklos. Suvenirų sky-

nepradėti bombarduoti jriuje didžiuosis Baltijos gin
taras, odos, metalo, medžio 
dirbiniai, keramikos 
ra i.

Mugei ruošiami vokiečių, 
rusų ir kitomis užsienio kalbo
mis prospektai, 
Leipcigo mugės 
domi Lietuvos 
filmai, skambės

Vaizdas iš

ja, kur papuola: požeminiuose 
traukiniuose, namų griuvė
siuose, senuose automobi

liuose, parkuose.
Claude Brown jau aštuon

metis “pamiršdavo“ tėvųV^-j- jj- i------------ ---------------
S(kovos prieš rasinę diskrimi- \ du, atvirukų, nemaža litera- 

visur ieškoti po kelias die-1 naciją, už civilines teises, tūros apie mūsų respubliką 
nas. Bet ir surastas neilgai1 kuomet Los Angeles mieste j ir jos sostinę. Laivo įgula, 
namuose laikydavosi.

Bet ir surastas neilgai1 kuomet Los Angeles mieste , ir jos sostinę.
Pro riaušės siautėjo,' kuomet iri domisi miestu, kurio vardu 

duris ir jau tarp piratukų Harlemas nuo to nebuvo ipavadintas garlaivis . Ji 
i • 1 • i • 1 ~_ _ 1 i 1 c PI i I i /-\ ti i T TA pplanuoja ką nors pasivogti, laisvas, kuomet karas Viet- į palaiko ryšius su Lietuvos 

■ kad kaip nors pasirodytų name plėtėsi. Savo knygoje i kino studija, i v c •• • • ..__  a - ____ j; u,..

cinkevičiaus poema “Siena.“ 
Apie ją, galima sakyti, jau 
iš karto imta kalbėti ir netgi 
spėta pasiginčyti. Šioje poemo
je tyrinėjamos sudėtingos ir 
prieštaringos žmogaus būties 
ir egzistencijos probl e m o s . 
Jos tyrinėjamos ir apmąsto
mos labai savitai, ir jų filo
sofinė bei poetinė analizė rei
kalauja
daus ir įtempto minties dar
bo. Bet 
skaitant šį kūrinį, teikia tik-

iš skaitančiojo ati-

tasai įdėtas darbas,

P i rą dvasinį džiaugsmą, skati- 
suveni- j na susimąstymą apie žmogų ir

jo likimą žemėje ir mūsų epo
choje. Mano įsitikinimu, susi- 

. . laukėme naujo neeilinio kūri- 
kiti leidiniai, i nj0 . j() pasirodymas jau įvykis 
metu bus ro- į literatūroje. Tokiu kūriniu ne 
kino studijos ]<iekvieneri metai prasideda, 
lietuviška mu- ,

■ Su nauja — šį kartą poe-
p a b a i g o j e išvyks i tines publ i c i s t i k o s knyga 

! z L w 1 • » » l — • T •Sausio 
grupė lietuvių specialistų ruoš-1 
tis ekspozicijai Leipcigo 
tautinėje mugėje.

KVAILIŲ IEŠKOTI 
NEREIKIA

L. Jonikas “Vilnyje

• \

Lietuvos kraštotyros parodos, vykusios praėjusiais įį 
metais Dailės muziejuje Vilniuje.

Clevelandiečių “ALTas,“ ku
rio vicep i r m i n i n k u yra ir 
“kontinuitetas“ Julius Smeto
na, pasirašė pra keikimo ir 
ekskomunikos dekretą tūliem 
Čikagiečiam “veiksniam.“

Visi tie, kurie Čikagoje ma- 
I tesi ar kalbėjosi su Vilniaus 
universiteto rektoriumi prof. 
Jonu Kubiliumi, bus prakeik
ei per mažių amžius, amen!

Nei vienam nuleis kalbėti

, aprūpinančia 
narsuoliu, ne ištižėliu. jis visgi parodė pavyzdį, j jūreivius kronikiniais kino 

Kai piratukai papuldavo į kaip galima ir iš desperatiš-1 filmais iš respublikos gyve- 
policijos rankas, tuomet kos padėties išeiti į geresnę ‘ nimo.
jiems tekdavo apsigyventi ateitį. i Palikęs cukraus krovinį,
laikinai Vaikų Centre, kurį Harlemo getas, kurį taip ■‘‘Vilnius“ vėl išplauks į te

narsuoliu, ne ištižėliu.

jiems tekdavo apsigyventi ateitį. i Palikęs cukraus krovinį,
laikinai Vaikų Centre, kurį Harlemo getas, kurį taip ■‘‘Vilnius“ vėl išplauks į te
globoja Labdarybės depar- realistiniai, aprašo . Claude Girnas jūras.
tamentas (Welfare Depart- Brown, kaip ir kiti negrų Trvs tūkstančiai adresų

kur įie gau"a .pi!ną ^ai’ netl?'^ ,toliau P?.siJ Lietuvos žvejų pagaminta 
užlaikymą Bet neilgai ten likti rasines diskriminacijos dukcija siunčiama dau. 
juos telaiko nes tenka ki- rajonais. Karas skurdui tu- C k . jmjs tūkstan. 
tiems tas vietas užimti. retų vyriausia koncentruo- f. . , ' „ T„

Taip jie ir augo gatvėse, 
uždaryti kalėjimuose, Vai
kų Centruose ir vėl gatvėse, 
nieko gpro jie nematydami, 
bet blogo gana daug. To
kie vaikai neturi jokio su
pratimo apie tikrąjį žmonių 
gyvenimą. Jiems tenka 
venti, kaip benamiams 
neliams, ieškoti maisto 
matų dėžėse.

Didesnieji piratai
Cl. Brown ir kiti tokie 

kiek paaugėję jau susigru
puoja į didesnius ir smar-

tis tuose rajonuose, kur 
daugiausia skurdo.

gy- 
šu- 
iš-

" i “Duona ir žodis“ atėjo Leni- 
tarp- i n i n ė s premijos laureatas E.

Į Mieželaitis. “Šioje knygoje,— 
'sakosi poetas,—ir norėjosi pa- . .
i liesti dar vieną stygą — kury- kesmus piratus. Jie skaitosi 
i binę tautos sielą, jos skambė- išėję vaikų klases. Kai areš- 
| jimu priminti s k a i t y t o j u i tuoja, tai juos jau nebesodi- 
' (ypač jaunajam) istorinį gim
tosios literatūros kelią, pasida
lyti su juo bendromis minti
mis, vaizdais, emocijomis apie 
kultūrinį savo tautos palikimą, 
apie herojų ir kūrėjų likimus.“ 
Pagaliau ir dar viena poezijos 
knyga — Alf. Maldonio eilė
raščių rinkinys “Auga me
džiai.“ Į metų galą susitel
kę poezijos kūriniai savotiška 
srove plūstelėjo jau j 1966- 
sius.

Gal būt, bus “derlingesnė“ 
ir vaiku bei jaunimo litera-

na į Vaikų Centrą, bet į

tūra: juk taip žadančiai per
eitus metus užbaigė M. Sluc- 
kio apysaka “Stebuklingoji 
rašalinė.“ Skaitantįjį ji savo
tiškai įveda į rašytojo kūrybi
nę laboratoriją, į ten, kur sun
kiame darbe, nerime ir netgi 
kančiose gimsta literatūros kū
rinys, jo herojai ir problemos. 
Tat, prabėgus mėnesiui po su
važiavimo, jau vėl kaupiasi ir 
telkiasi nauji kūriniai.

Daniel G. Marshall
Sausio 8 d. nuo širdies 

komplikacijų mirė 63 metų 
amžiaus advokatas Daniel 
G. Marshall, Los Angeles 
miesto gyventojas, pasižy
mėjęs civilinių teisių gynė
jas.

Adv. Marshallui vadovau
jant Kalifornijos aukščiau
siajame teisme buvo sulau
žytas nugarkaulis rasinės 
diskriminac i j o s įstatymui, 
draudžiančiam tarprasines 
santuokas.

Jis su advokatu Fyke 
Farmer kovojo už Rosen- 
bergų gyvbę, laimėjo apelia
ciją Rosenbergų sudeginimą 
atidėti.

Marshallas privertė Los 
Angeles miesto advoka
tų sąjungą įsileisti negrus 
advokatus, kuriems pirmiau 
buvo ten durys uždarytos.

Jis buvo Nacionalinės Ad
vokatų Gildijos Los Ange
les -Hollywoodo skyriaus

čiais adresų. Jų gauna 
Maskvos, Dniepropetrovsko, 
Zaporožės, Lvovo, Černigo
vo, Tūlos ir daugelio kitų 
miestų ir rajonų centrų gy
ventojai. Praėjusiais metais 
Klaipėdos žuvies pramonės 
įmonės pateikė šalies darbo 
žmonėms 72,000 tonų silkių, 
70,000 tonų stalo žuvies, 40 
milijonų dėžučių konservų.

Klaipėdos žvejų produkci
ja siunčiama ir į 15 užsie
nio šalių. Pirmąjį šiais me
tais eksportinės šaldytos 
silkės krovinį į Vokietijos 
Demokrati n ė s Respublikos 
uostą Rostoką šiomis dieno- 

; mis nugabeno gamybinis re- 
j frižeratorius “Julius Jano- 
; nis.“ A. Andriekus

prezidentas ir Loyola Alum
ni sąjungos prezidentas, 
taipgi katalikų tarprasinėsj 
tarybos sukūrėjas. Jo žmo
na Dorothy — Nacionalinio 
Komiteto ragangaudiškam 
kongresiniam "anti - ameriki
nės veiklos komitetui panai
kinti vice pirmininkė, žymi 
kovotoja už civilines4*teises.
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Krislai iš Lietuvos Dr. A. Petriką

FAKTAI KALTINA 
“GELEŽINI VILKĄ” 
Leidykla “Mintis” Lietu-j 

voje išleido naują rinkinį iš 
serijos “Faktai kaltina.”! 
šioje knygoje paskelbta eilė j 
dokumentų apie liūdnai pa
garsėjusios “Geležinio vil
ko” organiacijos ir dange-; 
lio jos narių veiklą buržua
zinės santvarkos ir okupa- i 
cijos metais. Nors okupaci-, 
jos metais toji organizacija i 
vadinosi “Lietuvių nacio- i 
nalistų partija” ir “Lietu-1 
vos laisvės kovotojų sąjun
ga.” tačiau tai buvo toji pat 
“vilkų” sąjunga.

Toji smurtininkų ir tero- r 
ristų organizacija buvo su-1 
kurta po 1926 m. pervers
mo, Smetonai ir Voldema-! 
rui vadovaujant, kovai prieš 
politinius priešus ir opozicionie
rius. Vėliau, kai Smetonai 
pasisekė pašalinti Voldema
rą iš vvriausybės, “vilkai” 
stojo Valdemaro pusėn ir 
buvo vadinami “voldemari- 
ninkais.” Toji organizacija 
buvo sukurta pagal italų 
fašistu “iuodmarškiniu” bei 
hitlerininkų S A ir SS pa
vyzdi. Ji tureio nannšnmo 
ir į JAV veikianti “kukluks 
klana.” “Geležinis vilkas” 
organizavo keletą nepasise
kusiu 
niška 
pastą 
tiniii

sukilimu prieš smefo- 
Zvrionsvbe su tikslu 

svtj Voldemarą fašis- 
diktatoriumi.

1938 m. “vilku” generali
nis sekretorius Sliesoraitis 
įsteigė vadinamą Lietuvių 
aktvvistu sąjunga, kurion 
įtraukė liaudininkų atsto
vus (J. Paiauii) ir krikde
mus (J. Stalinas ir k.), sie
kiant sudaryti koalicine vv- 
riausvbe su Voldemaro da
lyvavimu. Vėliau “Geleži
nio vilko” organizacija pa
virto hitlerininku piniginiai 
remiama nenktaia kolona.

Rinkinvie daug įdomių 
dek n m e n t u : 
Jakšto, štenoelio. 
kaus. Vvlians-Velavičiaus ir; 
k. organizaciios veikėju pa
rodymai. Voldemaro rašy
tas “Geležinio vilko” atsi
šaukimas. atskleidžiąs Sme
tonos valdžios užkulisius, 
krikdemu atsišaukimas hit
lerinės Vokietiios užsienių 
reikalą ministerijos memo
randumas. i rodą s “vilku” 
tarnavimą hitlerini n k a m s 
už gaunama pinigine para
ma. nlačios ištraukos iš Bly
no dienoraščio, rašvto oku- 
namins metais. Kai kurie 
“vilku” organizaciios na
riai. kain J. Pyragius, no 
karo išbėo-o su hitlerinin
kais. o vėliau atsidūrė Ame
rika i e.

“Niekas nenorėjo mirti”
Vilniaus kino ekranuose 

dabar rodomas nauias lie
tuviškas filmas “Niekas ne
norėjo mirti.” Scenariiu pa
rašė ir pastatė V. Žalakevi-' 
čius. vyriausias operatorių s 
J. Gricius, dail i n i n k a i V. 
Kalinauskas. A. Ničius. mu
zika J. Apanavičiaus. Vai
dina aktoriai B. Oia. R. 
Adomaitis fJ. Budraitis, V. 
Artmanė, L. Noreika, D. 
Banionis, B. Babkauskas ir 
kiti.

Filmas “Niekas nenori ( 
mirti” vieno kaimo rėmuo
se atkuria šiurpią tragedi
ja. kuria nergvveno pokario 
melais Lietuvos kaimas,/^ 
cinrnav.c benrqqrnisko. krail- 
6-nriąVn banditinio teroro iš
davoje. Filme giliai atvaiz
duoti veikėju psichologi
niai nergvvenimai. realisti
niai neteikiami dramatišku 
koh’ziiu onizodai, išvengta 
schpmafiškumo.

Vilniuje filmas sukėlė di-

delį susidomėjimą. N o r s i ševičius jau eilę metų gyve- 
buvo dienos seansas, kai na Vilniuje. Sausio 14 d. 

įžiūrėjau tą filmą, kino teat- i sukako jo amžiaus 80 metų. 
Iras “Lietuva,” kur telpa j Ryšium su tomis sukaktu- 
įapie 1,000 žmonių, buvo be-jvemis A. Jakševičiui suteik- 
I veik pilnas. O filmas eina j tas Lietuvos 
I visuose Vilniaus ekranuose.
Aukštai filmas buvo įvertin-' das. 
tas ir peržiūroje Maskvoje, I 
nors ten buvo parodytas lie-1 

jtuviškas variantas, nes rusų 
kalba filmas dar neįgarsin-1 
tas. Kino meno žinovai pri
pažįsta, kad tai vienas g^', Sąjunga Aukščiausiąją Ta

rnausiu meninių filmų ne tik rvbąt Tai buvo pirmieji rin- 
1 Lietuvos kino studiios ga-; pjmaį jau tarybinę santvar- 
myboie, . )et n* apskritai paskelbus ir pradėjus 

i paskutinio laiko tary urnų ; Matyti socialistinį gyveni- 
filmų taipe. p() v-sa Lietuvą (vyko

Mišrios vedybos 'didžiuliai susirinkimai ir 
T. v. .v . imitingai, kuriuose darboįdomus rasmvs mišriu ve- V _ ... - .. , .. . ... , .. izmones rei-ke pritarimą irdvbų klausimu tilpo tarybi-1 

niame žurnale “Sovetskaja i
; etnografija.” T---- 1’—
tuo i am a, k; 
iant nuo religijos įtakos 
didėjant ateizmui išnyksta 
viena svarbiu kliūčių, truk
dančiu mišrias vedybas.

Tarp kitko, tame rašiny
je patiekiami duomenvs 
anie padėti tuo reikalu Vil
niuje. Pasirodo, Vilniuje 
1945 m. mišriu vedvbu bu
vo 31.6 procento, o 1963 m. 
—37.6 procento. Pateikiami 
duomenys ir anie atskiras 
Smitas. Iš bendro vedvbu 
skaičiaus Vilniuje tarp tos 
pačios tautos žmonių 59 

Inrocentus sudarė vedybos 
i-am lietuviu. 18.5 nroc. tos 
načios tautos vedvbu tarp 
rusu, 12 proc. — tarp lenkų, i 
10.5 proc. — tarpe baltam-! 
siu. 
kitu tautu žmonių, c 4 u

Haverhill, Mass.
Su pradžia šių metų, jei

gu kas susirgs ir ambulan- 
ekonomikos ramstis, tai cit- kia šildyti), bet nesakoma, 1 sas unveš į ligoninę, reikės 
riniai vaisiai, kurie ten ge- jog vasarą teks daug elekt-! pasimokėti $16. Seniau už 
rai dera. Bet jų derlius pri-! ros išeikvoti kambarių ve- ■ ambulansu nuvežimą mo- 
klauso nuo daugelio sąlygų: isinimui ir chemikalų kovaiikėjome 12 dol.

saulėtąją Floridą
Musų spaudoje dažnai skai

tome kvietimus į pietinę

sigyvenusieji mūsų tautie
čiai rašo: “Atvažiuokite į 
saulėtąją Floridą. Kam 
jums ‘nertuose’ šaltį kęsti, 
sniegą kasti, sunkius batus 

I ir kailinius nešioti? Pas mus 
25 galėsite iki valios kasdien

metai nuo pirmųjų Tarybų maudytis, žuvauti. O jau 
Lietuvoje rinkimų į Tarybų saulės, saulės: ji. čia kone 

rane ranka pasiekiama, ga
lėsite kaitintis nuo pat ry
to iki vakaro.”

TSR nusipel
niusio kultūros veikėjo var-

Reikšmingų rinkimų

Sausio 12 d. sukako

t 1 x ivvneie dideliu permainų, Jame konsta- • , ,, . ... pirma karta tvirtai 1
. . . j ms liaudies valdžiai. Rm-

__ ai parodė didelį organi
zuotumą ir vieningumą. Da
lyvavo rinkimuose į Sąjun
gos Taryba 91.03 procentai, 
i Tautybių Tarvba — 90.63 
npoc. 
naduota daugiau kaip 95

ž v d u , ukrainiečių ii

Jakševičiui 80 metų

kuomet nėra šalnų, vėtrų, | su parazitais. Žiemą ir be 
audrų, kenksmingų kirmė- šilto palto negalima apsiei- 
lių-vabalų ir kit., tuomet vis- ti. Be to, krautuvės daž- 
kas būna gerai. Tačiau daž- niausiai gana toli, be auto- 
nai šalčiai sugadina ne tik | mobilio negalima išsiversti, Į 
vaisius, bet ir vaismedžius, I o visuomeniniu maudymosi 
o vėtros nukrečia nenuno-' pliažų (“byčių”) maža ir jie 
kusius vaisius, išlaužo me- i gana toli, nes geriausi jūros 
džius, sugriauia namus, etc. pakraščiai užimti turčių. Gi 
Industrija Floridoje silpna, žuklavimas Floridoje yra 

! eiliniu darbininkų algos ma-11 prastesnis,
Aišku, čia kartojama visa žos (apie specialistus nekal

tai. ką mes randame rėkia- bame), darbo sunku gauti, 
miniuose plakatuose ar bro- rasinė segregacija labai stip- 
šiūrose, kurias tūkstančiais ri. Mokyklų maža, o ir tos 
o-amina ir i šiaurę siunčia1 pačios atsilikę. Mokyklose 
Floridos biznio promoteriai | vartojami tekstai pasene. o 
ir namų spekuliantai. Juk kai kurie klausimai, ypatin- 
Florida. didele dalimi, gyve- nietinių valstijų istorija,

įsigalė- na iš turizmo ir dėl to rėk- aiškinama neteismaai, sek-

Naujus metus sutikome 
labai gerai. Lietuvių Pilie
čių Gedimino klubas turėjo 
gerą vakarienę, su gera 

’ muzika, kuri grojo lig 2 vai.

Buvo suvaidinta komedi- 
ia. John S. Cook atliko vy.- 
vo. o Joseph Akstinas mo
ters roles. Žmones prijuoki
no..

nei kur kitur, 
nes viskas komercializuota.

Reikia atminti ir tai, kad 
saulės spinduliais ne visi 
o-ali džiaugtis, kad ne visu 
žmonių oda saulės karštį 
gali pakęsti (ypatingai se- 
nesnioio amžiaus). Dėlto 
odos vėžiu Floridoje serga 
žmonių daugiau, nei kur ki
tur. Ten daug žmonių ser
ga ir kitomis odos, inkstų 
bei jeknn (kenenu) ligomis, 
nes vanduo retai kur vra 

'pakankamai apšvarintas 
! (no žemės sluoksniu, daugu- 
moie vietų, guli sieros—sul- 

Prof. ’ wim?' p.jforio—90d’'-ik .
The'n ^fns ^en ir 9-efa-

Valgius gamino Peter 
Yoeomski. Valgiai buvo ge
ri ir pakankamai iu. Publi
kos snėio dnuaian 200 Ti- 
i'ipt'ii no $3 buvo išplatinti 
iš anksto.

Gruodžio 30-a diena mirė 
žvdu rabinas Samuel Se
gal. sulaukės 103 metu amž. 
Gyveno 952 Washington St. 
Rpyn girnos Rnsiioip. Tam 
kitu giminiu. nah'ko 13 anū
ku ir 24 nvoannkms. Palai
dotos Children of Israel ka
linėse.

kuri tautiškai, šovinistiškai: gi- 
: narna Ku Klūks Klano siau- 
I tėiimai. negru diskriminaci- 
ia. smerkiama civilinis ka- ( 
r^s (naciu pietiečiu šukei-1 
tas) kain “jankių” padari- j 
nvs. teisinama vergiia iri 
smerkiama jos panaikini
mas. etc. ’

•Randelis savo knvgoie “
[Ku. Khix Klan” pietiečiu 

gyventi, I ufj1 esnfiia” labai ryškiai 
Mokytojų algas 

nustato politikieriai: to pa
ties Ivgio mokytojai, vieni 
gauna didesnes, kiti mažes
nes algas — tai priklauso 
nuo iu politinių rvšiu... 
Knvgoie “How to Retire to 
Florida” irgi gerai apibū
dintos įvairių vietų sąlygos.

....  .j Viena naskesniuiu knvgu, 
qii vaišingais draugais kuria man teko tuo klausi- 
inti. pasimaudyti ir pa-! mu skaityti, tai “Florida:

Policed Paradise” (“Flori
da — dvokiantis rojų”), kurią 
parašė du tenykščiai gvven- 
tojai-rašvtoiai — June Cleo 
ir Hank Mesouf. Tai ne pir
moji iu knvga. Juodu pa
rašė tuo klausimu ir daug 
ąfrninsniu, išs p a u s d i n tų ! aišku, geriau: ten vra ir 

žurnaluose. Jie ; vandentiekis, vanduo chemi

lamuoiasi labjau nei 
kitą valstija. Sakoma, jog 
kiekvienas žmogus tampa 
savo apygardos patriotu: 
iis giria savo kaimą, savo 
miestą ar parapiją. Nesą-

Už kandidatus buvo kome, kad tie mūsų tautie
čiu karšti kvietimai neturi 

[savvie nuoširdumo, io yra: 
Tuomet buvo išrinkta vi- ko daugiau vienminčių lie

so 35 deputatai i Aukščiau
sia ia. Tarvba (i Sąjungos 
Tarvba — 10 deputatu ir

^nviu susitelkia kurioje vie- 
■oie. tuo smagiau g , 
tuo sėkmingiau eina visuo-1 nušviečia, 
meninis bei kultūrinis dar
bas ir pan.

Tačiau visuomet verta iš
nutat'd), šie. 1941 metais, 

Išrinktieji, deputatai iki ka-| 
ro ted'dvvavo vienoje TSRS ‘inksto ansižmrėfi ta sriti, į 
Aukščiausiosios Tnrvbu se- kuria manai keltis, kad ne
si jo ie nes birželio mėnesį | reikėtų grižti. Pažinti Flo- 

j prasidėjo karas.
deputatu pasitraukė j Tary-! nepakanka vien porą savai-; 

i bu Sakingos giluma. Visa čiu. patogu metu sezoną, Į 
iu eilė aktyvini dalyvavo ten <
kovoje urieš hitlerinius gro- nnulinti. pasimaudyti ir pa-! 

Lietuviškosios divizi- skvečinoti. (Aš kartą išgy-l 
vena u Clearwatervie — sau-1 
šio mėn.—dvi savaites ir nė 

įknrto neteko pasimaudvti, 
buvo peršalta. Žuvauti bu
vome išvvke laivų sų velio
niu. Pr. Pakalniškių tik vie
na karta ir vietoj žųvų, 
“nasjgavome” no ikirią slo- 
<tp. Teko kelis kartus meš- 
vprinG ir su velioniu Vincu 
Paukščiu. Pasėkos irgi ne

Pažinti Flo- 
Dauguma | rida. kaip ir bile valstija,

Vilniuje gvveno vieninte- i ^kus _
lis Vinco Kapsuko sudary-|10S ar^a partizanu bailėse^ 
tosios Tarvbų Lietuvos vv-1 Deputatas S. Petrulis žu- 
riausvbės narvs. Tai Alek-lvo didvyrio mirtimi Lietu- 
sandras Jakševičius, kuris 
1919 metais buvo tuometi- 

Sliesorničio. | nės tarybinės Lietuvos vy- 
Star-friausvbės susisiekimo liau

dies komisaras. Tarptauti
nės intervencijos jėgomis ir 
lietuviškos buržuazijos pa- lietuviškųjų nacionalistų ir 
stangomis pasmaugus tada: hitlerininku budeliu IX for- 
darbo žmonių valdžia. A.,te, o Izabelė Laukaitytė na- 
Jakševičius kartu su kitais1 cionalistinių banditų nužu- 
V. Kapsuko vvriausvbės na- dvta jau po karo grįžusi į 
riais pasitraukė i Daugąv- Lietuva. Netrukus po karo 
pilį, paskui persikėlė į Mins-' mirė deputatė Salomėja Ne
ką, kur ligi 1920 m. vasa-, ris.
ros veikė Lietuvos - Balta-i Sekantieji rinkimai į TSRS, 
rusiios tarybinė vyriausybė.: Aukščiausiąja Tarybą įvyko 

Vėliau A. Jakševičius dir-1 00 karo — 1946 metais.
bo įvairiose Tarybų Sąjun-1 J. Paiiukonis
gos srityse. Dabar A. Jak- Vilnius, 1966 I 12

v

viškosios divizijos eilėse 
Oriolo žemėje. I. Meskupas 
žuvo partizanų eilėse. Li
kusi Lietuvoje Kauno dar
bininkė deputatė J. Bu- 
džinskienė buvo sušaudyta

Ruduo Vilniuje

Sa’^io 6 d. tilnn vietinėje 
ąnandoip kori neljojln už 
pereita mėnesi su gražino 
įmonėms iu na mostu ar 
nuo iu buvusiu no\70gtų 
daiktų vertės ,87,639.26.

Reikia na g went i ilgiau, 
vbtnq cnlvo-as nastudiiuoti. 
vAoąifpimnti įvairiose istai- 
n*r»cp glrsii-vfj knvgas. ku- 
vdncn ohiekfvviai nušviestas 
Lon-irkštis gyvenimas: suži- 
nnti bokiną fpn sanitarinės 
ęnhro-ną. kain qtpvi SVOlkatOS 
nnaoiio-nq rpi’kalnj. ar VFa 
wi’qnnmnninin b’gnninhi. ar 
cvoPmc; p-priamasis vanduo, 
m* tinka jums vietos klima- 
i-ną ir kifi normaliam g^^ve-

i m n j rplkolinp-i dalvkai. 
■naikia kalbėtis SU Žmorp- 
miq. kuri p fpn visa amžių 
^rvnna. kurio žino vietos 
-ohrn-ną ir fpknno-ai ias nu- 

Imrip rašo anie fąi
■•'^■ęrcraą cnaiidai cUrainmillS ’i knr 

non žinoma, rpikia v^na*- 
t-.’ inš^nfi nanpo-vriknc! kuri 

Plnncima vipnašališkai.
A^in Florida vra narašvtą 

dolin’ Irnvcrii daiio-iall- 
-in nio+donin rašvfniil. kurie 
’rinlm p-iv’ia roklsynrioip kad 

i k kodano-ian sukvietus 
i-n vein cm turistu bei nensi-

Įvairiuose 
ta. reikalą. nuodugniai išstu
dijavę. dėlto iu nuomone ir 
pateiktais faktais, manau, 
galima pasitikėti. Knvga iš
leido (iei kas norėtu nusi- 
nirkti) Chilton Books fir
ma. ii gaunamą visuose di- 
apsninnse knvgvnuose (ar 
1a p-a Įima gauti Floridos 
bibliotekose—nežinau).

Floridos že™es bei namu 
c-npknlia.nfnj labai gražiom 
c-nalvom nipšią statomus 
none i n i n k a m s (retimes) 
d vin in ar triiu kambariu 
namukus: iie esą “nrie van
dens ” kuriame p-alima sa
vo luote Isikvti. vpmndoip 
ondlnf žuvauti, saulele šil
dytis ir n a n. Bet iie nesa- 
hn kad. tip iš eempnto blo- 
l'ii nestatyti butukai vra

V)O1

npm. Mpj rūsio, nei ( 
jf-n -ppi Vapi} o-orožo. | 
inhin qnridnlio: knd fa-j 
“nrioinqmflq vrmduo.” 
d^špiaiicipi bnloip iš-

cnhpcra apylinkės vanduo bei 
ąv»n tos. o iškastas smėlis su-

nvi-niltqq d^inncrles. 
mmtirjo npiijaj n^vAS- 

4-qq kolonijas nusausintose 
^nikėse.

.Ton minėjome. iog Flori-

3 vmtircrai rnntinpą do- 
— turizmas. Pp fliriz- 

ji greitai sugniužtu. To- 
kasmpf milijonai dole- 
ičioid^iama reklamom: 

knvmi. brošiu-
vin
on gudai.
rnm cnalvntiem plakatam, 
radijui, televizijai ir kit. 
Antras, daug menkesnis, jos

m'nfa.s. kad vanduo nas du
ris netvkčnfn • kad ten nė- 
vq vandentiekio nei knna- 
li-zoniios kad o-rpta “šulinio” 
(kurio vanduo dvokia jie
ms vandeniliu — sugedu- 
cifus kiaušiniais) įkastas iš
vietes bakas (“sopfip. tank”). 
Fed ton vrq bUiinnai lindu. 
mušiu. tarakonu, skornionu. 
gyvačių ir kitokiu parazi
tu — to nesąžiningi speku
liantai neapdairiam pensi
ninkui nesako. Jam pasako
jama. jog ten žiema, mažiau 
reikės išleisti kurui (žiemų 
kambarius ir Floridoje rei-

mis”) liga, nes Floridos že
mėje vra daug ia snkelian- 
nip bacilų. Drėgnas oras, 
vnatino*ai naktį ir lietinguo
ju periodu, turintiems kvė
pavimo organu sutrikimus 
(bronchitą, dusuli, enfize-į 
m a. ir kit.). labai kenkia, 
jiems simkų kvėnnoti. Kai 
kas’ nedali pakęsti ir dide- no 308 Concord St. Pabko 
lės žemumos: pav. Miami ir [savo žmona Mary, brolį 
St. Petersburgo miestai iš-j Peter. valgvklos savimnka. 
ąHė^te tik 5-7 pėdas ankš-Di’is
ėlop iūros Ivgio. o nrie nat | "-immhi i>* drmin-n. Pabudo 
Miami miesto esanti dvo- ■ tas 12 d.. St. Patrmk’s ka 
kianti “svampa” “Fver- ninėse. Dirbo General Elec 
o-lades” — vra net žemiau.,trie Co.. Lynn. Mass.
jūros paviršiaus. Meksikos pa]V(p)VU buvo 10 
įlankos pa.’krascin vietos ^".mi visi gerai priimti 
gi labai žemos, pelkėtos. Ivai<inti T iet. Piliečiu

Gvvenant didmiesčiuose. min° khibe, kuriam velionis 
priklausė.

Mirusiam ramvbė, o liku
siems užuojauta.

Sau<ąn 9 d mirp Jnąpnl 
■>poraskv. 57 mot.n. Gvvg

cpupipę; n n 11 fr

maši- 
ir na- 
Gedi-

knisis anšvarintas. vra ka- 
nnlizaciia ir kiti civilizaci
jos natomimni. Kas oMj UŽ 
nnma užsimokėti 82b 000 ar 
dmio-ian tas bėdos neturės. 
■Rlnrrioiicio vra pietinės da- j nnmn rrvin-vimo 
lioq nobolpe^ kur sinlnma 1 
namiikej nn 87 000 - 8Q 000.

A Č npciirnošiil kritikuoti
Fioridoio gyvenančių lietu- panine Haverhiilvie. 
triii crAnrppimo Ivmo. O kai j 
Vnvin iii ten icikūrp p-ana 1 
rtntnrrioi bot tik noriu ienė- 
4-; knrip SU m ovale iš-
4-nhlinią O dar nm^o^nnmis 
Inloiikomis — pasiduoda 
aii'ktii enoknllontii nrona-

n n nepirkti 
n t q i 11 e t o S

94 m., gvv. 21 F d op wood 
<?s. dirbo nrie

pnt ketvirto 
nukaito bot išliko 

ovvas. Minėtos i Hale li-

Iriinin T-TavorV-ill G^s Co. 
rbklnbnl PvllUmisn nvje

T 0^01 190Q6 TTnitnd Mine

CIO Jip rniVnbivn n r»m- 
onvtoia npPnUi mokesti ir 
kitu na^erinjmu.

Saiisjn 99 d. tilnn viptinė- 
4 z. cip’idnio f)nmokr>m a c;

ir v«c«*9 
rnnro^tnMi

rrn
+-Q

cit-p Him’in kori i n s n”Uoria

■ cfreikųoiantiems darbinin- 
■*cIac ^'^ms.

V o c <1 r fl 
p ^Inmn.

ilnn iv ąnin- 
TPlnvidns vle- 
nnhūna tol

Innio eiUoii “a’nl-Pcev'irmo” 
ilioeta Ton ir šnvavimni <?a- 
Ivo-ns geros. B^f ten gvvpn- 
ei lobai nuobodu, monoto-

i tarkite anin Flr»ri_

doą rrvvpvima rimtos igpra- 
tnros ir nuvažiavę pagyven
kite. apsižiūrėkite. kad ne
tektu. nncnvilti ir vvktr ki
tur K'nlkpps tpn tik fno-

lygos patiks. Atsargumas 
gėdos nedaro!

vnldvhą 1 QOH V^p-
f-nms* O Ini-cinnnvq ........ i
•n n s. ni’P’zide^t-nQ ? J^mi^ KH- 
vv>nii<sksQ uiponrozidonRiS: 
TzdriibfiC VPkmiskns Pllta-

rnšHm’n-

^aul We]nh. Josonh Aksti
nas ir Jnsenh Andprsnn. 
TZvnvon wl-i’“ votoini Jn}lH

Baro darbininkai -To 
Cook ir Joseph Kazlai

Sausio 23 ir 24 
iškrito 18 colių, 
kol išsikasime.

dd. sniego
Ims laiko,

Senis
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kurie klauso, m • ■ •_•
dainininkams Sen ir ten pasidairius
smpnf.iiR su- ■

duoti?

nę vėliavą ir

speciali?. ?

tautus

Liaudies

L. i e tu vos Moks

J. Matuli nę, nusagstytą žėrinčiomis

K1OS

pirminiu ei

seniai išdžiūvę?
Tokių gaivalų išgalvotus rojumi Meksikos liaudies 
nna n*o n d i mn c I-o 11 o V n 1 n c 1 u .

uz

o

buvome
vietoje

j ome,

laimu:

vyriausybiniu [

IFM’W.TII ‘F’iHlf ĮĮfflj WWAW/tW.1
.1 rfwuwr-**"-

Atsigrįžau į netoli manęs 
sėdėjusį poetą E. Mieželai-

Vienas geras pažįstamas 
per praėjusias žiemines 
šventes pakiša man į ran
kas įdomią anglų kalba

tams įsikišus iie išsikraustė. 
0 Pancho Villa pasiliko he-

tokia
Lie ta

kutis, rašyt 
tis-Guzevičiii

Smulkiai nerašysiu, kaip M- žvilgterėjau: jis, dainos 
vyko dainavimas. Jei ir kaži gausėsi susikaupęs, nulei-| —y-,

dęs galvą, susimąstęs.
Dvariono ir Mieželaičio

1?
.1 j

Tu regi, tu klausai, tu 
girdi jaudinančią melodiją 
dainos, kurią atlieka ‘ dvi
dešimt tūkstančių daininin-

Vingio parke 
būtu

■ partijos CK sekretorius M. 
Suslovas, atvykęs iš Mas-

muose vyko
Dainų švente

gi čia dalyvavo? Par- . .
adovai, vyriausybės kvos pasveikinti Lietuvos

nes m oi

bandyčiau, nepajeg- 
skaity tojui perduotičiau

viso to, ką mačiau ir girdė- i sukurta daina “Ant Nemu
no kranto” programa ir bu-

M ace \ ■ i č i u s. K o m is i j o s 
li-nalydovai: buvusi

atmintyje.
Pregresas

tintą valandą ji dar švietė 
ai šildė. Man buvo 
sėdėjau su kitais

Rojiis Mizara

Nepamirštamos j ubilie j ines cl i e n o s 
Lietuvos sostinėje Vilniuje

nariai, Aukščiausios Tary
bos (parlamento) deputa
tai, buvę Liaudies Seimo de
putatai, revoliucinio judėji
mo dalyviai, kovotojai prieš 
hitlerinius plėšikus; pasižy
mėjusieji pramonėje, že
mės ūkyje, kultūroje ir mo
ksle veikėjai; 14 tarybinių 
respublikų atstovai-svečiai; 
buvo čia ir užsienio lietu
vių.

Auditorija p i 1 n a kaip 
akis; prie durų buvo griež
tas i-e i kala v imas parodyti 
kvietimą. Ne šimtai, o tūks
tančiai Lietuvos žmonių bū
tų kažin ką darę, jei tik

sėdį. Ir man rodosi, tūks
tančiai buvo tokių, kurie 
čia turėjo būti. Deja...

Vilnius ligi šiol dar vis ne
turėjo didesnės salės, kurio
je būtų galima tūkstančius 
žmonių sutalpinti. Kaunas 
tokias patalpas turi; turi 
jas—Sporto rūmus—jau ir 
Panevėžys, o ne Vilnius! Ir 
as prašau vilniečių ant ma
nęs nepykti, kad tokią pa
stabą darau—darau geriau
siais norais, ir žinau, kad 
greit ir Vilniuje bus baigti

le, kurioje galės tūkstančiai 
žmonių susirinkti į mitin
gus. Man sake šio posė
džio organizatoriai, kad čia 
dalyvauja apie 1,500 žmo-
niu.

Kalbos, čia, sakytos, beje, 
buvo transliuotos radijo 
bangomis per visą respubli
ka. ;v

Mus vežė generolas V. 
Karvelis, ir jis sakė:

— Nėra smagesnio dalyko 
už vykimą į tokį mitigą, į 
kokį vykstame. Čia gi bus 
rinktiniausi kovotojai
mūsų tautos laisvę, už jos

Ir iš pat pirmo apsidai
rymo pastebėjau, kad V. 
Karvelis neklydo: rinktinę 
publiką sudarė daugelio 
profesijų žmonės, bet turė
ję vieną gyvenime tikslą: 
dirbti ir kovoti, kad lietuvių 
tauta būtų laisva ir laimin
ga.

Pasitaikė man sėdėti es-

žmones jubiliejaus proga.
Protokoliškai čia nerašy

siu, ką kas kalbėjo ar darė 
—■ tai būtų per ilgas daly
kas, ir jis čia jau nelabai ir 
tiktų. Užtenka pasakyti, 
kad prezidiumo centrinę da
lį užėmė tokie veikėjai 
vadovai, kaip A. Sniečkus, 
J. Paleckis, M. Šumauskas,

dain iii rajono K. Požėlos
vardo kolūkio pirmininkas

kas, A. česnavičius, K. Mac
kevičius, J. Maniušis, B. 
Popovas ir kiti.

Mitingą atidaro ir jam 
vadovauja Justas Paleckis, 
Prezidiumo p i r m in in kas, 
prezidentas. Justas atrodo 
dar drūtas, veidas rausvas, 
tik galvą jau dengia balti 
plaukai.

— Tik tie įvykiai ir datos 
tampa istorinėmis,— kalba 
jis,— neužmirštamomis, ku
rios susijusios su ' liaudies 
gyvenimu ir darbais, su re
voliuciniais krašto pertvar
kymais. ..

A. Sniečkus savo kalboje, 
kuri buvo pagrindinė šiame 
mitinge, smulkiau nupiešė, 

. kas buvo tie “revoliuciniai 
krašto pertvarkymai.”

— Prieš ketvirti amžiaus 
Lietuvos darbo žmonės į- 
vykdė vieną žymiausių po
sūkių savo istorijoje, — sa
kė kalbėtojas.— Jie tvirtai 
paėmė į savo rankas valsty
bės vairą ir atkūrė Lietu
voje Tarybų valdžią. Lietu
viu tauta savarankiškai įs
tojo į tarybinių tautų šei
mą. Šiandien, kada praėjo 
25 metai, mes matome, kaip 
įspūdingai pasikeitė gimto-. 
sios Lietuvos veidas Tarybų ' 
valdžios metais... Viskas ne-' 
atpažįstamai pasikeitė Ta
rybų Lietuvoje. Kapitaliz
mas reiškė lietuvių nacijai 
politinę ir moralinę prie
spaudą. Socializmas suža
dino liaudies genijaus jo
gas, sudarė galimybes liau
džiai visapusiškai pasirekš- 
ti...

Pakviečiamas tarti žodi 
svečias iš Maskvos — Su
slovas. Lietuvos . žmonoms 
M. Suslovas nėra nepažįsta
mas. Kadaise, prieš apie 20 
metų, jis Vilniuje gyveno ir 
veikė; sakoma, mokąs tru
putį ir lietuviškai kalbėti. 
Šiuo metu M. Suslovas yra , 
vienas Tarybų Sąjungos va
dovų — TSKP CK sekreto- . 
rius. Tai jaunas, aukšto ' 
ūgio, apie šešių pėdų, liesas, ( 
truputį linktelėjęs malu- į 
naus, bet pablyškusio veido' 

j vyras. Susitikęs jį gatvėje,! 
manytum, gal koks nors {T 
profesorius, ar elektrom----
ninkas-kibernetikas.

Šiltai pasveikinęs lietuvių 
tautą sidabrinio jubiliejaus

Kai įniu vėliavos priėjo
partijos vadovai, a.L xSusfo-
vas prisegė jai Lei lino er
dina.

Kalbų s'.cikininii! čia bil
vo daug, tušo ir m ai) tarti
sveikinimo žodi. \i dingas
tęsėsi aidi r.< turiu valandų.
Jis buvo iškilminga. ■, istori-
nis. Puvo miela m; dyti se-
dint ir kai karmos A mūri-
kos lietuvius, tik g: ula, kad,
grynai per nususi|pratimą,
nedalyvavo tūli, 1aurienis.
mano nuomone, būt inai. rei-
kūjo dalyvauti: jie 
gavę kvietimų.

nebuvo

Publika, buvo atskirta nuo nuoja, ir tie, kurie klauso 
estrados platoku žaliuojan- ir siunčia i 
čiu tarpu-vejele. Publika karštus aplodismentus, su- 
susodinta suoluose, nusi- [daro vientisę melodiją, 
driekusiuose toli, vos akis vieną milžinišką simfoniją, 
gali matyti; tūkstančiai 
žmonių pašaliais stovėjo. 
Viso, man sakė, Vingio par
ke tą vakarą buvo daugiau 
kaip šimtas tūkstančių žmo
nių. Tiek tetilpo! Tūkstan
čiai grįžo atgal — i____
v i etos. :

Vakaras buvo idealus: ne
>er karštas, net vėsokas. Ir ™ ?
vai žmogus metg žvilgsnį į gg]§Sj jr žoles, i
laugtūkstantinę žmonių mi
nią, į marguojančius, rai-1 
buojančius kostiumus, tau I 
džiaugsmo ašara vilgė akis, 
kad musu tautos sostinė to
kio įvykio susilaukė!

Ir tu vėl galvoji: kur aš 
esu? Kas čia darosi? Ir 
pradedi tarytum jausti, kad 
čia dainuoja netik tie, kurie 
stovi estradoje, ne tik diri- 

nebuvo gentg .ir k'ausoyai. Galin- 
gos dainos akordai žmogų 

i taip paveikia, kad jam ro
ja ne tik čia 

esą žmonės, o ir medžiai, ir 
, ir visas mies- 

i tas, visi jo pastatai ir visa 
l gamta—visi unisonu dai
nuoja garbei tautos, paki
lusios naujam gyvenimui!

žmogus dairaisi, klausai 
ir vėl dairaisi. Tavo akys ky-

Meti aki j esti ad ą . gro- ja į vjr§ų—į aukštąją mėly- 
zis, tvarka, o kai atsisuki į nusagstytą žėrinčiomis 
šimtatūkstantinę pub i ą, | žvaigždelėmis, ir- tau rodo- 
k} la klausimas, n is <ui jOg -r aukštybėse, 
visa tai ėmėsi. 1 įaįp paį jaįnuojaj Raip Vin-

čia, nuo platformos, ku- gio parke.
rioje sėdime, sveikina atsi
lankiusius — visą Lietuvą— 
M. šumauskas, M. Suslovas, 

Sniečkus, maršalas Ba- 
amianas, J. Kondratas, 
Venclova ir viena Vil

niaus universiteto studentė.
Užsižiebia šviesos, nes 

saulė jau pasislėpė. Visas 
Vingio parkas skendėja

Bet ką aš čia! Vistiekvis
ko, ką ten pergyvenau, ne
bepajėgsiu popieriuje išdės
tyti. ..

Buvo vaikų, moterų, vyrų 
chorai, buvo masinis mišrus 
choras. Pastarasis savo pro
gramą pradėjo kompozito
riaus B. Dvariono (E. Mie-!

- iželaičio žodžiai) “Dainųl 
žmogaus įsmislytoje svieso- gVenįėS daina”, specialiai 

paruošta momentui. Pats 
ir dirigavo, 

ši daina čia 
nujaučiau J buvo sudainuota — ji nėra 

girdėjęs lengva (muzikiniu atžvil- 
pasitaikė |giu), pilna dramatiškų mo- 

pi'oga gauti vietelę tarp ta- mentų.
rybinio maršalo ir Leokadi
jos Diržinskaitės.

je, pritaikytoje reikalui.
Ales einame sėstis kartu , kompozitorius 

su publika ir klausyti dai-j Pirmą kartą 
navimo, kokio, 
niekad nebūsiu 
.•inkščia u. Man

.1 u tkę, jei tąi y • 1 • kai įlęs Vilnių • 1rnn

jau. . l:
Patariu pačiam skaityto-!yo užbaigta. 

: • i įsivaizduoti daugiau !
p dvidešimt tūkstančių 

__ etinių dainininkų — vyrų 
ir moterų—daugiausai jau
nų, sustojusių estradoje po 
milžinišku dangčiu tarsi po 
kokia pasakiška kepure, ir 
dainuojančių liaudies dai
nas ir klasikines. Parkas 
skendėja medžiuose, aukš-

O jeigu dar pridėsiu lai, 
kad ši didžiulė dainininkų 
masė buvo spalvingai 
aprengta, kad šviesos, kai 
kada iliuminavo ją visokio
mis spalvomis, kad visa tai 
atrodė ne žemiška, tai gal 
ir bus jums šioks toks vaiz-

formos, tai mačiau
žmonių masę, kokios
voje nebuvau niekad anks-

, čia u matęs.
Daugiau kai]) dvidešimt

į tūkstančių dainininkų sūdė- kų. Tu pradedi it jaudintis 
estradoje”. Hr jausti, kad tie, kurie dai-

jau prisistebėti publikai ir 
pajusti tą nepaprastą jos 
jausmą ir dėmesį kiekvie
nam ištartam estradoj sva
resniam žodžiui. Tik daug 
patyrę ir gerai politiškai 
apsišvietę-kultūringi žmo
nės tai gali padaryti.

Prezidiume sėdi ii- trys 
tarybiniai maršalai: I. 
Bagriamianas, A. Jeriomen- 
ka, N. Krylovas. Pirmiau 
nei aktas buvo pradėtas, pa
siryžau susipažinti su L Ba- proga, M. Suslovas paskel- 
gramianu; žinojau, kad jis bė: Tarybų Lietuva apdo-i 
kilęs iš nedidelės armėnų vanojama Lenino ordinu — I 
tautos ii- Il-ojo pasaulinio aukščiausiu 
karo metu puikiai pasižy- ordinu,
mėjo mūšiuose su hitleri- ’ —Atsižvelgiant į didelius 
niais vokiečiais. Pasirodė, lietuvių tautos nuopelnus! 
maršalas gerai nusimano socializmo statyboje ir Ta-1 
apie Lietuvą, ir, kas mane rybų valdžios atkūrimo Lie- ‘ 
stebino, susipažinęs su savo tuvoje 25-ųjų metinių pro- i 
tautiečių, pažangiųjų armė- ga, — sakė kalbėtojas, — 
nų judėjimu JAV. Prašė TSRS Aukščiausiosios Tary-1 
perduoti jiems, jei sutiksiu, | bos Prezidiumas suteikė; 
broliškus sveikinimus. 1 
žadėjau tai padaryti. Mane 
stebino aukšto karininko- 
maršalo domėjimasis “smul
kiais žmonėmis” — tokiais, 
kaip mes.

Žinoma, -vieną, garbin
giausių čia vietų užėmė Ta- 
rybų Sąjungos Komunistų

Pa- ! Lietuvos Tarybų Socialist]-! 
nei Respublikai aukščiausią 
vyriausybinį apdovanoji mą 
—Lenino ordiną.

Paskelbimas uždegė pub
liką entuziazmu. Ir tai buvo 
pats dramatiškiausias šio 
posėdžio momentas.

Kur ordiną dėti? Kam jį

Man rūpėjo, kaip čia pa
sirodys mūsų dainininkų 
saujeliukė — kur ji čia pri
tiks? “Pritiko” gerai: bu
vo susodinti netoli estrados, 
atskirai nuo publikos, kad 
visiems būtų matyti. Visi 
aprėdyti tautiniais kostiu
mais. Pamėgo juos ir foto
grafai! O vadovė Mildred 
Stensler sėdėjo su dirigen
tais kitoje tribunos-dirigen- 
tų pastolio pusėje.

Pagaliau stoja prie masi
nio choro ir mūsiškiai — 
garbingiausioje vietoje, pa
čiame priešakyje. Skamba 
liaudies daina — “Mergužė
le lelijėle”. Diriguoja J. Šid
lauskas. Nutilus dainai, di
rigentas lipa laipteliais že
myn; staiga, lydima kitų 
dirigentų, kopia aukštyn 
mūsų Mildreda!

%5us daugiau)

Lietuvos TSR Rašytoju sąjungoje įvyko susirinkimas, kurio metu R. Mizarai bu
vo įteiktas Lietuvos liaudies rašytojo diplomas.

Mūsų šalyje pagaminama 
maisto produktų žmonėms 
ir gyvuliams daugiau negu 
bet kokioje šalyje pasauly
je. Dėl “perdidelio maisto 
pertekliaus,” federalinės vy
riausybės patvarkymu, 50 
milijonų akrų derlingos dir
bamos žemės dirvonauja. Ir 
už tą nedirbamą žemę val
džia atlygina farmeriams.

Mūsų šalies grūdų trusto 
karaliai turėjo 8 milijonus 
bušelių kviečių perteklių. 
Bet, sako žinovai, jeigu mū
sų šalį ištiktų didelė saus
ra, liūtys arba kitokios 
gamtos bausmės, tuomet tų 
8 įhilijonų bušelių kviečių 
teužtktų tik 8 mėnesiams 
savo šalies žmonių maitini
mui.

Senatorius G. McGovern 
j (S. D. pataria vyriausv- 
bei dalintis maisto pertek
liumi su alakanaisiais, ba
daujančiais, nes kiekviene- 
riais metais pasaulyje mirš
ta 2 milijonai žmonių nuo 
bado. Todėl vyriausybė tu
rėtų sušvelninti savo kont
role ant farmeriu maisto 
produkciios ir teikti pagal
bą alkaniems žmonėms.

knygą “Pancho Vilios Atsi
minimai.” Kas jis per vie
nas? Tai Meksikos revoliu- * 
onierių vadas Francisco 
Villa, narsiai ir sumaniai 
kovojęs prieš Meksikos bur
žuaziją ir JAV imperializ
mą, kuris turėjo apžiojęs 
apie 60% Meksikos ekono
mijos ir baisiai išnaudoda- f 
vo darb i n i n k u s. Skurdo 
prispausti, darbo žmonės z 
neturėjo kitokios išeities, 
kaip tik griebtis ginklo ir 
sukilti prieš savo išnaudo
tojus. Pasirinko sau už va
dą jauną, gabų drąsuolį 
Franką Vilią, kurį ameri
kiečių komercinė spauda 
vadindavo banditu.

Villa vedė partizanišką 
kova. Daugelyje atvejų už
puldinėdavo turčius, api- 
plėšdavo ir šelpdavo var
guolius. Tas sukilimas Mek
sikoje buvo dar mums gerai f 
atmenamais laikais.

1916 metais, kuomet re
voliucionieriai grasino už- t 
imti uostinę .Mexico City, 
tai diktatorius generolas 
Caranza pasikvietė į pae-al- 
bą amerikiečius. Amerikie
čiai nede 1 s d a m i pasiuntė 
generolą Pershingą su visa 
divizija kariuomenės, kuri I ’Mes esame laimingi, tu- v_ 

rėkdami savo pažangiąją'11 žemė Mexico City ir pra- 
spaudą, kuri dažnai atsiker-[ dėjo medžioti sukilėlius. 
ta ,prieš Lietuvos vaduoto-; Tačiau ne vieno sukilėlio* 
jų? ir kitokio tipo veiksniu nesugavo. Ir amerikiečiai* 
šmeižtus. Tačiau man at-j jau bandė apsigyventi Mok- v 
rodo, ar ne per daug dė- 'sikoje kai]) namie. Meksikos - 
mesio kreipiama į visokius vyria u s v b ė s protestų ne
veiksnių plepalus ir duoda- į klausė. Sunku buvo ameri- 
ma tiek daug publicistikos kiečių kariuomenę iškraus- 
tiems, kurių smegeninės jau tytn Tik užsienių diploma-

propagandinius tauš kalus! 
pažangioji spauda turėtų 
dažnai ignoruoti. Tuomet 
suprastų, kad su jais liau
dis nenori skaitytis, nes to 
paties tipo vaduotojai pra
dėjo Lietuvą vaduoti 1926- 
siais metais. Smurtu nuver
tė liaudies išrinktą socialis- 
tų-liaudininkų vyriausybę, 
suareštavo prezidentą Gri
nių, o į jo vietą užtupdė fa
šistą diktatorių A. Smeto
ną, kuris, vos pagrobęs ša
lies vairą, pradėjo šaudyti 
komunistus. Kiek vėliau 
šaudė streikuojančius ūki
ninkus. Uždarė visas kiek 
pažangesnes organizacijas.. 
Neįsileido į Lietuvą iš už
sienio pažangesnės spaudos. 
Baisus teroras siautė visoje 
šalyje. Burnos buvo už
čiauptos visiems kalbėti 
apie demokratinę laisvę.

Bet už kiek metų liaudis, 
nepakęsdama fašistinio te
roro, pasipurtė ir nusikratė 
savo pavergėiu buržuazini 
režimą ir Lietuvos liaudis 
pradėjo tvarkytis, alsuoti 
laisviau.

Bet reakcingi nacionalis-1
tai šėlo, griežė dantimis iš ner savaitę. Geriau naudo- 
pykčio, praradę šalies vai- ti minkšta vandeni — vi- 
rą. Pagaliau pasikvietė sa-1 rintp> 0 pnda lietaus ar-

Plauki] priežiūrra -
Plaukams ir jų elastin

gumui didelę reikšmę turi 
riebalinių liaukų veikla. Kai 
nepakankamai išsiskiria f 
riebalų, oda ir plaukai pasi
daro sausi, atsiranda vadi
namoji sausoji s e b o r ė j a 
(lot. sebum — riebalai ir 
graikiškai — reo-teku). O- »

randa smulkiv pleiskanų. 
Jeigu plaukai per daug 
riebalojasi, vadinasi, serga
ma riebiąja seborėja. Oda 
niežti, pasidengia lipniais 
žvyneliais, kurie ant plau-

Abu tie susirgimai yra 
lėtinio pobūdžio, trunka il
gai ir juos g y d y t i reikia 
kontroliuojant gydytojui.

Kai]) prižiūrėti plaukus, 
norint apsaugoti juos nuo 
susirgimo?

Jeigu plaukai ir oda nor
malaus riebumo, pakanka 
galvą plauti su muilu kartą

vo bičiulį Hitlerį sau į tal
ką ir vėl “išvadavo” Lietu
vą, išskersdami šimtus tūks
tančių nekaltų žmonių. Ne
ilgai fašistams teko džiaug
tis “išvaduota” Lietuva su 
Hitlerio pagalba.

Paplukdę savo Tėvynę 
kraujuose ir sunaikinę jos 
miestus ir kaimus, išbėgioję 
po viso pasaulio kraštus, vėl 
nerimsta, vėl “vaduoja” Lie
tuvą. Ir jų “vadavimui” nė
ra krašto, nei galo. Tokia 
jų kvaila prigimtis prie to 
traukia. Vis nori kitus vai

ba sniego.* Kietame vande
nyje daug ka’kinių medžia
gų, kurios erzina odą. gadi
na plaukus. Tačiau tokį 
vandeni galima suminkštin
ti, į d u litrus v a n d e n s 
nudėjus vieną arbatinį 
^ankšteli geriamosios sodos 
arba amoniako.

DIDELI PELNAI
New Yorkas. —JAV plie

no gaminimo kompanijos 
skelbia, kad 1965 metais tu
rėjo labai didelių pelnų.

Stambiųjų kompanijų se
rai pakilo arti $5. United 
States Steel Corp, pelnai 
padaugėjo beveik 17 pro
centų lyginant su 1964 luo



Antrad., vasario (Feb.) 1, 1966 5 psi.

Stebuklingoji žąsis ir klebonas
Šalia vieškelio stovėjo su- 

* linkusi pirkelė. Po kiemą 
vaikščiojo balta ožkelė kum
pais ragais. Tai visas mer
gelės Baibšytės turtas. Ji 
kaimynams linus bei vilnas 
verpė ir iš to gyveno.

Vieną rytą, pasimeldusi i 
bažnyčioje, ji sugrįžo namo.

akis: netiki tuo, ką into.

kažkoks stebuklas. Paėmęs 
kėdę, pastatė prie Baibšy
tės:

— Atsilsėk, truputį pail
sėk, — paprašė. — Paskui 
papasakosi viską aiškiai, ką 
matei.

Baibšytė sėdėdama pagal
vojo: “Reikės truputį pridė
ti’’. Atsikvėpusi lėtai pra
kalbo :
—Meldžiausi, klebonėli, ant< J I iv V y veli I\<>V '

žolę snapu knebinėdamas. i suoliuko... Ir staiga rožan-

Po pusvalandžio, krepšy
je nešdama žąsį, ji vėl įžen
gė į kleboniją. Klebonas ap
žiūrėjo paukštį

— Bet šviesos apskritimo 
nematau ant galvos.

— Buvo, klebonėli, buvo, 
— tvirtino Baibšytė. — Gal 
vėjas nupūtė benešant...

Klebono šeimininkė, pa
mačiusi kambaryje krepšį 
su žąsim, priėjo arčiau pa
žiūrėti. Klebonas jai palie
pė:

— Išnešk, tik neleisk prie

Miškas ir žmogaus 
amžius

Į čius dingo iš rankų. Kaž- 
; kaip pažvelgiau į žąsį, kuri 
. stovėjo netoli, ii* persigan- 
! dau. Mano rožančius kabo- 
‘ jo jai ant kaklo, o ant gal- 
i vos pasirodė šviesus skritu-

— Viešpatie mieliausias, 
dovaną man atsiuntei,— ir 
ji susigavo žąsiuką.

Po pusvalandžio jau visi 
kaimynai žinojo, kad dievas ; liukas,
atsiuntę’s Baibšytei žąsiuką.I Klebonas jau buvo įsivaiz- 
Kai kas kalbėjo, kad žąsių-. davęs, kad paskelbs iš sa
kas iškrito kaimiečiams, va- • kyklos stebuklą. Žmonės iš- 
žiuojantiems į turgų, iš ra- s girdę plaukte plauks. Aukų I 
tų. dėžutėse netilps’ pinigai. Bet

* Atėjo ruduo. Baibšytės žą-, dabar, išgirdęs tokį nereikš- 
-------  panoro: 
nusispiauti. Pagalvojo: “Iš1 
tokio stebuklo nieko nepe- I

Šeimininkė išplėtė akis:
— Žąsis stebuklinga? Pir

mą sykį girdžiu tokią nau
jieną.

— Nešk, kad sakau,— su
siraukė klebonas.

— Mano rožančius,— su- 
■ šuko Baibšytė,—tebėra ant 
į kaklo!

Klebonas nuėmė rožančių 
ir atidavė Baibšytei. Ji pa
dėkojo klebonui, pabučiavo 
ranką, užsimovė rožančių 
ant rankovės ir išėjo namo.

Ir taip stebuklingoji žąsis
siukas išaugo į didelę baltą 
žąsį. Sukinėdama visiškai r 
išdulkėjusia, plonutę pagal- t. . i V1 'iii a/-- 3
ve, Baibšytė mąstė: “Plunk-■ sl,u- Geda butlJ »' skelbt.. I iko pas kleboną. Atėjo ka-

: Visi juoksis, paskutinę da-1 ledos. K!?1?™:?, prakaitą 
vatką išbaidysiu iš "bažny- šluostydamas, gardžiai vai-

1 CIOS.
; — Kur
; žąsis?

— Namie, klebonėli!
— Ar daug žąsų turi?
— Vieną, kurią šį pavasa- pusi stebuklinga^ turėčiau 

rį pats dievas atsiuntė...

sneles sukimšiu, lig amžiaus 
galo turėsiu kur minkščiau 
galvą padėti.’’ Viename tro
bos kampe ji padarė vietą 
žąsiai dar iki kalėdų pape
nėti, iš kaimynės išmeldė 
medini kibiriuka mėselei sū- € V

Visi juoksis, paskutinę da-I ledos. Klebonas, prakaitą

i gė stebuklingosios žąsies 
ta stebuklingoji, kepsnį. O Baibšytė, išsivi-

I rusi bulvinės; pražilino ją 
i ožkos pieneliu ir srėbdama 
I guodėsi: “Nebūtų žąsis ta-

I Vieną rytą, parėjusi iš 
bažnyčios, Baibšytė prikasė 
puskibirį bulvių, išnešusi

x pas šulinį, nuplovė. Kibiriu- 
ką ji pakišo po suolu, kuris; 
stovėjo kieme prie trobos. !
Pati, atsisėdusi ant šuoliu-j kambarį, i 
ko, nusimovė nuo rankovės j už nugaros, 
rožančių ir norėjo pasimels
ti. Bet, pažvelgusi į vieške-1 kalbo jis. — Aš ją pasiųsiu 
lį, sušuko: i vyskupui, tegul ištiria. Jis

— Viešpatie, 
suvažinės...

# Vieškeliu iš miesto gany
klų ėjo atitrūkusi ožka. Iš 
paskos greitai dardėjo dvi
kinkis vežimas. Baibšytė

I metė rožančių ant suoliuko 
ir nubėgo ožkos gelbėti. Ro
žančiaus kryželis netikėtai 
įstrigo į suolo plyšelį. Ro
žančius lyg kilpa nutįso 
prieš kibiriuka.

Žąsis, kuri tik ir taikėsi 
pačiupti kokią bulvę, nieko 
nelaukdama, puolė prie ki- 
biriuko. Įkišusi galvą pero 
rožančiaus kilpą, gardžiai 
gnaibė bulves. Kai pirmoji 
sulindo į gūžį, ji pakėlė gal
vą, ar negręsia bausmė. 
Kryželis išsilaisvino, ir ro

an t 
šei-

gardų kąsnelį. Bet dievas
— stebėjosi kle-1 davė, dievas ir paėmė.

bonas. — Dievas atsiuntė? I
i

Baibšytė papasakojo atsi-! 
tikimą su žąsiuku.

Klebonas vaikščiojo po 
rankas susidėjęs

—Žąsį reikės atnešti,-^pra

K. Jankauskas

BAISIAI BOMBARDAVO
Saigonas. — Jungtinių 

Valstijų raitelių divizija, 
kuri turi šimtus tankų, 
sunkvežimiu ir 434 malūu- c

Tarybų Sąjunga garsėja 
ilgaamžiais žmonėmis. Šim
tamečių ir vyresnių žmonių 
pas mus beveik 22 tūkstan
čiai. Tačiau, ką reikia da
ryti, kad jų būtų dar dau
giau, kaip kovoti su anksty
va senatve?

Pastaraisiais metais įvy
ko net trys didelės geronto- 
logų ir geriatrų konferen
cijos, kurių dienotvarkėje 
buvo tas pats klausimas — 
mūsų šalies miškų masyvai. 
Pasirodo, kad miškas ir il
gas žmogaus amžius, šios, 
atrodytų, tolimos kategori
jos, yra tampriai susiję. 
Profesoriaus Nešt erovo 
nuomone, žmogaus senėji
mas didele dalimi priklauso 
nuo deguonies trūkumo or

ganizme. Tuo tarpu dėl ne
nepakankamo miškų masy
vų atnaujinimo pastaruoju 
laiku ore sumažėjo aktyvių 
deguonies formų ir veiks
mingų izotopų kiekis. Taigi 
prie dabar naudojamų ko
vos su senatve būdų — 
kvėpavimo gimnastikos, fi
zinės kultūros ir kai kurių 
medicininių procedūrų — 
gydytojai prideda dar vieną 
būtiną faktorių — mišką. 
Moksliniu k ų apskaičiavi
mais, kikvienam darbo 
žmogui užmiestyje turi 
augti 100—150 metrų miško 
ir 10—15 mastu žaliu sodi
nių mieste.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI
Europos seisminė komisi

ja Čekoslovakijos atstovui 
inžinieriui Karlikui 1959 m.

I pavedė paruošti Žemės dre-
mano ožką Sei‘iau tokius dalykus išma- ■ sparnius, puolė liaudiečius ; be j imu, įvykusių Europoje

no. ! Jadrango upės slėnyje. Virš | nuo 1901 m. iki 1955 m„ ka-
I Baibšytė pasuko durų link. I 300 malūnsparnių ir kito- talogą. Čekoslovakijos Geo-

— Tuojau, klebonėli, atne- i kių karo lėktuvų bombar- 
šiu... ' davo gyvenvietes.

PHILADELPHIA. PA. & VICINITY
M

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

suva- 
vasa-

labai

So. Boston, Mass.
Apie parengimą

LLD 2 kp. ruošė paren
gimą, nuo kurio pelnas tu- 
r ė j o būti pasveikinimui 
“Laisvės” dalininkų 
žiavimo, įvykstančio 
rio 6 dieną.

Sausio 23 d. buvo
blogas oras, į parengimą 
atėjo tik keletas labiausiai 
pasiryžusių draugų. Bet dė
ka pažangiečių nusistaty
mui remti “Laisvę?, auko- 
(mis sukelta $125. (Auko
jusių vardai telpa “Lais
vės” sveikinimų skyriuje). 

, Taipgi dėkui Mary Kviet- 
l kas, kuri išvažiuodama į 
j Floridą paliko pinigų ap- 
■ mokėti parengimo išlaidas.

..S. Rainard

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas
Sekmadienį, vasario 6 d., 

Draugijų svetainėje, 4091 
Porter St., įvyks LDS 2 1 
kuopos labai svarbus susi
rinkimas. Pradžia 11 vai. 
Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų. Yra atėję 
iš centro nominacijos Man
kos. Turėsime, nominuoti 
kandidatus, kurie geriau
siai tinka tvarkyti organi
zacijos reikalus. Yra ir ki
tų reikalų.

N. Astrauskiene,
Kp. Sekretore

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Jono Kundrišiūno ir jo šei- 

Paskutinj laišką nuo jo gavau 
gyveno po adresu: John 
253 Morningside Avenue,

HOUSEKEEPER 
Experienced and reliable. Must be 
fond of children. Pleasant personality 
and good appearance. Knowledge of 
cooking. 5 days week. Stay 2 nights 

week. Good salary. ME. 5-0545.
(812)

AUTOMOBILE 
NEW CAR POLISHER

A good job for an expd. man. Good 
pay and a good future with repu
table new car dealer. Contact Mr. 

Burnham, at Pitcairn Olds.
Rt. 1, Langhorne. OR. 7-0530.

(8-12)

HOUSEKEEPER 
Housework. General. Child care. 

Sleep in or sit two nights.
Reierences, Call before 10 AM. 

MI. 9-0495.
(8-10)

CUSTODIAN WORK. Mature Indui, 
with good character ref. to fill pos. 
as custodian and driver for Day 
Nursery. For details contact Mr. J. 
Davis. * PENN WORKING HOME 

FOR THE BLIND. 36th St. & 
Lancaster Ave., EU. 6-2333.

(8-12)

DEMONSTRATORS Wanted * for 
Party Plan. Earn top commissions 
showing Princess House crystal and 
copper decorator items. Earnings 
unlimited. No investment. Fabulous 
hostess program. No collecting or 
delivering. Call 372-5365, or write 
to Mrs. Mildred B. Wesley, 1123 
No. 5th St., Reading, Pa. (8-12)

* TRAINEE
Fabricating laboratory glassware. 

Full time.
Energetic and reliable. 
Willing to learn trade. 
Oreland area. 885-0145.

(6-11)

HOUEKEEPER
Full time, sleep in if possible.

2 children.
Off Sunday and Monday. 

Phone HI. 9-3187.
(8-9)

BAKERS. High caliber type 
preferred. Ex. in production shop 
or willing to train ambitious men.
Must have references. Apply

MORABITO BAKING CO.
Norristown, Pa. BR. 5-5419.

(8-11)
WEAVERS

Experienced or learners on haircloth. 
2nd shift.

Pleasant working conditions.
Apply—

Hunter Mills, 1424 N. Howard St.,
3rd wl„ 7 AM to 3:30 PM. (8-14)

W0MAN
for housekeeping and
in exchange for good 
salary. References

Call—
CA. 4-2223 after 6.

(8-9)

child care 
home and 
required.

MECHANIC. Sewing machine fixer 
for old est. firm nr. Phila. Exjxl. on 

i Trico underwear or sport wear. 
• Wonderful oppty. for man wishing 
to grow. State exp. and Sal. to start.
Write or call 609 - HO. 1-0800, 

i Century Mills, Riverside, N. J.
(8-10)

MALE polishing and grinding.
Experience preferred. But will train, j 

Full time.
Work Phone CU. 8-6080.

(8-12)

PAPER BOX
Quad setters and feeders.

Experienced.
Day or night shift.

MR. ALESSI.
CU. 9-4104.

(8-10)

WORCESTER, MASS.
Mirus

Petrui Sadauskui
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje likusiems

, jo giminėms, broldukrai Marijai brolsūniams
Juozui ir William’ui, jo artimai Ausie jų šeimai,

visiems artimiesiems ir draugams.
J. B. Jakaičiai J. U. Jeskevičiai
F. M. Petkūnai J. O. Špakauskai
D. 0. Margiai K. M. Valentukevičiai
D. B. Žemeikiaį J. J. Demikiai
A. E. Pilkauskai J. Narkaitis
J. M. Petkūnai P. šiušąs
F. P. Petrauskai P. Baciavičia
J. D. Lukai M. Žalimienė
A. M. Sukackai M. Yucienė
J. K. Sabaliauskai O. Dudonienė
J. H. Raulušaičiai A. Vasilienė
R. L Januliai B. Bernotienė
G. H. Smithai V. Tamošiūnai
J. E. Pocai U. Dudienė
E. Jusienė H. Žilinskienė

fizikos instituto darbuoto
jas apskaičiavo, kad per 55 
metus Europoje buvo 5573 
Žemės drebėjimai.

mos.
1953 m., 
Kluchen,

; Cliffside Park, N. J.
I Taipgi ieškau Čemerio Mato. Pas
kutinis laiškas gautas 1960 m. Ad
resas buvo: Matas Chemeris, 5701 
So. Carpenter St., Chicago 21, Ill. 
Būsiu dėkingas. Mano adresas: 

Pateckas Antanas (Kosto) 
Anykščiai 
Žvejų gatvė 15, 
Lithuania, USSR

HOUSEWORK
Cooking and care for school age 

children.
For working Mother.

Sleep in or out.
$45. 5 day week. Call before 10 

or after 6. LA. 5-4326.
(8-10)

TRAINEES. Gayley Wycombe Corp., 
j Wycombe, Pa. Southeast of Doyles
town, desires employees, male over 
18, no experience required, to work 
in Textile Mill producing elastic fab
ric. Good chance for advancement. 

Please call 598-3132.
(6-9)

WOMAN Full time—Tues, and 
Thurs. off. Live in on week ends. 
Care of children (5, 3, twins 1 yr.).

Gen. housework. References. 
(Downtown area) .363-7672

KNITTERS ’
WORKERS

Starting $1.65 per hour.
Increase rate after 30 days.

Vacation, good conditions. Apply:
HOWARD REFRIGERATOR CO.
Grand Ave. & Blue Grass Rd.

Philadelphia, Pa.
(8-10)

Gavau nuo brolio laišką rugpiū- 
\'oh- 1 eio mėnesi, su kuriuo niekad nesu-ACV\ YoikdS. Miestą. . prašinėjau. Parašiau du laiškus jo 

susitarė SU šešiomis pi’iva-į nurodytu adresu, bet laiškų nuo jo 
tinėmis autobusų kompani
jomis, kad dar per dvejus AHshouskas, Long Meadow, Middle- 
mptllS ios KipkpL VMŽiiiotPS I bury, Conn. 1 Mano adresas. .------IULL118 JOb HCKPlb VdZLUOCPb , ai;Sq„oI,qc Kanclli^. r, i nd r i 
fėro virš 15 centu

negaunu. Prašau apie ji žinančius 
man pranešti. Jo adresas: James

: Juozas 
Ališauskas, Kapsukas, Giedrio g. 41, 
Lithuania, USSR-

WAITRESSESS
Township Line Diner, 

experienced only.
2 shifts, full time and part time.

SU. 9-2933

ROOFING & SIDING MEN needed. 
| Only exp. men need apply. All 
i equipment furnished. Steady work, 

(8-12) ; top salary paid and fringe benefits 
------ i and new bonus incentive. Apply 

TILO CO., INC, 180 Lincoln 
i Highway, Malvern, Pa. Ask for 
Į Supt. Mr. L. Mangold or Mgr. Mr. 

1 R. M. Bernstein. (8-9)

Fui!
(8-9) Also

#

9

i

Visada Naudinga Turėti 
Daugiau Apdraudos

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą? Pagalvokite apie tai.

Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašydami į | 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminą- 

cijos, tik išpildant narystės aplikaciją.

WOMAN, needed for industrial į 
cafeteria operation. No experience1 
necessary. Must have car. 
pay and working conditions. 
CY. 5-2162 for appointment.

AUTO BODY MAN 
experienced on heavy wrecks, 
auto painter, fully experienced.
Call George

Lynn Auto

Faulkner,
Body. TU. 4-9088 

(8-9)
Good
Call

(8-10)

Tailors and learners, 
men's vests. Good

STARTING 2nd SHIFT. 4:30 PM 
to 12:30 AM. Good pay and work
ing conditions. Will train for all 
manufacturing operations on wood 
veneer and plastic larrtinate. Apply 
at Wilcox-Woolford Corp., Pikeland 
Ave., Spring City. (8-9)

OPERATORS.
Single needle, 
paying, steady jobs available. Modern 
plant—top earnings and all union 
benefits. Apply all week.

BERSHAN CLOTHES
8 DeKalb Si., Norristown, Pa.

(9-11)

AUTO MECHANIC
Must be experienced and capable 
of State Inspection Eng. Tune-up. 

Front end alignment.
References.
CU. 9-4330

Part time 4-8 Monday-Friday. ♦
No Saturday or Sunday. Experienced
only. Apply 2100 Spring, 1 block-

South of Parkwax' on 21st St.
No phone calls accepted.

(9-11)

žančius užkrito žąsiai 
kaklo. Pamačiusi, kad 
mininkė su ožka jau prie 
vartų, žąsis stvėrė bulvę į 

^snapą ir, iškėlusi galvą su 
rožančium ant kaklo, nu
krypavo už trobos galo.

• Baibšytė, įvedusi ožkelę į 
daržinę, greitai pasigedo ro- 

• žančiaus.
— Viešpatie, kaip dabar 

tave garbinsiu. Toks rožan
čius! Poteriai mediniai, di-į 

i deli kaip ąžuolo gilės. Visiš
kai kita malda su tokiu ro- 

^žančium.
Kol Baibšytė dejavo, sė

dėdama ant suoliuko, žąsis, i 
rsulesusi bulvę, prisiminė ki-;
biriuką ir vėl atkrypavo. 
Baibšytė pažvelgė į žąsį:

—Dieve švenčiausias!Ste-Į 
buklas! — persižegnojo ji. į 
Po to pašoko ir nudūmė ’ 
vieškeliu pas kleboną.

A ' —Klebonėli, dievo ženk- 
1 las, — nuilsusi prakalbo

Baibšytė. —Mano rožančių-, 
g J čius...— ir sulinkusi prade-1 
I jo kosėti.

Klebonas nieko nesupra-1 
- to. Jis tik žinojo, kad įvyko '

MAHANOY CITY, PA.

Mirus

Stasiui Kuržinskui
Mūsų gili užuojauta žmonai Konstancijai, sūnui, 

dukrai ir anūkams. Taipgi giminėms 
ir likusiems Stasio draugams.

Ag. ir K. Naravai
E. ir K. Motuzai
T. ir K. Zambusevičiai
O. ir F. Ziobai
M. ir F. Bush
E. ir J. Ratinis
J. Mikalauskas
J. Stašaitis

F. Urbonienė ' 
V. Maurukas 
F. Čižauskas 
F. Pikūnienė 
L. Stankevičienė 
J. Pacauskas 
A. Romikaitienė

a
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Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus. 
Galima įrašyti vaikus į LDS vaikų skyrių nuo* 

gimimo dienos iki 15 metų amžiaus.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 metų 
“endowment” apdraudos arba ant paprastos apdraudos 

iki $2,000 sumos.

. Jeigu jūs' turite kokią nors apdraudą, tai vistiek galite 
įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar $1,000 
sumoje. Jums bus naudinga turėti daugiau apdraudos.

Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus 
gali įsirašyti į LDS pašalpos skyrių.

\
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 

mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:
savo

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102hd Street

OZONE PARK, N.Y., 11417

(8-9) Help Wanted—Female

Experienced Power Brake Operator.
Makes his own setups. 

Experienced Power Shear Operator.
Will also train. Benefits.

RICHBORO MFG. CO.
2nd St., Pike Richboro, Pa.
EL. 5-2910 (9-11)

HOUSEKEEPER
Live in small pleasant home.
No children. Light housework.

Plain cooking. Salary.
Frankford Vicinity.

PI. 4-1642.
(8-10)

ELECTRICIAN
Fir local Contractor.

Must be fully experienced 
in all types of work.

Paid holidays.
Call—MI. 9-4052,

(9-12)

MATURE WOMAN over 45. 
Housekeeping, 

sleep in 
Call MRS.

WI. 7-2074 or OR. 6-1477.
(8-9)

5 days week, 
or out.
LINTNER

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sako, kad 
per busimuosius seseris me
tus reikalinga būtų paskir
ti $2,300,000,000 miestų ge
rinimui, naikinimui netin- 
komų gyvenimo namų ir 
statymui geresnių..-

HOUSEKEEPER. Live or sleep in. 
General duties, incl. laundry. Pri
vate room and bath in new doctor’s 
home. 4 children. Thurs & Sun. 
off. Good salary. Excellent refer
ences required. Close to Phila. 
Call 1-609-235-4202. (103-110)

Jei Tamsta ‘ negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

»
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Mano nuomone SVEIKINIMAI Staiga mirė Mike Quill
“Tėvynės Balso 

Nuopelnai
Praeitais metais teko per-: 

skaityt gana daug “T. B.” 
straipsnių;

“LAISVĖS B-VĖS SUVAŽIAVIMUI| abiejų pusių, norėjo daugu- 
! mą apdovanoti šiuo bei tuo.

Kai grįžo žmona iš Lie- 
ivos, taip pat ne tuš-i 

š jų man la-!čiomis, — su dovanomis-su- i 
venyrais, bet didžiuma tik' dalininkai! Mes, serantoniečiai, siunčiame daug širdin- 
jau ne nuo giminių, o tik! gų linkėjimų, proga jūsų suvažiavimo, išspręsti būtinus 
šiaip pažįstamų ir nepažįs-! reikalus išlaikymui mūsų mylimo laikraščio “Laisvės” ir 
tanių, vilniečių ir klaipėdie- taip jau atžymėjimui 55 metų sėkmingo jubiliejaus. Lai 
čių, tai gintarinių bei kris- mūsų mylimoji “Laisvė” dar ilgai, ilgai gyvuoja ir ne- 
talinių grožybių. ša šviesos žibintą ir šviečia kelią liaudžiai, kaip švietė

Ir iš brolio greit gavau per visą josios nužygiuotą gyvenimo kelią. Ir, štai, taja 
laišką su tokiu “į 
“Dabar, broleli, aš gyvenu 
karališkai; beveik auksiniai j 
laikrodžiai, švelnūs balti- i « . Iniai, gražūs dirželiai, nailo-; 
no kojinės — na, kas geriau ! 
gali gyventi ir būti paten-; 
kintas? Ko man daugiau į 
reik? — Anot dainiaus žo-1 
džių: “Tas mano palvys, tai'

SCRANTON, PA.
Širdingai sveikiname jus, mieli draugai, “Laisvės”

num. 66-tame. (i. Kretavi- 
čiaus citatos iš laišku, dau
giausiai iš Lietuvos, susira
šinėjančių giminių su Jonu

Pagal ištraukas laiškų iŠ 
Lietuvos giminių Jonui, tai 
jie nuolat skundėsi neturtu 
ir vis prašė Jono paramos 
parėdais ir net auksiniais 
laikrodžiais. Jonui, aišku, 
atsibodo tokius prašymus 
skaityti, tad jis parašęs kam 
tai Lietuvon, kad patikrin
tų jo giminių “biednumą.”

patosu ”— proga siunčiame nors ir nedidelę auką $20. Aukoja: 
~ • $5.00

5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00

I. Vienužis
J. Liepa ........
B. Tuškevičius
P. Indrulienė

riu užmirš
4.

Kai aš

Sveikina
d Streikas tesėsi anie dvv • ivueioji Lilija! Sveikinu 
Ukn r linu Y iš Buenos Aires. Išvaziuo-

Ką cnenų. _ Yorko galvo-
Teismas išdavė drausmę L. . , ._ .

prieš streiką, bet Mike Quill, i įau ^aiP as ^a eslU 
gavęs tą drausmę, viešai su-. Aigentinos. kaistąją vasa 
draskė, o teisėjui pasakė, ,i a’ bet pasu odo, ka si va-^ 
kad “jis kristų negyvas sa-. jlara Ja^al včsi- Oias icea->^ 
vo juodame ploščiuje.” Quill! ^sjjas\ . . . .
ir kiti aštuoni unijos nariai. širdingi linkėjimai visam- 
buvo suareštuoti, ir M. į Laisvės’ personalui ir ai- . 
Quill tuojau pavojingai su-' Riečiams.
sirgo; buvo nugabentas į li-l Vakar, šeštadienį (sausio

Niujorko Transport Work 
Union prezidentas Mike 
Quill staiga mirė praėjusį 
penktadienį, sausio 28 d.

Tai buvo vėlokai popiety
je, kai jis, pasijutęs pavar
gęs prigulė lovoje savo bu
te, Manhattane. Atsigulęs, 
nebeatsikėlė.

| Mike Quill buvo 60 metų 
amžiaus, airių kilmės. Iš 
Airijos jis atvyko 1926 m. 
ir čia pradėjo dalyvauti 
darbininkų judėjime. Kai 

! 1934 metais buvo suorgani- 
! suorganizuota važiuotos dar- 
ibininkų unija (TWU), jis ir 
i buvo išrinktas jos prezi- 
: dentas. Unija šiuo metu tu- 
I ri apie 35,000 narių.

Mike Quill buvo talentin- 
kalbėtojas ir organiza

torius. Labiausiai j’s “pa
garsėjo,” kuomet i««aid<e 
Niujorko miesto važiuotės 
darbininkus ii’ tarnautojus j 
streiką. Tai buvo sausio 1

i sirgo; uuvo nugauenias į n- ’ . v-------- ,
goninę. Bet jis ir kiti vade- -- fĮ-)» viešėjau pas M. PaX

lionienę (Jono Gasiūno se- 
šuo—L.K.). Buvo sukviesti 
senieji pažįstami ir “Va
gos” redaktorius. Iki pasi- 
mat y m o Woodhavene!—

Helen Feiferienė

vai paliko kitus žmones, ku
rie galėtų tartis dėl streiko 
baigimo. Na, tai streikas ii’ 
buvo baigtas susitarimu; 
darbininkai 1 a im ė j o algų 
pakėlimą ir geresnes darbo 
sąlygas. Tuomet Quill ir ki
ti unijos vadovai buvo iš-' 
leisti iš nelaisvės.

Tenka pasakyti, kad šį I 
unija turi gerai išsilavinu-1 
šių veikėjų, kurie gali eiti 
bet kokias vadovu pareigas.

Ns

SO. BOSTON, MASS.
Proga LLD 2 kuopos parengimo, kuris įvyko sausio 

Tik refile- Į 23 d., “Laisvės” B-vės suvažiavimui gavome aukų $125
i Sveikina su dovanomis sekami:

Nuo parengimo ....
LLD 2 kuopa ....... 
Dr. John Repshis .. 
K. Kazlauskienė .. . 
Mary Kvetkas .... 
Bostonietė .............
B. Chuberkienė ... 
G. ii’ V. Kvetkai ... 
Julia Družienė 
F. Kvetkas ...........

Po $1: J. Valančiauskas ir “Laisvės” rėmėja. Drau- 
' giškai, S. Rainard.

gą atliko ir Joriui Kaspariū- 
nui aprašė jo giminių stovį: 
kad giminės jo puikiai gy-' kad mus “amerikonus” pa-1 
vena, dar tik pirko grįčią vadino “palviais- arkliais’” 
už 15.000 rublių, o prie Sme- tuomet iš brolio gavau vėl! 
tonos ii’ su vyru gvvenda- laišką su pasiteisinimu: 
ma negalėjo nusipirkt. Ra- “...Visi mes norime jus 
šančjos Jonui laiškus gimi-1 išnaudoti, jūsų sąskaita ge- • 

rai gyventi, ko mažiau dir- i 
bant; aš net galvoju-svajo-! 
iu pas jus, pasisvečiuoti... ! 
Taigi visokių yra, visokių ir i 
reikia. Šimet. tiesa, aš tu-j ' 
įėjau keletą didelių džiaugs- 
mu. Gegužės mėn. pirma' c ... UT . .... ..
karta skridau lėktuvu - iš, . .Syd™u Laisves suvažiavimą tr hnkiu ant toliau 

i Pfdano-n Ten nni- rlntl <l^™ninku reikalus kaip gynete iki šiolei. Siunčiu 
kPn nnikpi •'.> T«d imi nnfJ lums fl°van^ $5. Draugiškai, Natalija Astrauskienė, 
rus neilsia imas Palangoje. 
O prie Smetonos nebuvo ga- 

Turėjome daug li
tu --t Palangoje su jais ne
būvi) net '.vajonės. O dabar 
«n 50 r b. nuvvkau ir dar 
šio to parsivežiau (pvz., liet
palti).

Kitas džiaugsmas buvo 
lienos mėn,. — apsilankymas. 
Vilniuje po. “Dainų Šven-1 
te” ir pasimatymas su Ju-! 
lia ir kitais amerikonais,’ 
kalbėjau ir su R. Mizara. 
Beje, Rojus kalbėjo, kad ju
du gerai draugaujate ir len
kiškai pašnekate... Trečią 
džiaugsmą turėjau rugsėjo 
mėn.. kai tris dienas viešė
jau Vilūnuose-Šventinykuo- 
se ir svarbiausia, tėviškėj 
Kruonyje. Kai išlipau Kruo- 
nv, apsalo širdis... Praei- 

prisiminimai. 
? ! ”

...Visi mes norime jus

naitės ne visai “paprastos”: 
viena baigusi vidurinę mo
kyklą ir antroii jau moky
to ia. Bet jos rašė už neva 
bernvpinq namiškius, kad 
pasinandoius dėdės duosnu- 
mu nežinant vyresniesiems.

Man naciam teko persitik
rini tokia nat “istorija” 1959 
m., kai lankiausi Lietuvoj ir 
svečiavausi pas vienus drau
gus. Jų šeimyna iš penkių, 
ir trvs turi valdžios tarny-, limvbės. 
has. Bet jų dukros vls-tiek 
klausia manes, kodėl jei teta 
heme; nerašo ir nieko neat
siunčia.

O ta jų tetų gyveno per 
daug metų iš miesto pašal
pos. dargi paralyžiuota. Pa
sakiau jiems: geriau tiktu, 
kad iūs tetai pasiustumėt 
pagalbos, nes teta važinėja 
ant dvieiu ratuku (ligoni
nės), o iūs važinėjate nuo
sava “Pobieda,” kad ir ne 
nauja, bet vis tik keturiais 
ratais, ir visi esate sveiki. 
Vėliau na rodė ir drabužių 
šėna. pilna prikimštą mote
rišku parėdų.

O praeitą vasarą, kai žmo
na važiavo Lietuvon. Dainų 
Šventėn, vežėsi nemažą ba-, ties linksmi 
gažą. už viršsvori primokė-; Ar ne Brol?!.. 
jo. Mat, giminių daug, iš1

. ■ $44.00 

.. 25.00 

.. 10.00 

.. 10.00 

.. 10.00 

.. 10.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 2.00 
... 2.00

ST. PETERSBURG. FLA.
Sveikinu “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavimą. 

Lai gyvuoja mūsų mylimas laikraštis “Laisvė” Išvykda
ma išBaltimnres i Florida, ta proga, siunčiu suvažiavi
mui auką $15. Draugiškai, Veronika Lopatta.

(Bus daugiau)

^Pavojingas įstatymas, kuriuo
reakcininkai naudojasi

Praėjusią savaitę New 
Yorko mieste baigėsi įdomi 
byla. Jos pasėkomis verta 
susirūpinti. Ji siejasi su se
nu įstatymu, kuriam New 
Yorko valstijos įstatymų 
knygoje neturėtų būti vie
tos. Jis vadinamas “krimi
nalinio anarchizmo” įstaty
mu. Jis buvo išleistas 1901 i

skirdamas Eptonui bausmę, 
gyrėsi jo pasigailėjęs, nes, 
pagal įstatymą, galėjęs jis 
jį nubausti net dvylikos me-1 
tų įkalinimu.

Čia nesvarbu gilintis į i 
Eptono įsitikinimus bei jo 
propaguojamas filosofijas. 
Jis yra vienas iš tų, kurie

Grįžo į Lietuvą 
A. Treinavičius

Prieš arti metus laiko į 
I Niujorką buvo atvykęs iš 
Vilniaus Andrius Treinavi
čius ir čia apsigyveno pas 
Paprockus—Birutė Paproc- 
kienė yra jo dukra. Bet ne
patiko jam Amerika, ir 
“prieš kalėdas” 
čius sugrįžo, 
Brooklyno “Vienybė,” atgal 
į Lietuvą.

Beje, “Vienybė” primena 
ir tai. kad “Treinavičius 
yra anksčiau gyvenęs Ame
rikoje ir buvo aktyvus SLA į 
veikėias. Apie jo atvykimą! 
spauda plačiai rašė, bet kai 
grįžo Lietuvon — mūsų 

Įspaudoie nė žodžio...” Aiš-- 
kų, “Vienybė” turi galvoje! 
“veiksniu” spąudą, kuriai; 
rūpi, kad nė joks žmogus į 
Lietuvą nenuvyktų.

Anie A. Treinavičiaus su
grįžimą mums parašė ir ge
ras “Laisvės” bendradarbis 
J. Paliukonis.

Moscow”, di- 
Danelia’s la- ♦ 
a complete 

from previous

Ko-

TSRS darys pakaitų 
žemės ūkyje

Maskva. — Tarybų S 
jungos vyriausybė ir
munistų partija suorgani
zavo komitetą iš 149 asme
nų, kuris išdirbs planą ta
rybiniu ir kolektyvinių že
mės ūkių reikalais.

“Meet Me in Moscow”
Manome, kad teisingiau 

pasielgsime, jei išspausdin-, 
sime originalųjį pranešimą, 
kuris seka:

“Meet Me in 
rector Georgii 
test film and 
departure
Russian films, will have its 
American debut at the Car
negie Hall Cinema in Feb
ruary. J. Jay Frankel of Ci- 
nemaste r ’ s International 
Ltd. announced today.

“Meet Me in Moscow”
Treinavi- j Tarybų Sąjungoje dabar won the Special award at 

kaip rašo i yra virš 10,000 tarybinių ir Cannes and
37,000 kolektyvinių ūkių.

Bus pakeista jų susi
tvarkymas ir bendradarbia
vimas su valstybe. Bus su
šaukta žemdirbių visos ša- 

I lies suvažiavimas.

[ was a prizev 
Į winner at the Edinburgh t 
, Film Festival.

The film depicts one day 
in Moscow of three young 
men and a girl, all 20 years 

i old and all in love. Roland 
j Bykov, the star or “The 
Overcoat”, appears in a 

'featurer role.
The film about the

PR ŪZIJA LAIKOSI
SAVO POLITIKOS

Paryžius: - Nei Jungti-' £aynand. I'W. j?
’' nių Valstiją m Vaka>u Vo- direc,to1' fDaneha s th,rd- 
pakeitimai I H‘s fliy feay,re mrnvnorinnn hr

metais, kada buvo nužudy- nori pasirodyti kairesniais • e _ ii» llrr I/AYVI11 Y) wrn o f _ohwin
tas prezidentas McKinley.

Drabužiai, kurią nereikia prosyti
Šiandieninė technologija 

suranda būdų pagaminti 
naujų sintetinių medžiagų. 
Tūlos iš jų labai stiprios, 
lengvos ir dailiai atrodo.

Dabar pasirodo drabu
žiai su naujais vardais, 
kaip antai: Burmi, Crease, 
Conepurt, Dan Press,Rera- 
tion. Neverpuss. P r e s s 
Gard, Beeve Set, Sharp 
Shape, Scot Set. Jie turi tą j 
pačia ypatybe, kad išplovus j 
nereikia prosvti. Vadina-1 
narni “wash and wear”. Ga
lima plauti rankomis ar 
mašinoje šiltu ar šaltu van
deniu. i

Svarbu tai, kad sutaupo-1 
ma daug laiko. Be to nesi- 
glam^o. n e^i^aukš^ia ir > 
ne taip greitai nusinešioja. 
nors ir dažnai plaunami. 
Ypač baltiniai, bliuzės, suk
nutės ir t.t. labai praktiški 
keb’onė^e. Todėl paskutinių 
laiku labai populiarūs.

Sakoma, tokiu procesu 
—“pastoviu prosijimu” — 
padarytas drabužis kainuo
ja nuo 50 c. iki dol. dau
giau.

Dauguma medžiagų ran
dama su nauju mišinio pro-

Icesu: bovelnos, nylono ir 
, polysterio. Kartais daroma 

i< vien tik bovelnos. Ar iš 
tikrųjų tokie drabužiai ge
riau atrodo be tiek daug 
darbo? Paskutinieji labora
torijų tyrimai pripažino, 
kad taip.

Randama ii1 blogų pusių.
I Sutepta drabuži karta i s 
Į sunku išvalyti. Dar gi, sa- 
j koma, musišeria. nublunka v 1; ! apie kalnierius ii* ’ diržus. 
Blogiausia, veliasi pumpu
rėliai paviršiuje.

Perkant tokį drabužį rei
kia patikrinti, ar nėra ko
kių netikslumų — padaryta 
raukšlė ai* klostė ne vieto-

I įe. Po to proceso drabužis 
i ant visados pasilieka tokiu 
i jau nėra galimybės jį išpro- 
syti kitaip.

Su pataisymu tokiu dra
bužių irgi problema. Dažnai 
pasi’ieka ženklai. Išdirbėjai 
pataria: jei trumpinama 
kelnės—nukirpti “cuffs” ir, 
sutrumpinus, atgal prisiūti.

Ilginti tokį drabužį dar 
sunkiau. Visada pasilieka 
ženklas. Patartina, p e r- 
kant, drabužį prisitaikyti, 
kad nereikėtų taisyti.

ir už komunistus. Galima 
nesutikti su jo idėjomis, bet 

Pagal ši įstatymą reak-Į jįs turi teisę jų laikytis, 
cijos siautėjimo 1919 metais kalėjimu jam burną uždary- 
buvo į kalėjimą pasiųstas ti yra pavojingas žaidimas. 
Benjaminas Gitlowas, tais > šiandien jis siunčiamas į 
laikais , smarkiai figūravęs i kalėjimą, rytoj tas pats bus 
komunistų judėjime. Per i daroma su kitais. Istorijo- 
pastaruosius 46 metus šis | je tokių atsitikimų yra bu- 
piktas įstatvmas buvo “pa- ve tiek ir tiek.
mirštas.” Dabar jis tapo 
prikeltas “iš numirusių” ir Kalbėti reikia apie tą pa- 
pritaikytas prieš kraštuti- vėjingą įstatymą. Reikia ti-
niųiu trockistuojančiu neg
ru judėjimo, pasivadinusio 
“Progresvvių darbininkų 
iudėjimu,” vada William 
Epton, nubaudžiant jį vie- 
neriu metų kalėjimu.

Teisėjas Markewich, pa-

Tekstilininkai padaro 
stipr i a s, nesiglamžančias 
ir lygias medžiagas su che
mikalais ir šddvmo pro
cedūra. Tain sudawtie- 
u klostai laikosi originalios 
formos ir išplovus drabužį, 
neišsitamno - neištita t a m 
tikrose vietose, pavyzdžiui, 
ner sėdvnę ar kelius.

Šddoma jau padarytus 
drabužius karštuose pečiuo
se iki 500 laipsnių tempera
tūros. Betgi šis procesas 
reika^auia atidos ir atsar- 
<™s norint nadaryti drabu
žį pirmos rūšies.

Aldona Alekniene

Ikėtis, 'kad iš šios bylūs išeis 
tiek gero, jog prasidės judė
jimas už šio įstatymo pa
naikinimą, atšaukimą.

Keista, kad New Yorko 
valstija, kuri skaitoma vie
na iš pažangiausių, iki šiol 
savo knygose tebelaiko “kri
minalinio anarchizmo” 
įstatymą. Keista ir tas, kad 
šios valstijos pažangusis ju
dėjimas buvo jį pamiršęs, 
nekėlė klausimo apie jo at
šaukimą.

Reporteris

PRANEŠIMAS
OZONU PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 2 d., 7:30 vai. 
vak., "Laisvės” salėje, 102-02 Liber
ty Avė. Svarbu visiems dalyvauti. 
Šiame susirinkime bus rinkimai kuo
pos valdybos ir LDS Centro val
dybos nominacijos. Ir jau laikas 
duokles mokėti metų pradžioje. Ban
dykit gauti nauju narifl. ■

Prot. sekr.

LLD185 kp. nariams
Mūsų susirinkimas įvyks 

antradienį, vasario 8 dieną, 
2 vai. po pietų. Kaip ir 
paprastai, laidysime Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Ave„ Ozone Park.

LLD 185 kuopos nariai 
prašomi skaitlingai atsilan
kyti, nes tai bus labai svar
bus susirinkimas.

Valdyba

JAUNUOLI KALTINA 
PADEGIME NAMO

New Yorkas. — Policija 
areštavo Thomasą Rupper- 
tį, 17-kos metų jaunuolį, ir 
kaltina padegime Yonkerse 
žvdų centro, kuriame žuvo 
12 žmonių, daugumoje vai
ku.

Ruppert dirbo centre 
najno užveizdai pagelbinin- 
kSir buvo centre, kada kilo 
gaisras.

New Yorkas. — Sausio 
27 dieną j vyk trys gais
rai gyvenimo namuose ir 
žuvo 8 vaikai.

Ottawa. — Kanadoje yra 
i unijas organizuuotų 150,- 
000 darbininkų.

Havana.. — 1965 metais 
Kuba paruošė daugiau 6,- 
000.000 tonų cukraus.

Chica g o. Prasidėjo

i kietijos daromi
NATO militarinėje sąjun
goje), nei JAV grasinimas 
vykinti savo politika nesi
skaitant su Prancūzija, ne
pakeitė jos nusistatymo.

Prancūzija reikalai! j a, 
kad JAV ištrauktų karo 
jėgas iš pietryčių Azijos, 
kad NATO būtų daugiau 
Europos sąjunga, kurioje 
JAV vadovybė baigtųsi.

New Yorkas. — 1965 me
tais Bethlehem Steel Co., 
atmokėjus taksus, 
$150,028,000 pelno.

turėjo

New Yorkas. — Dvylika 
žmonių buvo sužeista, kada 
trijų aukštų name ilūžo lu
bos. Namas yra 103 metų 
senumo.

was the 
internationally acclaimed 
“A Summer To Remem
ber”.
This film ir about the* 

wonderful age when yes
terday’s young men reach4 

i manhood and a vast unex
plored world opens before 
them” said Danelia.

The french hailed “Meet 
Me in Moscow” as one film 
which will compete with 
the best of the “new wave” 
pictures from various 
countries. The Russians, 
somewrhat startled by its 
optimistic view of life’s 
plesures. finally accepted it 
as “a film with a smile”.

Ottawa. — Ontarijo pro
vincijoje, Kanadoje, yra, 
26,000 indėnų.

T"

“LAISVĖS” 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” SALEJE
102-02 Liberty Ave. Ozone Park, N. Y.

Vakarienės kaina $3.50
“L.” bendroves 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.

| * . V

(8-9) JAV artistų suvažiavimas. Įį
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