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KRISLAI TS gamyba pasiekė
Šauniems mokslininkams
Žmogus ir Mėnulis 
Jei karo nebūtu. . .
Gerai atliktas darbas
Argi taip ieškot taikos?
Kasygino pasiūlymas
Begėdžių pastangos

— liašo A. Bimba -

žymiŲ laimėjimu /
įskva. — 1965 metais , darė taipgi ž ymų pasieki-' d

Pasaulis nusistebėjo n a u j a i s 
Jarybų Sąjungos laimėjimais

5

Iš "I^aisves" metinio
suvažiavimo

Sekmadienį, vasario 6 d., 
“Laisvės” svetainėje, Ozone 
Parke, įvyko Lietuvių koo
peratinės spaudos bendro
vės ir “Laisvės” šėrininkų

Maskva.
Tarybų Sąjunga pasiekė žy-1 mą.
miu laimėjimų, kaip indust-1 Blogiau. yra su grūd s„. 
u joje, taip n žmonių gyve- kuriam pakenkė

! sausra Kazakijos respubli- 
; koje. Bet bendrai, labai ge- 

; į rai užderėjo bulvės, suimta 
I daug kitokių maistui pro- 
I dūktų, žym i a i padaugėjo 
; suėmimas vaisių, o taipgi

Iš visti pasaulio kampu plau- nimo gerinime. ;
1965 metų industrinė ga- i 

; myba pralenkė 1964 metų ' 
f gamybą 8.6 procento. Dar- ■ 
! bininkų algos pakilo 5 rub- į 
liais. Dabar Tarybų Sąjun- Į

a “ Tai £oje vra 77,000,000 dirban- j . . .
proto iriCių uz algas. Darbininko;1

Prieš ke-: mėnesinė alga yra 128 rub-

gos vadovybei ir moksliniu- ■ 
kams. Jie vėl pirmutiniai! i 
Jie pirmutiniai pasiuntė žmo-j 
gų į beribę erdvę, o dabar pir- . 
mutiniai sėkmingai pasiuntė 
Mėnuliu “erdvių lai’ 
m i 1 ž i n iš k as ž mogaus 
mokslo laimėjimas.
lėtą metų toki žygį tik sapne 
tebuvo galima “įsivaizduoti.“ 
O šiandien jau gyvas faktas.

Ilgai ir plačiai apie šį isto
rini tarybinio mokslo laimėji
mą rašys ir kalbės pasaulio 1 
mokslininkai. Jie iš jo darys 
išvadas ir daug mokysis. O 
mes mokysimės iš jų. Mokysi
mės ir džiaugsimės.

Mes džiaugsimės kiekvienu i 
mokslo laimėjimu, kai jis yra 2 diena 
naudojamas žmogaus 
patobulinimui ir jo 
pakėlimui.

Su pradžia 1966 metų Ta- 
; rybų Sąjunga turėjo 232,- 

Industrinė gamyba pirmą; 000.000 gyventojų, taipgi 
kartą per trejetą metų pa- 77,000,000 studentų. _  ■■   - - - ■ ■ ■ MW ■ —■! ■ M. » ■■ M ■ ..  • • -- ■!    ■■■ ■ ■ I >1

Moterų žygis į Washingtoną 
už baigimą karo Vietname

New Yorkas. —Vasario Bet la’kas pasakvti: Susto- 
The New York i kite! Gana krauju laistyti

pi’oto. Times” išspausdino Women : Azijos džiungles. Gana mū- 
geroves Atlikę for Peace atsišauki- sų sūnų pralijo. Sustokite 

mą, kurį jos pradeda sena-i siuntę mūsų sūnus karui už 
Dabar visu .ūpose klausi-. toriaus Joseph Clarko pa-1 Saigono militaristų režimą, 

mas: kaip dar ilgai teks lauk- j reiškimu: “Mes esame mir- j Gana versti mūsų sūnus žū
ti, kada žmogus galės pasiek
ti Mėnulį ir ant jo nusileisti?

Kad tai bus padaryta, da
bar jau mažai betenka abe
joti. Tiktai laiko klausimas.

tinai nusigandę, nes einame 
prie Trečiojo Pasaulinio 
karo”.

Jos sako: Ir mes 
nos, esame mirtinai
gandusios, nes karas vėl ar
tinasi pre mūsų sūnų. Kaip 
žinia, baisiausi ginklai, jų

moti- 
nusi-

gos žinių agentūra, prane-

“Lima 9” sėkmingai nusi
leido ant Mėnulio.. Jo radi
jo ii- paveikslų traukimo 
įrengimai buvo pilnoj tvar-

K(\ • kridima, tuo-

ant Mėnulio iš “Lima“ ga
vo du kartus po 15 minučių 
radijo atsiliepimus. “Lima” 
>iuntė Žemėn ir nutrauk- 
tus Mėnulio paveikslus.

A n g 1 a i astronomai ir
“Luna-9” buvo iššautas

sausio 31 diena. Tai buvo . ? n-
jau (levinias laryoų >ąjun-1 
gos Įrengimas vardu “Lu-■ 
na”. Pirmasis “Lima” (Me

ke į Menulį 
Tai buvo pir- 
js įrengimas,!

<- 'I

dide'is, kaip 1957 metais bu
vo iššovimas “Sputniko” — 
—pirmoio genies palydovo.

suvažiavimas.

ninku. Žmonės sako, kad 
“gerus žmones dievas myli,” 
tai]) ir atsitiko. Per dvi sa
vaites snigo ir buvo šalta.

1959 metais.
mas žmog;

atidengė

į naują 
' k imu i

mkui Žemę, o da- 
Luna-9” atidengia 
itori ios lapą susisie-

pusės, kurios nuo Žemesne 
matome.

v o pirmininkas P. Venta ir 
sekretorius S. Večkys, iždi- 
ninkė-sekretorė L. Kava
liauskaitė ir manadžeris Pr. 
Buknys. Raportai buvo įdo
mūs, apdiskusuoti ir priim
ti.

Po jų raportų buvo per
trauka užkandžiams.

Antroji sesija atidaryta 
12:45. Tai buvo “Laisvės” 
sesija. Už susirgusį V. Če-

madienį, buvo gražu. Todėl i puli protokolą perskaitė S. 
į suvažiavimą atvyko kele- Večkys. P. Buknys ir L. 
tas dalininkų ir iš kitų vals- i Kavaliauskaitė išdavė ra
ti jų. portus. Buvo atžymėta;kad

Iš Philadelphijos buvo J., 1966 metais “Laisvei” su- 
Stasiukaitis. Iš Elizabeth,; kanka 55 metai, tai ši su- 
N. J.,—A. Skairus, Ig. Be-, kaktis bus paminėta. Pr. 
čvs, K. Račiūnas ir B. Ma. Buknys sakė, kad kiekvie- 

; darosi sun- 
— J. j kiau su darbininkais ir fi- 

Nurodė, kad rei-

kutėnienė, Short Hills, N. J., * neriais metais 
Stanelis, iš Cliffsidės 
Stasiukaitis. iš Hawthorne ; nansais.
—Juozas Bimba, o iš Ram-, kės finansinį vajų vesti už 
sey — Motiejus Klimas. ' . 
Pattenburgo buvo K. Čiur-i
lis. raportą

Iš Connecticut valstijos, redaktorius Rojus Mizara. 
buvo J. Aleksaitis iš Essex, į Jis buvo įdomus. ( Raportas 

|J. Kunca ir J. Petkus iš i tilps “Laisvėje”). Po rapor- 
New Haven, iš Stamfordo—'to sekė diskusijos “Laisvės” 

.l i E. ir W. Juškevičiai. I reikalais. Kalbėjo. “Laisves” 
J" I Mūsų kaimynai great-1 vnjininkąi ir veikėjai: J. 

. bet tuo pat kartu jie i neckiečiai visada dalvVauja. |Kunca’ v- linkus, P. Be- 
:ė, kad jiems nepatinka., | kartą dalyvavo P. Bečys, I CVS, Jurgis Stasiukaitis, J. 

irminkštas |P()S TSRS mokslininkai : j Kupčinskas ir M. Adomo- i Bimba, K. Račiūnas, Jonas

Johnsonas pasiuntė
i Po to tarybiniai moksli- i• , i
ninkai dirbo pagaminimui |

; aparato, kuris sėkmingai' 
I nusileistu ant M ė n u Ii o, 
įtrauktų paveikslus ir radijo i 
'bangomis siųstų juos že-
įmėn. donai Aeronautics & Space

Pranešama, kad “Luna-j Administration taip 
19” buvo aprūpintas instru- sve 
i mentais, kurie traukė Mė- Mnu 

užrekor- ' sak

nei ’pasveikinimą, p r o g a 
naujo TSRS mokslininkų 
laimėjimo, kuriam visas pa-

Iš I sukėlimą 810,000 fondo.
Už “Laisvės” redakciją 

išdavė vyriausias 
Rojus Mizara.

iGana versti mūsų sūnus žu- 
| dyti Vietnamo moteris ir 
I vaikus. Gana karo plėtimo.
■ Sustokite mus tempę į karą 
su Kinija, i Pasaulinį karą, 
— sako atsišaukimas. I ’

Women Strike for Peace nulio paveikslus 
šaukiasi į visas Jungtinių davo jo kietas 
Valstijų moteris, motinas ir medžiagas, temperatūrą 
merginas maršuoti i Wash-,visą tą perdavė į Žemę, 
ingtoną ir pareikšti reika-1 n.ilUnin...;

JAV mokslininkai iš Na-

Beje, kai kąs kalba, kad 
mūsų Amerikos mokslininkai 
esą nusiminę, jog ne jie buvo Y“?’ 
pirmutiniai pasiusti erdvėlaivį .....
į Mėnulį. Galimas daiktas. Į tarpe branduoliniai yra pa- 
Bet nė valandėlei netenka į ruošti. Milijonai bombų, 
abejoti, jog labai greitoje at- ‘ Karo debesys apgaubė pa- i lavimą baigti karą Vietria- I 
eit.vje ir mūsų mokslininkai Į s || * me '
VHkHimVimnVb,niU moksI,n,n“' Senatorius George McGo- į Maršavimas įvyks trečia-į 
K 11 1 <11 m C J 1 IHcl •

Mokslas 
mas. Neigi, 
mokslininkai 
gį paslėpti.

njs * į Stasiukaitis, ’A. Gilmanas,
Suvažiavimas Stanelis, A. Bimba (ku-

Liet. Kop. Spaudos bend- ''is įvardijo beveik visus 
' rovės suvažiavimą atidarė “Laisvės” bendradarbius ir 
direktorių pirmininkas Po- korespondentus), A. Skai- 
vilas Venta 11 vai. ryto. Su- rus’ J- Juška, K. Nečiuns- 

PROFESORIAUS važiavimo pirmininke išrink- ^as’ M. Adomonis, P. Buk
ta K .Petrikienė, o pagalbi- P- Venta, Ig. Bečys, S. 
ninku — A. Gilmanas. Į re- Večkys, S. Petkienė ir Ona 
zoliucijų ir sumanymų ko-1 Kazlauskienė. Kai kurie kal- 

bombonešiams susikūlus Valstybės d e pai tamentas išrinkti: A. Bimba, bėjo po du kaltus. Rojus
dingo atominė bomba. Sau- į atėmė pasportą nuo profe-

Londonas.

pralenkė Mėnulio pasiekia
mi. Bet ir jie tikisi, kad 

Į TSRS pasidavus su ameri- i
i kiečiais tais patyrimais

J o d r e 1 i riuos “Luna-9” suteiks.I šaulį.
Senatorius George McGo- j

nepaslepia- ven sakė: “Kantrybė piges- dieni, vasario 9 dieną. Wa- 
tarybiniai nė, negu kraujas”. Mes per shingtone moterys s u s i- 

penkeris metus laukėme— rinks prie Kapitelio. Laikys 
sako moterys, — kad JAV susirinkimą, siųs delegaci- 

militaristai ei jas pas savo valstijų s.e-
: rastu išeitį iš karo Vietna-; natorius ir kongresmanus.

mokslininku j me. Bet jie pasirinko dar | Reikalaus baigti karą ir.......................... .
i vystytųsi, pavojingesnį kelią. | parvežti amerikiečius iš; M viduržemio jūron

■ t°-
| . . ,v. < MaL^rofesorius lankėsi
■ Ispanija jau draudžia i vf^nei kalbėjosi su 
‘.JAV bombonešiams prakti- • §iaur-8 Vietnamo valdžios į 
:koms nešiotis
I bombas.
I bijosi, kad ir kitur,
j JAV turi bombonešių ba-1 LENKŲ KARDINOLAS 
zių, gal draus bombone-' 
šiam jas nešioti.

ilgai
aišku,
stengsis savo žy-

Kaip džiugu, kaip gražu; vyriausybė ir 
būtų, kaip daug greičiau iri 
plačiau pasaulio i 
bendradarbiavimas vystytųsi, pavojingesnį kelią. į parvežti
jeigu nebūtii Vietnamo karo, I moterys, kantrios, i Vietnamo,
jeigu m ū sų vyriausybė b a i gt ų ,___________________________________
tą baisią tragediją ir iš ten iš- -----------------------------------------------------
sikraustytų! Visi sutinka, kad 
šis karas yra šios epochos di
džiausia nelaimė. Jis teršia ir 
drusmčia visus tarptautinius 
santykius. Ypač jis sudrums
tė ^santykius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos, 
nuo kurių taip daug priklauso 
visa pasaulio situacija...

DINGUS BRANDUOLINE ATĖMĖ
BOMBA IR JAV BAZĖS j LYNDO PASPORTĄ

— JAV I Washingtonas. — JAV 
susikū 1 u s Valstybės

sumoje neranda, mano, kad I soriaus Lyndo, kuris

te.

kas, M. Adomonis, P. Buk-

Večkys, S. Petkienė ir Ona

Bombardavimai yra 
didžiausia kliūtis

Audra ir laivai

Tik šiomis dienomis mus pa
siekė urugvajiečių pernai spa
lio mėnesį išleistas jubiliejinis 
“Darbo“ numeris. Tai puikiai 
atliktas darbas. Nors jau ir 
taip labai pavėluotai prašau 
darbiečius priimti mano nu- 
širdžiausius sveikinimus.

Na, tai mūsų vyriausybė ir 
“ieško taikos“! Štai praneš
ta, kad Valstybės departamen
tas atėmė pasportus 7-yniems 
amerikiečiams, kurie buvo nu
vykę j šiaurės Vietnamą. Va
dinasi; juos nubaudė. Už ką? 
Kuo jie prasižengė? Kuo jie 
pakenkė Amerikai?

Absoliutiškai niekuo jie ne
nusidėjo. Visi jie ten buvo nu
vykę susipažinti su tuo tolimu 
kraštu ir pasiteirauti, ką anoji 
pusė dūmoja apie karo baigir 
mą.

Beje, kalbama, kad šitie 
(Tąsa 5-me pusi.)

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
paėmė svarstyti Vietnamo 
reikalus. Bet toli gražu, 
kad tas jau teiktų vilčių ka
ro baigimui.

“The New York Times” 
redakciniame sako, kad 
Jungtinių Valstijų bombar
davimai Šiaurės Vietnamo 
yra viena iš didžiausių 
kliūčių. Laikraštis rašo, 
kad gal Anglijai ir Prancū
zijai reikalaujant bus vėl 
sulaikyta bombardavimai.

New Yorkas. — Beveik 
savaitę dešimtyje valstijų 
siautėjo sniego ir vėjo aud
ra. Nuo jos kentėjo ir lai
vai, ypatingai pakraščių ne
dideli laiveliai.

Bet sunkiai kovojo ir di
deli laivai. Naftolaivis “At-

NUKRITO AKROBATAS
Detroit. —State Fair Co- 

liseume dalyvavo 7,000 žmo
nių, kada nuo vielos nukri
to 35 pėdas akrobatas Mu
rillo. Jis pavojingai susižei
dė ir nuvežtas į ligoninę.

Toje pat svetainėje prieš 
metus užsimušė akrobatas 
F.Wallendas.

i E. Mizarienė ir V. Bunkie- Mizara padarė diskusijų ša
mo- i vada.

Sveikinimus skaitė L. Ka
valiauskaitė. Su sveikini- 

i mais “Laisvei” aukų suplau- 
i kė suvirš $3,000.

Po to priimta rezoliucija, 
išrinkta direktorių tarybo ir 
suvažiavimas baigėsi.

nė.
Už Lietuvių kooperatinę: 

spaudos bendrovę raportą-

T. atomines jr reikalauja, kad I
JAV mihtaristai JAV baj(jtu kal..j

K C ‘ (

Varšuva. —Lenkijos kar
dinolas Stefanas Wyszyns- 

PUOLĖ BOMBONEŠIAI Iki smi-kau.ja ir _ pasakoja, 
buk Katalikų bažnyčia pa-

Saigonas. — Jungtinių i įms viršų ant Lenkijos že- 
lantic Engineer”, 30,250 to- I Valst i j ų bombonešiai iš i miškos valdžios.

buvo užstumtas ant sausumos aerodromų ir nuo I 
lėktuvnešiu vasario 1 diena 
23 kartus puolė Šiaurės 
Vietnamą. Jie bombardavo 
tiltus, 1 ” 
Mėtė bombas po 750 svarų.

Inu, 
seklumos Kill Van Kull ka
nale.

Italų naftolaivis “Acradi- 
nia”, 36,150 tonų, Delaware 
upėje, buvo užvarytas ant 
seklumos. Sandy Hook ka
nale to paties susilaukė 
anglu naftoladivis “Rari
tan Bay”. Nemažai ir kitų 
laivų nukentėjo.

kelius ir fabrikus, jį . . 
imhQQ nn 7ofl svilini v J

Suo-Helsinkis. — 14-tas 
mijos Komunistų partijos 
suvažiavimas partijos pir
mininku išrinko Aarnę Saa- 
rinefią, buvusį staty bos 
darbininkų unijos pirminin
ką.

Briuselis. — Winterslago 
miestelyje Belgijos karei
viai šaudė į streikuojančių 
mainier i ų demonstraciją. 
Streikuoja 4,300 angliaka
siu. ■

Paryžius. — Prancūzijos 
jaunuoliai mėsiniai damon- 
stravo prie JAV ambasados 
reikaolaurmi sulaikyti ka
rą Vietname.

JAV liaudis prieš 
karo plėtimą

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kores
pondentas E. W. Kenwor
thy rašo, kad senatoriai la
bai daug gauna laiškų rei
kalaujant baigti karą.

Mass. Valstijos senato
rius Edward M. Kenedis, lojiy JAV prezidentas John- 

vyriausy-■ kuris nepasirašė po senato-j sonas, vyriausi valdžios na-
generolai ir Pietų

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle bir
želio mėnesį vyks į Tarybų 
Sąjungą.

Ekstra
Honolulu. — Havajų sa-

be neleido jam važiuoti į . rių laišku prezidentui rei- i riai, generolai ir Pietų 
užsienį, kur jis labai daž- j kalaujant baigti karą, sakė, i Vietnamo militiristų val- 

; nai lankėsi ir kišosi j Len-Į kad jis kiekvieną dieną 
jos valstybės reikalus. gauna nuo 80 iki 100 laiškų, 

- i kurių autoriai priešingi ka- 
VVashinktonas. — JAV, ro plėtimui.

valdininkai sako, kad šie
met bus pakelti įplaukų Į dale, iš Minnesota, sako, 
eaksai, nes Valdžiai reikia I kad jis kasdien gauna iki 
daug pinigų. ! 150 laiškų, taipgi 7 prieš 1

Varšuva. — Visope Len
kijoje vyksta masiniai pro
testai prieš JAV karą Viet
name.

džios nariai, laiko konfe
renciją.

Maskva. — TSRS erdvių 
užkariavimo jėgos paskelbė 

Senatorius Walter F.Man-1 Mėnulio paveikslus, kuriuos 
nutraukė “L u n a-9”. Pa
veikslai labai aiškūs.

Londonas. — Anglij o s 
astronomai vėl gavo pa
veikslų nuo “Luna-9” Jie 
sako, kad TSRS erdvių lai
vas labai daug davė moks-

telegramas, kurių autoriai 
‘yra prieš karo plėtimą.

Maskva. — TSR§ Komu
nistu partijos 23-čias suva
žiavimas prasidės kovo 29 

partija turiHongkongas. — Kinija | dieną. Dabar į 
padidino gynybos išlaidas, i virš 12,000,000 narių.

Tokio. —Susidaužė Japo
nijos keleivinis lėktuvas ir 
žuvo 133 žmonės.

/
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Kas ką rašo ir sako
BUVUSIŲJŲ OSVENCI
MO KALINIŲ BALSAS

Š. m. sausio 27 d. Vilniu-

IR JIE NIEKO NEGALI
PADARYTI!..

i . .Klerikalų spauda, kuri šiuo Į
metu teikia vadovybę vi- je įvyko buvusiųjų Osvenci-

nuolat mo mirties stovyklos kali- 
nuolat šūkaloja prieš nių suvažiavimas. Tuo bu

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year .......  $10.00
Quens Co., per eix months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada. Lat. Amer., 6 months. $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Niujorko majoro žodis
NIUJORKO MIESTO MAJORAS John Lindsay, 

kalbėdamas apie Johnsono-McNamaros karą Vietname, 
pasakė:

“Tai labiausiai nepageidaujamas karas Jungtinių 
Valstijų istorijoje!”

Ne tik vienas majoras Lindsay šitaip galvoja, tik 
daugelis panašiai galvojančių dar vis nedrįsta viešai pa
sakyti.

siems “veiksniams,” 
i ir i
i tuos, kurie pasisako už kul- 
į tūrinį bendradarbiavimą su 
i mūsų tėvų žeme, su Lietu- 
; va. Toji spauda rėkia, kaip 
už liežuvio kariama, niekin- 

i dama Lietuvą, niekindama 
kiekvieną blaiviau galvojan- 

! ti lietuvi.
Nežiūrint į visa tai, upės

gana: žmonės suranda bu
dus, kaip bendradarbiauti.

Protestij banga didėja
JULIAN BOND, DAR JAUNAS, apie 26 metų am

žiaus vyras. Jis yra negras, talentingas oratorius; jis 
kovotojas už negrų teises. Jis—atvirai ir drąsiai pasisa
ko prieš karą Vietname.

Julian Bond gyvena Atlanta mieste, Georgia valstijo- 
joje. Praėjusį rudenį jis kandidatavo į Georgia valstijos 
seimelį ir buvo išrinktas. Bet kai šiemet seimelis susirin
ko, pradėjo organizuotis, tai baltieji šovinistai ir karo 
šalininkai susiuostė ir dauguma balsų nutarė, kad Ju
lian Bond neturįs teisės būti seimelio nariu, kadangi jis 
stoja prieš karą Vietname.

Dėl to prasidėjo masinis judėjimas (per visą šalį) 
už tai, kad Julian Bond būtų priimtas į Georgia valsti
jos seimelį. Žmonės skelbia, jog tai, ką padarė Georgia 
valstijos seimelis, yra ne tik nedora,—tai yra smūgis 
amerikinei demokratijai.

Padoresnioji amerikinė spauda taip pat pasisakė 
prieš Georgia valstijos seimelio depozitų daugumos nu
tarimą Bondo atžvilgiu.

Žinia apie šį skandalą pasklido plačiai po visą pa
saulį. Paduosime skaitytojui vieną Tasso-Eltos korespon
dento Niujorke žinią:

“Jungtinėse Valstijose plečiamas judėjimas, kurio 
dalyviai remia Džiuljano Bondo teisę užimti vietą Džor
džijos valstijos įstatymų leidžiamajame susirinkime. 
Kaip yra žinoma, Bondui, išrinktam į įstatymų leidžia
mąjį susirinkimą balsų'dauguma, nebuvo leista užimti 
sips vietos dėl to, kad jis stoja prieš nešvari] karą Viet
name.

“Visi amerikiečiai labai susirūpinę dėl to, kad Džiul- 
janui Bondui, vienam iš pirmųjų-negrų, laisvai išrinktų 
4 Džordžijos valstijos įstatymų leidžiamąjį susirinkimą, 
kur pirma buvo laikomasi segregavimo principo, neleis
ta užimti savo teisėtos vietos šiame susirinkime”,—ra
šoma Džordžijos valstijos gubernatoriui Sendersui nu
siųstame laiške, kuriuo ginamos Bondo teisės. Ištraukas 
iš šio laiško š. m. sausio 20 d. spausdina laikraštis “Niu- 
jork taims”. Laišką pasirašė 24 Niujorko, Kalifornijos, 
Mičigano, Minesotos, Pensilvanijos, Viskonsino, Ohajo 
valstijų atstovų rūmų nariai, o taip pat ir žymūs Ameri
kos visuomenės ir kultūros veikėjai.

Laiško autoriai taip pat smerkia tą faktą, kad Džu- 
lijanas Bondas persekiojamas už savo neigiamą pažiūrą 
į Vietnamo karą.”

Mes taip pat visu griežtumu pasisakome prieš Geor
gia valstijos reakcionierių “žygį” ir reikalaujame, kad 
Jillian Bond būtų įleistas į vietą, kuriai jis buvo piliečių 
išrinktas.

Žodžiai, kurie kada nors 
gali jam neskaniai atsirūgt

. LIBERALŲ SAVAITRAŠTYJE “National Guar
dian” (vas. 5 d.) laikraščio bendradarbis Jack A. Smith 
rašo: “Sausio 31 d. prezidentas Johnsonas neapgalvo
jęs pasakė tiesą, kuri kada nors gali jam neskaniai atsi
rūgti. Pranešdamas tautai, kad pradedamas bombarduo
ti Šiaurės Vietnamas, prezidentas sakė: ‘Pasaulis, aiš
kiau, negu kada nors, žino ir mato, kas yra tas, kuris 
siėkiasi agresijos, ir kas yra tas, kuris siekiasi taikos?!”

Mes pridėsime: Taip, pasaulis aiškiai mato, supran
ta, žino, kas šiandien Pietryčių Azijoje yra agresorius, o 
4<ąs ginasi, nuo agresoriaus.

nu “Drauge” (š. m. vas. 1 
d.) rašo kaž koks P. Stra
vinskas, griežtai pasisaky
damas prieš bendradarbia
vimą su lietuvių tauta. Bet 
ima ir surinka: “O vistik 
kai kas bendradarbiauja!”

Šia proga norisi pasakyti, 
kad daugis mūsų, dargi, ro
dos, mokytų žmonių, save 
belaikančių lietuviais patrio
tais, jau ir šiandien su Lie
tuvos komunistais “bendra
darbiauja.’’ gal net nesuvok
dami ką bedarą. Pvz. kai 
kuri mūsų spauda skonisi ir 
labai jau “objektingai,” tei- p 
giamai vertina lietuvių kalbą, į 
bet perdėm komunistinėje | 
dvasioje parašytas (Lietuvoj ! 
išleistas) knygas, grožinės | 
literatūros kūrinius. Vertin
tojai visai nekreipia dėmesio 
i tai. kad į tą literatūros me- į 

i na ar kitas “vertybes” įpin- | 
ta mūsų, ypač gi mūsų jau- ! 
nuomonės sielai žalingų kul- I

■ tūrinio bolševizmo idėjų, lyg j 
i skanų vyną būtų j p i 1 t a į

j mums nuodų.
Arba vėl, ana, mūsų inte- 

i lėk tu ai a i pasikviečia iš Pary
žiaus žymų svečią (prof.

' Greimų. — “L.” Red.), kuris j 
'čia, ant scenos užsilipęs, 

prieš sukviestas minias šū
kauja, kad jis, matai, ateis
tas (ateistinė propaganda), 
kad Lietuvos laisvinimas yra 
niekai, kad mums reikia | 
bendradarbiauti su Paleckio] 
idėjos žmonėmis. . .

Šitaip... tam keistų idėjų 
j svečiui ploja, jį savo spau- 
I doje garbina: tik anam pro-
■ pagandininkui išvažiavus, jo 

globėjai pradeda atsikvošėti.
Kur gi rasi geresnį bend

radarbiavimą su okup. Lietu-1 
i vos komunistais, kaip šis... !

Matote, kaip davatkų laik-1 
i raščio bendradarbis širsta, 
I spiaudosi, niekina tuos, ku- 
! rie pripažįsta, kad mūsų tė- 
j vų žemė, gyvendama tary
binėmis sąlygomis, daro 
i milžinišką progresą visose 
| gyvenimo srityse. Ar jis tuo 
; būdu mano sulaikyti vis di
dėjantį amerikiečių lietuvių 
skaičių, stojantį už kultūri
nius ryšius su Lietuva? Ga
limas daiktas. Bet mes jam 
pasakysime: tuščios Jūsų 
svajonės, ponas klerikalų 
tarne!

Vilnius. Vaizdas per Antakalnio pūsis.

BARA IR MOKO
Vilniaus “Tiesoje” 

radarbis E. M. duoda tokią 
pastabą:

Kas nėra matęs tokio skel
bimo : “Už vertingus daik
tus, paliktus rūbinėje, neat
sakome !” ?

Keista. Už ką gi pirmiau
sia atsakyti, jeigu ne už ver
tingus daiktus? Kokie rūbi
nėje gali būti beverčiai daik
tai ? Blogas šypsenas suke
lia tokie skelbimai.

Būsime labai dėkingi rūbi
nių šeimininkams, kai jie 
persigalvos ir užrašys kitaip: 
“Mes atsakome už viską, bū
kite ramūs, niekas iš jūsų

bend-

daiktų nedings.”

| atnaujinimą. Jis sakė, kad 
Vietnamo karas “labiausiai 
nereikalingas karas Jungti- 

įnių Valstijų istorijoje.” Jis 
dais remiama apartmenti- Prn"njnė, kad 1965 metų ba

- - jlandzio menesį kaip kon- 
lu statyba ir kiti viešieji, |Tesmanas jis pasinei k ė

La Guardia ir Lindsay
Daugelis stato klausimą, namų, ligoninių, mokyk- j ' į”" ti-i I r i T- i i ▼ 1 1 z~x i 1

darbai. Naujų apartmenti- Vietnamo karo plėtimą.ar dabartinis New York o 
miesto majoras John Lind
say bus antrasis La Guar
dia. Tiesa, abu politinėje 
veikloje turi panašumo, abu 
liberalūs res p u b 1 i k o n a i, 
smerkia Respublikonų par
tijos reakcinę vadovybę.

Apie Fiorello La Guardią 
galima daug gero pasakyti. 
Jis buvo daugiau negu libe
ralas, turėjo nemažai pa
žangių polinkių, buvo dide
lis humanistas, besirūpinąs 
ir bedaliais žmonėmis.

I

La Guardia gimė New 
Yorko mieste 1882 metais, 
augo Prescott, Arizonoje. 
Jo tėvas buvo italų kilmės, 
motina — žydų. Jis visuo
met artimai kooperavo su 
sveturgimiais italais, puer- 
torikiečiais, žydais, slavais 
ir kt. Jo politinę veiklą 
daugiausia sveturgimiai pa
remdavo.
Keturiolika metų Kongrese

Kongresmanu jis ištarna
vo net 14 metų: 1917-21 ir 
1923-33. Buvo pirmojo pa
saulinio karo veteranas. 
1920 metais jis buvo išrink
tas New Yorko miesto al- 
dermanų tarybos preziden
tu. Tai buvo pirmas į tą 
vietą išrinktas respubliko
nas per arti 20 metų.

Kongrese jis atkakliai ko
vojo prieš monopolistinį ka-

vo atžymėta 21-rių metų 
sukaktis, kai Osvencimas 
buvo Raudonosios Armijos 
išlaisvintas ir išgelbėta nuo 
baisios mirties nemaža mir
čiai pasmerktų žmonių.

Elta sako, kad iš įvairių 
; “Tarybų Sąjungos kampelių 
į Vilnių suvažiavo beveik 
200 buvusių Osvencimo ka
linių, kuriems pavyko iš
vengti milijonų žuvusiųjų 
likimo...”

Nežymėsime čia, kas su
važiavime kalbėjo ir ką. Ge' 
riau paduosime suvažiavi
mo priimtą atsišaukimą ir 
pasiųstą Tarptautinei Pasi
priešinimo Dalyvių Asocia
cijai. Paduodame jį ištisai:

Kreipiamės į Jus mes, bu
vę Osvencimo koncentracijos 
stovyklos kaliniai, stebuklu 
išvengę žuvusių keturių mi
lijonų žmonių likimo.

Mes visada prisimename 
prieš 21 metus nuaidėjusį 
Pergalės saliutą, kuriuo Ta
rybų šalis pažymėjo istorinę 
pergalę prieš hitlerinį fašiz
mą. Bet mes niekada neuž
miršime ir Antrojo pasauli
nio karo nuniokotų miestų, 
sudegusių kaimo trobų nuo
dėgulių, motinų, seserų, naš
lių ašarų.

Mes visada prisimename 
1945 metų sausio 27-ąją, ka
da Osvencimo vartus atkėlė 
tarybinis karys. Bet mes nie
kada neužmiršime ir tūkstan- | pitalą, kritikavo respubliko-

I nų vadovybę už darbo žmo
nių išnaudotojų rėmimą, su 
stambiuoju kapitalu koope- 
ravimą. Kongrese jis laimė
jo 10 metų kovą, kai La 
G u ardijos-Norriso bilius, 
draudžiąs teismams išduoti

nių namų nuoma buvo pri
taikyta neturtingųjų šeimų j 
pajamoms. Buvo įrengta1 
daug naujų parkų neturtin-, 
gųjų apgyventuose rajonuo- j 
se, maudymosi baseinų ir 
pliažų Atlanto pakraštyje.

I

La Guardia visuomet ban
dė palaikyti su darbininkų 
profsąjungomis (unijomis) 
gerus santykius. Jis 1936 m. 
padėjo sukurti New Yorke 
Amerikos Darbo partiją, 
kuri per keliolika metų su- 
vaid‘ svarbų vaidmenį po
litinėje arenoje ir abelnose 
kovose už darbo žmonių 
reikalus. Jis padėjo iškovoti 
darbavietėse geresnę darbi
ninkams apsaugą. Kovojo 
prieš visokią rasinę diskri
minaciją.

čių savo pažįstamų bei nepa- į 
žįstamų draugų, kalėjusių 
šioje mirties stovykloje, ku
rių vardus su skausmu mi
nėdavome, matydami kruvi
nus krematoriumų dūmus.

Prisimename nežmoniškas 
kančias ir aimanas, skriau
das ir neteisybę, visus bai
sius fašistinių žvėrių nusi
kaltimus žmonijai. Prisime
name ir niekados neužmirši
me to, ko neturime teisės už
miršti nei mes, nei niekas pa
saulyje.

ir todėl šiandien, Osvenci
mo mirties stovyklos kalinių 
išlaisvinimo sukakties dieną, 
mes visi, susirinkę Vilniuje į 
minėjimą fašizmo aukoms at
minti, visu balsu sakome pa
saulio doriesiems žmonėms: 

žmonės, būkite budrūs! 
žmonės, neleiskite, kad 

mūsų vaikai patirtų tą siau
bą, kurį patyrėme mes!

Mes, buvusieji Osvencimo 
koncentracijos stovyklos kali
niai, solidarizuojamės su vi
so pasaulio taikos trokštan
čiais žmonėmis, su Vietnamo, 
Dominikos patriotais, su ko
lonializmo jungą kenčian
čiais bedaliais, su reakcionie
rių kalėjimuose kenčiančiais 
įvairių tautų sūnumis, šian
dien mes, patyrę kruviną le
teną tų, kurie pamynė žmo
gaus orumą, sakome viso pa
saulio kovojantiems ir engia
miems :

Būkite tvirti! žmogus — 
ne geležis—jis tvirtesnis! 
nugalės!

Buvusieji Osvencimo 
koncentracijos stovyklos 
kaliniai

Vilnius, 1966 m. sausio 27 d.
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Miesto taryba buvo 
kairesnė

Tiesa, šiuo metu miesto 
i tarybos sudėtis žymiai skir
ti nge.snė, kaip buvo La 
Guardijos laiku. Daugumą 
1966 metais sudaro demo
kratai, kiti — respublikonai. 
O kai La Guardia buvo ma
joru, tuo metu miesto ta
ryboje buvo keletas žymių 
kairiųjų, tarp kurių buvo ir 
važiuotės darbininkų prof
sąjungos (unijos) preziden
tas Michael Quill.

Proporcionalinės atstovy
bės pagrindu 1941 metų lap
kričio 4 d. buvo išrinktas 
tarybon įžymus komunistas 
Peter C. Cacchione ir per
rinktas 1943, taipgi 1945 

Griežtai kovojo hitlerizmą . metais. Kitas įžymus ko- 
Kai tik Hitleris įsigalėjo Į n]un^tas Benjamin J. Da- 

Vokietijoje, 1937 metais La i ne£b vadovas, bu-
Guardia griežtai hitlerizmą I vo Jsrinktas tarybon 1943 
pasmerkė. Antrojo pasauli-i nL 11 kei l l^^as 
nio karo metu jis aktyviai i . ua yuaicha dažnai suias- 
dalyvavo ir kitus organiza-i d?vo.bendią kaIbą su kornu- 
vo kovai su hitlerizmu, bu-; ^stms 11 kitais kairiaisiais, 
vo civilinės apsaugos !direk-! fam dau^ padėjo kanysis 
torįus 1 kongresmanas Vito Marcan-

Dešinieji respublikonai ir i t?11*0’ kuriuo La Guai- 
tokie pat Tammany Hall I dla ai" kooperavo^ Ma- 
. . 1 | ini«n i'inlznYinncn V irn IvIqI’P-demokratai baisiai La Guar-1 
dijos neapkentė, prieš jį 
kovojo. Jiems padėjo finan-1 
sinis kapitalas. Bet La Gua- 

I dia mokėjo gudriai manev
ruoti, su liaudies parama jis 
vis išeidavo laimėtoju, žy
miai aplaužė Tammany Hall 
politikierių ragus.

Savo privatiniame gyve-

joro rinkimuose Vito Mare- 
anbtonio aktyviai dalyvau
davo, vesdamas agitaciją už 
La Guardią.

Kiek numatoma, ir šiais 
metais majoras Lindsay tu
ri galimybių pravesti nema
žai liaudžiai naudingų re
formų, kurias tikrai gali 
paremti liberaliniai miesto 
tarybos demokratai ir vie-

arauuzacio teisinamo lounuti n^me Rs niekad įiepuikauda- i nas kitas liberalinis respub- 
prieš streikuojančius dar- APs;g’y.veno G^nvich | p^nas, o kai kurie miesto 

Village lajone, kui dau-, tarybos nariai bijotu pasi- 
_ | giausia neturtingieji. gyve- Į sakyti prieš tokias 1 refor. 

na. . Mylėdavo klasikinę] mas žinodami, kad jų rin-
bininkus indžionkšinus 
(drausmes), buvo 1932 m. 
priimtas.

Kai 1924 m. senatorius 
Robertas La Follette kandi
datavo progresyvių sąra
šu prezidento vietai, La 
Guardia jį parėmė. Jis ašt
riai tuo metu kritikavo de
šiniuosius respublikonus ir 
demokratus.
La Guardia—pavyzdingas 

majoras
New Yorko miesto majo

ru La Guardia ištarnavo 
net tris terminus —12 me
tų. Tai buvo vienas pavyz
dingiausių majorų. Nuo 
pat išrinkimo majoru 1933 
metais jis visuomet artimai 
kooperavo s u prez. F. D. 
Rooseveltu. Tuo metu jis 
gaudavo iš federalinių fon-
du finansinės paramos vie-; 1 d. 
šiesiems darbams, kurie bu
vo La Guardijos smarkiai 
praplėsti.

La Guardia nuoširdžiai 
dirbo, kad prez. Roosevelto 
puoselėjama “Naujoji daly
ba” būtų New Yorke įgy
vendinta. Jam vadovaujant 
prasidėjo federaliniais fon-

muziką ir knygas, daugiau-] kėjai galėtų kituose rinki- 
sia susietas su jd’darbu ir nluose pasirinkti liberališ- 
atsakomybe. ■ kesnius kandidatus.

La Guardia mirė 1947 me- Prez< Rooseveltas ir ma- 
tals- ■ joras atsišaukdavo j pilie-
Ar užpildys La Guardijos į čius visuomenei naudin- 

sėdynę?
John Lindsay dabar sėdi 

toje pačioje sėdynėje, kurio
je La Guardia sėdėjo tarp ‘ 
1933 ir 1947 metų. Lindsay‘ 
gerai susipažinęs su Lai 
Guardijos gyvenimu ir veik
la. Jei tik panorėtų, gale-; 
tų užpildyti L a Guardijos' 
sėdynę. i

Sunku buvo Lindsay ma- i 
nevruoti pirmomis dieno-1 leistas į vandenį Tarybų Są- 
mis, kai jis užėmė majoro ' jungai naujas laivas. Jame 
vietą šių 1966 metų sausio; bus 39 žmonės įgulos ir 335

Tuo metu buvo pa- mokslini n k a i, inžinieriai, 
technikai. Laive bus labor- 
ratorija, teatras, biblioteka 
ir kiti įrengimai..

Laivas skiriamas į Šiau
rės vandenyną, iš kurio 
mokslininkai d a r b u o s is 
Šiaurės Sibiro industriali
zacijai. Suomijoje stato 15 
tokių laivų Tarybų Sąjun
gai.

giems suma n y m a m s - bi- 
liams pravesti ir gaudavo 
žymios paramos. Tokį me
todą ir majoras Lindsay ga
lėtų panaudoti, ir New Yor- 
ko daugumos gyventojų pa
ramą tikrai gautų.

LAIVAI DĖL TSRS 
MOKSLININKŲ

Helsinkis. — Čionai nu-
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Momentas prie Baltijos jūros.

Ml
gM

ta

skelbtas važiuotės darbinin
kų streikas, New Yorkas 
buvo suparalyžiuotas. Sun
ki buvo 12 dienų padėtis. 
Naująjį majorą erzino ir 
teisėjo nuosprendis streiko 
vadovybę uždaryti kalėj i- 
man.

Iš karto majoras Lindsay 
bandė griežtu tonu gązdin- 
ti streikierius. Bet maty
damas, kad iš to niekas ne
išeis, buvo priverstas nusi
leisti ir su važiuotės darbi
ninkų profsąjunga (unija) 
susitaikinti.

Nepaisant to, kad prez. 
Johnsonas aštriai kritikavo 
sutartį, kaip infliacinę, net 
pavojingą, majoras Lindsay

NUODIJO INDĖNUS
Rio de Janeiro. — Brazi

lijos agrikultūros ministras 
Ney Braga ir kunigas V. 
Weber iškėlė baisų dalyką. 
Baltieji žmonės, norėdami 
gauti indėnų žemės plotus 
Mato Grasso srityje, nuo
dijo indėnus. Jie arseniko

tą^ sutartį užgyrė ir visaip i nuo(jais apibarstydavo cuk-
teisino.

Vietnamo karo klausimu i 
Lindsay griežtai atmetė 
respublikonų vadovybės ir 
prez Johnsono karinę poli-

rų ir jį 
nams.

ew

dovanodavo indė-

Delhi. Indijoje
tiką. Jis pasmerkė Šiaurės daug žmonių serga rauplė
Vietnamo bombardavimo mis ir cholera.



Jie šmeižia Lietuvą 
ir lietuvius

Antras laiškas iš Meksikos NAUJI RAŠTAI

Apie gamtą ir žmogųPraeitame straipsnyje kai-lografija man maišosi: kur 
bėjome bendrai apie Meksi-1 pietūs, ten, man atrodo, tu- 

sveiko proto ‘bos geografiją, klimatą ir ■ retų būti šiaurė; o kur šiau- 
x prisiminėme truputį istori-1 re — pietūs. Bet kadangi

Meksikos Mieste visuomet 
saulė šviečia, tai aiškiai pa
rodo, kur pietūs. Su žemė
lapiu ir trupučiu nuovokos 
nepaklysi.

Kadangi tiek daug ko yra 
pamatyti, tai ir nuovargį 
buvau pamiršęs. Bet kuo
met atsisėdau parke ant 
suolelio, tai pradėjau jaus
tis pavargęs. Man tik atsi
sėdus, pribėga du berniukai 
batelių valyti. Kadangi di-1 
desnysis atbėgo pirmiau, 
tai jis ir gavo užsakymą. 
Mažesnysis klestelėjo prie 
manęs ant suolelio ir pradė
jo man, lyg strazdas, čiauš
kėti į ausį. Jis toks lipšnus 
ir malonus; kad ir apdris
kęs, vis tiek patrauklus.

Kad ir savo apymenkių ži
nojimu ispanų kalbos, aš su
pratau, kad mažesnysis 12 
metu ir 4-ame mokyklos 
skyriuje. Didesnysis jau tu
ri 15 metu ir 6-ame skyriu
je. Abu jie atrodo indėnų 
išvaizdos: juodais plaukais,

fašistiniais banditais. Kas 
buvo perg y v e n t a, kokios 
kančios buvo iškentėtos!

Viena iš gražiausių nove- 
liukų yra “Veronika valo 
palatas,” kurioje su šilta 
meile autorius pasakoja 
apie kuklią, nuoširdžią, 
sanitarę, ilgametę darbinin
kę, tetą Veroniką.

Kūrinėlyje “Kad orai at
šiltų” Dautartas vėl sugrįž
ta prie žvejų ir jų gyveni
mo audrų. Kalba apie juos 
labai žmoniškai.

Su ypatingu susijaudini
mu novelėje “Kažkur prie 
Ūlos” autorius perteikia su- 
liesusios, išvargintos mote
riškės atsiminimus apie bai
siąją praeitį. Ir ko ji ne
matė! Jos mylimą vyrą vo
kiečiai prie jos akių pastatė 
prie sienos ir nušovė, o jos 
du sūnelius nužudė fašisti
niai banditai po karo. Vei- 

I kalėlyje “Gulbė — kareivio 
motina” jis pasakoja 4pie 
tai, kaip karo metu vokie
čiai nukirto mūsiškį lėktu
vą, kaip lakūnas nukrito į 
ežerą ir iki šiol ten giliai 
“tebemiega” amžinuoju mie
gu. tiktai didžiulės baltos 

1 gulbės lankomas ir “globo
jamas.”

Kiek kitokio pobūdžio kū
rinėlis “Baltos dėmės,” ku
riame autorius piešia, kaip 
vienas pavydus sukčius laik
raščio koresnondentui skun
džia ir bando įkąsti kitus 
suktus, neteisingus, visuo; 
menės gerovės nepaisančius 
žmones, šlykštu, kaip niek
šas bando vaidinti taurų, 
nadoru žmogų. Gerai, kad 
iis nai-s nusimaskuoia. Bet 
štai “Prie mėlvno šilo” su
burtas vaizd e 1 i u k a s anie 
žmogų, belaukianti ateinan
čio i pasauli naujo žmogaus. 
Koks džiaugsmas užplūsta 
io širdi. kai iis išgirsta iš 
“bobutės ” kad iam mylimo
ji pagimdė sūnelį.

Savo gražiu novelių rinki
ni autorius užbaigia 'kūrinė
liu “Vidurio palikimas.” ku
riame iis kalba apie labai 
o-era žmogų, kuris gyvas 
būdamas mokė, kaip mylėti 
ir gerbti gamta, ia naudo
tis jos neskriaudžiant. Jei 
tu ją mylėsi, jei tu jos ne- 
apiplėšinėsi ir neskriausi, ji 
tave apdovanos gausiausio
mis laimėmis...

Nuoširdžiai sveikinu 
“Lakštingalų naktis” auto
rių.

Salietis

VI. Dautarto “Lakštinga
lų naktis” yra vienas iš gra
žiausių 1965 metais Tarybų 
Lietuvoje pasirodžiusių gro
žinės literatūros rinkinių.

Autorius turi retą, tiesiog 
pavydėtiną talentą sužadin
ti tavyje meilę gamtai ir 
paprastam žmogui. Kurį 
tiktai kūrinėlį paimi, kiek
viename užtiksi meilės grū
delį.

Noveliukės sugrupuotos į 
dvi dalis. Pirmoji dalis — 
“Laiko tėkmė” — susideda 
iš aštuonių novelių. Antroji 
dalis — “Putotos srovės”— 
turi šešis kūrinėlius. Visos 
novelės sutelpa į 146 pusla
pius.

Pirmutinėje novelėje “Var
nos pušų viršūnėse” VI. 
Dautaras vaizduoja dar se
nojoje Lietuvoje padorų val
džios tarnautoją (raštinin
ką), kuris išlaikė žmogaus 
orumą, nepasidavė pagun
doms, atsisakė būti niekšu 
ir parazitu. Geriau sau galą 
pasidarė, pasikardamas ant 
pušies šakos, negu tapo to
kiu, kokiais buvo buržuazi
nio režimo valdininkai.

Noveliukėje “O mėnuo 
šypso” jis pavaizduoja bu
vusio buožės prisiminimus, 
kaip jo laukuose šauliai pra
tybas atlikdavo, kaip jo du 
sūnūs su kitais šauliais 
“gražiai raudoniesiems 
krauja nuleisdavo.”

Kūrinėlyje “Maža mergai
tė atsiminė” autorius paduo
da mažytės mergaitės “at
siminimus.” “įspūdžius” iš 
motinos laidotuvių. Vargše
lė dar nieko nesuprato, kas 
dedasi, ko ji neteko, ką reiš
kė laidotuvių aneigos. Todėl 
“Maža mergaitė buvo lai
minga. Ji galvojo apie vo
veraitę, gėrė limonadą ir 
čiulpė saldainius.” Novelė
je “Poni Viktorija” matome 
motiną, kuri amžinai ieško 
karo metu žuvusio sūnaus, 

j Jokiu būdu ji nedasileidžia 
tos minties, jog jos Vacekas 
gali būti visiškai dingęs... 
O “Kam grojo polka” patie
kiamas gražus vaizdelis iš 
žvejų gyvenimo, abie kovą 
tarp pasiturinčio Baltausko 
ir biednioko Janušėlio. kaip 
jie du sutiko revoliuciją ir 
liaudies pergalę. Aišku, kad 
Janušėlis džiaugėsi pamatęs 
ant laivo raudoną vėliavą 
plevėsuojant, nes tai reiškė 
jam laimę ir naują gyveni
mą.

Visame rinkinėlyje ilgiau
sia, sudėtingiausia ir savo 
forma skirtingiausia novelė 
yra “Lakėštingalų naktis.” 
Joje autorius vaizduoja po
kario metais baisią kruviną 
Lietuvos liaudies kovą sul

Londono dipukų tuntas, i Kiekvienas 
žmogus žino, kad tokio su-i. „ , v._ _ .• • 5 . u m ™ t J la- Dabar reiketu pažiūrėtisirinkimo ar paskyrimui , . .. >- L• . i i ) i . • H Meksikos Miestą is arčiau, niekad nebuvo, kad tai prie- J 
šų išmislas. Atrodo, jog ta- Daug domės patraukia 
sai šlamštelis mėgsta ope-1 kalnynai. Prieš daugelį mi-

Tai turėtu ruoti senais davatkų plepa-1 lijonų metų, geologai spėja, 
vailystėms mūsų planetoje įvyko kuo 
Tačiau kai ne katastrofiškas sprogi- 

kam ’ skanu mauruoti bile Imas, kunkuliuojant skystai 
koki jovalą! ' , medžiagai Žemės rutulio vi-

Nori pagerbti banditus (lur.vje.' J? Persius plyšo 
i nuo siaurės iki pietų po- 

Newvorko apygardos lie- ■ liaus, jei tie poliai tais lai- 
tuviai dipukai gydytojai no
ri “įamžinti” buvusius Lie
tuvos banditus, po karo nu
žudžiusius daug tūkstančių 
Lietuvos žmonių. Koks tai 
Algirdas .Martinas Budrec-' rago (Tiera Fuega) susida- 

<ertaciją “The : sukietėiusios medžiagos 
National Re- kalnų virtinės. Dabar mes 

turime Alaskos kalnyną, 
Kanados Rockies, Jungtinių 
Valstijų Rockies, Centrinės 
Amerikos sąsmaugą ir Pie
tų Amerikos Andes kalny
ną, c

Tuomet Centrinės Ameri- 
i kos sąsmaugos nebuvo. Bu- 
lyo Šiaurės ir Pietų Ameri- 
i kos kontinentai. Atlantas ; apSkritveidžiai, juodos kaip 
' ir Pacifikas jungėsi kaip i nuodėguliai akutės žiba aly- 
i vienas vandenynas. Ištikus 

srne- i tam snrogimui, jūros dog
mas iškilo virš vandens pa-: 
i viršiaus ir sudarė sąita tarp 
šiaurės ir Pietų Amerikos.

Vie- To saito nlotis daugiau 
jnoje, 1927 m. gimęs žydų kaip 1.000 myliu šiaurinia- 

vokiečių rašytojas me jo gale ir tik 50 mylių

sinių sąjungų grupe egzi- 
lėje. leidžia bertaininį ma-

leidinelis. Tačiau turėtu būti riba. 
).< “unijos” ar 
sąjungos,” i

net.

- v i a ■ vieno kais ten buvo, kur jie da
bar yra. Per tą plyšį išsi
veržė daug skystų medžia
gų. Nuo Kamčatkos ir Alas- 
kos iki Pietinės Amerikos

tai 
ki
tai

nu. bet apie
nieko nerašo

M. 
niu!

(ne

iiungu” orę
jokias tini m.- . . ,I’av., 19G5n.-J E>Uwuanian . .
enas trumpas į™'! ,'n J1'. kuria jts no- 

•t- universitete dak-
r į A ‘s ‘ jtarata. ši “svarbu istorini 

- ■ dokumentą bėgliai gydyto- 
■ta profesiniu ‘ iai .n(,1\i^le^ti. ats.ki™ ’ei' 

iauniino vmlovams I,lin,u- 0 ka(' ( a!'bas 
m<) Ku< tie‘'i;iu-;atsieit" a,)le $1>000. tai jų 

i ... u.,<. ... : Draugija prašo kiekivenąlova’ i r kas tasai . J ' . v. ,, 
• ” L-npP.m vn nai>1 Paankoti šiam ‘svar- 

ibiam reikalui po $2o.00.

apie ieKsiKos susti-' 
;kusi IV tarptautini ;

kuriam jie va-i

pusiu, 
neteisybė?

tva. Lietuvos san-' 
niekinama iš visu1, 
Pripasakota daug

skalu, rav.. binletmio re-
rp. Droviu < išpvškino ilgoką' 
srraipsni apie Lietuvos Jai . t;wtoS 
ratma rusinimą. 1 aciau;
d‘'bartmė

Tai va kuo rūpinasi 
1 tonlaikio auklėtiniai!

“Ura už laisvę”
Austrijos sostinėje,

- , :.tll ...... i. J,. j Jakovas Lindas sukūrė fan- pietrytiniame.
0 Utlll Via 11 ll > r i. • onvcfiVfj finip vipnn. , . tastinę apysaka apie vieno

negu kada pir-1 IJetuvos b§Rlio . dipuko 
m’.-ui )uvo^Smeainlaouo pa-1 peonardo Baltazaro šeimą, 
baigoie. 19o.) m., \ ilniuje. farialnai gyvenančią Švedi- 
bu\o 2.090 hotiivni, o na^iari j()S Lindas yra to-

■ kio pat metodo rašytojas, 
° kaip ir anksčiau prieš ji gy- 
.' venęs kitas jo vienmintis— 

nius niekad nebuvo grynai į Oranžas Kafka. Tai buržu- 
lietuvLkas miestas.

šiuo metu T. Lietuvoje iš
leidžiama daugiau lietuviš-

vra ap’e 90.000. Seniau Vil
nių jo buvo lietuviu 1G.

Kur dabar stovi 
miestas, tais lai- 
didelis veikiantis 
Jo krateris buvo

lažiniu formalistu - iškrypė
liu fantazijos reiškėjai, pa- 

' plite Vidurio ir Vakarų Eu-
kn knvpu. žurnalu bei laik- ronoie. Seniau jie buvo eks-

tos “jūros” išnyra trys 
bokštai ir pusė Meksikos 
Katedros sienų. Į pietus — 
taip pat stogų jūra, kurioje 
“plaukioja” žėgliuoti pasto
liai reklamų — įvairių rū
šių alus, cocacola, kava, ta
bakas ir kitkas. Pietryčiuo- 

I se ir vakaruose matosi pra
bangi miesto dalis.

Į pietvakarius plačiu ruo
žu driekiasi garsioji Refor
ma gatvė. Ji atsiduria į di
delį Chapultepec parką, kur 
yra daug muziejų ir kitų 
kultūros pastatų. Sankry
žose matosi didelių skverų 
su įvairiais paminklais: 
generolas ant arklio, tai 
tokio didvyrio statula, 
reikšmingi bokštai.

Reforma ir Rio Tiber gat
vių sankryžoje matosi dide
lis skveras. Čia yra Ameri
kos ambasada, čia praban
giausias ir garsiausias viso
je Lotynų Amerikoje vieš
butis Maria Izabel, Čia ir 
garsusis Aukso Angelas, su 
iškeltu kardu ir išskėstais 
sparnais ant lieknos 100 pė
dų aukščio papėdės.

Kadangi čia turtingiausia 
miesto dalis, tam angelui 
būtu tinkamiausias “Aukso 
veršio” vardas. Šis skve
ras vadinamas Nepriklau
somybės Aikšte.

Praleidau bokšte apie va
landa laiko. Mintys, lyg ba
landžiai pastogėmis, skrai
do beribėje vaizduotės erd
vele. Jos skverbiasi per tą 
pilką stogų uždangą — no
risi sužinoti, kas po tais 
stogais dedasi. Meksikos 
mieste 6 milijonai gyvento
jų. Ką jie ten daro? Mili
jonai jų dirba; šimtai jų 
puotauja; tūkstančiai my
luojasi. Per tą valandą man 
būnant bokšte dešimtys jų 

'mirė ir daugiau negu tiek 
gimė.

Šis miestas panašus į Ama
zonės slėnio raistų skruzdė-

vų spalvos veideliuose.
Klausiu, kiek per dieną 

uždirbate? “Po dolerį, kai 
kada ir daugiau,” jie atsa
ko. Klausiu, kiek už ba
telių nuvalymą? “Vienas 
pezas pas tuos, kurie turi 
pastovias vietas gatvių san
kryžose ir raudonas dėžu
tes, nusagstytas žibančiomis 
žalvarinėmis sagutėmis. Bet 
mes valome už kiek kas 
duoda. Kai užaugsim, va
žiuosim į Kubą.”

Jie mane klausė, ar aš bu
vau “Terdo Latina”—Loty
nu bokšte. “Ne,” atsakiau. 
“Nors ir brangu, 4 pezai, | 

ibet užvažiuok. Iš ten kad 
Kubos ir nesimato, bet vi
sas Meksikos 
tosi kaip ant 
lygus 8-ems 
centams, bet 
nezai — 32 amerikiniai cen
tai — atrodė per brangu.

Lotynų Bokštas tik sker
sai gatvę. Jis panašus i New 
Y o r k o Woolworth Bldg., 
turi 41 aukštą. Jo stiklinių 
sienų obzervatorija 500 pė
du nuo žemės paviršiaus ir 
7 800 pėdu virš vandenvno. 
Tai aukščiausias bokštas 
Lotynų Amerikoje.

Išėjęs iš parko, pereinu 
skersai Juarez gatvę, užsi
moku 4 pezus, ir užkelia 
mane į obzervatoriją. Iš- 

| skiriant pietryčių šukę, kal
nynas juosia visą miestą. 
Rytuose matosi iš 500 pėdų 
aukščio pilkų stogų jūra. Iš

Toje kalnynų virtinėje ir 
dabar tebėra veikiančiu ug
nikalniu. 
Meksikos 
kais buvo 
vulkanas.
anie 50 mvliu diametriškai. 
Jis, kunkuliuodamas, supy
lė aplink save dideles briau
nas stingsta n č i o s medžia
gos. Tik rytinėje tos briau
nos nusėie pasidarė šukė. 
Turbūt dalis tos skvstos 
medžiagos nuslinko Atlanto 
link. Kai vulkanas sustojo 

, skvstos medžiagos 
sustingo, ta Žemės ru
tulio žaizda užgijo ir 
nasidarė kraterio lyguma. 
Čia ir stovi Meksikos Mies
tas. Jis plečiasi ir iau net 
lipa, briauna si i kalnvnus.

Žiūrėdami i vakarinio pus
rutulio žemėlapi jūs matysi- 

! te Centrinės Amerikos sa- 
smaiiga. jungiančia Šiaurės 
ir Pietų Amerikos žemynus, 
^ain kosmonautas ja mato 
iš 200 mvliu aukščio. Cent
rinės Amerikos žemynas 
aukštai pakilęs virš vande- 
nvnu paviršiaus. Meksikos 
pietinis galas prie Guatema-' 
los rubežiaus 8.000 pėdu virš j 
van d e n v n o ; šiauriniame,< 
prie Jungtiniu Valstijų ru
bežiaus — 4,000 pėdų. Že
mėlapyje jūs matysite Cent
rinės Amerikos valstybė
les: Meksiką,, Guatema
la, Ho n du rasą, Britišką 
Hondurasą, Nicaragua, San 
Salvadora.. Costa Rica ir Pa
nama. Meksika didžiausia: 
46 milijonų gyventojų Tr 
apie šimtą tūkstančių ket
virtainių mvliu plotas. Vi
sos šios valstybėlės giriasi 
esančios “demokratinės res
publikos.” Tokia jau dabar 
mada!

Grįškime iš tyibliotekos į 
dabartinio miesto gatves.

Laisvą šeštadienio popietę 
einu pamatyti M e k s ik o s 
Miesto. Apie trejetą valan
dų pakulniavęs, atsidūriau 
vidurmiesčio Alameda par
ke, prie dailės muziejaus— 
San Juan ir Juarez gatvių apsaugojimui atominių 
sankryžoje. Čia kažkaip ge- bombų nuo sugedimo.

Miestas ma- 
delno.” Pezas 
amerikiniams 
vaikučiams 4

nresionalistai, siurrealistai 
kitu leidiniu ti- b> kb Jie neigia tikrovž, ap- 

(Vii- verčia ją aukštyn kojom, vi-

raščiu. negu kada pirmiau.
Knvgu bei 1— -----
ražai daug didesni"7 7*111 \ V 11 ‘

Tiesa” tu- sab) ia iškraipo, sugrotes- veiK.es, 1 i • • r
ri daugiau, nei 200,000 skai-1 kiną, ii* pan. 
tvtoiu, knygos leidžiamos i Savo rašinį apie menamo 
25 000 tiražais ir pan.). Da- Baltazaro šeima Jakovas 
ba»’ daugiau profesorių, mo- Lindas pavadino “Ura už 
kvklu. mokytoju, mokiniu i busve” ir įtalpino rinkinyje 
bei studentu, daugiau viso-’“Soul of Wood and other 
kiu profesionalų bei meni-jstories.” Baltazaras, 
ninku, techniku ir kitokių dviem seserim, motina 
specialistu. Lietuvos pra- trimis vaikais, gyvenąs 
monė kelis k artus didės- name name, o tėvas su 
nė ir lietuviškesnė nei kad i de likę Lietuvoje.

• * Mo-! esą nuogaliai-nudistai, gy-
viskas dėstoma lie- vena be i°kiu rūb^. Rūsv- 

tuviu kalba. Tai kur čia tas ie esanti kiaulė. o palubėje 
I kabo arklio lavonas. Jie ge- 
I ria girą, maišytą su kiaulės 
•krauiu. Baltazaras gyve- 
1 nas. kaip vyras, su savo se
serimis ir vaikai jiems ge
ma iš kraujomaišos. Vaiku 
lavonus jie su valgą ir tikį, 
jog kai supus arklio lavo
nas, liks tik griaučiai—kil
siąs karas, Lietuva atgau- 
sianti “laisvę,” ir jie grįšią 
į tėvynę. Namuose esą daug 
gėlių, kurių kvapas esąs su
simaišęs su pūvančio arklio 
lavonu, kuris primenąs 
jiems “laisvės netekimą.” 
Bute stovi pianinas, televi
zorius, radio imtuvas, skal
biamoji mašina ir kitokie 
baldai, o garaže — automo
bilis. Viska^ esą gauta iš 
Amerikos. Tačiau šeima 
skundžiasi neturinti ko val
gyti ir kuo apsidengti.

Atrodo, jog ta “apysaka” 
yra ar tai aštri ironija, ar 
ligotos fantazijos padari-

Bevardis
Mexico City, 1966-1-17

Visi

su 
ir 

se- 
dė- 
jie

ii buvo smetonlaikiu. 
kvklose '____ _____

prikišamas “rusinimas”
Tasai, atsiprašant, “pro-j 

fesinių sąjungų egzilėje”- 
organas neapsieina ir be 
smurto, be pletkų bei insi
nuacijų. Va kaip jis “švie
čia” savo skaitytojus:

“Bene 1924 m. V. Kapsu
kas parašė laišką L. Prūsei- 
kai. Jis įspėjo L. Prūseiką, 
kad Lietuvoj bręstąs revo
liucinis sąjūdis ir reikia 
jam pasiruošti, jog nebūtų 
netikėtai užklupti. L. Prū- 
seika tuoj sušaukė savo pa- 
tikimiausiųjų bendraminčių 
susirinkimą Laisvės redak
cijoj, ir pasitarę jie išrenka 
Lietuvos valdžią. Visų su
sirinkusiųjų vienbalsiai Lie
tuvos prezidentu išrūktas 
L. Prūseiką, jo pavaduoto
ju — Paukštys, Lietuvos 
raudonosios armijos komi
saru—Bimba, Švietimo rei
kalams Tauras-Vidikas.” o 
kokį tai indų plovėją Prū- 
seika paskyręs “Lietuvos

SENATORIAI PRIEŠ 
KARĄ VIETNAME

Washingtonas. — Dešimt 
senatorių, jų tarpe šeši na
riai Senatinio Komite t o 
Užsienio reikalais, reika
lauja, kad Senatas svarsty
tų karo reikalus Vietname.

Eilė jų, kaip ir 15 sena
torių, kurie reikalavo ne
bombarduoti Šiaurės Viet
namą, sako, kad preziden
tas Johnsonas per plačiai 
vartoja tą galią, kurią 1964 
metais Senatas jam suteikė.

Ar nesugenda atomų bombos, 
laikomos slėptuvėse?

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militaristai ir 
Gynyb o s sekretorius Mc
Namara giriasi, kiek daug 
JAV turi atominių bombų

visų restoranų ir užkandi- nYs> kurį šlykštu skaityti!
M.

Bet kartas nuo karto 
prasiveržia žinių, kad yra 
pavojaus, j o g slėptuvėse 
atominės bombos gali su
gesti. “The New York Ti- 
meso” korespondentas sau
sio 31 dienos laidoje rašė, 
kad tam tikra komisija vėl 
raportavo Kongresui, jog 
surasta naujų priemonių

nių prižiūrėtoju.”

1965 m. rugpiūčio 
dienomis Associated 
žinių agentūra aprašė Sear
cy, Arkansas, ir Wichita, 
Kansas, atominių raketų 
požemines slėptuves.

Buvo rašyta, kad kiek
viena raketa, su atominiu 
užtaisymu,, yra laikoma at
skiroje požeminė j e slėp
tuvėje 155 pėdų gylyje. 
Kiekvienos slėptuvės įren
gimas atsieina nuo $2,600,- 
000 iki $8,000,000. Slėptuvė
se laikoma vienoda tempe
ratūra. Prie kiekvienos tam 
tikroje atstoję, dieną ir 
naktį budi du karininkai ir 
įgula, kad pagal pirmą sig-

Press

nalą galėtų atominę raketą 
paleisti į nustatytą tašką.

Visi tie brangūs įrengi
mai pasidarytų nereikalin
gi, jeigu susitartų uždraus
ti atominius ginklus ir eiti 
prie nusiginklavimo.

Ženevoje yra sušaukta 
tarp tau ti n ė konferencija. 
Jeigu tik ten susirinkę susi
tartų, tai tada ir kitos vals
tybės prisidėtų prie susita
rimo.

RASISTAI
Trenton, N. J. — Valsti

jos generalis prokuroras A. 
J. Sills tyrinės Young Re
publicans organizaciją. Yra 
faktų, kad joje veikia fa- 
šis t a i ir rasistai, kurie 
skleidžia propagandą prieš 
negrus ir žydus.

Chirurgija be kraujo
JAV pagamintos dujinės 

i adatos plaunamoji jėga to
kia didelė, kad kūno audi
niai išgaruoja adatos lieti- 
mosi vietoje. Analogiškas 
instrumentas, naudojamas 
chirurgijoje ir vadinamas 
plazminio lanko skalpeliu, 
be kraujavimo sujun g i a 
prieš tai perplautus kūno 
audinius. Kadangi iki šiol 
85% chirurginės operacijos 
laiko dažnai būdavo sunau
dojama kraujavimo sulai
kymui ir piūvio kontrolei, 
tad naujasis instrumentas 
žymiai sumažino operacijos 
laiką ir padidina jos saugu
mą.

Tyrimai, atlikti Kolumbi
jos universitete, parodė, 
kad prietaisas įgalina chi
rurginiu būdu operuoti net 
tokius organus, kaip kepe
nys, kurių anksčiau chirur
gai nesiryždavo operuoti 
dėl sunkiai sulaikomo krau
javimo.

veiK.es
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Pr. JuozapavičiusALEKSOTASi

Vienas seniausių Kauno 
priemiesčių — Alekso tas, 
įsikūręs kairioje Nemuno 
pusėje. Jis išsidėstęs ant 
gražių upės krantų, me
džiais ir krūmais vešliai 
apaugusių šlaitų bei kalvų. 
Šiandien Aleksoto priemies
tis žymiai išaugęs. Jo te- 
ritonjon įeina Linksmadva
ris, Julijanava, Mėsos kom
binato ir kitos gyvenvietes.

Aleksotas žavus visais 
metų laikais, ypač pavasa
rį, kada jis pasipuošia žy
dinčiais sodais, tur tingu, 
žalios augmenijos apdaru, 
kada jo Šlaituose pragysta 
daugybė įvairiabaisių ciui- 
buonių. Nuo Aleksoto kalvų 
atsiveria puikiausias visu 
miesto nei Nemuno ir Ne
ries reginys.

rius Napoleonas Bonapar
tas užkariavęs Prūsiją ir 
į savo rankas paėmęs Len
kiją, sudarė Varšuvos ku
nigaikštystę. Jos sudėtin 
įjungė ir Užnemunę, o tuo 
pačiu ir Aleksotą.

Prancūzai Aleksote
Napoleonas, siekdamas 

užkariauti visą Europą, 
1812 metais pradėjo karą 
su Rusija. Prancūzų ka
riuomenė žygiavo Kauno 
link. Birželio 24-ą dieną

stiliaus kalendorius, o tuo 
pačiu metu Kaune galiojo 
rusų civilinis teisynas ir 
senojo stiliaus kalendorius. 
Vietoves skyrė Nemuno til
tas. Kauniečiai tiltą, jun
giantį miestą su Aleksotu, 
juokais vadino “ilgiausiu” 
pasaulyje, nes perėjus jį, 
Aleksote kalendorius rody
davo 13 dienų daugiau ne
gu Kaune.

Dvarininkų rojus
Kaip ir anksčiau, taip ir 

TkiA amžiuje Aleksoto dva
rininkai mėgo linksmai gy
venu, perteigę baudžiaunin
kų pi'akaitu sukrautais tur-

Viena jų, susijusi 
vietovės oei miesto 
vardu, kalbanti

prancūzų armija pasiekė 
Nemuną ir per jį statė ke
turis pontoninius tiltus. 
Kariuom e n ė s persikėlimą 
per Nemuną stebėjo pats 
Napoleonas. Kalva prie 
Jiesios upelio, ant kurios 
buvo išstatyta prancūzų ar
tilerija ir nuo jos Napole-

tais. GouievsKių dvaras, 
esantis pries aauartinę lai
vų pnepiauką, kuriame bu
vo uaug leoaujama ir links
minamasi, gavo Vesulavos 
V Linksma d v ar i o ) vardą. 
x aciau oaudziauni n k a m s 
čia neouvo linksma, nes 
uodie v s k i a i, o veuau jų
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Kokie vardai mėgstamiausi 
Lietuvoje?

Mano pusbrolio šeimoj gi- Mergaičių taip pat niekas 
mė mergytė ir berniukas, nebevadina nei Teresėmis, 
Kaip pavadinti dukrytę ir 
sūnelį? Tėvams uoliai talki

onas stebėjo kariuomenės 
persikėlimą, vadinama Na
poleono kainu. Pradžioje 
jis buvo apsistojęs Alekso
te, Godlevskio viešbutyje, 
prie Veiverių kelio (dabar 
Z. Angariecio gatvė). Bir
želio 25 d. Aleksotą-Sena- 
miestį jungiančiu tiltu per
sikėlė į miestą ir apsistojo 
dabartinėje Pergales kran- 

I tinėje, Ecnelio name (da-

turtų paveidetojai Gavrons-Legenda
Apie šį miesto kampelį 

liaudis suKurė keletą le
gendų, 
su sios 
įkūrėjo
apie meilės ir grožio dei-1 
vę Aleksotą, kitaip dąr va- i 
dinamą ivindą, Kuri vieš-1 
patavusi AieKsoto kalno 
šlaituose. Čia tarp šimtą- į 
mečių ąžuolų ir liepų seno-i ,
veje buvusi jos šventove, j Ąrmįjos vyriausiasis štabas j 
Deive pagimdžiusi sūnų — I 
meilės dievaitį—Kauną, ku- j 
ris kitapus Nemuno, dviejų ! 
upių santakoje, buvo pasta-; 
tęs pilaitę ir tuo davęs pra
džią Kauno miestui.

Legenda apie deivę Alek
sotą atsirado bene XVI a. 
Kaip tada vadinosi ši vie-į 
tovė, žinių nėra. Reikia ma
nyti, kad ji turėjusi Svir-, 
biogalos vardą, .nesr-toks 
vietovės vardas vietos gy
ventojų tarpe buvo žino
mas dar XVIII a. Tada per 
Aleksoto šlaitus į Nemuną 
tekantis upelis vadinosi 
Svirbe. Šalia jo ėjo kelias 
į Suvalkiją (dabar Z. An- 
gariečiog.). Kelio galas bai
gėsi Nemuno krante. Ma
tyt, iš upelio pavadinimo 
bei kelio galo ir bus kilęs 
vietovės pavadinimas. Pa
našių vietovardžių Lietuvo
je yra daug: Ariogala, Bai- 
siogala, Vendžiogala ir t. t.

Iš istorijos
XVI a. Kaunas tampa 

stambiu Lietuvos prekybos 
centru. Vystantis ir ple
čiantis prekybai su Vaka-

įsikūrė Karmelitų vienuoly
je (dabar Kutuzovo gatv). 
Į Čia kurį laiką buvo apsi
stojęs ir Napoleonas.

Tačiau, penkiems mėne
siams prasunkus, rusų su
muštos prancūzų armijos 
likučiai, grįždami iš Rusi- 

1 jos, traukėsi pro Vilnių, 
Kauną. Kaunas vėl matė

Dešimtis problemų Lietuvos liaudie
Kiai buvo žiaurus darbo' džia Vilniaus chemijos ir ehe/niios te< hn< loęijcs }•» stH.n f 
žmonių įsnauaotojai. Todėl 
liaudis šį Kauno priemies
čio leoaalų lizdą vadino
• • r raKeiKtadvar iu.”

XIX amžiaus antroje pu
sėje Aleksotą valde Gav- 
ronskiai, bet jie, mėgdami 
prabangą ir linksmą gyve
nimą, greit nusigyveno. Da
lį žemių ir kitų tunų pra- 

’ 1 lošę kortomis, likusias že-
| mes pradėjo pardavinėti.
Tas sudarė palankias sąly
gas augti ir plėstis Alekso
to priemiesčiui, kuriame 
gyveno nemaža darbininkų 
ir amatininkų, dirbusių 
Kaune.

Garsus įvykiais
Aleksoto gyvenvietė yra 

daugelio istorinių-revoliuci-

buotojai. Nuotraukoje matom.0 instih^o hnndvadsn
bę Vilhelminą Raidytę menoic l«b'vr‘’t?.’. i pin,

rų ir Rytų Europos mies-
.tais, prie Nemuno (Alekso
te) vokiečių pirkliai įkuria 
laivų statyklas, vadinamas 
aleksotais. Tikr i a u s i a i, 
Kauno laivų statyklos bus 
davusios naują vardą ir 
apie ją besispiečiančiai gy
venvietei.

Vėlesniais laikais Alekso
to priemiestis priklausė ba
jorų Godlevskių giminei.

XVII amžiaus pradžioje 
Aleksoto gyvenvietė pradė
jo augti. Joje statėsi na
mus vokiečių pirkliai ir 
amatininkai. Čia buvo ap
gyventa dalis laivų statyklų 
darbininkų ir laisvųjų vals
tiečių. Šalia dvaro kūrėsi 
miestelis, priklausantis dva
rininkui Godlevskiui. Au
gant gyvenvietei, dvarinin
kas baudžiauninkams mels
tis pastatė koplyčią.

Po trečiojo Lietuvos-Len- 
kios padalinimo, 17 9 5 m. 
Aleksotas, kaip visa Užne- 
nemunė, atiteko Prūsijai ir 
jos valdžioje išbuvo iki 1807 
m. Prancūzijos imperato-

išbądejusių, demoralizuotų' nių įvykių liudininkė. Čia 
prancūzų kareivių siautėji- i 1331 m. susitiko Kauno ap-
mą. Gruodžio 14 d. pran
cūzai, persekiojami rusų 
kariuomenės, vadovaujamos 
gen. Platovo, padegę mies
tą persikėlė per Nemuną 
ir įsitvirtino Aleksoto kal
vose. Po dviejų dienų ru
sų kariuomenė užėmė Kau
ną. Buvo apšaudytos Alek
soto kalvos. Po keleto ata
kuojančių artilerijas šūvių, 
prancūzų kariuomenė pasi
traukė. Tačiau Kauno gy
ventojai ilgai prisiminė bar
barišką prancūzų armijos 
siautėjimą mieste ir jo apy
linkėse.

Iš Lietuvos išvijus pran
cūzus, Užnemunė atiteko 
carinei Rusijai. Iš jos bu-

skrities sukilėlių būrių va
dai, vadovaujami Maurici
jaus Prozoro, ir lenkų ka
riuomenės karininkai su 
generolu Gelgaudu prieša
kyje. Nuo Aleksoto kalvų, 
generolui Dembinskiui va
dovaujant, artilerija apšau
dė miestą ir carinės ka
riuomenės įgula buvo pri
versta pasitraukti iš Kau
no. Birželio 4 d. Dembins- 
kis su nedideliu būreliu len
kų kariuomenės ir vietinė
mis sukilėlių pajėgomis už
ėmė miestą, 1
su savo kariuomenės štabu 
pasiliko Linksmadva r y j e . 
Gavęs žinią, kad carinė ka
riuomenė ruošiasi pulti

Kas dedasi Vengrijoje
GIMUSIEMS NAUJŲ 

METŲ NAKTĮ
Pasibaigė senieji, stojo 

naujieji metai... Vidurnak
tį Šejosentpeteryje gimė 
mergytė Erži, o sekundę 
vėliau sostinėje — atsirado 
nauja gyventoja — Edita. 
Pagal gražią tradiciją, 
Valstybinė draudimo valdy
ba po aštuoniolikos metų 
įteiks šioms p i rmosioms 
1966 metų naujagimėms pi
nigines premijas — po 20 
tūkstančių forintų 

’ REZULTATAI, PLANAI

Vengrijos darbo žmonėms 
praėję metai buvo svarbus 
etapas — baigtas vykdyti 
antrojo penkmečio planas. 
Išankstiniais duomenimis, 
per šį penkmetį pramonė 
padidino produkcijos gamy
bą 48 procentais, o žemės 
ūkis — 12—14 procentų.

Antrajame p e nkmetyje 
pradėjo veikti tokie pramo
nės milžinai, kaip Sazha- 
lombato naftos perdirbimo 
gamykla ir elektrinė, Du
nojaus cemento gamykla, 
“Tiesos” chemijos kombi-

o generolas i natas, Dunojaus metalurgi
jos kombinato šoltojo val
cavimo cechas ir daugelis 
kitų įmonių.

Šių metų liaudies ūkio

, masi šiai reformai. Pavyz- 
i džiui, pernai giminingos 
įmonės buvo suvienytos į 
stambius trestus, peržiūrė
tos gamybinės normos, pra
dėta atskleisti ir realizuoti 
žaliavų ir prekių atsargų 

i perteklių. Įvairiose įmonėse 
vyko eksperimentai, kurių 
metu praktiškai buvo pa
tikrinti naujj darbo meto
dai, išaiškintos tikslingų 
pakeitimų kryptys ir esmė.

Gruodžio pabaigoje buvo 
paskelbtas vyriausybės nu
tarimas sureguliuoti kainų 
ir darbo užmokesčio siste
mą. Šiuo nutarimu nuo va
sario mėnesio padidinamos 
supirkimo ir p a rdavimo 
kainos kai kuriems žemės 
ūkio produktams. B,us padi
dintas darbo užmokestis 
maždaug 800 tūkstančių 
darbininkų, medicinos dar
buotojų ir mokytojų. Nuo 
sausio 1 d. įsigaliojo nauja 
lanksti premiojavimo siste
ma, pagrįsta materialinio 
suinteresuotumo princi p u 
gamyboje.

NAUJI MIESTAI
Vengrijoje beveik tiek 

pat naujų miestų, kiek liau
dies respublikai metų. Šio- 
m i s dienomis Vengrijos 
Liaudies Respublikos Pre
zidiumas paskelbė įsaką,

vo sudaryta Suvalkų guber- Kauną, ne tik nesuteike plane numatoma pramonės kuriuo Giodiolės kaimas
nija.

Aleksote, kaip ir visoje 
Suvalkijoje, veikė Napole
ono kodeksas ir naujojo

miesete esantiems sukilė
liams paramos, bet pats 
pasitraukė Žemaitijos link.

(Bus daugiau)

Ričardą Tamulį iš Kauno (nuotraukoje kairėje) matome 
su Lietuvos radijo ir televizijos sporto komentatoriumi Antanu 
Grigeliu. 1964 metais žymusis boksininkas Ričardas Tamulis 
Lietuvoje sporto mėgėjų buvo išrinktas sportininku Nr. 1.

1965 metais Tamulis dalyvavo Europos bokso pirmeny
bėse Berlyne ir trečią kartą iš eilės laimėjo Europos čempiono 
titulą.

Dabar Lietuvos bokso komandoje yra du Europos čem
pionai: Ričardas Tamulis-ir Danas Pozniakas.

gamybą padidinti dar 4—6 
procentais, o žemės ūkio 
gamybą — 5 procentais.

Dabar baigiamas ruošti 
naujas — trečiojo penkme
čio planas, kuris bus ap
svarstytas ir paskelbtas pa
vasarį kartu su projektu 
ekonomikos valdymo siste
mai reformuoti.

DIRBTI NAUJAIP
Praėjusiais metais buvo 

ruošiamasi numat omam 
ekonomikos valdymo per
tvarkymui, ir tai buvo pla
čiai svarstoma. Šios refor
mos tikslas — sudaryti są
lygas socialistinio planingo 
ūkio pranašumams geriau 
išnaudoti gamybos efekty
vumui pakelti. Dėl to apta
riami klausimai, kaip pato
bulinti planavimo metodus, 
padidinti įmonių savaran
kiškumą, sustiprinti mate
rial i n i o suinteresuotumo 
principą, padidinti ekono
minių svertų vaidmenį, iš
plėsti pramonės ir prekybos 
itą^pusavio ryšius ir t.t. 
^TČaftu konkrečiai ruošia-

paverčiamas mi e s t u. ši 
stambi gyvenvietė visiškai 
pagrįstai paverčiama mies
tu — čia gyvena 20 tūks
tančių žmonių, veikia dvi 
stambios pramonės įmonės 
ir Žemės ūkio institutas. 
Giodiolė — 64-asis iš eilės 
Vengrijos miestas.

KAIME—KAIP MIESTE
Baran jos srities taryba 

Neseniai apsvarstė ir priė
mė planą sudaryti kaimo 
mikrorajonus, kurie tartum 
sujungs netoliese 'esančius 
nedidelius kaimus. Toks 
mikrorajonas susidės ir ad- 
friinistracinių pastatų, skir
tų tarybos vykdomajam ko
mitetui, ligoninei, mokyk
lai, klubui, parduotuvei ir 
kitoms įstaigoms, šalia ku
rių yra gyvenamieji namai. 
Pirmas toks mikrocentras 
bus įkurtas Piušpioklake. 
Jis sujungs keturis greti
mus kaimus ir po kelių me
tų virs stambiu “miesto ti
po” kaimu, kuriame gyvens 
apie-2,500 žmonių^

.ak

ninkavo giminaičiai ir arti
mieji.

—Dabar tiek daug gražių 
vardų. Pavadinkit dukrelę 
Daina, o sūnų Linu, — siūlė 
vieni.

—Ne, Dainų jau labai 
daug, visi dabar tik Dainom 
ir tevadina, tegul būna Rū
telė, lietuvės mergaitės sim
bolis, — prieštaravo antri.

—Linas perdaug švelniai 
skamba, geriau pavadinti 
sūnų Arūnu. Tegul išauga 
drąsus, tvirtas, kaip aras, 
teskraido aukštai, aukštai, 
—linkėjo treti.

Varduose juk iš tikrųjų 
pasireiškia tėvų, artimųjų 
siekimai ir troškimai, linKe- 
jimai.

Pastaraisiais metais viso
je Lietuvoje labai išpopulia
rėjo vardai iš liaudies le
gendų ir padavimų, sakytu
me, pagoniški. Mažos mer
gytės, kapstančios smėlį 
Kiemuose, žiūrėk, šaukia
mos Eglute, Vaiva, Audro
ne, Jūrate, berniukai—Nag
liu, Žilvinu, Ugniumi...

* Susidomėjusi, kokie var
dai šiandien populiariausi, 
labiausiai mėgstami, užsu
kau į Ukmergės civilinės 
metrikacijos biurą. Mane 
pasitiko vedėja S. Navickie
nė. Ji dirbačiajau aštuonio
lika metų —jos akys matė 
daug laimingų tėvų, o ran
kos užrašė į knygas daugy
bę žmonių vardų, pavar
džių.

—Žinot, vardai per šiuos 
dvidešimt metų labai pasi
keitė, kaip ir laikai, kaip ir 
žmonės. Šiandien niekas ne
bepavadina savo sūna u s 
Stanislovu, B a Itramiejum, 
Pranciškum, kaip darydavo 
mano kartos žmonės. Štai, 
pažvelkit, įsitikinsite, kad 
šiandien visiškai, galima sa
kyt, išnyko nelietuviški, sla
vų ar romanų kilmės var
dai, kuriuos atnešė krikš
čionybė.

S. Navickienė krauna 
prieš mane ant stalo storas 
naujagimių registrac i j o s 
knygas. Abi drauge sklaido
me puslapius ir skaitome 
vardus: Gintaras, D a lia, 
Vilija, Saulius, Darius, Au
dronė, Marius, G i ėdrius, 
Rytis ir t.t. Nė vieno 
Antano, Juozapo ar Petro 
1965 m. neatsirado Ukmer
gės mieste ir rajone.

nei Uršulėmis. Motinos duo
da joms paprastus ir poetišr 
kus lietuviškus var dus: 
Skaidrė, Danguolė, Ramu
nė...

—Aš auginu du kuni
gaikščius, — sako Stanisla
va Navickienė. — Vienas 
sūnus — Kęstutis, antras — 
Vytautas. Tai nebenauji, bet 
taip pat visų mėgstami var
dai. Štai kaimynų Basčių 
dinastija: vienuolikametis 
Algirdas, devynerių —Kęs
tutis, penkerių — Birutė ir 
antr u s metukus einantis 
—Mindaugėlis...

Verčiame lapą po lapo, 
įdomu, kokių gi vardų dau
giausia, sakysime, iš tūks
tančio šių metų įrašų? Pa
skaičiavome. Šių metų 
“čempionai” — Gintaras ir 
Daiva. Toliau seka Sauliai, 
Jūratės, Arūnai... Po keletą 
tokių vardų: Branguolė, 
Svajūnas, Laisvūnas, Mei- 
'utė, Laimius...

Tokiu gražiu būdu Nemu
no krašto žmonės išreiškia 
meilę tėviškei, jos gamtai, 
istorijai, lietuvybei.

I. Jakaity te

Įrengė autobusus 
be vairuoto jy

Tarpmiestiniam autobu
sų transportui Pittsburgho 
(JAV) inžinieriai sukūrė 
mašiną “Skybus” (dangaus 
autobusas). Autobusą varo 
elektra; jis visiškai auto
matizuotas, tad jam nerei
kia jokio aptarnaujančio 
personalo. D v i d e šimties 
vietų mašina su aliumininiu 
kėbulu sveria 4 tonas ir tu
ri sudvejintas padangas. 
Autobusas gali važinėti 
vienas arba traukti dar 10 
vagonų. Jį galima valdyti iš 
dispečerinio punkto.

Pittsburgho miestas šią 
sistemą numato išbandyti 
susiekimui tarp stadiono, 
kurį kasmet aplanko apie 
3,000,000 žiūrovų, ir miesto. 
Linijoje kursuos 3 tokie au
tobusai.

Maskva. — “Pravdoje” 
pateikė straipsnius trys is
torikai, kurie sako, kad 
Chruščiovo gadynėje buvo 
perdėta apie Stalino kultą.

Nuotraukoje matome aukštą Vilniaus krepšininkę Larisą Vin- 
čaitę (ji viduryje). 1965 metais ji gali tik pasidžiaugti. Vin- 
čaitė buvo TSRS jaunimo krepšinio rinktinės kapitonė ir jos 
vadovaujama komanda laimėjo Europos jaunimo krepšinio 
čempionatą. Pati Larisa Vinčaitė tame čempionate buvo pri
pažinta rezultatyviausia ir geriausia vidurio puolėja. Ji įeina 

į simbolinį Europos jaunimo penketuką. Vilniuje Larisa 
žaidžia “Kibirkšties” komandoje.
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KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

drąsūs taikos ieškotojai gal 
dar bus pasiųsti j kalėjimą.

Ženevos nusiginklavimo kon
ferencija turi naują sumany- 

/mą. Jį padarė Tarybų Są
jungos vyriausybės vadu prem
jeras Kosyginas. Sako: įdėki
me į sutartį, kad prieš tas ša
lis, kurios neturi atominių 
ginklų, atominiai ginklai nie
kados nebus naudojami. Tai 
labai padrąsintų tokias šalis 
nesistengti pačioms atominiai 
apsiginkluoti.

Sumanymas labai labai ge
ras. Reikia, kad už jį pasi
sakytų ir mūsų vyriausybė.

Tiktai labai gaila, kad su
tartys ir pasižadėjimai šiais 
laikais mažai tereiškia. Tai 
puikiai įrodė mūsų Amerikos 
militarinės intevencijos Viet
name ir Dominikoje. Juk 1954 
metais toje pačioje Ženevoje 
buvo susitarta ir pasižadėta 
nesikišti į Vietnamo reikalus, 
o matote, kas atsitiko. . .

Reakcinėje lietuvių spaudoje 
dar vis tebelinksniuoJ a m a? 
įžymiojo Tarybų Lietuvos 
mokslininko profesoriaus Jono 
Kubiliaus vardas. Tebenieki- 
nami tie, kurie jį buvo pasi
kvietę pasikalbėti. čikagie- 
čiams tenka daugiausia.

šlykštu, negražu. Bet argi 
.jiems tas apeina? Ypač, ma

tyti, jie supyko, kai jiems ne
pavyko judošišku mokslininko 
skundimu Valstybės departa
mentui pakenkti jo mokslinei 
misijai.

Dabar jie neturi kur akis 
padėti, tai keršija tiems, ku
rie buvo su mokslininku su
sitikę.

Iš Lietuvos dėkoja 
už “Laisvę”

Draugas Jonas Ragaus
ką s, gyvenąs Shelton, 
Conn., gavo iš Salomėjos 
Neries ligoninės, Klaipėdos, 
sekamo turinio laišką:

Gerbiamasis J. Ragaus
kai !

Spalio mėnesį gavome iš 
“Laisvės” laikraščio prane
šimą, kad jus užsakėte mū
sų ligoninei “Laisvės” laik
raštį. Netrukus pradėjome 
jo numerius gauti. Kiek vė
liau mūsų adresu pradėjo 
taip pat eiti laikraštis “Vii- • M ms .

, Leiskite jums nuoširdžiai 
padėkoti už prenumeruotus 
laikraščius.

Jei jus pageidautumėte 
mūsų respublikos spaudos, 
prašome mums pranešti.
Resp. Klaipėdos Ligoninės 

vyr. Gydytojas Juškevičius

ST. PETERSBURG, FLA. PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

SVEIKINIMAI
“LAISVĖS B-VĖS SUVAŽIAVIMUI

Jensen Beach, Fla.
Sveikiname “Laisves” B-vės dalininkų suvažiavimą, 

linkime, kad dar gyvuotų ilgus metus. Taipgi sveikiname 
visą “Laisvės” štabą ir laikraščio skaitytojus. Čia randa
te mūsų auką $6. Draugiškai, Vincas ir Konstancija 
Racionai

New York Citv, N. Y.
----- Sveikinu “Laisvės” B-vės suvažiavimą, taipgi “Lais
vės” kolektyvą. Linkiu, kad laimingai pasiektumėt užsi- 
briežtą tikslą.

Kadangi “Laisvei” suėjo 55 metai, o man birželio mė
nesį sueis 70 m. amžiaus, tai skiriu auką $70—po dolerį 
į metus. Su geriausiais linkėjimais, New Yorko Pilietė.

Baltimore, Md.
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir lin

kime, kad suvažiavimas vyktų geriausioje nuotaikoje. 
Taipgi sveikiname tvisą “Laisvės” kolektyvą, linkime vi
siems geros sveikatos.Čia rasite $10 dėl “Laisvės” reika
lų. Juozas ir Jennie Staniai.

1966 m. sausio 29 d. mū
sų garsioji LLD 45 kuopa 
surengė šaunią koncertinę 
dainų programą. Dainavo 
mums, laisviečiams, jau nuo 
seniau gerai žinoma operos 
dainininkė Birūta Ramoš
kaitė. Savo aukštai išlavin
tu balsu žavėjo publiką gra- 

I žiomis dainomis.
Taipgi ir mūsų vietinė 

Dainos Mylėtojų grupė su
dainavo keletą rinktiniu 
dainelių labai pagirtinai. 
Nors oras buvo gana vėsus 
ir visą laiką lietus kaip iš 
kibiro pylė, tačiau publikos 
prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Svečių priva ž i a v o iš dau
gelio Jungtinių Valstijų 
miestų ir miestelių. Visi 
buvo gerai nusiteikę. Geros 
valios žmonės linksmi.

Vienas svečias pribuvo 
net iš Kanados. Programos 
vedėjui užklausus, kaip my

lite mūsų Floridą, jis sakė: 
Nors pas jus irgi oras vė
sus ir gerokai lyja, bet aš 
vis tiek pabėgau nuo 50 že- 

I miau zero šalčio ir esu pa- 
| tenkintas.

Po gardžių pietų ir gra
žių dainų vyko šokiai. La
bai malonu matyti, kaip 
mūsų baltaplaukiai “jau- 

i nuoliai” vikriai suka į ra- 
! tą polkutę ar valcą. Visi at- j 
i rodo pilni gyvumo, linksmi,, 
j kaip ir atjaunėję.

Valio mūsų darbščiajai i 
komisijai, kuri taip sutarti-1 
nai-vieningai darbuojasi 
mūsų spaudos ir apšvietos 
labui. Ilgiausių metų Jums, 
mieli draugai. i

Anna Maria, Fla.
Mūsų saloje yra daug' 

įvairių gražių vietų ir vie-į 
tovių, kur yra tikrai pato- i 
gu ir malonu kiekvienam 
norinčiam čia apsigyventi.

Oras visuomet palankus, j 
gražus, saulėtas, išskiriant 
keletą šaltesnių dienų gruo-. 
džio ir sausio mėnesiais. 
Tiesa,/kai kada reikia ir 
šilumbs stuboje, kitaip sa
kant, “pečių kūrenti.” Čia 
daugiausia pasišildoma elek-1

tra, dujomis arba aliejumi.
O tas marių vanduo ir 

baltas smėlys tiesiog turis
tus ir vietinius žavėja.

Namų statyboje vis dau
giau pastatų išauga ir tuo 
pačiu sykiu gyventojų skai
čius kasdien auga. Pasto
vių gyventojų skaičius jau 
siekia 850. Svečiai-turistai 
sudaro net iki 11 šimtų. 
Čia randasi vietinių gyven
tojų visokių tautybių žmo
nių. Turime ir keletą lietu
vių pastoviai gyvėjančių. 
Vienas iš pirmutinių lietu
vių buvo Jonas Walincius su 
šeima, kuris čia gyvena jau 
nuo 1954 metų.

Kunigų ir tikinčiųjų irgi 
netrūksta. Čia yra penkios 
liuteronų ir viena katalikų 
bažnyčios. Katalikų St. 
Bernard bažnyčia su kun. 
Jonu S h o e d e r priešakyje 
šventė savo 10 metų nuo įsi
kūrimo sukaktį su 40 valan
dų misijomis. Turime vieną 

i 8 klasių pradinę mokyklą ir 
šiaip visokių visuomeninių 
įstaigų bei klubų. Turime ir 
miestavą salę, kur dažnai 
yra rengiami vaidinimai su 
vietiniais aktoriais.

Praleisti žiemą čia iš nor- 
tų irgi privažiuoja visokio 
plauko dipukų-bėglių, pasi
vadinusių kokiais ten “Free
dom fighters.” Vienas iš jų 
yra jugoslavas pabėgėlis 
Paul Horvat iš Willinette, 
Ill., kuris savo šalies teismo 
1942 metų spalio 2 d. buvo 
nuteistas sušaudymui kar
tu su kitais 150 šalies išda
viku. Paul Horvat su mū
sų Amerikos pagalba 1952 
metais pribuvo į New Yor- 
ką su visa savo šeima ir da
bar gyvena prie Chicagos 
North Shore ir keikia ko
munizmą.

Anna Walinciene

Oslo. —Aluminum Co., iš 
California, įrengia fabriką 
Norvegijoje, kuris per me
tus pagamins 84,500 tonų 
aliuminio.

HELP WANTED—FEMALE
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

HOUSEKEEPER
Over 40, experienced in handling 
babies. Full charge of 3 young girls. 
Mother is medical student. Excellent 

salary. Sleep in or out.
Call VI. 3-8210 after 8 P. M.

(11-13)

‘ OPERATORS
Experienced only. Apply if thorough
ly experienced on single needle ma
chine. Pleasant Working conditions.

Centrally located. Apply—
GAY SPORTSWEAR, 919 Walnut St.

(11-13)

OPERATORS
Experienced front makers 

on cotton dresses. 
Steady work.

Also sieve setters on cotton dresses.
214 S. 9th St., 3rd fl. WA. 2-1971.

(11-12)

LAMP SHADE SEWER
Experienced only for Custom shop. 
Must do fine hand-pleated shades, 

and also all types of shades.
Call—

LO.4-0578 between 10-4 P. M.
(11-15)

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)

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)

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)

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

Full time.
Work Phone CU. 8-6080.

(8-12)

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. 

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

(8-12)

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)

TRAINEE
Fabricating laboratory glassware. 

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

(6-11)

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)
HOUSEWORK

General. Baby sit or sleep in 2 nites.
Small apartment.

Main Line.
LA. 5-2350

OPERATOR

| Sample maker to work on children's 
dresses. Must be experienced.

BETH AYRES, INC.
S. E. Corner Jasper & Ontario, 2nd fl.

NE. 4-6419
(11-12)

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

(8-12)

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
Sleep in, private room and bath.

Help with babies.
Will arrange salary.

Call TR. 8-0622.
If out town call collect.

(11-12)

KEYPUNCH OPERATORS
Exp’d. Near King Manor Station.

E. D. P. CORP, of PA. 
181 Boro Line Rd. 

Bridgeport, Pa.
(10-12)

ELECTRICIAN
Fir local Contractor.

Must be fully experienced 
in all types of work.

Paid holidays.
Call—MI. 9-4052

(9-12)

Detroit, Mich.
Sveikinu “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavimą ir 

“Laisvės” personalą. Virš penkiasdešimt metų skaitau 
“Laisvę” ir dar skaitysiu, kolei matysiu. Čia randate $2. 
Draugiškai, Geo. Urbonas.

Chester, Pa.
Sveikinu “Laisvės” dalininkus suvažiavime, linkiu 

kad “Laisvė dar ilgai gyvuotų, skleistų progresą tarp 
Amerikos lietuvių, taip, kaip dabar yra veikiama—ilgų 
metų visiems “Laisvės” darbuotojams, spaudos platinto
jams ir patriotams. Čia randate auką $10. Draugiškai, 
A. Lipčius.

Bayonne, N. J.
Gerbiamieji: Sveikiname “Laisvės” dalininkų suva

žiavimą ir atžymėjimą “Laisvės” 55 m. sėkmingo jubi
liejaus. Lai gyvuoja laisvutė dar per daug metų. Čia ran
date $10, sunaudokite laikraščio “Laisvės” reikalams. 
S. K. Radusiai

Hartford, Conn.
Hartfordiečiai sveikina “Laisvės” suvažiavimą. Pri

sidedame nors su maža suma — $44. Draugiškai, L. že-

ROCHESTER, N. Y.

Mire Petras Čereška
Šioje liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą jo žmonai Elzei, dukrai ir žentui Coldmanams,

anūkėlėms ir visiems giminėms ir draugams:
A. Bačiulienė J. H. Stančikai
H. Velikienė K. Žukauskas
A. L. Bekešiai J. M. Žemaičiai
F. O. Griciai A. Galinat
S. Gendrėnas P. K. Anderson
K. Žemaitienė F. J. Kanteniai
A. Usavičienė V. Greibienė
R. Barauskas J. V. Poškai
L. Semans N. Baltakienė
P. O. Malinauskai V. Bullienė
P. B. Jurkštai O. Vilimaitienė
J. D. Vaitai G. Daukas
J. 0. Polskiai G. Labeikienė
Wm. R. Černauskai S. Sasna

E. Orange, N. J.
I

Ūmai ir sunkiai susirgo 
Tadas Kaškevičius. Tado 
sveikata buvo visada gera
me stovy, tai jis neturėjo 
hei pažįstamo daktaro. 
Kreipėsi pas šeimininkę, pas 
kurią kamparius nuomoja. Ji 
pašaukė savo gydytoją. Jis Ta
dą gydė per visą savaitę, 
bet viduriuose skausmai ne 
mažėjo, bet didėjo. Pasiro
dė, jam reikėjo greitos ope
racijos.

Sausio 21 d. Tadas pašau
kė savo pažįstamą J. Stoš
kų, kuris turėjo pažįstamą 
daktarą. Naujas gydytojas 
pribuvęs Tadą apžiūrėjo ir 
tuojau pasiuntė į ligoninę.

Operacija buvo sėkminga.
Vastario 4 d. Tadą aplan

kiau jau jo namuose. Jau
čiasi dar nedrūtas. Dar 
ims laiko, pakol Tadas su- 
drūstės ir stos tarp mus, 
sveikųjų.

Linkiu jam kuo greičiau
siai pasveikti. Stiprėk, drau
ge Tadai!

P. S. T. Kaškevičiaus ad
resas: 533 Norwood St., E. 
Orange N. J. Tel. DR. 6- 
2493.

J. Stanelis

WOMAN of any active age for cor
set fitting in old estab. firm. Either 
exp. or serious learner. Adequate 
salary while training. Advances with 
exp. 40 hr, 5% day work, no nites. 
Conv. to Reading RR or PTC. Apply 
HENRY SAUR CO., 515 N. 8th St.

MA. 7-3400. (10-12)

WOMAN. Pleasant, reliable & unen
cumbered to cook evening meal for 
family with 3 children and new in
fant. Mon. Tues. Wed. Fri. 3 PM to 
9 PM. Sleep in Fri. nite ’till Sat. 2 Į 
PM. Other daily help kept. Excellent ' 
salary. MI. 2-3315. (10-11)

REGISTERED NURSE
For Children’s Summer Camp 
In Pocono Mt. Call Monday 

thru’ Friday.
LO. 3-8183

(10-12)

BOOKKEPER-TYPIST 
With knowledge of payroll 

and tax forms.
1 girl office.

West Phila. vicinity.
Call between 8 & 6.

TR. 7-4302.
(10-12)

WOMAN
to assist Convalescent Woman, 

48 yrs. old.
Bet and Board, small Salary.

Call anytime.
SH. 7-2614

(10-11)

Worcester, Mass.

Waitress
And Downstairs Work 

In Catholic Rectory
I Live In.

KI. 5-6232
(10-12)

BOOKKEEPER
Full charge. Experience on

Burroughs Sensimatic.
5 Day week.

Call 215-WA. 5-3087
(10-11)

JANITOR
Must have driver's License.
Paid vacation and Holidays.

Must have references.
Call OL. 9-1809.

(10-13)

AUTO MECHANICS
Exp. Must have own tools. State 
inspect., qualified. Excellent Co. 

benefits, including Paid vacation 
and holidays. Clean, warm shop.

Call MR. JONAS. IV. 3-6900.
(10-11)

AUTO MECHANIC
Lubricator, Lot Boy.

Steady work.
Contact Jim Genter 

COLEMAN MOTOR CO.
412-371-6300

(10-11)

AUTO BODY MEN
Experienced on wreck work. 

High wages. Also Auto Painter.
Call George Faulkner 

Lynn Auto Body, Oreland, Pa.
TU. 4-9088

(11-13)

BAKER
1st hand, cake or sweet dough man. 
Steady employment. Mod. Plant. Ex
cellent working conditions. Good 
wages. Vacation. Apply in person. 
IDEAL BAKERY, 5 So. 3rd Street.

Phone 609-561-0544, Hammonton
N. J. (11-14)

CHEMICAL ASSISTANT 
for production, requires 2 years 

College of Chemist preferred. 
37’/s work hours. Apply in person.

HARTMAN-LEDDON 
60th & Woodland Ave.

Help Wanted—Female

maitienė: Aukoja:
J. ir L. Žemaičiai ...................... $10.00
J. ir M. Barnett ...........................  5.00
L. Butkevičienė ............................. 5.00
J. ir M. Lukštai............................... 5.00
A. Meilunietis ................................. 5.00
Marijona Nikzentaitienė ............. 2.00
Jonas iš Šalnių ............................. 5.00
Wt Lecky ......................................... 2.00

Po $1: Nastazija Barkauskienė (Oakville), O. Girai- 
tienė, V. Kazlau, Z. Juška, J. Jasas.

Nuo kitų gauta sekamai:
P. J., Detroit, Mich..............................................$20.00
Kaziūnė Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y............ IO.OOį
Po $1: J. Kraus, New York City, N. Y., ir A. Gu

dauskas, Springfield, Ill.
Ačiū viršminėtiems prieteliams už jų aukas.

“Laisvės” Administracija

OAKVILLE, CONN.
In Memory of

Peter Bokas
From LDS Lodge 31

PLYMOUTH—Paul Mickeliūnas, also known as Peter Bokas,, 
Harwinton Ave., died Jan. 19th at his home here after a lingering 
illness.

Born in Lithuania, son of the late Jacob and Anna (Blekis) 
Mickeliūnas, he had been a resident of Waterbury for a number 
of years, moving to Plymouth 20 years ago. He was a member of 
the Association of Lithuanian Workers and the Lithuanian Citizens 
Club of Waterbury. He had been employed by Vickers, Inc., for 
40 years, retiring five years ago.

Surviving are an aunt, Mrs. Bernice Blekis, Harwinton Ave., 
with whom he made his home, and several cousins.

His remains were interned in Lithuanian Cemetery, Water
bury. Conn.

Atsiprašome
“Laisvėje vasario 4 die

nos po padėka dėl Petro 
Sadausko mirties įvy k o 
klaida vardų pasirašyme. 
Ten pasakyta: Marija ir 
Juozas Williams ir Ausėjų 
šeima. Turėjo būti: Mūrija, 
Juozas ir Wilimas, ir Ausė
jų šeima.

Redakcija

HOUSEKEEPER
Woman on S. S., board and salary.

Call 9 AM—2 PM.
NE. 7-4747.

(2222

WAITRESS
Part time. 4-8 Monday-Friday.

No Saturday or Sunday. Experienced 
only. Apply 2100 Spring, 1 block 

South of Parkway on 21st St.
No phone calls accepted.

(9-11)

BILLING CLERK TYPIST
Excellent benefits.

Write—
STEEL HEDDLE MFG. CO.

2100 W. Allegheny Ave. 
Phila., Pa.

(10-12)

PRANEŠIMAS
WORCESAER, MASS.

Kviečiame visus atsilankyti j 
mūsų rengiamus pietus sekmadieni, 
Vasario-Feb. 13-ą d., Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott Et.

LLD Moterų Komisija (11-12)

YOUNG WOMEN, with exp. in fil
ling small jars with sliced meat or 
similar food products. This position 
requires fast movements of fingers 
and quick hand motion. State age 
and former employer for references. 
Salary $1.85 hr., with Blue Cross 
and Blue Shield and Life Ins. 4-mid
night shift openings as well as Day 

shift. 7:30—4. Apply
BOX D-14. 724 Jefferson Bldg.

Phila., Pa.(10-16)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors sta&bėtaa auka paremk

EDIPHONE TYPIST
Excellent benefits. 

Write—
STEEL HEDDLE MFG. CO.

2100 W. Allegheny Ave.
Phila., Pa.

(10-12)

HOUSEWORK
Some laundry, no shirts or linens.

Good plain Cook, live in.
Private Quarters.

References.
Call MI. 2-6679.. s- (10-1U

i



LAISVĖ Antrad., vasario (Feb.) 8, 1966

“Laisves” vajaus pasekmes
(Tąsa)

S. Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence. Mass.....

J. Stanienė, Baltimore, Md. 
Chester, Pa................................
M. Valihonienė, Miami, Fla. 
Great Neck—Huntington, N. Y. 
ALDLD 87 kp.. Pittsburgh. Pa. 
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass..................
Rochester, N. Y.......
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Kanadiečiai .....
LLD 20 kuopos Moterų skyrius, 

Binghamton, N. Y........ 1121

.... 3654
3278
2678
2380
2168
2050

1928
.... 1488

1434
. 1391

Punktai
B. Sutkus. V. Taraškienč,

San Francisco, Calif...........
Mildred Friberg, Chicago, Ill. 
Scranton, Pa...................................
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
M. Žiedelis. Nashua, N. H..........
G. Žebrys, Cleveland, Ohio .......
Vera Smalstis, Detroit, Mich.
L. Tilwick, Easton, Pa.................
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa.
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
J. ir M. Alvinai, Yucaipa, Calif.
M. Aranuk, Detroit, Mich..........

1160
956
894
814
480
588
334
572
534
288
282
262

Frank Obrekes, Paxinos, Pa.........
Mary Jasulaitis, Moosup, Conn. .. 
J. Adams, Grand Rapids, Mich. .. 
M. Gudas, Verdun, Canada ... 
M. Niaurienė, Verdun, Canada ... 
A. Bredes, Central Islip, L. I. ... 
A. A. Buddy, Los Angeles, Calif. . 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. .. 
Ch. Swallows, Pittsburgh, Pa. ... 
A. Jakstonis, Trenton, N. J. ... 
Mrs. John Young, Cleveland, Ohio 
S. Družas, Norwood, Mass............

Aido choro žinios
Praeito penktadienio va-; 

karą, kaip visada, įvyko | 
choro pamokos ir dar su | 
“pridėčku.” Atžym ė j o m e į le

New Yorko žmonės demonstravo prieš 
Vietnamo karą

Praėjusį šeštadienį dide- 
minia niujorkiečių susi-

pat buvo leidžiami šūkiai 
prieš Gynybos sekretorių 
McNamara.

Tarp demonstrantų buvo 
įsimaišę keletas ir karo ša
lininkų ir bandė trukšmau-

Šį sykį gauta sekamai:

3.00 
2.40 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Po $1: Paul Kukonis, Brooklyn, N. Y.; M. Steinys, 
St. Petersburg, Fla.; E. Ecenia, Tampa, Fla.; A. Jocis, 
Clearwater, Fla.; J. Vasil, Vah’ico, Fla.; S. Molejus, So
merville, N. J.; A. Gutonis, Willow Grove, Pa.; J. Ya- 
....................... ..... I-__ , Middleboro, Mass.; 
Ant. Žalis, Lake Worth, Fla.; M. Clee, V. Bovinas, Johns 
Paul, J. Shukaitis. Miami, Fla.; Mrs. Kisavige, Irving
ton, N. J.; J. Gaidys, Maynard, Mass.; J. Kvedaras, Mc
Kees Rocks, Pa.; F. Poškus, Fr. Mikantas, Pittsburgh, 
Pa; J. Čižauskas, Wilmerding, Pa.; Mary Kavalasky, F. 
Piktinas, Shenandoah, Pa.; Anna Markūnas. Hudson, ; 
Mass.; S. Thompson, Bridgeport, Conn.; B. Sarapas, 
Norwood, Mass.; Ch. Raye, Great Neck, N. Y.; A. Gri
gaitis, Jennings, La.; J. Staskus, Cicero, Ill.; J. Tudei- 
ker„ Philadelphia, Pa.; Martha Yadacus, No. Plainfield, 

| N. J.; Juozas Waitkus, Ocala, Fla.; Helen Graibus, Car- 
prisiuntė de Place, N. Y.; P. Puodis, Philadelphia, Pa.; P. Kunz, 

(Brooklyn, N. Y. M. Chaponis, Livermore, Calif.
! -0-

Šį sykį aukų gauta $273.40. Anksčiau gauta 
i $5,641.54. Viso gauta $5,824.93.
; -0-

Norime padėkiti visiems vajininkams, kurie taip ne- 
; muistančiai, sunkiai darbavosi vajaus reikale. Jų pasi- 
' aukojantį darbą įvertina ne tik “Laisvės” kolektyvas, 
! bet ir visi laikraščio rėmėjai-skaitytojai.

Nepamirštame ir geruosius prietelius, kurie taip 
| dosniai suaukojo dovanų į fondą. Nustatyta kvota 
$5,000 pilnai pasiekta, su perviršium arti tūkstančio do
lerių. Didelis ačiū jums, mieli bičiuliai.

musu jauniausios choristės- rinko prie Jungtinių Vals- 
alto Danutės-Dianos Ne- tijų delegacijos Jungt. Tau- 
vinskaitės 15-ą jį gimtadie- Į tose buveinės pareikšti jų 
ni. Žinoma, neapsiėjome be ! griežtą protestą pieš Viet- 
vaišių: Dianos mamė Va-1 namo karą, vedamą mūsų ti. Tačiau jų buvo tiek ma- 
lentina (nesakytume!, kad vyriausybės. Daugumojede-i žai, jog jiems nepavyko de- 
ji nėra Dianos vyresnioji I monstrantai susidėjo iš jau-į monstrancijai pakenkti, 
sesuo) pavaišino choristus į žmonių, kuriuos šis bai- j Beje, įU0 pačiu laiku Uni- 
“kietesniu” trunku, o sete-Į sus karas skaudžiausiai pa- on aikštėje buvo suruošę 

užkan-1 liečia, nes ne vienam jų gal demonstraciją karo šalinin-

k

Iš Connecticut valstijos gauta nauja prenumerata nush,Woodstown. N. J.; A. Imbras, 
nuo M. Svinkūnienės, waterburietes, ir dvi naujos nuo;, 
L. Žemaitienės, Hartfordietės. Abi prisiuntė ir atnauji
nimų, taipgi atnaujinimų gauta ir nuo J. J. Mockaičio, 
bridgeportiečio.

Brooklyno-Queens vajininkas Valys Bunkus prida
vė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Jam pagel
bėjo su atnaujinimais S. Sasna.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Jai pagelbėjo su 12 naujų prenu
meratų ir su labai daug atnaujinimų Jonas Smalenskas, 
mramietis.

Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla 
tris naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Georgė Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė 7 nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

New Jersey vajininkai pasidarbavo—S. Radusis, ba-
yonnietis, prisiuntė naują prenumeratą, o K. Paciūnas, 
Elizabethietis, atnaujinimų.

So. Bostonui pasidarbavo Marytė Kvetkauskienė, su 
atnaujinimais.

Philadelphiečiams pasidarbavo—R. Merkis su dviem 
naujom prenumeratom ir atnaujinimais, ir, su atnauji- į 
nimais A. J. Pranaitis.

S. F. Smith, Los Angeles, Calif., prisiuntė atnaujini 
mų.

Tai viršminėtų laimėtojų paskutinieji rezultatai.
Nuo kitų vajininkų gauta sekamai:
M. Žiedelis, Nashua, N. H., savo punktus paskyrė

S. Penkauskui ir J. Blažoniui, Lawrence-Lowell, Mass.
Jennie Stanienė, Baltimore, Md., prisiuntė dvi nau

jas prenumeratas, o K. Naravas, Shenandoah, Pa., vieną 
naują ir atnaujinimų.

Atnaujinimų prisiuntė P. Beeis, Great Neck, N. Y.;
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa., ir J. Mažeika (LLD 
87 kp.), Pittsburgh, Pa.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.;
K. Kilikevičius (Liaudies Balsas), Toronto, Canada, ir 
C. K. Urban, Hudson, Mass.

u
brante — “čeiseriu,” 
da,“kukėmis”.
so” modelio).

Bravo, Diana, kad pri- kampo 45th St. ir First Avė.,jau ir komercinė spauda 
klausai “Aide” ir kartu su 
mame “neskipini” choro pa
mokų.

Tiesa, būtų gražu ir mū
sų ehornj nauda, jei Diana 
prisikatein^im01’ ir afsi- 
vestumei savo draugių į 
“Aidą.” Tuo pagyvintume! 
chorą jaunatvišku eleksyru.

Daugiau. Pagal choro pir
mininko pranešimą, kovo

reikės tiesioginiai kariauti.
Demonstracija įvyko ant zerna demonstracija. Net

kai. Tai buvo be galo mi-

Manhattane. Praesidėjo 1Į sako, kad buvo susirinkę 
vai. po pietų ir tęsėsi ištisas i tiktai apie 200 dalyvių. Jie, 
dvi valandas. Vyriausias de- žinoma, reikalavo karą plės- 
monstrantų šūkis buvo: “Su- ti ir “nušluoti visus raudo- 
laikykite karą ir grąžinkite nuosius.” 
mūsų kareivius namo!” Taip

Mirė sena maspethietė i
Penktadienio rytą, vasa-1 

rio 4 d., staigiai mirė Marė 
(Videikaitė).

do-

Rep.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa., prisiuntė $64. Au

kojo:
J. Shinkūnas, West

Collingswood, N. J............... $50.00
A. J. Pranaitis ...........................  10.00
K. Bakšas, Camden, N. J..................3.00
P. Baranauskas ...........................  1.00

ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Hartford, Conn............................ $791.00
Waterbury, Conn......................
Lawrence, Mass. ......................
Philadelphia, Pa. .. ................
St. Petersburg, Fla..................
Brockton, Mass........................
Brooklyn - Queens, N. Y..........
Miami, Fla.................................
Baltimore, Md. -....<........ .
Chester, Pa...............................
San Francisco, Calif................
Great Neck-Huntington, N. Y.
Elizabeth, N. J........ ................
Lawrence-Lowell, Mass...........
Worcester, Mass.......................
So. Boston, Mass. .. ................
Los Angeles, Calif. .................
Norwood, Mass........................
Stamford, Conn.......................
Camden, N. J...........................
Binghamton-Johnson City, N. Y. . 79.50 
Bridgeport, Conn......................... 76.00
Newark, N. J,  ...........................  60.00,
Rochester. N. Y.......... .........
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa 

Scranton. Pa.........................
Cleveland, Ohio....................

Canada.................................
Harrison-Kearny, N. J........
Chicago, Ill. /......................
Shenandoah; Pa.......... .........
Detroit, Mich..................... . .
Paterson, N. J. ..................
Easton, Pa...........................
Bayonne, N. J.....................
New Haven, Conn................
Cliffside# N. J.......................
Yucaipa; Calif......................
Woodbury, Conn..................
Hudson, Mass. ....................

Šių miestų vajininkai už aukas gavo punktus. 
Connecticut miestai įskaityti į Connecticut valstijos 
punktus, taip pat su New Jersey miestais, išskiriant 
Camdeną, įskaityti į New Jersey valstijos punktus.

“Laisvės” Administracija

248.50
241,66
215.00

. t97.()b

. 169.0’0
.. 136.00

. 130.00
.. 127.00
.. 1'17.00
.. 108.00
.. 107.00

. 100.00
... 89.00
... 86.00
... 80.00

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisinutė $21.
Aukojo: '

Charles Danisevich
J. Svinkūnas ....
Vincas Krasnitskas
J. Vaitonis .........

Po $1: Nora Kvedaras, S. Kutelis, John Gudergis, L.
K., Charles Lusas.

$6.00 
6.00 
2.00 
2.00

George Shimaitis, Brockton, Mass., anksčiau pri
siuntė aukų, bet sekamos pavardės buvo praleistos. At
siprašome. Aukojo:

M. Žaliukienė ............................. $2.00
Po $1: B. Navickienė, P. Sinkevičienė,-Vera Adams, 

Mrs. M. Valient ir Vera Waitkus.

Nuo kitų gauta sekamai:
Velionio P. Sadausko brolvaikiai Marija, Juozas, 

William ir Ausie jų šeima, Worcester, Mass. . $25.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn.........................
Teklė Dominaitis, Miami, Fla...............................
V. Maurukas, Shenandoah, Pa..............................
A. Selvestravich, Freeland, Pa........................... ■'
John Kūniškas. Newark, N. J..............................
Caroline Remeitis, Berlin, Conn...........................
M. Paužienė, Toronto, Canada ...........................
Benedikta Navalinskienė, Atlantic City, N. J. .. 
K. Naravas, Shenandoah, Pa................................
J. Pacuskas, Lost Creek, Pa................................
C. P. Kaloscz, Halifax, Mass................................
C. K. Urban, Hudson, Mass................................
J. Sinkevičius, Montreal, Canada........................
LLD 54 kp., Elizabeth, N. J................................
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J.............................
W. Grannas, Ozone Park, N. Y.............................
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich...........................
Antanas Trepkus, Colonia, N. J...........................
Mary Sass., Ft. Myers, Fla................................
U. Paich, Bridgeville,4 Pa...............................
J. Labunaitis, Pittsburgh, Pa...............................
Buvusi “L.” skaitytoja, Norwood, Mass..............
A. Zaruba, Norwood, Mas^....................................

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
3.00 
3.00 
koo

54.00 
53.00 
53.00 
52.00 
50.50 
49.00 
45.00 
45.00 
40.00 
29.75 
28.00 
19.00 
19.00 
18.00 
15.00 
14.95 
12.00

Visi

BAUS PO $50
Už “PARKINIMĄ”

New Yorkas. — Iki da
bar New Yorko mieste už 
gretimai dviejų automobi
lių pastatymą “(double par
king”) bausdavo po $15. 
Bet tas negelbėjo, tai poli
cijos viršininkas Broderick 
pasiūlė, o važiuotės virši
ninkas Barnes užgyrė, kad 
baustų po $50.

Už parkinimo prasikalti
mus dabar nėra įrašoma į

vairuotojo leidimą (licen
se), bet yra sumanymas, 
kad ateityje būtų įrašomi ir 
tokie prasikaltimai.

GENGSTERIŲ KARAS
Brooklynas. — Sausio 28 

dieną, Irving Ave. ir Kni
ckerbocker Ave. apylinkėje 
buvo susišaudymas.

Policija pradėjo tyrinėti, 
apklausinėj o apie 100 as
menų, kitą dieną vėl toje 
srityje buvo paleista apie 
20 šūvių.

vo (March) 6 d. esame už- Tamulynienė.
kviesti į tarptautinį koncer-' Paliko seserį, tris dukras, 
tą ir mes pasižadėję ten da
lyvauti. Todėl choristai, ku
rie nebuvote šio vakaro pa
mokose (o nebuvo trijų te
norų. dviejų sopranu, dvie
jų altų ir. vieno didžiojo 
“beiso.”), būtų gerai ir rei
kalinga choro grožiui, kad 
atein a n č i o penktadienio 
vakarą būtinai atsilankytu
mėte paskutinėse choro pa
mokose, nes kitaip, sa
kė pirmininkas, turėsime 
apsieiti be jūsų.

O mes ši vakara mokė
mės “angelskai” dainuoti. 
Čia aš galiu jums nebuvė
liams pamokose padainuoti 
tik tos dainos priedainį:

May
May
May
May

Ir mūsų mokytoja Jmus 
pagyrė, kad mes sudaiĄįab- 
jame “pretty good.” f

Tain, draugai choristai, 
laikykimės choro “discip
linos”, lankykimės pamoko
se reguliariai — kiekvieno 
nenktadienio vakarą. Už tai 
jums bus nuo choro valdy
bos “duble” ačiū-ačiū.

L.e.p. už korespondentę

Jokūbas (Jack) Stukas 
mirė vasario 4 d., Lutheran 
ligoninėj, Brooklyne.

Kūnas pašarvotas^ Gustas 
Funeral Home, 354 Marcy 
Ave., Brooklyne. Laidotu
vės įvyks antradienio rytą, 
Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Mary, sūnus Bob ir 
Gene, ir kitas gimines.

Velionis Stukas, savo lai-

■ du sūnų, žentus, marčias, 
daug anūkų ir tolimesnių 
giminių. M. Tamulynienė 
—Ievos Mizarienės dėdienė 
(Ievos tėvo brolio žmona, 
kuris mirė prieš apie penke
rius metus). Velionė buvo 
apie 82 metų.

Tamulynienė buvo pašar
vota Kodžio šei meninėje, kajs, ]įnksmindavo brookly- 
Maspethe,. palaidota St. nję^j u s gr0(Įarnas savo 
Mary , kapinėse, Flushmge, | akorfleonu šokiams sueigo- 
vasario 7d. . :' ce

Marė gimė Kaniūkų kai- ’ - Varde “Laisvės” koiek- 
me, Alytaus apylinkėje. At- įyV0 reiškiu Mary Stukie- 
vyko iš Lietuvos tiesiai į neį jr jos sūnums užuojau- 
Maspethą prieš. 65 metus ir Mary ne sykį yra pagel-
vyko iš Lietuvos tiesiai į

grodamas

Varde “Laisvės” kofek-

nei ir jos sūnums užuojau-

there always be sunshine 
there always be blue skies, 
there always be mummy, 
there always be me.

AIDIEčIAI,
Jums fotogra-
Aires operos 

dainavo mūsų

MIELIEJI
Prisiunčiu 

fiją Buenos 
teatro. Čia
tautietis Kipras Petraus
kas, čia šoko operos balete 
keletas Argentinoje gimu
sių lietuvaičių.

Buenos Aires operos te
atras stovi ketvirtoje vie
toje visame pasaulyje.

Na ir kodėl negalima pa
linkėti, kad mūsų Aidas čia 
padainuotų!?

H. Feifeiienė

New Yorkas. — Sulaukęs 
fesorius Dr. Christian 
66 metų amžiaus mirė pro- 
Arndt, mokytojavęs Nev

New Yorkas. — Lucky 
Strike cigarečių kompanija 
1965 metais turėjo $80,527,- 
000 pelno.

New Yorkas. — Sulaukęs 
80 metų amžiaus mirė 
skulptorius Paul Manship.

Karačis. — P a k istano 
prezidentas Ayub Khanas 
pareiškė, kad Taškente pa
daryta deklaracija Indijos 
ir Pakistano yra naudinga 
abiem šalims.

išgyveno čia visą laiką, iš
skiriant paskiausius desėt- 
ką metų, kada išsikraustė į 
Flushingą;gyventi pas sūnų! 
Joną. Maspethe ji ištekėjo ! 
už Jono Tamulyno, čia iš-j 
augino šeimą.

M. Tamulynienė buvo ge-1 
ro būdo moteris, su visais ’ holikams gydyti. Išbandy-

jmas daromas St. Vincent Ii- 
jgoninėje su dviem katalikų 
. bažnyčios kunigais girtuok- 
: liais. *

O tas būdas yra paprasta 
____ o _ ‘ elektra, įkinkyta į tam tik- 

pirmosios kuopos susirin-! ra aparata. Kai tik alkoho- r 
kimas įvyko sausio 31-mąf likas pradeda draskytis ir 
Kas manė, kad susirinki
mas dėl blogo oro neįvyks, 
klydo. Visokiame ore einan
čių į susirinkimus gerokai 
atėjo.

Kuopos veiklos raportai 
rodo, kad jos reikalai stovi 
tvarkiai. Jau randasi gera 
grupė narių užsimokėjusių 
metines už šiuos metus. Jie 
gavo vėliausiai išleistas 
knygas: “Jaudinantys susi
tikimai”, autorė I. Mizarie- 
nė; “L. Prūseikos publicis
tika”: sudarė S. J. Jokub- 
ka ir J. S. Mažeika. Visi 
pratinkimės mokėti duokles 
pradžioje metų, kad D-jos 
knygų leidimo programa 
galėtų be susitrukdymo bū
ti įvykdoma.

Laikraštis “Vilnis” reika
lingas talkos josios bazaro 
reikalams. Iš narių gavome 
pažadų pasidarbuoti.

Laikraščio “Laisvės kon
ferenciją kuopa pasveiki
no su $10.

Nutarta rengti slidėse 
paveikslų rodymo popietę 
vasario 27-tą, Laisvės salė
je. Slides rodys J. Siurba. 
Pradžia 2:30. Prašome vi
sus tą popietę skirti slidėms 
matyti.

bėjus prie valgių suruošimo 
mūsų parengimuose.

Mieste pasidairius
Turime naują būdą alko-

mokėjo gražiai sugyventi.
M—nė

LLD1 kuopos žinios
Literatūros D rang i j o s 

pirmosios kuopos i_____

reikalauti degtinės, gydyto
jas jam duoda “elektros šo
ka.” Elektros srovė nelai
mingąjį taip pritrenkia, kad 

i iš jo troškimas degtinės 
tuoj išgaruoja. Taip daro
ma per penkias dienas. Pas
kui alkoholikas prarandąs 
palinkimą prie degtinės.
Minėtų kunigų pavardės 

nepaduodamos, bet abudu 
esą dar jauni vyrai, bevil
tiški alkoholikai. Nepasako
ma, ar jie geruoju pasidavė 
šiam gydymui elektra, ar 
buvo priversti gydytis.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys Svarbūs Susirinkimai 
Vasario - February 18 

408 Court Street 
2-ą Vai. Popiet

Pirmas bus LDP Klubo susirin
kimas.

Po jo seks LDS 33 ir LLD 54 
kuopų susirinkimai.

LDP Klubo susirinkimo svarba 
yra ta, jo patalpos yra ant nugrio-( 
vimo. Reikės apkalbėti Klubo li
kimą.

LDS 33 kuopa turės atlikti LDS 
Centro valdybos nominacijas.

Visi susirinkimai svarbūs ir mi
nėtų organizacijų nariai būtinai da
lyvaukite.

Komitetas (10-11)

Vienas Jūsų

Cape. Kennedy, Fla. — 
JAV Oro biuras iššovė į 
erdvę satelitą “Oro akį”, 
kuri turėtų gelbėti nustaty
ti, koks bus oras.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks į j 

šeštadienį, Vasario-February 12 d..
2 valandą, toj pačioj svetainėj.

Brangūs draugai ir draugės, at
vykite į šį susirinkimą, ir kurie ne- 
pasimokėję šių metų duoklių, malo- 
nėkite pasimoketi. Ir atsiimsite dvi 
knygas — L. Prūseikos publicisti- 
tys susitikimai.” Turime aptarti ir 
kitų svarbių reikalų.

Valdyba (10-11) 
ką Ir Ievos MUarienės “Jaudinan-




