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KRISLAI Dar apie TSRS erdvių Ką sako apie karą Šiaurės
Spektaklis po spektaklio!
Ka jis apgauna?
Vakar ir šiandien 
Suvažiavimas—pavyko! 
Ona Sukackienė—didvyrė

— Pašo R. Mizara —

laivą ant Mėnulio
Maskva. — Kaip jau bu- mai šešiose 

vo rašyta, Tarybų Sąjun- 
■ gos erdviu laivas “Luna-9“ 

bet ne kiek-, sėkmingai nusileido ant Mė- ; skelbia, 
politiniai “žy- nulio. Iš jo atsiliepimai ra 

T , '(lijo, o dar daugiau gavi entas Johnso- .. . .vv , _
o keliauti ke- m;is Paveikslų iššaukė pa 
mylių Į Ha- 

a.jus, kad galėtų tartis suėjimą, 
’ietų Vietnamo premjeru Ky, 
;uri amerikiečiai premjero kė-\. 
lėn pasodino ir ten palaiko?

Kodėl dvidešimt vienas ka- 
uolės iššovimas.—kodėl toks 
pektaklis Pietų Vietnamo val- 
.žios garbei, kuomet gei-ai ži- 
.oma, kad ta valdžia laikosi 
aip ant vištos kojos, nes jos 
(■kenčia Pietų Vietnamo liau- 
is. prieš ją zurza ir tos ša- 

.ios generolai, plastai apie ją 
galvoja ir patys amerikiečiai ? 

Bendrai visas tas spektaklis, 
kokį prezidentas Johnsonas 
suorganizavo Havajuose, nie
ko nepalinksmina, ir neįtikina, i Washingtonas. — Jungti- 
kad jis būtų buvęs reikalui- Valstijų erdvių užka- 

j riąvimo jėgos ir astrono- I ai kam visa tai ? 1 J ”
Kiekvienam juk žinoma, jog ----- - ■

karas bus tęsiamas.

Vietnamo generolas
vietose gavo ■ Hanojus. — 1954 metais, j yra apie 700,000 vyrų, neno- 

nuo “Lima“ i 
ir paveikslus, bet vietų ne

v iena m 
giai.”

mate

dai.

sio.oo
$10.00
$12.00

$9.00

METAI 55-ieji

Havajų konferencija 
ir kas bus toliau?

Honolulu. — Čionai įvy- bijo, kad karas Vietname 
radijo garsus ! po 8-ių metų karo ir didelių Į ri kariauti prieš Liaudies ko Jungtinių Valstijų i

: Maskva. — Nors Tarybų 
i Sąjunga pakėlė kainas ant 

.lulyje didžiausi susidomė- t kailiukų, bet pirkėjų nesu- 
mažėjo. 1965 metais jų bu- i

Mokslininkai sako,
; TSRS pasiekimas 

teiks labai daug žinojimo ir 
kitų šalių mokslininkams.

Vis dar yra nuomonių 
osi ’ kad Mėnulio paviršius pa- 

i dengtas storu dulkiu sluok- į 
įsniu. Kiti mano, kad Menu- ! 
lio paviršių sudaro minkšta j 
pluta. Ištyrinėjus gautus i 
paveikslus bus daug sužino-1

nau-

Spauda skelbia, jog prezi- i 
(lentas Johnsonas s u k ū r ė šį 
spektaklį tam, kad nutrauktų V 
žmonių dėmesį nuo JAV Se- • 
nato užsieninio komiteto posė- i 
džio, kuriame svarstomas 
ro Vietname klausimas.

O šiame posėdyje yra 
klausinėjami Įžymūs vyrai dėl tai jos nesustos,

is tikrųjų la-l(|urs su Kinijos jėgomis.

ka-

su-

ir atves Jungtines Valstijas 
nuostolių, Prancūzija ture- ! fronto jėgas, didžiais pul- Pietų Vietnamo militaristu prie karo su Kinija. Jis vėl 

i jo pasitraukti iš Indo-Kinų. ' kais pereina į liaudiečių pu- valdžios konferencija. Joje kritikavo JAV p o 1 itiką, 
ypatin g ai bombardavimą 
Šiaurės Vietnamo.

Philadelphia. —Virš šim- 
I tas studentų iš Bryn Maw r, 
(Swarthmore ir Haverfordo 
j kolegijų skelbia 8-ių dienų 
i protestą prieš karą Vietna- 
' me.

Los Angeles, Calif.—Čio- 
I nai paskleista tūkstančiai 
j lapeliu prieš JAV karą 
Pietryčių Azijoje.

Washingtonas. — Apie 
' du šimtai karo 
kurie yra gavę 

■ demonstravo pi 
’ Namo ir siekė grąžinti me
dalius. protestuodami prieš 
JAV intervenciją Pietų 

, Vietname. Sargai nepriėmė 
1 med a 1 i u. Demonstrantai 

;brightas sako, kad jis labai . sakž. karĮ pe dai. skaitlin-
1 giau susirinks tada, kada 
bus namie prezidentas.

JAV Gynybos sekretorius 
i R. McNamara atsisakė da
lyvauti diskusijose, kurios 

: eina Senato užsienio reika- 
|lų komitete.

New Haven. — Virš 100 
i Yale universiteto studentu

j JV va AO i 1YCIJLO ĮJVLVlliU 1 iiaiUllVVIU Į7LI I HVJUCI vilkija. CJVJV

! Ten susiorganizavo ketu-1 sę. Ateityje dar labiau augs ! dalyvavo JAV Gynybos sek- 
rios valstybės: Laosas, i nesutikimas tarp JAV ir pretorius R.
Šiaurės ir Pietų Vietnamai ' Pietų Vietnamo militarinių ; Valstybės 
ir Kambodža. i jėgų, Sako tas generolas.

i Dabar jau virš ketverių į

M c N amara, 
sekretorius D. 

i Ruskas, eilė kitų valdinin- 
(3) Pietų Vietnamo liau- kų, visa eilė generolų, jų 

; vo iš 24 šalių, kurie nupir-1 metų Jungtinės Valstijos į dies armijos kovotojai ka- tarpe generolas E. G.Whee- 
’ * milijonus | kariauja Pietų Voietname, į riauja namie, už savo šalies ler, visų JAV militarinių

J o virš pusmetis bombarduo- | laisvę, už savo šeimas, sa- ! iėgų viršininkas, JAV am- 
1 vus reikalus, todėl, nors ! basadorius Pietų Vietname 
i JAV ir Pietų Vietnamo iė-; H. C. Lodge. Iš Pietų Viet- 

namo pusės' dalyvavo prem- 
lingesnės, bet liaudiečiai vis jeras ir kiti militaristai. 
didesnius šalies plotus iš- Prezidentas Johns o n a s 
laisvina. Dabar Pietų Viet- 1 smarkiai kritikavo tuos, 
namo liaudiečiai jau valdo ' kurie priešinasi JAV karui 
virš tris ketvirtadalius ša-. Vietname. Jis sakė, kad

JAV turės dar daugiau pa- 
I didinti ten militarinės jėgas 
ikaro laimėjimui.

Atsiliepimai
Senatorius J. W. Ful-

ko apie keturis
kailiukų.

Daugiausiai
iš Anglijos, Vakarų Vokie
tijos, Skandinavijos, 
jos, Kanados ir kitu šalių. Nguyen Giap 

j Buvo ju ir iš JAV.
TSRS kailių i

. . ] , i ja ir Šiaurės Vietnamą.i pirkėjų buvo 1 '
Šiaurės Vietnamo ,

Itali- bos ministras generolas Vo i ^os kartų vra^ skait
Šiaurės Vietnamo gyny-

pateikė 
straipsnį. Generolas Giap

i industrijos vadovavo Indo-Kinų jėgom 
vedėjas Nikalojus Muravje- prieš Prancūziją ir yra lai
vas sako, kad buvo parduo- komas partizaninio 1----
ta: sidabrinių lapių, audi- j strategu, 
nių, mėlynų ir baltų lapių,1 
sabaliu, karakuliniu avinė
lių ir kitokių kailių už daug 
milijonų rublių.

KINIJA NUMATO
KARĄ SU JAV

Pekinas. — Kinijos spau- '
Yla ir radijas numato karą, 
su Jungtinėmis Valstijomis. '

Kinai sako. 1
Jungtinės Valstijos milita- mitete ir įspėjo Jungtines T»1 YN VN'N T T /A 1 n /-l T ' X Y 1 I • • • V T 1 •

Generolas Gavinas
įspėja JAV

Washingtonas. — Gene- 
’ i rolas James M, Gavin kal

rmernis jėgomis
a p- įsigalėti Pietryčių Azijoje, 

kol susi-
karo Vietname; i 
bai reikšmingas! čia, todėl,: 
svarbu stebėti, nes čia kalba 
žmonės, norį nors truputėli ! 
suvaldyti tuos, kurie stumia ' 
mūsų sali i pasaulinio 
prarają.

komas partizaninio karo

veteranų, 
medalius.

! lies.
(4) Jeigu Jungtinės Vals

tijos ir dar šimtus tūkstan
čių kareivių atveš į Vietna
mą, tai vis vien negalės lai
mėti, nes JAV kareiviai ne
turi už ka kariauti. Jie yra 

.atvežti tūkstančius i 
• svetimą šalį. Jiems karas 
I yra svetimas.

(5) Ilgiau Jungtinės Vals- 
t i jo s kariaus Vietname, 
daugiau jos pakenks savo 

1 vardui. Kaip JAV, taip ir 
(2) Pietų Vietname JAV I visame pasaulyje augs žmo- 

; vaidina nių nusistatymas prieš JAV 
policijos rolę. Jos verčia i karą Vietname. 
Pietų Vietnamo armiją ka
riauti prieš savo šalies liau
dį. Todėl jau dabar 
Vietnamo armija,

Jis rašo, kad Jungtinės 
Valstijos galinga valstybė, 
bet jos negalės karo laimėti 
Vietname. Jo išvados yra 
tokios:

(1) Jungtinės Valstijos 
turi šimtus militarinių ba
zių pasaulyje ir tas išbars
to po pasauli jų jėgas. Pa
saulyje auga patriotinis nu- • 
si statymas prieš JAV šei-!

kad kartą [bėjo Užsienio. Reikalų ko- mininkavimą.^ 
ai Muugvu.vJ rietu v įeina

piacleio Valstijas prieš karo plėti- militarinės jėgos
Avimin   j_______________ .. . . _ ° _

mSas Šalis maža, bet 
karalius turtingas

Kuwaitas. — Kuwaito 
valstybėlė yra prie Persijos 
įlankos. Ji užima tik 5,800 
kvadratinių mylių ir turi 
400,000 gyventojų. Žemėje i pUVo susirinkę i Yale LAW 
yra daug naftos, 1965 me
tais gauta po 2,268,000 bač
kų, v

Nafta skaitosi valdovo 
sako (karaliaus) turtas.

’ mą Vietname.
Jis sakė, kad jeigu JAV 

j plės karą, tas neišvengia- 
j mai stums jas i karą su Ki- 
i nija. Jis sakė, kad JAV val- 

Tiflisas. — Gruzijos sos- džios žmonės ir Pentagonas 
įrengta sub- klysta, kada mano, kad Ki- 

’ I nija bijos ateiti Šiaurės 
I Vietnamui į pagalbą.

SUBVĖ TIFLISE

(Šias išvadas imame iš 
The New York Timeso“, 

Pietų kuris perspausdino genero- 
kurios lo Giapo straipsnį).

School svetaine ir protesta
vo prieš JAV karą Vietna- 

i me.
Honolulu. —Po keliu die

nų konferencijos, Jungtinės

“Mes reikalausime aiškaus 
atsakymo apie politinį kursą, 
kuriam paremti esame pa
kviesti. Mes reikalausime, kad 
Kongresas ir Amerikos žmo
nės būtu traktuojami kaip 
suaugę, ir kad mes gautume 
faktus be jokiu pasaldymų...”

Kas taip sakė?
Lyndon B. Johnsonas 1954 

m. gegužės 6 d. Jis tai taikė 
Eisenhowerio valdžiai.

C) šiandien, kai Fulbrighto 
komitetas pareikalavo, kad 
McNamara ateitų atsakyti Į 
tuos ir kitus klausimus, tai 
jis pareiškė : prezidentas John
sonas man Įsakė neiti į jūsų Ronia 
vieša posėdi ir nieko nesakyti. e, , .W. ,v. .' ‘ nattolaidziu vamzdžiai nuo

Trieste po Alpių kalnais į 
‘ Vokietiją. Jie bus kelių šim-

į tinėje Tiflise i
vė. Požeminiai traukiniai 
eina po kalnais. Per 10 mi
nučių jais nuvažiuoja ten, 
kur pirmiau keleiviams tru
ko virš valandos. Kaina 5
kapeikos. gaisras senų moterų Se-1 šalių nusiginklavimo konfe-

Tarybų Sąjungoje pože-Jnior House name. Gaisre j rencijai suteikė naujų vilčių “Yankees go... Yankees as-i žino iki $22,400,000. 
minių traukinių susisieki- žuvo 4 moterys virš 60 me-j Tarybų Sąjungos premjero s&ssins“.
mą jau turi keturi miestai:
Maskva. Leningradas, Kijo- Kai kurios daug apdegė ir 
vas ir Tiflisas.

SUDEGĖ 4 SENUTĖS
Bay Shore, N. Y. — Iški

' tų, o 15 buvo iškraustyta.

paimtos Į ligoninę.

IŠ VISO PASAULIO

Reikėtų ir prezidentui ir vi
sai valdžiai atsiminti tą vie
no seno prancūzo filosofo pa- j myliu ilgio ir kainuos 
sak.vmr,: • $138,000^000.

“Tikriausias būdas leistis 
apgauti — tai galvoti, kad esi 
gudresnis už kitus. .

Bus nutiesta j < Saigonas. — Dinhtuongo 
provincijoje liaudiečiai už
puolė 25 valdžios militari- 
nius sunkvežimius su gink
lais, amunicija ir maistu.

Tarybų Sąjungos pasiūlymai 
Ženevos konferencijai

Ženeva. — Septyniolikos nes bazes Ispanijoje. Jie ne
šiojo plakatus su obalsiais:

----------------, . .— ■  ........... --------------------------------
Per metus karališka giminė Valstijos ir Pietų Vietnamo 
iš užsienio kapitalistų, ku-
r i e eksploatuoja naftos pareiškimus. Viename JAV 
versmes, gauna bilijoną do-' apibūdina savo tikslus Piet- 
lerių. , ryčiu Azijoje, o kitame Pie-

Iki dabar vien šakas me- tu Vietnamo valdžia.
tinių įplaukų turėjo $28,-
000,000, o dabar jas susima-

militaristu valdžia išleido

Nežiūrint nepalankių oro są
lygų, laisviečių metinis suva
žiavimas (vas. 6 d.) buvo ge
ras, puikus. Daug buvo svei
kinimų, o su jais ir dovanų— 
daugiau kaip trys tūkstančiai I 
dolerių! j

Nuoširdi padėka visiems, j 
visiems!

Tokio. — Šiaurės Vietna
mo ir Kinijos radijas sako, 
kad vasario 7 dieną vietna
miečiai nušovė 3 JAV bom
bonešius.

New Delhi. —Indijos lėk
tuvas su 37 žmonėmis din
go virš Kašmiro.

Washingtonas. — JAV 
Valstvb ė s departamentas 
panaikina užsienyn važiavi
mo pasportus tiems, kurie 
lankėsi Šiaurės Vietname.

Bona. — Vakarų Vokieti
joje Ford Motor Co. sta
tys automobilių gaminimo 
fabriką, kuriame dirbs 8,- 
000 darbininkų.

“Nė trupučio nebijau, kad 
mano kraujas nakties tamsoje 
aplaistys mano mylimosios tė
vynės žemę, ir jeigu jūs kada 
sužinosite, kad mane nužudė 
banditai, paskelbkite mano 
tautiečiams, kad miriau, mylė
dama liaudį, savo tėvynę...”

Kieno šitie žodžiai?
Liaudies mokytojos Onos 

Sukackienės, kurią nužudė 
banditai. Tai buvo 1946 m. 
vasario 3 d. Lazdijų rajono 
Paveisininkų kaime’

tina Sukackienė buvo ko
votoja už liaudies reikalus, ir 
ji mirė kovodama. Mirė kan
kinės mirtimi. Jos vardas, jos 
aukščiau minėti žodžiai, ra
šyti LKP Lazdijų apskrities 
sekretoriui, niekad nebus pa
miršti.

Jos laiškas yra Revoliucijos 
muziejuje Vilniuje; tai vienas 
brangiausių tautos dokumen
tų.

20-metinę Onos Sukackienės 
mirties sukaktį plačiai atžy
mėjo visa Lietuvos spauda.

Ankara. — Turkijos pre
zidentas Cemal Gusel vyks 
į JAV gydytis. Jis jau yra 
72 metų amžiaus.

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiasis Teismas 
svarstys tymsterių unijos 
prezidento James Hoffos 
apeliaciją prieš 1964 metais 
jo apkaltinimą.

A. Kosygino laiškas.
Kosygin a s, ragindamas 

konferenciją pasiekti tiks
lo, pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga sutinka pasirašyti 
sutarti su bile valstybe, ku
ri jau turi atominių ginklų, 
kad ji pirmoji niekados ne- 
pavartos branduolinių 
ginklų.

TSRS siūlo, kad šalys, 
kurios turi branduolinių 
ginklų, kad jos susitartų 
niekados jų nevartoti prieš 
tas šalis, kurios jų neturi.

Washingtonas. — JAV 
t e chnikų | duos Indijai apie du milijo- 

daugiau-

5,570 Ispanijos artistų, ! 
mokslininkų ir i
įteikė valdžiai reikalavimą! nūs tonų grūdų, 
uždaryti JAV militarinės šiai kviečių.
bazes. j

MIRĖ DR. GROSVENOR j
Baddeck, N. S.—Kanadoje i 

mirė Dr. Gilbert H. Grosve- 
nor. Jis sulaukė 90 metų 1 
amžiaus. t

Grosvenor buvo Natio
nal Geografic Society pir
mininku. Jis daugiausiai 
darbavosi šios organizaci-

i j(įs palaikymui, daug važi- 
Kosyginas sako, kad da- [ nėj0 po pasau]Į.

Bendrame pareiškime sa- 
j ko, kad JAV ir Pietų Viet- 
I namo valdžia padidintais 
( karo veiksmais iš
■ pusės, o reformomis

■ tos sieks nugalėti Pietų 
j Vietnamo Liaudies Išsilais- 
' vinimo jėgas.

vienos 
iš ki-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

bar šalys, kurios neturi ato- ' 
minių ginklų, yra baimėje 
tapti aukomis ir tas jas ra
gina siekti pasigaminti jų. 
Kosygin sako, kad susitari
mas pagelbėtų tam, idant 
branduolinių ginklų plėti
masis būtų sulaikytas.

Pir m i a u konferencijai 
prisiuntė laišką JAV prezi
dentas Johnsonas. pareikš
damas JAV poziciją. Kon
ferencijai pasisekimo linkė
jo ir popiežius Povilas VI- 
asis.

Madridas. —Virš 600 stu
dentų demonstravo prie 
JAV ambasados namo rei
kalaudami baigti karą Viet
name ir uždaryti militari-

Saigonas. — QuangngaL Roma. — Policija arešta- 
20,000 vo du Židikus, kurie falsi- 

Jungtinių "Valstijų ir Pietų fikuotus piešinius pardavi- 
Vietnamo karių puola Pie-1 nėjo vietoje įžymių artistų 
tų Vietnamo liaudiečius. I piešinių.
Numatoma, kad ten yra ke- i-------------
turi liaudiečių pulkai. ; Londonas. — Anglija nu- 

------ 2------  j leido naują karo laivą var- 
Sacramento, Calif. — Ca-; du “Winston Churchill”, 

Ed.! kuris skiriamas lavinimui 
■jūreivių.

! čiam terminui į gubernato- i -------------
jrįlL ! Atėnai. —Graikijoje įvy-

 | ko Žemės drebėjimas. Apie 
Sukako 75.4,500 žmonių liko bena-

provincijoje vi r š

Hollywood. — Sulaukusi I lifornia gubernatorius 
75 metų amžiaus mirė ko-|G. Brown kandidatuos tre-, 
lumnistė Hedda Hopper.

EXTRA! Maskva.
Washingtonas.—Apie 2,000į metai rašytojui Ui jai Eren- ■ misis. _________

moterų iš visos šalies vals- ■ btu-gui.; yonke. s, N. Y. -Nusišo- 

i Tapachula, Mexico. —Du i vė atominiu ginklu fizikas 
autobusai susidūrė. Nelai-: Dr. D. P. Mitchell. 
mėje 10 žmonių buvo už-■ 
mušta ir 60 sužeistą.

tijų ir miestų demonstravo ; 
prie Baltojo Namo, pro- j 
testuodamos prieš JAV ka
rą Vietname. Jų tarpe bu
vo motinų, kurių sūnūs yra 
Vietname. Jos reikalavo, 

I kad jų sūnūs tuojau būtų 
parvežti namo. •

Tarp kitų plakatų, jos ne-| 
šiojo: “Johnšonai, mes bal-

Palm Beach, Fla. — Su- 
. laukęs 74 metų a m ž i aus 

Briuselis. — Tarp Pran- mirė rašytojas Almet Jenks, 
cūzijos ir Vakarų Vokieti- 

[jos didėja nesutikimai.
Roma.

Saigonas. — Per klaidą
Pas popiežių JAV malūnsparnis raketo- 

savome už tave, nes žadėjai lankėsi buvusio JAV prezi- mis apšaudė JAV Raitinin- 
taiką, o davei mums karą!“ dento Kenedžio našlė. kų divizijos kareivius.
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J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
lyje pagamintomis cheminėmis trąšomis. Ir tai tik pra
džia!

Praėjusiais metais oras Lietuvoje nebuvo palankus— 
dažnai lijo, bet jei jūs būtumėte pavažinėję po Lietuvą, 
tai būtumėte pamatę, kokie puikūs javai siūbavo jos lau- Robert Hodes, marksistinis į giau metų amžiaus, neleng- i . za . • , v _. 1 ’ 1 - • ' fiziologas * ” *

šių 1966 metų sausio 27
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, 
Canada, 
Foreign 
Foreign

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

MIAMI, FLA.
Dr. A. Petriką ir Florida

Dr. Petriką, rašydamas 
straipsnį “Laisvėje” apie 
Saulėtąją Floridą, šukė1’ 
juo ant kojų visą bičių spi 
čių. Pas mus jau ne tik < 
liniai lietuviai, bet ir vis 
vadovaujantis lietuvių sar. 
būriams elementas negai 
įsivaizduoti, kad dr. Petri 
ka, būdamas gabus, rimta 
rašytojas, galėjo iškepti to 
kį nerimtą ir skylėtą, kaip 
ubago rezginės, rašinį. Jei
gu tą rašinį būtų parašęs 
koks nors sensacijų ieškan
tis papliauška, na, tai žmo 
nes tik smagiai pasijuoktų, 
ir viskas. Dabar gi, matote, 
dr. Petriką, visų mylimas. 
Tas jau, rodos, per daug.

Dr. Petriką, kritikuoda
mas Floridos spekuliantus 
ir reklamuotojus, užmiršta, 
kad ir jo gyvenamoji valsti 
ja su didžiuoju New Yorko 
miestu yra sostinė ir vj 
riausias centras spekuliai 
tų ir reklamuotojų, nust; 
tančių gaires visai Ameri 

.... . . . ,— Visas dr. Petriko
greičiau piisitaikyti ir piie ; straipsnio tonas skamb 
pavojingo gyvenimo. 1 j;a|p parsisamdžiusio šiai 

Nuo atominių bombų ap-1 rčs spekuliantams atgitati 
saugos slėptuvėse buvo per ’ riaus — nubaidymui šiai 
šešias dienas uždaryti po' riečių nuo važiavimo į Fl< 
150 žmonių — vyrų ir mo- ridą, 
terų. Pasirodė, kad vyrai 
netrukus pradėjo nervintis, kritikuoti Petrikos iškeltų 
skundėsi negalį būti be ci-1 klausimų, nes tai būtų 
garečių, be degtinės, be bergždžias darbas. Kai kas 
kortavimo. Tuo pačiu metu yra tiesa, bet daugiau netie- 
moterys greit priprato prie I sos. Visur mes norėdami 
naujų aplinkybių ir labai i galime surasti gerų ir blo- 
mažai atsirado tokių, ku- j gų pusių. Į Floridą atva
nos kuo nors skundėsi. Jei-' žiuoja apsigyventi tie lietu- 
gu ne kuo kitu, tai pokal- i viai, kurie čia jau esą bu- 
biais jos lengvai praleisdavo 
laika.

Fiziologai dabar iš to da
ro išvadas, kad vyrai yra 
daugiau nervingesni ir ne
pastovesni, o moterys —

kuose! O tai rode, kad žmonės jau sutapę su kolektyvi-1 
niu darbu, kad jie mato iš jo puikią sau naudą.

Nesakau, kad šiandien Lietuvoje žmonės gyvena j mįrė nuo vėžio ligos dr. 
kaip rojuje, koki kunigai siūlo tamsiems žmoneliams. Robertas Hodes, plačiai pa- 
Yra šen ir ten dar ir trūkumų, bet jie smulkūs ir nyks-1 garsėjęs marksistinis fizio-

Pačios didžiausios gyvenimo kelyje kliūtys jau pa- j logas (žmogaus organų 
sparčiai vis kyla ir , funkcijų specialistas), vos

i išgyvenęs 51 metus amžiaus.
Kaip nervų sistemos ir jų

paskiausiu metu profesorių- _______ f
Tiesa, nedidelė mūsiškių dainininkų | Vo naujojoje Mt. Sinai Me- ka laimingai, be

ta. 
šalintos, ir žmonių gyvenimo lygis 

‘ kyla aukštyn.
“Laisvė,” kaip žinote, drąsino mūsų dainininkus- 

i saviveiklininkus vykti Vilniun dalyvauti jubiliejinėse iš- JmcBISit OS B CCIcUCCIJ^fS ! kilmėse ir Dainų Dieną Lietuvai padainuoti.
Taip ir buvo. r-' 

grupė ten buvo—tūli mūsų pačių “veikėjai” kliudė suor
ganizuoti didesnei,—bet tai buvo vienas gražiausių dar
bų, simbolizuojančių kultūrinį bendradarbiavimą tarp 
mūs ir Lietuvos. Mūsų dainininkai Lietuvoje buvo labai 
pagarbiai priimti, ir jie dainavo daugelyje Lietuvos 
miestu.

Dėl to, kad daug Amerikos lietuvių vyko į jubilieji
nes šventes, lietuviškieji “veiksniai” labai pyko ir net 
dūko.

tele-
ste-

tuo-1

REIKIA PAŽVELGTI, kas gr šiandien pas “veiks
nius” darosi?

Prieš apie dvidešimt penkerius metus, kai liaudies sei
mas paskelbė Lietuvą tarybine respublika. .

| va Amerikoje verstis.
Apskaičiuota, kad 23 pro

centai tokių žmonių gyvena 
iš labdarybės, 27 procentai 
—iš pensijų ir giminių pa
ramos, 19 procentų gyvena 
iš investmentų ir santaupų, 
o 31 procentas priverstas j 
dirbti, kad galėtų sau gy

ligų mokslininkas, velionis ven^m^ pasidaryti.
Vadinasi, ne visiems ten- 

j rūpesčių 
baigti gyvenimą. Daugėdicinos mokykloje New Yor

ke, iki galutinai ir nepagy- liui tenka rūpintis, kaip ga- 
' domai susirgo. Jis pasižy- lą su galu sudurti. Išdir- 

)ie bus visą gražųjį gyvenimo 4 1 1 1 ♦ 1 1 •• 1 1 I
Išdir-

me,jo naujais suradimais apie 
smegenų funkcijas ir jų laikotarpį ir sulaukus se- 
nervų veikmę, ypač vaikų i natve. dar tenka sielotis,

Daug audringų momentų ’ venimo dieneles.
jam teko pergyventi. Buvo —:—
vienas įkūrėjų Amerikos Moterys greičiau pripranta 
Marksistinių Studijų insti
tuto, kuriam dabar vado
vauja marksistinis istorikas

prie pavojų
Vakarų Vokietijoje buvo

Amerikos lie- Herbert Aptheker, daugelio pravesti tyrinėjimai, kurie __
’ • • • ’ parodo, kad moterys gali iA * A Wk' ' A K A A \y VI V VV V UV A V KJ k 1 IV LVVĮJUUAAAlll) A k 4 1 1 A A k K W K 1 A A V i A. z

tuviškieji klerikalai su socialdemokratais susitarė ir įkū-j marksistinių knygų auto-
’ Į Ta- rius- Robertas Hodes bu- 
iandien vo aktyvus kovotojas už tai- 

jie ten sėdi). Pirmininku buvo išrinktas marijonų laik- kos išlaikymą pasaulyje ir

re Amerikos Lietuvių tarybą “Lietuvai laisvinti 
rybą buvo Įtraukti SLA ir SLRKA vadovai (ir

prieš rasinę diskriminaciją. 
Daug jam teko padirbėti 
sukūrimui Mokslininku Ko
miteto dėl profesinių progų. 
Šis komitetas daug padeda 

i negrų mokslininkams.
Harvardo universitete ga- 

i vęs daktarato diplomą 1940 
i m., Hodes savo protą ir 
i energiją panaudojo Antro- 
I jo karo metu tobulindamas 
naujus orlaivinkystėje sura- 

| dimus, kurie daug padėjo 
“Laisvinimo” biznis taip gerai jiems ėjo, kad, karo pastangoms. 1949 me

raščio “Draugo” redaktorius L. Šimutis, o sekretorium— 
P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius. Abudu jiedu per

pranešimas
š. M. BALANDŽIO MĖN. PRADŽIOJE sukaks 55 ri 

metai, kai “Laisvė” buvo pradėta leisti.
Kiekvienas mūsų supranta, jog per tą laikotarpį pa

saulis labai pasikeitė visose gyvenimo srityse, padarė 
milžiniškus šuolius mokslo srity.

Jei, pavyzdžiui, prieš penkiasdešimt penkerius metus 
būtų atsiradęs asmuo, pranašavęs, kad 1966 metais žmo
gus išmislys tokią mašiną, kurią bus galima patupdyti 
ant Mėnulio, kad ji prisiųstų fotonuotraukas Žemės gy
ventojams, parodant, koks yra Mėnulio paviršius, tai 
nemaža žmonių būtų sakę, kad tokiam pranašui reikia 
smegenis išegzaminuoti. O šiandien, štai, “Lima 9” tupi 
kur nors Mėnulio pūsčioję ir siunčia mums paveikslus ir 
kitas žinias. O mes sėdime savo bute ir, stebėdami 
vizorių, aiškiausiai tai matome, ir nevadiname to 
buklu.

“Lima 9” yra tarybinio mokslo produktas. O
met, kai .“Laisvė” buvo pradėta leisti, nebuvo daug žmo
nių, kurie tikėjosi, kad 1917 metais atsiras tarybinė vals- j ilgus metus varė laisvinimo biznį, važinėdami, baliavoda- 
tybė, atidariusi pasaulio darbo žmonėms duris į socializ- j mi, niekus kalbėdami, ir vis surinktais “Lietuvai laisvin
tą, į mokslą, į laimingą gyvenimą. i ti” pinigais! Ar buvo kada nors žmonijos istorijoje suk-

Amerikos lietuvių bendruomenė tuomet buvo jauna,' tesnis biznis! 
nesusitupėjusi, bet gyva. Socialistinė spauda ir organi
zacijos kovojo už taiką ir socializmą. Klerikalai ėjo iš
vien su reakcine Lietuvos dvasininkija—su A. Dambraus- 
ku-Jakščiu, su kun. Laukaičiu, su prelatu Antanavičium 
ir su visais kitais liaudies priešais, laižusiais Rusijos ca
rui rankas. Klerikalai gynė tuos, kurie naudojo išpažintį 
1905-1907 metų revoliucijos dalyviams išdavinėti carinei į 
valdžiai, kad siųstų juos į katorgą. i

Liberalai turėjo savo spaudą; turėjo savo spaudą ir | 
laisvamaniai, kovoję prieš klerikalus.

Kas gi šiandien darosi JAV lietuvių bendruomenė
je? Šiandien ji dalijasi tik į dvi grupes: pažangiuosius 
ir klerikalus-reakcionierius. Į klerikalų abazą, kurį va
diname “veiksniais,” sugurgėjo ir socialdemokratai, ir 
laisvamaniai, ir fašistai, ir liberalai. Brizgiai, Balkūnai 
ir Prunskiai ir klupdo juos, ir poterius verčia kalbėti, 
ir melstis, ir, žinoma, niekinti-skųsti valdžios organams 
pažangiuosius.

Supraskime, kad pažangiųjų spaudos kova prieš re
akcionierius, prieš lietuvių tautos atplaišas, prieš viso
kius judošius nėra lengva, bet ji garbinga.

Susimetę į krūvą, visokie lietuvių tautos priešai pa
siryžę naudoti biauriausias priemones prieš tuos, kurie 
kovoja už taiką, kurių politinis kursas—už kultūrinius 
ryšius su savo tėvų žeme, su Lietuva.

PRAĖJUSIAIS METAIS mūsų tėvu žemė Lietuva | 
šventė savo tarybinio gyvenimo dvidešimtpenkmetinę 
sukaktį. Iš tikrųjų, praėjusiais metais Lietuvoje buvo 
dvi didelės sukaktys: gegužės mėnesio pradžioje sukako 
dvidešimt metų, kai žmonijos didžiausias priešas—hitle- • 1 it »ii* x • — I

Kadaise “laisvinimo” vadovai susirinko i viena Niu- 
i jorko saliūną, ir, kaip rašė velionis Juozas Tysliava “Vie
nybėje,” trys — patys didžiausi, F. J. Bagočius, L. Ši- 

i mutis ir P. Grigaitis—pradėjo vienas kitą karštai bu- 
i čiuoti, ir, bartenderio ir kitų ten buvusiųjų akyse, pareiš
kė, kad jie visi trys niekad nesusipyks, kad gyvens ge
riausioje santaikoje ir tik laisvins, ir laisvins, ir laisvins 
Lietuva! “Laisvinimo” I 
nebuvo tarp jų jokios konkurencijos.

Akylai sekiau, kuo šis nešvankus biznis baigsis. 
Baigėsi tuo, kad Bagočius, prakišęs SLA prezidento vie
ta, susirgo ir mirė. P. Grigaitį iš ALTo sekretoriaus 

) vietos išjojo L. Šimutis, susitaręs su tautininkais; Gri
gaičiui palikta pašlemėkiška, nieko nereiškianti vice
prezidento vietelė. Pagaliau ir šimutis persėdo iš pirmi
ninko į “garbės pirmininko“ sostą. “Vaduotojų” bosai 
yra klerikalai, o jų liekajai—socialdemokratai ir kai ku
rie tautininkai. Va, kuo baigėsi tie “istoriški” bučkiai.

Socialdemokratai iš “Naujienų” kai kada dar ban
do parodyti savo “aš,” gi “Keleivio” J. Sonda-Sondeckis 
laižo rankas ir kojas klerikalams ir šliaužioja prieš juos 
ant pilvo. Nežinia, ką dėl to mislija St. Michelsonas, bet 
žinome, jog padoresni socialdemokratai nebesuvokia, ką 
daryti!

Virdami kerštu prieš pažangiuosius, nusivylę “veiks
niai” pridarė daug politinių šelmysčių, žeminusių visus 
Amerikos lietuvius.

Bene juokingiausias jų darbas buvo atliktas 1965 m. 
gegužės 15 d. Washingtone. Vadovaujami prelato J. Bal
kono, jie nuvyko į Washingtoną prezidento Johnsono ka
rinei politikai Vietname užgirti

• tais jis buvo priimtas kaip 
nervų specialybės profeso-, 
rius Tulane universitetan, 
New Orleans mieste, Loui- 
sianos valstijoje. 1953 me
tais jam vieta ten buvo at
sakyta, kaip kovotojui prieš 
karą Korėjoje, negrų civili
nių teisių gynėjui, marksis
tinės spaudos platintojui.

Su tokiu rekordu sunku 
buvo kur nors gauti savo 
profesijoje užsiėmimą, ne
paisant ir to, kad tokių 
mokslininkų labai stokavo. 
Visur, kur tik jis kreipėsi, 

i buvo jam atsakyta, kad jam 
I vietos nėra. Su žmona ir 
į trimis vaikais jis išvyko už- 
| sienin. Anglijoje Oxfordo 
universitete gavo šiek tiek 
paprofesoriauti, bet ir iš ten 
buvo priverstas pasitraukti. 

Nešiojo jie ten iška- Tūlam laikui buvo nuvykęs

Aš neimsiu atsakinėti ai

vę po kelte tą sykių pirmiau, 
ir tie, kuriems Florida pa
tinka. Naujokams, kurie 
čia nėra buvę, d-ro Petri
ko^. patarimai yra labai vie
toje.' 1 'Nešigriebti pirkti bet

daug kantresnės ir sugabes- ką ant greitųjų,neiš t y rus 
nes prisitaikyti prie įvairių 1 padėties ir sąlygų.
gyvenimo aplinkybių. ! Florida'yra 600 mylių il- 

—:— " gio. Klimatiniai skirtumai
TZ . ... tarp šiaurės ir pietų Flori-Kur geriau: gydytis ar ; d 1 Įabaį Įįidefi Q gu 

kalėjime sėdėti . tUQ ? daug ko kjt() rišasL 
New Jersey valstija bus. D-ro Petrikos informacijai: 

pirmutinė, kuri narkotikų : Florida vėlesniais laikais la 
naudotojams suteikia progą i b a i sparčiais tempais in- 
pasirinkti: gydytis ar kalė-į dustrializuojasi, nes labai 
jime sėdėti. daug stambių ir mažesnių

Narkotikus naudojantieji industrialistų kelia savo in- 
skaitomi ligoniais, kuriuos dustrijas į čia. Vieni, ku- 
areštavus, jeigu jie virš 21 ’ riems klimatinės sąlygos čia 
metų amžiaus, teisėjas jiems J tinkamesnės, o kiti dėl ki- 
paskiria per tą visą laiką, ’ tų priežasčių. Kaip ten be
kūnis nuskinamas kalėjime ■ būtų, Florida yra per 11 
sėdėti, eiti gydytis, tuomet mėnesių saulėtas šiltas kraš
tam nereikia kalėjime būti, 
bet tik įrodyti, kad jis gy
dosi. O jeigu visą laiką ne
sigydo, tuomet jis uždaro- 

, c v o r k a n; mas į kalėjimą.
7,3; Jle praso dievo į I960 metais._ Netrukus pra-1 jaUnamečius nar ko t i k ų 

j sirginėti ir pagaliau ' naudotojus teisėjas paveda 
Matyt, “žygio” vadovai galvojo taip: Mes pasigėrimi vėžys jį nu va r e į kapus., tėvams, kad jie savo vaikus _____ , ____ ,~--o____ A

Jaunas marksistinis moksli-1 gydytų. Nesigydantieji taip- gė Malvina Margaitienė jau 
ninkas ir įžymus kovotojas gį uždaromi į pataisos na-1 seniai, bet dabar, kada liga 

! labai suėmė — turėjo pa
siduoti į ligoninę operacijai.

i ir

. • i — į i™'j bas, meldėsi, poteriavo. Vienas lietuvis, matęs tą baisią | Kinijon, padirbėjo Medicini-
: nių Mokslų akademijoje Pe-

—Tai buvo tokia lietuviams gėda, kad žmogus ne-1 kine.
žinojai kur akis dėti. Tik pagalvokite: net ir popiežius i 
Povilas darbuojasi už taiką, o čia, 1 
ir prezidento, kad tęstų Vietname karą.

nėšio viduryje—sidbarinė tarybinio gyvenimo sukaktis. | ]<omec|iją man sakė* 
Abidvi šventės buvo iškilmingai atšvęstos — ypatin-' • ...

gai Liepos Dvidešimt Pirmoji.
Mūsų laikraštis nemaža rašė apie abudu jubiliejus. 

Ir mes niekad nesigėdinsime, atsivertę praėjusių metų 
“Laisvės” komplektus!

Mes drąsinome JAV lietuvius, kurie tik nori, ku
riems aplinkybės leidžia, kad vyktų į liepos mėnesio ju
biliejines šventes, kad pamatytų, ko nematę, kad išgirstų, 
ko niekad nebuvo girdėję.

Ir daug JAV lietuvių vyko į Lietuvą. Priminsiu: vy
ko daug grupėmis, bet vyko daug ir pavieniais, individu
aliniai. Grupėmis vyko daugiau mažiau progresyviškos 
pasaulėžiūros žmonės, o pavieniai—dažniausiai nepri
klausą jokioms organizacijoms, jokioms politinėms gru
pėms.

Ir man teko proga pabuvoti Lietuvoje keletą savai
čių. Apie savo ten buvimą įspūdžių čia nepasakosiu, 
kadangi jie telpa spaudoje. 'Priminsiu jums, draugės ir 
draugai, tiek: šiandien rašant ar kalbant apie Tarybų 
Lietuvą, jau nereikia kartoti, kad ten žmonės? sotūs, gra
žiai apsirengę ir nesunkiai dirba. Toks pasakojimas nė
ra reikalingas. Tai savaime kiekvienam suprantama.

Priminsiu tiek, kad Nemuno kraštas padarė tokį 
didelį progresą pirmyn, kokio, sakysime, prieš desėtką- 
penkioliką metų nesitikėjo matyti patys didžiausi opti
mistai.

Lietuva septynmyliais žingsniais darosi pramonės 
šalimi. Atsistojo ant tvirtų kojų elektros pramonė, che
mijos pramonė, visokių mašinų išdirbimo fabrikai; ple
čiasi tekstilės, stiklo pramonės. Bet visko čia ir nebe- 

•?suskaitysi. Lietuva greit pasigamins sau ir kitoms ša- 
r.lims visokiausių cheminių rūbų.

Lietuvos kolūkiečiai savo laukus tręšia jau savo ša-

sime prezidentui Johnsonui, jis mus pasikvies į Baltuo
sius rūmus; ten su prezidentu nusifotografuosime ir pa
skelbsime pasauliui, kokie mes dideli žmonės. Aišku, tai 
smulkučių tuščiagalvių svajonės “iškilti.” Bet nieko ir 
iš to neišėjo. Pajuokinę yashingtoniečius, nusiminę grį
žo namoliai.

Tuomet jie sumislijo kitą dalyką: “Žygį” į Jungtines 
Tautas lapkričio 13 d. Iš anksto sumokėjo dienraščiui 
“New York Times” apie pusaštunto tūkstančio dolerių už 
reklamą, pradėjo skelbti, jog žygyje dalyvausią 18-ka 
tūkstančių žmonių. Kad užtikrintų tokią skaitlinę, jie 
tarėsi su latvių, estų, vengrų, ukrainiečių “veiksniais” 
ir skelbė, jog visi bendrai sudarysią 18 tūkstančių žmo- . ..
nių. Kas gi išėjo? Surinko gal būt pusę tiek ir skelbė n1^’ sulaukusių 65 ar dau-1 yra bytnikų, 
skelbė karą komunizmui. Po to J. Balkūnas su dviem i - ■ ...... ■ ............... ......
žygio “riteriais” pasišovė eiti pas amerikinį ambasado- j prof. J. Kubilius praėjusių metų gale buvo pakviestas - 
rių Jungtinėse Tautose “pasišnekėti.” Nepamiršo pasi- amerikinių universitetų atvykti į JAV ir pasakyti eilę 
samdyti ir fotografą, kad jis, kai tik “delegacija” į Gold- paskaitų.
bergo kabinetą įeis, šmakšt, ir nufotografuotų! Bet Pirmiausia atvyko jis į Čikagos universitetą. Ten dir-1 
Goldbergas atsisakė su jais “pikčių trauktis, 
apart gėdos Amerikos lietuviams, 
pasiekė.

prieš karą, už taiką, prieš 
rasinę diskriminaciją ant

mus.
Nežinia, ar toks valstijos

tas, o kartais ir net per 
šiltas. S. Zavis

Hartford, Conn.
Mūsų apylinkėje yra ser

gančių draugių.
Wilson, Conn., serga draiŲ

visados pasitraukė iš gyvų-1 patvarkymas sumažins nar- Operacija buvo didele 
jų tarpo. Didžiulis žmoni-1 i<otikų naudotojų skaičių, sunki, jau 4-ta savaitė yra
jai nuostolis! Kaip atrodo, gali iš to išeiti 

nemažai naudos. Visgi li-
ligoninėje

Nelengva gyventi peržengus gonius geriau gydyti, negu' Suffield, Conn., V. Stau- 
65 metus amžiaus į kalėjimuose laikyti. < gaičio žmona jau seniai ser-

• Federahmai statistikai su-1 pie 4 mėnesius ir dabar
randa, kad daugeliui zmo-į Tel Avivas. —Ir Izraelyje j t(lbėl.a ligoninėje.

Linkiu ligonėms pasveik-
: ti.

amerikinių universitetų atvykti i JAV ir pasakyti eilę

J. M.

Lawrence, Mass.
Pataisa 

“Laisvėje” iš vasario 4 
onnc ižui' sąrašas

VIENAS JUODŽIAUSIŲ veiksnių darbelių bene bus 
provokatoriški skundai prieš Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto rektorių.

Fizikos-matematikos mokslų daktaras, akademikas

Pirmiausia atvyko jis į Čikagos universitetą. Ten dir-1 
Na, ir, bo kaip mokslininkas. Vieną kartą muzikas J. Kreivėnas 

veiksniai” nieko ne- pasikviečia svečia-mokslininką į savo namus, Cicero, III., 
pasišnekėti; pasikviečia ir keletą kitu asmenų iš “dipu- h~’ “n "T'T kiškos” pastogės. Visi jie trokšta kuo daugiau išgirsti iš I1CtUV1U D1'a«S>skos Ben<i’ 
svečio-profesoriaus apie tai, kaip veikia jo vadovauja
moji pati seniausia ir didžiausia mokslo įstaiga Lietuvo
je. Svečias pasakoja, dėsto, atsakinėdamas i klausimus. va?aus € Vrti IZ o I o

(Bus daugiau)

vavęs Maple Parko aukų, 
buvo praleista, kad Urug- 

; lietuvių “Darbo” 
reikalams buvo aukota $25.

V. Kralikauskas
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Mūsų prezidento rankose galia: 
pavojus demokratijai ir taikai

Krislai iš Lietuvos

Į mano pastabą sausio 25 
d. Krisluose, kad nesvietiš
ka valstybinės jėgos (galios) 
koncentracija mūsų šalies 
prezidento rankose yra la
bai pavojinga mūsų demo
kratijai ir pasaulinei taikai, 
kaip ir paprastai, garsiai ir 
plačiai atsiliepė menševi
kų dienraštis (“Naujienos,” 
vasario 1 d.). Ką to laik
raščio vargšas redaktorius 
mano apie mane, arba aš ma
nau apie ji, visiškai nesvar
bu, ir tuščia būtų tuo klau
simu ginčytis. Bet pati te
ma, pats iškeltas klausimas 
labai svarbus, labai aktua
lus. Jis jau nebe šiandien 
iškyla ir aš nesisavinu gar
bės būti pirmutiniu jį kelti. ,“savo žodį” dėl jo sumany- 
Seniai h’ daug labai žymių) mo. Ant rytojaus, ar už 
amerikiečių šita klausimą c]ienos kitos, telefonu pasi- 
susirūpinusiai diskusuoja.

Toks baisus galios su
koncentravimas 1

—su vyriausiu armijos ko-1 koše. Bet tai juk argumen- 
andieriumi generolu West- j tas kaip tik už mano teigi- 
morelandu ir Amerikos am-1 nį, kad pavojinga yra į vie- 
b a s a d o r i u m i Lodge. Su i nas rankas sukuopti-sukon- 
Valstybės Depart a m e n t u ) centruoti šioje gadynėje tiek 
susikalbėti negalima. Gen.1 
Westmorelandas ir ambasa-! 
dorins Lodge protestuoja, j 
Girdi, pavojus, kaip mes 
galėsime tiek žmonių apsau
goti nuo partizanų? Pavo
jinga tūkstančius kareivių 
sutraukti į vieną vietą...

Vadinasi, sumanymas ei 
na velniop. Bet Mr. Mer-i 
riek atsiminė, kad jis turi 
pažinčių Baltųjų Rūmų šta
be ir iš Tokyo telefonu su 
jomis susisiekia, prašyda
mas, kad prezidentas tartų

TrainaviČius iš Niujorko 
grįžo į Lietuvą

Andrius Trainavičius, pa
klausęs savo dukters Biru
tės P a p r o c k i e n ė s ir sū-1 
naus V. Trainio raginimų, I 
pernai iš Vilniaus nuva-! 
žiavo į Jungtines A me r i-i

i metais turi išduoti raportus 
1 ir pranešti valdybos sąsta
tą valstijos valdžios atitin- 

žurnalai. Platus J. Goreliko lakamiems organams.
rašinys apie jį tilpo žurnalo; . . , , v
“Voprosy Istorii” Nr. 1. Ta- .. Socla'is1 K!ubaS da*’bt 
me rašinyje pažymimi J- ?a vald-vb3 turl- ?“.val: 
Uborevičiaus dideli nuopel- dzlos 01^anals korektiška! 

mokslo |£erus santykius palaiko, ir 
' su visais atsilankančiais į 
klubą labai draugiškai su-

I daug galios, kad vienas žmo-P<os Vai s įjas 11 apsigy
nus savo nuosprendžiu, sa-i 
j vo balsu gali uždegti pasau
li branduoliniu karu! Kaip 
tiktai aš prieš tokios galios 
koncentraciją ir kalbu, ir 
argumentuoju. Gi “Naujie
nų” redaktorius gina ir tei- 
) sina.

Vadinasi, jis iš istorijos 
nieko nepasimokė.

Bet, žinoma, mūsų prezi
dentas nėra išprotėjęs, nėra 
pamišęs. Sutinku.

Nėra jokios garantijos

iš sąjunginių įmonių, esan
čių Lietuvoje, mūsų respub
lika turi milžinišką naudą, 
nes apie 80G jų pelno eina į

i Tarybų Lietuvos biudžetą.;
; Tai didelis įnašas į mūsų nai tarybinio karo
| liaudies kultūros ir gerovės plėtroje ir Raudonosios Ar-1 
‘plėtrą. Negi iš d anga u s i mijos kadrų ugdyme. Visa) 
krinta tos milžiniškos lėšos, | eilė tarybinių karo vadovų, I ^ve a’ 
kurios išleidžiamos mokyk- pasižymėjusių 
loms, Institutams, Universi- 1

ik. u. i. Vz. co i tetui. Mokslų Akademijai patyrimą įgijo J. Uborevi-
-- bei įvairioms kultūros irjciaus vadovaujami. Jų tar-

■ ■ į švietimo įstaigoms išlaikyti, I pe vra dabartiniai marša- <
nemokamam gydymui, pen- lai R. Malinovskis (dabar i 75

— . - - * v v . A •

i girsta balsas paties prezi- 
įdento: Okey. važiuokite į 

prezidento Vietnamą su “Hello, Dolly,” 
rankose reiškė vieną daly- viskas sutvarkyta!
ką ir nebuvo taip pavojin- Nieko nereiškė Valstybės 
gas prieš šimtą ar keletą Departamentas, nieko ne- 
desėtkų metų. Bet šiandien, reiškė protestas gen. West- 
mūsu gyvenimo sąlygomis, j mOrelando ir ambasadoriaus 
reiškia visiškai ką kit<Ą ir j Lodge! Prezidento vienas 

įžodis “Okey” (gerai, užgi
riu)—viskas! Na. ir minėta 
trupė su “Hello. Dolly” nu
vyko i Pietų Vietnamą ir 
gastroliavo.

Jo įsakymu
Prezidentas įsakė atnau

jinti Šiaurės Vietnamo bom
bardavimą. Jeigu rytoj pre
zidentas sugalvotų mesti 
branduolinę bombą ant 
Vietnamo arba Kinijos, be 
jokio oficialaus karo pa
skelbimo, be jokio atsiklau- 
simo savo kabineto arba 
Kongreso, ir bomba būtų 
numesta, nes viskas paruoš
ta. tokių bombų pilnos Ame
rikos bazės Vietnamo bei 
Kinijos pašonėje. Ar rim- 

: tai galvojantis žmogus šian-

yra labai pavojingas. \
Argi bereikia čia kalbėti, 

kokia valstybinę galią mūsų 
prezidentas turi savo ran
kose? Juk kiekvienam aiš
ku, 
yra ne tiktai prezidentas, 
bet ir vyriausias visų kari
nių jėgų su visomis bran
duolinėmis bombomis ko- 
mandierius. Prezidentas 
Trumanas įsakė mesti ant 
Japonijos atomines bombas 
ir buvo numestos. Prezi
dentas Johnsonas įsakė nai
kinimą ir mirtį lėktuvais 
sėti ant šiaurės Vietnamo, 
ir taip yra daroma. Rytoj 
jis įsakys paleisti darban 
branduolinę bombą ir ji bus 
paleista... Ar kas dar abe
joja? i 
štai tik vienas pavyzdėlis

Kaip baisiai ir net absur
diškai galia yra sukoncent
ruota į prezidento Johnsono 
rankas, galima pavaizduoti 
kad ir štai kokiu net “juo
kingu” atsitikimu, kurį va
sario 3 d. per radiją papasa
kojo garsaus muzikinio vei
kalo “Hello, Dolly” vedėjas 
ar prodūseris David Mer
rick. Jis sakė:

Kult ū r i n i ų mainų tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos prog r a m o j e 
buvo numatyta, kad minėto 
muzikinio veikalo trupė (70 
asmenų) vyks į Tarybų Są
jungą ir ten keliuose mies
tuose pagastroliuos. Bet 
trupei begastroliuojant Ja
ponijos sostinėje Tokyo 
gaunamas iš Maskvos pra
nešimas, kad tarybinė vy
riausybė, dėl karo Vietna
me, dėl pablogėjusių santy-' 
kiu tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos, “Heilo, 
Dolly” gastrolės atšaukia- 
mos-panaikinamos. Ką da
ryti? Ka tai trupei su “Hei
lo, Dolly” per keletą savai
čių veikti? Ponas Merrick 
turi sumanymą: Vykime į 
Pietų Vietnamą palinksmin
ti mūsų kareivius. Girdi, 
tiktai keli aktoriai, politi
niais sumetimais, nes tai 
reikštų padėti karą plės
ti, pasisako prieš vykimą, 
bet milžiniška dauguma en
tuziastiškai pritaria. Tad 
taip ir bus. Tuoj kreipia
mės į Valstybės Departa
mentą ir prašome sumany
mui užgynimo. Susisiekia
me su Amerikos kariniu jė
gų Pietų Vietname vadovu

kiekvienas mato. Jis

dien gali sakyti, kad tokios į nesupranta, 
teisės, tokios galios mūsų 
prezidentas neturi?

Menševikų laikraščio re
daktoriui nepatiko, kam aš 
sakiau, kad gal visos žmo
nijos istorijoje joks valdo
vas nėra savo rankose turė- 
ie tiek galybės, kiek nūnai 
turi mūsų Amerikos prezi
dentas. Na, girdi, o kaip su 
Stalinu ir Hitleriu. Arba 
pažvelkime į istorija. Jis 
sako: “O gi kunigaikščiai, 
karaliai ir imperatoriai — 
argi ne iie sprendė kaiv> ir 
taikos klausimus.”

Taip, tiesa, bet reikia labai 
labai atsilikusio proto ly
ginti, pavyzdžiui, mūsų Lie-

i tuvos kunigai k š č i ų , arba 
Lenkijos kunigaikščių, arba 
Rusijos kunigaikščių galią, 
kai kariuomenės buvo gink
luotos kirviais, ietimis bei 
kalavijais, su mūsų prezi
dento galia, kai mūsų ar
mija ginkluota branduoli
nėmis bombomis bei raketo
mis. kai viena bomba gali 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus visą miestą^

Argumentas—už ką gi?
Sutikime su “Naujienų” 

redaktoriumi, kad Stalinas 
ir Hitleris buvo “pamišė
liai,” ir todėl, turėdami sa
vo rankose tiek galios, daug 
žalos žmonijai pridarė. Bet 
negalima sakyti, kad, pa
vyzdžiui, net ir Hitleris jau 
pamišėliu būdamas iškilo į 
tokias savo šalyje aukštu
mas ir tiek galios suėmė į 
savo rankas. Vadinasi, jis 
pamišo, apsvaigo arba pa
siuto, kaip nesakysime, jau 
turėdamas galią savo ran-

veno pas saviškius Rich
mond Hill, Niujorko prie
miestyje.
niau yra buvęs Amerikoje 
j r jo atmintyje buvo gyvi 
vaizdai apie Ameriką kaipo 
laisvės šalį, kurioje darbi- j 
ninkas žmogus gali sukurti | 
sau gerovę ir gyventi lais
vas, atrasti kelią į geresnę 
ateitį. Tačiau dabar jam 
Amerika 
Nors jam nieko netrūko, jo 
sūnus ir duktė gyvena pa
siturinčiai ir tėvą gerai už- 

' laikė. Tačiau kažkaip ne
“Naujienų” redakt o r i u s 1 prje širdies jam buvo Ame- 

sako, kad jis pirma pasita- į n^os gyvenimas, 
ria su kabineto nariais, su! 
kitais “specialistais.” Irgi 
tiesa.

Bet galutinas sprendimas 
priklauso iam ir tiktai jam. 
Gi kaip žinia, tarp tų. ku
riu balso ir nuomonės pre
zidentas ieško, atsiklausia, 
vra tokiu, kurie seniai sako, j 
kad reikia pavartoti bran-; nlas iv i° dvasia man nepa- 
duolini ginklą šiame Viet-1 tiko.. tad_ nutariau grįžti į 
namo kare, kad reikia bran- i senąją Tėvynę Lietuvą, 
duolines bombas paleisti ant 
Kinijos. Ir jie tokio savo pa
tarimo prezidentui neslepia. 
Ji skelbia viešai.

Tai kur yra garantija, 
kad viena gražia dieną mū
sų prezidentas šių pamišė
liu, šių pasiutėliu nuomonės, 
patarimo nepriims? Nėra 
jokios garantijos. Štai ka
me pavojus. !

Kaip savo Krisluose pa
stebėjau, jog mūsų preziden
tas irgi teturi viena galva, žiams baisiai nepatinka di-, 
viena protą. Tiek galios, vi-'delis pramonės išaugimas' neturi su caro laiku an-| 
sos žmonijos likimą turėti | Lietuvoie tarvbiniais lai-1 Vistųojų kraštu, 
vienam protui, vienai galvai kais. Negalėdami nuneigti 
vra pavojinga, baisiai pavo- to fakto, kad ne tik Vilniu- 
jinga! Kas to nemato bei i ie. Kaune ir kituose dides- 

nenori 1 niuose miestuose, centruose, 
tas, bet ir nedideliuose miestuo- 

<50. knin šimuliai. Panevėžys,
’. Mažeikiai. Kansu-

1 kas. Alvtus, vra išaugusios 
didelės imonės. kad šimtai 
tūkstančiu darbininku turi

arba

kitokia pasirodė.

—Nebe ta Amerika, — sa
ko Trainavičius,—visur tik 
pinigas ir pinigas visiems 
rūpi. Duktė norėjo ir ma
ne isigvto ūkio vedėju pada
ryti, kad samdinius valdy
čiau. bet aš nenorėjau. Ir 
apskritai tenykštis gyveni

Pasirodo. duktė ir sūnus 
nenorėie Trainavičiaus iš
leisti. Tada geri žmonės su
dėto pinigus jam ant bilieto- 
tikieto ir jis sugrįžo į Vil
nių.

Tokiu sugrižėlių, nusivy-

kare prieš į 
hitlerinę Vokietiją, karinį j

S. Zavis

sijoms, daugiavaikių ir vie- TSRS Krašto Apsaugos mi- 
nišų motinų pašalpoms, vai
kų įstaigoms ir k. Ne iš 
dangaus nukrito lėšos mies
tams atstatyti, daugybei na
mu ir rūmu pastatyti, tūks
tančiams kilometrų asfal
tuotų keliu nutiesti bei ne
paprastai išplėsti susisieki
mą auto transportu.

Ponams liokajams mieli 
savi ir svetimi kapitalistai, 
iš lietuvių darbininku išnau
dojimo turėję milžiniškus 
pelnus, kuriuos krovė į sa
vo kišene. O ponai kapita
listų liokajai jau tikrai ne 
iš tu. kurie padėjo Lietuvos 
darbininkams anais laikais 
streikuoti, bet turbūt iš tu. 
kurie šaudė ir bizūnais bei 
“bananais” daužė streikuo
jančius.

“Aukos į Sibirą”
Nacionalistinių žudikų by-

MIAMI, FLA.
Sausio 26 d. atsibuvo LLD
• kuopos susirinkimas ir 

pietūs. Kaip ir paprastai, 
_____ pietus pagaminonistras), K. Mereckovas ir tanius

vadovavę fron- drauges Bečienė ir "kance-I. Konevas, 1 
tams, maršalas M. Zacharo- 
vas. generolai A. Pokrovs
kis, V. Kurasovas, F. Oze- 
revas, buvę frontų štabu 
viršininkais, generolas V. 
Kolpakči, vadovavęs armi
jai. Visuose rašiniuose pa
žymima, kad J. Uborevičius 
buvo šaunus lietuvių tautos 
sūnus.

Ir vaikus verčia meluoti
Reakciniai nocionalistų 

politikieriai savo tikslams 
išnaudoja ir vaikus, norė
dami su jų pagalba klaidinti 
visuomene. Prieš Naujus 
Metus švento Antano pran
ciškonu gimnazijos moki
niai. tikriau sakant, ju re- 

: akciniai ir klerikaliniai auk
lėtojai, parade laiškus Su-

re akcinės pronagandinės or
ganize o i ios lėšų paskirsty- 

lusiu Amerikos gyvenimu, ma. r“
jau turime keletą.

Atrado kapitalistą... 
Maskvoje

Kapitalistams ir iu batlai-

matvti bei suprasti.
man atrodo,
mintingai savo galvos, savo Telšiai.

nevartoja iš-

proto...
Diktatorius — ar ne?

Rvšium su tuo gal bus ne lose darha. reak c i n i n k a i 
nro šąli paliesti dar vieną 
dažnai ypač menševiku ke
liama argumentų prieš būkš- 
tavima dėl galios sukoncent
ravimo i mūsų šalies nrezi- 
dento rankas. Girdi, čia de
mokratija. mūsų preziden
tas Johnsonas nėra diktato
rius. Betgi, kain sakyta ir 
narodvta. jis nūnai turi sa
vo rankose daugiau galios 
negu bet koks atviras dik
tatorius yra turėjęs visoje 
žmonijos istorijoje. Mes jo 
nevadiname diktator i u m i. 
Mes ii vadiname preziden
tu. Bet visa prasmė ne pava
dinime. o galios balanse. Ta 
prasme, galios prasme, gali
ma sa kvti. mūsų nrezidentas 
vra diktatorius. Kain jau sa
kyta, jis gali vesti ir veda 
kara be karo paskelbimo. 
Jis nasiskiria kabinėta, jis 
nasiskiria, Valstybės sekre
torių ir Gvnvbos sekretorių, 
kurie turi io klausyti, ar
ba su ta načia diena neteks 
vietų. Jis vra vadas savo'

bando įtikinėti lengvatikius, 
kad toii nramonė tarnau
jami tik Tarvbu Sąjungos 
reikalams, kad Lietuvai ji 
nesanti reikalinga. O toks 
“Enrnnos Lietuvis” nusišne
kėjo ligi tiek, kad ima teig
ti, jog Lietuvos nramonė 
tarnaujanti “Maskvoje sė
dinčiam kanitalistui.” Žino
ma, kanitalizmo 1 i okaiai 
negali Įsivaizduoti, kad pra
monė trali augti ir klestėti 
be kapitalisto, kad tiek Vil-

rienė. Pyragus iškepė nuo
latinė kepėja N. Tamošiū
nienė.

Nors oras buvo labai ne
malonus, visą dieną lijo, bet 
narių ir svečių atsilankė 
gražus būrys.

Susirinkime buvo padar- 
ryta gerų tarimų. Apšvie- 
tos komisija pateikė planą, 
kaip turėtų būti sistema- 
tiškai rengiami parengimai.

Nutarta surengti vasario 
16 d. atžymėjimą Broniaus 
Vargšo 50 metų nuo jo mir
ties. Apšvietos komisija rū
pinasi tinkamai prisiminti 
įžymų lietuvių tautos dra
maturgą.

Kovo mėnesi bus gražus 
prisiminimas Juliaus Jano-

vienytųjų Nacijų Organiza- ™o 70-ųjų gimimo metinių ' I m----4....---
loie nuteistasis kunigas L. kartojama žinomoji reakci-

nesenJ.ai paskubę ninku nronaganda. c
BAijFo_pianesimą anie tos kitko sakoma, kad tu moki-

ei jos vadovams. Laiškuose

Tarn kitko ten narni- Į, ,;ptnva ir bp(rti
I r n z-J I r Ii z-> zi J xi s'* i izvzi 4- i ▼ nnėta. kad kelios dešimtvsl 

siuntiniu esą pasiųsta ir Si
bire gyvenantiems lietu
viams. Tai vis noras paspe- 
knlinoti S’hiro baubu, nors 
siu dienu Sibiras nieko ben-

turi teise iš ten iš- 
o jei kas pasiliko. tai 
kad ten turi geresni 
ir uždarbi. Daugelis

Šiandien 
Sibire vra kraštas su mo
derniškais miestais, plačiai 
išvvstvteis susisiekimo ke
liais. milžiniškomis elektros 
stotimis, plačia nramonė. Tie. 
kas nateko i Sibirą rvšium su 
banditizmo siautėiimu, jau 
seniai 

j vv^H. 
i’ndėl. 
dar ha
ten baigė įvairius mokslus, 
specialius ir aukštuosius, 
ten apsivedė ir gerai įsitai
sė.

Plačiai paminėtos 
Uborevičiaus sukaktuves

Ryšium su įžymiojo ta
rybinio karvedžio Jeronymo 
Uborevičiaus 70 metų su- 
sukaktuvėmis apie jo gyve
nimą ir karo žygius daug 
buvo rašyta ne tiktai Tary- 

i bų Lietuvos, bet ir visų ta
nioje, tiek Maskvoje sėdi iri 
pramonę tvarko darbininkai 
ir jų rinkti atstovai, ku
riems rūpi darbininkų kla
sės reikalai. Ir ne vienos 
kurios tautos darbininkų 
reikalai, o visu Tarvbų Są
jungos tautų reikalai.

“E. Lietuvio” rašeivos ge
rai žino, bet nuo skaitytojų 
slepia faktą, kad kaip tik

ir ii nubausti. Betįam rei
kalinga du trečdaliai balsu.

nartiios (DomokratuV bet i T.a« neįmanoma Todėl 
- - - - - , niekas ne nebando tokio zy-
• J VA^n IVJ LVZZ. IX <7 VA 'LUD • • v i • « •

Centro Komitetas Pnes savo bos^ imtis’
ar iūs girdėiote. kad tos 
nartiios < _ ____
(Nacionalinis Komitetas) 
laikvtu susirinkimus ir pa
tartu prezidentui, kain rei
kėtų pravesti gvveniman 
nartiios programą? Ne, ne
gi rdė io te.

Tiesa, Senatas gali suda
ryti nrieš jo savivaliavima 
kaltinimą (impeachmenta)

Ir vėl tas jėgos, galios 
klausimas. Jo rankoje jė
ga, jo rankoje aparatas. Ga
li, kas nori, kalbėti, protes
tuoti, šūkaloti, dejuoti, skųs
tis, reikalauti, bet per visus 
ketverius metus jis bosas, 
jo žodis yra paskutinis žo
dis visais klausimais.

o tarn

ir Tarptautinės moterų die
nos.

Nutarta pasveikinti “Lais
vės” suvažiavimą su šimtu 
dolerių. Paaukota $25 ko
vai už taiką.

Draugai pranešė anie li
gonius. kad draugai Beni- 
kaičiai abu yra serganti. 
Nelė Urbonienė dar serga, 

I bet sveikata eina o-ervn. La-

niu tėvu dauguma buvę 
“nri versti palikti m vi ima

.” Tačiau
■ iei būtu pasakvta tiesa, dėl 
ko bėgo iu tėvai, daugeliui 
būtu reikėie pripažinti, 
kad iie bėgo nuo p e 1 n y -. 
tos bausmės už savo kru-lųpį p-aila sergančiu draugų.

amta motina atsiunčia į šįvirms miciknlt-imnc! nUnnoni- Gamta motina atsiunčia į šį 
ms maims ir talkininkavimą j nasauli žmones sveikus, gra- 
hitlprinmkams. atvirai na-jžius ir talentingus. Vėliau 
skelbusiems b'pbiviu tautos i ta nati gamta skaudžiai 
išnaikinimo siekius. ’ ’

J. Pab’ukonis
Vilnius, 1966—I—25

: juos nubaudžia. — atima 
sveikata.

LLD 75 kuonos visi nariai 
ir nrieteliai linkime sero-an- 
tiems greitai pasveikti.

Linksma pranešti, kad A. 
i Kananienė jau buvo susi- 
1 rinkime ir gerai atrodo.
I Šiuo tarpu Miamvie oras 

Socialį Klubą. Na, I nelabai geras—-gerokai šal-

Miami, Fla.
Koks tai P. KriaučiukaSj 

“Keleivyje” švebeldžioia ko- į 
respondenci j a iš Miamioj 
apie ! 
žmogelis, lyg nuo baltakės 
apsvaigęs, kaip toji patarlė 
sako, “girgžda kaip šlėkte
lės vežimas.” Jis, atrodo, ne
turėdamas mažiasusio apie 
inkorporuotų įstaigų santy
kių su valdžios organais su
pratimo, skelbia svietui ne
būtus dalykus. Būk tai So- 
cialis Klubas neturi valdy
bos ir valdžia raportų iš jo 
nereikalauja, ir t. t. Tas

ta. bet šiuos žodžius rašant 
vėl gražu. Tačiau oro biuras 
pranašauja, kad ir vėl ateina 
šalto oro banga. Vietiniams 
o-vventoiams nebloga gauti 
vėsesnio oro, bet svečiams, 
kurie tik trumpam laikui 
atvažiuoja, vra labai bloga. 
Jie sako: 
saulėtąją

Maisto 
kiekviena

“Tegul velniai tą 
Floridą!”
kainos kyla su
diena. Šeiminin-

rybinių respublikų spaudo- sapnų blaškomas žmogiukas Į kės tyli. Jaunus vyrus siun- 
je. Straipsnius apie J. Ubo- nežino nė to, kad visos in-1 čia mušti Vietnamo žmones, 
revičių talpino, ir Maskvos korporuotos draugijos, klu- ......~
centriniai laik r a š č i a i bei! bai ir kiti, kiekvien e r i a i s

ir jie patys ten žūsta. Čia 
iu žmonos ir motinos tyli. 
Tiesa, JAv-ose kova už tai
ką eina, bet negana. Žmo
nės, kurie turėtų išeiti ir 
reikalauti taikos, tvli. Vi
sos žmonos ir motinos, ku
rių vyrai vežami už tūks
tančių myliu mušti nekaltus 
žmones, turėtu išeiti į atvi
rą kovą ir užbaigti kruviną 
kovą, kad galima būtų gy
venti laimingai.

:<■ i

ti 
h

Roberto Antinio ‘‘Eglė—žalčių karalienė.” ši nuostabi 
skulptūra žavi poilsiautojus Palangos parke.

GARNYS-ADJUTANTAS
Iš garnių veislės didžiau

si veisiasi Indijoje: Jį vadi
na “adjutantu”. Paukštis 5 
pėdų aukščio. Kada jis iš
skleidžia sparnus, tai nuo 
vieno galo iki kito yra 15 
Pėdu- ;__
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J. Petronis

Liaudies gyvenimo dainius
Pr. Juozapavičius

ALEKSOTAS Miami, Florida
(Minint P. Vaičaičio 90-ąsias 

gimimo metines)
Mūsų amžiaus pradžioje lietuvių liau

dis pradėjo plačiai dainuoti keletą naujų 
dainų. Tai švelnaus meilės jausmo ir il
gesio kupinos dainos “Lakštingala gra
žus paukštelis,” “Ant kalno Ramaujos”; 
tai tėvynę ir jos darbo žmones aukšti
nančios, gimtojo krašto vargus apsakan
čios dainos “Yra šalis, kur upės teka,” 
“Šį pavasarį derlingą”; tai humanistinės 
dainelės “Turi katinas kačiukę,” “Ne
veski, vaikine.”

Liaudis dainavo šias nuoširdžias, 
skambias dainas, bet gal tik retas daini
ninkas težinojo, kas yra jų autorius. Jas 
ir dar daugelį kitų parašė XIX a. pa
baigos lietuvių poetas Pranas Vaičaitis. 
Tai, kad dalis Vaičaičio eilių virto daino
mis rodo, jog poetas buvo liaudies gyve
nimo dainius, nes liaudis dainuoja tik 
tokias dainas, kurių autoriai sugeba iš
reikšti darbo žmonių jausmus ir nuotai
kas.

Vaičaitis gimė 1876 r. vasario 10 d. 
Santakų kaime, Sintautų valsčiuje, vals
tiečių šeimoje. Mokėsi Sintautų • pradi
nėje mokykloje ir Marijampolės gimna
zijoje. Jo tėvai, kaip ir dauguma ano 
meto tėvų, norėjo sūnų padaryti kuni
gu ir nuvežė jį į Seinų kunigų seminari
ją. Tačiau čia Vaičaitis pareiškė neturįs 
pašaukimo į kunigus ir į seminariją ne
buvo priimtas. Jis išvyko į Peterburgą 
studijuoti teisę, tuo užsitraukdamas tėvų 
rūstybę, netekdamas iš namų materia
linės paramos. Studijuodamas Peterbur
ge, Vaičaitis vertėsi pamokomis, atsitik
tiniais uždarbiais, vos sudurdavo galą su 
galu, dažnai gyveno pusbadžiai. Bet 1900 
m. jis vis dėlto baigė teisių fakultetą ir 
pradėjo dirbti Peterburgo Mokslų Aka
demijos bibliotekoje. Deja, įtemptas dar
bas ir sunkus gyvenimas studijų metais 
jau buvo pakirtęs jo sveikatą, ir jis su
sirgo tuomet neišgydoma džiova. Par
važiavęs į Lietuvą gydytis, Vaičaitis ne- 
bepasveiko ir 1901 m. rugsėjo 21 d. mi- 
rėj eidamas vos dvidešimt šeštuosius sa
vo amžiaus metus.

Vaičaitis gyveno labai trumpai, tad ir 
sukurti nedaug tespėjo. Bet ir tai, ką 
sukūrė, jam pelnė nevystantį poeto šlo
vės vainiką.

Nors Vaičaitis specialiai literatūros 
nestudijavo, bet mokydamasis Marijam
polėje ir Peterburge, jis nuolatos domė
josi — skaitė geriausius lietuvių, rusų, 
lenkų poetus, pats rašė. Jis buvo gerai 
susipažinęs su K. Donelaičio, S. Daukan
to, A. Baranausko, Maironio kūryba, ypač 
mėgo rusų A. Puškiną, M. Lermontovą, 
N. Nekrasovą, A. Kolcevą, lenkų A. Mic
kevičių, L. Kondratovičių, M. Konopnic- 
ką ir kitus. Vaičaitis persiėmė šių rašy
tojų ir poetų demokratinėmis idėjomis ir 
tokias pat idėjas stengėsi atspindėti savo 
poetinėje kūryboje. Todėl jo eilėraščiuo
se reiškiama gili užuojauta ir meilė 
vargstantiems darbo žmonėms, neapy
kanta socialiniams ir nacionaliniams en
gėjams, karšta meilė gimtajam kraštui, 
jo gyvenimui ir buičiai. Geriausiai Vai
čaičio poezijos paskirtį nusako jo paties 
žodžiai iš eilėraščio “Gyvenimo mano 
saulutė jau leidžia”:

Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos,
Iš kaimo į kaimą, pas.jaunus, senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus!

Ir Vaičaičio dainos lėkė, guosdamos 
vargo žmones, smerkdamos lietu
vių tautą smaugiantį carizmą, jam 
parsidavusius lietuvių inteligentus, iš 
liaudies prakaito lobstančius dvarininkus 
ir kunigus. Jo poezija ugdė liaudies są
moningumą, žadino jos nepasitenkinimą 
esamu gyvenimu, protestą prieš socialinį 
blogį.

Kokią didelę neapykantą Vaičaitis jau
tė liaudies engėjams, tokią pat didelę 
meilę jis išreiškė gimtajam kraštui, jo 
romiems, darbštiems žmonėms. Tą meilę 
galima pailiustruoti keletu eilučių iš vie
no nuostabaus Vačaičio eilėraščio:

Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. 
Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų,

Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.
Bet tave meiliai pavaišina, 
Kai tik nueisi į svečius,— 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tik daleidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos 
Ten žydi vis konopuikiau... 
Šalis ta Lietuva vadinas.
Bet aš—neilgai ten buvau...

O tėviške! Koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai,— 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai...

Tiesa, Vaičaitis savo poezijoje vienur 
kitur perdėtai idealizavo Lietuvos seno
vę, aukštindamas praeitities kunigaikš
čių karus, kartais neskyrė rusų tautos 
nuo carimo, miglotai suprato išnaudo
tojiškų klasių prigimtį, pasiduodavo re- 
liginėms-mistinėms nuotaikoms. Tokie 
idėjiniai prieštaringumai ir nenuoseklu
mai jo kūryboje reiškėsi dėl to, kad po
etas neturėjo ryšių su revoliucine darbo 
žmonių kova, laikėsi liberaliosios buržu
azijos srovės. Bet tie nenuoseklumai ne
daug temenkina Vaičaičio poeziją. Iš es
mės ji priklauso realistinei, demoKratinei 
lietuvių poezijos krypčiai, pratęsė ir stip
rino geriausias lietuvių literatūros tra
dicijas. Iš Vaičaičio poezijos mokėsi ne 
vienas mūsų praeities poetas.

Vaičaitis ne tik rašė originalius eilė
raščius, bet ir nemaža vertė iš rusų bei 
lenkų poetų arba sekė jais. Vertimams 
bei sekimams jis pasirinkdavo tokius kū
rinius, kurie labiausiai atitikdavo jo 
aukštus idealus. Vaičaičio poezija para
šyta palyginti taisyklinga ir vaizdinga 
kalba, skambiai sueiliuota, joje jaučiasi 
stipri liaudies dainų įtaka.

Pirmą kartą Vaičaičio eilėraščiai pa
saulio šviesą išvydo 1896 m. Rytų Prū
sijoje ėjusiame “Varpe.” Didžiausia jo 
kūrybos dalis buvo išspausdinta 1897- 
1901 m. “Vienybėje lietuvninkų.” Jeigu 
ne šis Amerikos lietuvių laikraštis, ka
žin ar daug Vaičaičio eilėraščių būtų iš
likę ir pasiekę mūsų laikus. “Vienybės 
lietuvninkų” dar ir tas yra nuopelnas, 
kad ji paruošė ir pirmąjį Vaičaičio eilių 
rinkinį, išėjusį 1903 m. Plymouthe. Šia
me leidinyje pirmą kartą buvo nušvies
tas ir Vaičaičio gyvenimas bei kūryba. 
Antrą kartą Vaičaičio poeziją išleido taip 
pat Amerikos lietuviai (laikraštis 
“žvaigždė,” 1912 m. Filadelfijoje). Va
dinasi, Vaičaitis į Lietuvą atėjo per Ame
riką. Lietuvoje poeto raštai buvo išleisti 
gana vėlai—1921 m. Tarybų Lietuvoje 
Vaičaičio poezijos rinkiniai pasirodė 
1951, 1956 ir 1964 m. Toks dėmesys po
eto kūrybai rodo, kad ji ir šiandieną lie
tuvių tautai tebėra brangi, kad poetas 
neliko užmirštas.

Šioje nuotraukoje dešinėje su kamuoliu ma
tome jauną talentingą Lietuvos krepšininką 
Modestą Paulauską. Jo pavardę dabar ge
rai žino daugelio kraštų krepšinio mėgėjai. 
Tarybų Sąjungos rinktinės sudėtyje jis žai
dė Amerikoje, Brazilijoje, Urugvajuje. 1965 
metais jis tapo Europos čempionu. TSRS 
rinktinėje jis laikomas rezultatyviausiu žai
dėju. 1965 metų pasaulio studentų universi
adoje laimėjo sidabro medalį. Modestas 

Paulauskas gyvena Kaune ir žaidžia;
“Žalgirio” komandoje.

(Pabaiga)
1863 m. sukilimo laiko

tarpiu, prie Vilkijos suė
mus Lietuvos sukilėlių va
dą Antaną Mackevičių ir jį 
atvežus į Kauną, Suvalki
jos sukilėliai organizavosi 
iš Aleksoto pusės pulti Kau
ną ir išvaduoti Mackevičių. 
Aleksote buvo organizuota 
“maldininkų” procesija su 
bažnyti n ė m i s vėliavomis, 
kuri patraukė į1' m i e s t ą . 
Procesijos dalyviai privalė
jo sužinoti Kauno karinės 
įgulos jėgas ir vietą, kurio
je laikomas Mackevičius. 
Tačiau procesiją kariuome
nė ant 'Aleksoto tilto sulai- 

I kė ir privertė grįžti atgal. 
Buvo išardytas tiltas p e r 
Nemuną. Į Suvalkijos pu
sę išstatytos patr a n k o s . 
Negausios sukilėlių jėgos, 
silpnai ginkluotos, nesiryžo 
pulti Kauno.

Kovų Audrose
1900 m. užsienyje V. Le

ninas pradėjo leisti mark
sistinį laikraštį “Iskra.” 
1901-1903 metų laikotarpiu 
per Aleksotą ėjo vienas pa
grindinių lenininės “Iskros” 
transporto kelių. Laikraštį 
nuo Prūsijos pasienio iki 
Aleksoto vežė arkliais, o iš 
čia laiveliais per Nemuną 
gabeno į Kauną ir kitas 
Lietuvos bei Rusijos vie
tas.

Su Aleksotu siejasi ir 
1905 m. revoliucijos įvykiai. 
Nekartą Kauno darbininkai 
Aleksoto šlaituose ir prie 
Napoleono kalno atšventė 
Gegužės Pirmąją, ruošė re
voliucinius darbininkų pa
sitarimus ir kt.

i Pirmojo karo metu Alek- 
Į sote įsitvirtino vokiečių ka- 
1 riuomenė. Ji 1916 m. Links
madvaryje pasistatė cepeli
nų (dirižablių) angarus ir 
iš jų žvalgė frontą. Anga
rai buvo nugriauti tik 1929 
metais.

Po karo Linksmadvarį 
nupirko vertelgos broliai 
Juozas ir Jonas Vailokai
čiai. Jie įgytąsias žemes 
aukštomis kainomis išpar
davė aplinkinių kaimų gy
ventojams ir Kauno valdi
ninkams. Tada Aleksoto te
ritorijoje buvo daugiau 
kaip 4 tūkstančiai'gyvento
jų. Aleksoto gyvenvietėje 
veikė Kemberio lentpiūvė,
1925- 1926 metais buvo pa
statytas didžiausias Lietu
voje elevatorius, atsirado 
daugelis kitų įmonėlių, kul
tūrinių įstaigų.

Pasikeitimai
Vailokaičiai, dėdamiesi 

labdariais, 1925 m. pasiūlė 
savo dvaro 16 hektarų že
mės sklypą Kauno univer
siteto miesteliui įkurti.
1926- 1928 metais buvo pa
statyti Fizikos-ch e m i j o s 
instituto rūmai ir pradėti 
statyti kiti pastatai.

Tuo pat metu buvo pa
statytas ir keltas. Jį sta
tant Nemuno šlaite buvo 
rasti senojo šio krašto gy
ventojo mamuto dantys ir 
iltys, kurie dabar ekspo
nuojami Respublikin i a m e 
Pedagogin i a m e muziejuje 
Kaune.

1931 m. Aleksoto prie
miestis buvo prij u n g t a s 
prie Kauno miesto. Susi
darė dar palankesnės sąly
gos jam augti.

Pasikėlus keltu, kairiojo
je pusėje, matyti Amerikos 
lietuvių aukomis pastatytas

namas, kuriame buvo pra
dėtas organizuoti Maironio 
muziejus, dirbo “Lietuvių 
kalbos žodyno” redakcija. 
Šalimais 19 3 4 m. Hvauno 
miesto savivaldybė pastatė 
dviejų aukštų J. Domijo- 
naičio vardo pradinę mo
kyklą.

Nepaisant kai kurių kul- j 
tūrinių ir ekonominių lai
mėjimų, Aleksoto darbinin
kai gyveno skurdžiai, fab
rikantų buvo žiauriai iš
naudojami. 1936 m. birželio 
15 d. Minkauskio (dabar 
Kranausko) gatvėje Kam
bario lentpiūvės darbinin
kas Antanas Kranauskas, 
nepakęsdamas žiauraus iš
naudojimo ir lentpiūvės sa
vininko savivaliavimo, nu
šovė Kemberį ir pats nusi
žudė. Kranausko laidotu
vės virto Kauno darbinin
kų politine demonstracija. 
Išėjo į gatves Kemberio, 
Levino, Dinerio lentpjūvių, 
“Stiklo” fabriko, “Metaliu- 
minium” dirbtuvių ir kitų 
įmonių darbininkai. Juos 
parėmė “Metalo,” “Drobės” 
“Kotono” ir kitų fabrikų 
darbininkai. Streike, ir de
monstracijoje dalyvavo apie 
30 tūkstančių darbininkų 
bei tarnautojų, reikšdami 
protestą išnaudotojams.
Pakilęs naujam gyvenimui

Kaip daugelis Kauno 
kampelių, taip ir Aleksotas 
labai nukentėjo hitlerinės 
vokiečių okupacijos metais. 
1944 m. vasarą hitlerinin
kai, bėgdami iš Kauno, su
sprogdino Aleksoto tiltą 
per Nemuną, visiškai sunai
kino Fizikos-chemijos insti
tuto rūmus, prieš tai iš
grobdami visus vertingiau
sius įrengimus. Buvo su
sprogdinta J. Domijonaičio 
vardo pradinė mokykla, 
“Maisto” fabrikas ir kt.

Išvijus hitlerinius okupan
tus, greitu laiku buvo at
statytas Aleksotą-Senamies- 
tį jungiantis tiltas. Iškilo 
gražūs XVII vidurinės mo
kyklos rūmai. Šalia jų iš
augo Žemės ūkio techniku
mo pastatas. Šiame rajone 
veikia XIV vidurinė mo
kykla su darbo jaunimo va
karinėmis klasėmis, V sep
tynmetė mokykla. Dabar 
Aleksoto mokyklose mokosi 
daugiau kaip 2,500 mokslei
viu, v

Čia veikia vienas didžiau
sių resp u b 1 i k o j e Mėsos 
kombinatas, “Aleksoto” 
stiklo fabr i k a s , Medžio 
apdirb imo.kombinatas 
ir kitos įmonės. Šalia Jų 
jau išaugo modernus vaikų 
lopšelis, Autoremonto ga
myklos korpusai, pastatyti, 
nauji 1040 vietų XIV vidu
rinės mokyklos rūmai, so
dininkystės komb i n a t a s , 
Žiemos uostas ir kitos įstai
gos bei įmonės.
.. Graži alėja jungia Alek
sotą su Žemės ūkio akade-! 
mijos miesteliu. Aleksoto, 
kaip ir viso miesto ateitis, 
yra graži ir džiuginanti.

NIKSONAS SVAJOJA
Washingtonas. — Buvęs 

JAV viceprezidentas Ričar
das Niksorias, kuris pralai
mėjo kandidatūras į JAV 
prezidentą ir Kalifornijos 
gubernatorių, vis dar smar
kauja. Matomai, jis vis ma
no, kad Respublikonų parti
ja dar nepamirš jo busi
muosiuose rinkimuose.

Veikla prieš karą Vietname
Dažnai mes parašome vie

tinio lietuvių judėjimo rei
kalais. Bet mažai apie tai, 
kas veikiama tarpe angliš
kai kalbančių žmonių. O 
visgi Miamyje kyla balsai 
prieš kąrą Vietname, už 
taiką pasaulyje. Mažai gau
name tokių žinių per televi
zorių ir radiją.

Tad šio rašinėlio tikslas 
bent trumpai papasakoti, 
kas ką veikia Miamyj sulai
kymui didžiausio žmonijos 
priešo—III pasaulinio karo. 
Žinoma, daug kalbų už tai
ką sakoma iš humanistinių 
ir tikybinių pozicijų. Bet 
kiekvienas balsas už taiką 
dabar yra svarbus, kai mū
sų šalies gynybos sekreto
rius McNamaras leidžia šū
kius, kad JAV atominiai 
ginklai kitas šalis gali “su 
žeme sulyginti”, o preziden
tas vėl davė militaristams 
įsakymą bombarduoti Šiau
rės Vietnamą.

Kalba ir vietinė spauda
Miamyje išeina plačiai 

paplitęs didelis dienraštis 
“The Miami Herald”. Jo lei
dėjas John S. Knight sek
madienių laidose rašo edito- 
rialinę peržvalgą, —tai jo 
“T h e Publisher’s Note
book”. Šiame laikraštyje 
rašo ir įžymūs kolumnistai 
—Walter Lippman, Drew 
Pearson ir eilė kitų. Drew 
Pearsonas rašo už taiką. 
Jis iš panagių išknibinėja 
visokias neteisybes, iškelia 
netikslias išlaidas.

Laikraščio leidėjas J. S. 
Knight, kaip ir minėti 
bendradarbiai, aštriai kri
tikuoja JAV poziciją Viet
name. Imame keletą vėles
niųjų pareiškimų. Editoria- 
le J. S. Knight pastebi, kad 
“Tik keletas protesto balsų 
tesigirdėjo, kai pirmas Ei- 
senhoweris, paskiau Kenne- 
dis, o dabar Johnsonas su
darė Vietnamo klaidą” Ka
ro propagandistams jis ker
ta:

“Kraujo ir galios editori- 
alistai, abiejų partijų va
dai ir ultra patriotai mato 
‘pergalę’ napalmo bombose, 
mirtyje ir destrukcijoje”. 
Taip ir Lippmannas rimtai 
kritikuoja JAV politiką 
Vietname. Jis primena, kad 
“mes esame kare, kurio nė
ra įmatoma pabaiga”. Ka
ro agitatorius Lippmannas 
vadina “globolistais” (viso 
Žemės rutulio “globėjais’), 
kurie “patys save pasiskyrė 
pasaulio taik o s saugoto
jais”. Ir teisingai Lippmann 
aiškina, kad mes už “taiką” 
ir “laisvę” jau kariavome ir 
laimėjome pirmame ir ant
rame pasauliniuose karuo
se, bet taikos ir laisvės ne
padarėme. Lippmannas pa
brėžia, kad ir Vietname, 
Azijoje, mes ginklais, žmo
nių žudymu taikos nepada
rysime.

Sausio 10-tos “Miami He- 
raldo” laidoje kolumnistas 
Fritchey irgi įtikinamai ra
šo: “JAV sako norį tartis 
1954 metų taikos nuosta
tais”, bet pastebi, kad 1954 
metų Ženevos “taikos pro
tokolas reikalauja pilnuti
nai: (1) eliminuoti visus 
užsienio šalių karius; (2) 
pašalinti užsienio šalių mi- 
litarines bazes; (3) įvykinti 
laisvus rinkimus 1956 me
tais”. Rašytojas irgi prime
na, kad rinkimai Vietname 
buvo sulaikyti JAV pritari
mu. Tai žinomi istoriniai 
faktai. Tad, ar nerausta 
akys tų žmonių, kurie taip 

dažnai taria:—“už laisvę” 
mes kariaujame?

Neatsilieka ir 
“Miami News”

1 Vakarinis dienraštis — 
“Miami News”—taipgi ne
rėkia karštų obalsių už ka
rą Vietname. Darydamas 
peržvalgą Vietnamo karo 
nuo jo pradžios iki šių me
tų pradžios, l a i k r š t i s 
“News” dėjo būdingą ant
raštę: “Viskas prasidėjo su 
dolerių srove”. Vadinasi, 
pirmi eina doleriai, o juos 
seka armija,—tai sena karų 
istorija.

Žinoma, laikrašty j e 
“News” retkarčiais rašo 
kolumną ir ultra reakcio
nierius respublikonas Bar
ry Goldwateris. Bet jis 
gauna gerą atkirtį iš kitų 
laikraščio bendrad a r b i ų . 
Kolumnistas Robertas 
Hutchisonas rašo:

“Fraze, kad “mes nesame 
žmonių žudikai’, Barry 
Goldwateris apmeluoja aiš
kinimą, kodėl taip daug pa
saulyje yra neapykantos 
Amerikai. Tai tikra jo fal
sifikacija, hipokritiškas tei
gimas. Ypatingai, kai jis ją 
(frazę) naudoja bombarda
vimui Hanojaus industriniu 
įmonių, tai kvaila ir neįtiki
nanti frazė. Mes galime pri
siminti indėnus. Mes žudo
me žmones, kur tik mūsų 
interesams reikalinga. Mes 
ta tauta, kuri metė bombas 
ant Hirošimo ir Nagasakio. 
Jos žudė žmones ir dar žu
do. Mes ta tauta, kuri nau
doja napalmą Vietname, 
kuris žudo žmones, sudegi
na iki mirties.

Laiškai redaktoriui
Prieš karą Vietname, už 

taiką pasaulyje kalba ne tik 
redaktoriai, pažangesni ko
lumnistai, bet ir laikraščių 
skaitytojai. Jaunuolis, ku
rio laišką minime, nėra 
koks kairysis taikos kovo
tojas. Jis myli sistemą, ku
rioje gyvena, Bet jis jau 
mato reikalą kelti balsą 
prieš karo pavojų, jis žino, 
kad karo vadų sekimas ne
veda prie gero. Tad jis pri
mena istorinius faktus ir 
sako: “Prancūzijos geri 
žmonės, sekdami Napoleo
ną, siuntė vyrus į Rusijos 
mirties slastus.. Vokiečiai 
šaukė vadui “valio Hitler”, 
siuntė sūnus ir vyrus mirti 
prie Staligrado.

Jaunuolis sako, kai “mes 
turime užmokėti žmonių 
gyvybėmis už abejoti n a 
pergalę šalyje už 10 tūks
tančių mylių, tai kaina yra 
perdidelė”. Laiško autorius 
sarkastiškai prim e n a ir 
mūs šalies laimėtus karus 
už “laisvę”, prieš “komu
nizmą”. Skaitome: “Mes, 
laimėtojai I Pasaulinio ka
ro, gavome komunistinę 
Rusiją. II Pasaulinis karas 
davė mums komunistinę 
Kiniją”. Gali m a pridėti, 
kad ir didelė dalis Europos 
tapo komunistine.

Rimtos kritikos laišką 
randame dienraštyje “Mia
mi News”. Jį rašo Mrš. T. 
Stern. Laiško rašėja pasa
ko. kad “Amerikos politika 
Pietų Viėtnaftie priėjo kelio 
galą... JAV fteišmintingai 
pavadavo Prancūzija, kuri 
1954 metais išėjo iš Vietna
mo”. Mes dabar vaidiname 
nekenčiamo i m perializmo 
rOlę”. Mrs. Stern kritikuoja 
ir mūsų šalies moralę bom
bomis, žudynėmis priversti 
nebaltosios rasės žmones 
būti muftis ištikimais. Ji

(Tąsa 6 pusi.)
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BROCKTON, MASS.
Sausio 26 dieną Walter 

Kelly su žmona, savo au- 
tomobiliumi, i š v a žiavo į 
Floridą. Mano apsistoti pas 
savo seserį W. Kelly, St. 
Petersburge ir ten apsigy
venti. Linkiu laimių naujo
je vietoje.

Montello Vyrų Dailės 
Grupė sumažėjo. Pereitais 
metais mirė nariai Geo. 
Steponauskas, John Petru- 
sevich ir Einingis. Nuo se
niai pamokose nebedalyva- 
vo W. Kelly, o dabar išva
žiavo į Floridą. Beliko su 
mokytojumi tik 8 nariai. 
Bet pamokos įvyksta kiek
vieno penktadienio 7 vai 
vakaro. Mokosi naujų dai
nų. Turės parengimą su 
dainomis balandžio 17 d.

. Povilas Vaitekūnas ir jo 
šeima ilgai gyveno Hudson, 
Mass. Jie ten dalyvavo pa
žangiečių veikime. Dabar 
persikėlė į Montello, įsitai
sė sau naujus namelius.

Vasario 3 d. Vaitekūnai 
dalyvavo LDS 67 kuopos 
susirinkime ir persikėlė į 
šią kuopą, pasimokėjo Po
vilas ir jo žmona duokles, o 
po to kuopa Povilą išrinko 
pirmininku. Mūsų kuopai 
prisidėjo naujų jėgų, bus 
lengviau, bet H u d s o n o 
draugams bus sunkiau.

Didelis ačiū
Esu labai dėkingas tiems, 

kurie “Laisvės” vajuje man 
padėjo. M. Gutauskienė ga
vo tris naujus skaitytojus, 
2 i Lietuvą, o vieną savo 
vaikams.

A. Kukaitienė atsinauji
no savo prenumeratą, ir ji 
kas metai užrašo “Laisvę ’ į 
Lietuva savo brolio sūnui, u-

K. Kalvelienė atsinaujino 
“Laisvę” ir “Vilnį”, ir “L.” 
užrašė i Lietuva savo sesers 
dukrai.

Julė Stigienė yra ligos 
prispausta, dabar yra Brid
gewater Nursing Home, 16 
Pleasant St., bet ji atsinau
jino “Laisvę” ir kasmet at
naujina savo broliui A. Ba
čiukui i Lietuva. 4.

A. F. Markevičiai atsi
naujino “Laisvės” prenu
meratą, o Markevičienė už
rašė “Laisvę į Lietuvą sa
vo giminaičiui A 1 g irdui 
Vitkauskui. .

F. Kaulakis užrašė “Lais
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Velionio PETRO SADAUSKO giminės ir 
Ausiejų šeima reiškia nuoširdžią padėką visiems 
už išreikštą užuojautą per “Laisvę,” už gėlių vai
nikus, dalyvavimą šermenyse ir teiktą simpatiją 
liūdesio valandoje. Dėkoja laidotuvių direkto
riui Petrui Carrol (Karaliui) už mandagų pa
tarnavimą.

Velionio brolvaikiai 
MARIJA, JUOZAS ir WILLIAM 

ir
AUSIEJŲ ŠEIMA 

Worcester, Mass.
Į

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
MANO MYLIMO BROLIO

Kazio Šapalo
Mirusio vasario 21,1965

Kurklių miestelyje
Ilsėkis ramiai, brangus broli, Lieuvos žemelėje. 

Tu mano mintyse pasilieki amžinai.
Frances šapalaitė-Mažiliene', sesuo
Donatas Mažilis, švogeris 
ir mano šeima

Brooklyn, N. Y.

vę savo brolio sūnui į Uk
mergę.

A. Skirmantas užrašė 
“Laisvę” į Klaipėdą savo bi
čiuliui.

S. Puidokas, Rumford, 
Me., gavo vieną naują skai
tytoją,

S. Kirslis, Bridgewater, 
pridavė pinigus už 4 “Lais
vės” prenumeratas. Stough
ton, Mass., yra 14 “Lais
vės” skaitytojus, per vajų 
dar gavau vieną naują.

Aš gavau tris naujus 
“Laisvės” skaitytojus, du 
ant vietos, o vienam gimi
naičiui užrašiau į Lietuvą.

Visiems ir visoms, kas 
tik man pagelbėjo “Lais
vės” vajuje, tariu didelį 
ačiū!

George Shimaitis

Iš Laiškų
Vėliausioje L. Prūseikos 

“Publicistikos” knygoje psi. 
100 skaitome:

“Mums, lietuviams, nė va
landėlei nereikia pamiršti 
savo dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” stiprinimo darbo, 
tuo pačiu metu tiesiant pa
galbos ranką kan a d i e č i ų 
“Liaudies balsui” ir Pietų 
Amerikos spaudai.

Mūsų spauda nepriklauso 
nuo kapitalistų malonės. 
Mūsų sąžinės ir garbės jie 
nenupirks.”

Tai buvo jo pasakyta 
1947 metais. Bet teisingi jo 
žodžiai atitinka ir šių dienu 4, 
mūsų spaudos reikalus.

Tai ne tik man, bet vi
siems geros valios drau
gams ir draugėms yra ne
pamirštami mūsų mylimo 
švetėjo žodžiai.

Lai gyvuoja ilgai mūsų 
mylima “Laisvė” ir taika!

Frank Zavis 
Bethlehem, Pa.

AUGA NUOSTOLIAI
Washingtonas. — Sausio 

mėnesį Vietname Jungti
nės Valstijos neteko apie 
200 karių užmuštais ir virš 
1,000 sužeistais. Pietų Viet
namas neteko 1,225 užmuš
tais ir apie 2,700 sužeistais, 
o liaudiečiai 2,337 užmuš
tais.

H
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Philadelphia, Pa. PHILADELPHIA, PA.

Tūkstantis buvusių Brook- 
lyno laivų statymo, taisy
mo darbininkų priimti 
dirbti Philadelphijos Navai 
Base. Laivai, nebaigti tai
syti Brooklyne, atgabenti į 
Philadelphiją.

U. S. Department of La- 
boh atsiprašė United Bro
therhood of Capenders uni
jos už priešingumą algų pa
kėlimui 1965 metais gegužės 
mėnesį. Dailidžių valandos 
mokestis $4.45.

Police Department prane
ša, kad 1965 metais Phila- 
delphijoje kriminaliniai nu
sikaltimai padidėjo 3%. Sa
ko, padidėjimas nėra toks 
didelis, palyginus su kitais 
miestais, turinčiais 25,000 
gyventojų, kur nusikaltimai 
padaugėjo 7%.

80 plieno darbininkų iš
dirbo 2,250 metų Fairless 
plieno dirbtuvėje Kai ku
rie pasitraukė į senatvės 
pensiją. Visiems suruoštas 
banketas ir įteikti laikrodė
liai. Visi priklauso plieno 
darbininkų unijoje.

Philadelphijoje nepasiro
dė sniegas iki sausio pabai
gos. Vasario pradžioje per 
kelias dienas prisnigo daug, 
transportacija kai kuriose 
vietose buvo sulaikyta, mo
kyklos uždarytos, išmatos 
nepaimtos. Pennsyl vania 
Turnpike neveikė. Daug 
darbininkų negalėjo pasiek
ti dirbtuvių. Miestui, sako
ma, lėšuos milijonas dolerių 
sniegui nuo gatvių nuvalyti.

Sausio 29 dieną mirė Po
vilas Tuleikis. Palaidotas 
Sepulcher kapinėse.

Sausio 30 dieną mirė Do
micėlė Balnis. Palaidota 
Holy Cross kapinėse.

Tą pačią dieną mirė Fe
liksas Brinklis (Zdanavi
čius). Palaidotas Sepulcher 
kapinėse.

Nežinia, ar dėl blogo oro, 
ar dėl kitokios priežasties 
negavau “Laisvės” visą pra
ėjusią savaitę. O be “Lais
vės” pasidaro nuobodu. Bū
nant pensininku, turint lai
ko skaitymui, pasigendi ži
nių iš rytiniu valstijų. “Vil
nį” gaunu kiekvieną dieną.

Pilietis
Redakcijos pastaba: “Lais- 

i vė išėjo tomis pačiomis die
nomis, kaip ir paprastai. 
Matyt, jos jums nepristatė 
jūsų paštas.

4 .......... ■ ’**
I

; Masiai Floridoj
I Adv. Masytė rašo, kad ji 
su tėvais dabar svečiuojasi
Miamyj. Ten ji rodys jos 
pačios Lietuvoje susuktą

> filmą. $iek vėliau vyks su 
filmu į St. Petersburgą-

Gaila, kad neparašė, kiek 
laiko jie Floridoje viešės,— 
gal būtų galima su jais su
sitarti, kad grįždami namo

Į užsuktų su filmu ir pas 
■ mus?

Manau, kad Jonas Gry
bas ne tik dėl to nepyktų, o
gal dar ir pats ką nors 

, pridėtų, jei būtų reikalas.
SV

MAŽIAU BUS ŽINIŲ 
Iš KARO VIETNAME

Sai g o n a s. — Jungti- 
n i ų Valstijų militaristai 
sako, kad ateityje nebus ko
respondentams raportuota, 
kiek lėktuvų bombardavo 
Šiaurės Vietnamą, kiek ir 
kokių bombų jie numetė.

Help Wanted—Female
OPERATOR. Exp. on Morrow or 
mers to work on shirts. Plenty of 
work. Good pay, excellent work- 
Good piece-work rates. ROBERT 
BRUCE, INC., “Č” & Westmoreland 
Sts. An equal opportunity employer.

(12-14)

OPERATORS
Exp. on Union Special double needle 
machines to work on sportswear. 
Steady work. Good piece worrk rates. 
ROBERT BRUCE, INC., “C” & 
Westmoreland Sts. An equal op
portunity employer. (12-14)

HELP WANTED MALE

MEAT CUTTER

N. E. Exp. all-round man.
Excellent Salary.

DAVE’S
2429 Welsh Rd.

MALE or FEMALE
SAMPLE HAND

Part time.

Men's Clothing.

Call WA. 5-6876

(12-14)

Hartford, Conn.
Mirė J. Eskonis

Sausio 28 cl. mirė Julius 
Eskonis, o palaidotas sau
sio 31 d. Cidar Hill kapinė
se. Priklausė garbės nariu 
prie “Laisvės ’ choro, daly
vaudavo pažangiečių pa
rengimuose.

Sakoma, kad paliko du 
sūnėnus ir dukterėčią, ku
rie gyveną Worcesteryje, 
bet jie nedalyvavo laidotu
vėse. Šermenimis rūpinosi 
tie žmonės, kur velionis gy
veno. Į kapines palydėjo 
skaitlingas būrelis, nuo 
kapinių palydovai buvo pa
kviesti į choro svetainę, ten 
pavaišinti.
. Sakoma, kad Eskonis pa
liko turto, bet nepaliko jo
kio testamento. Būtų gerai, 
kad giminės atsišauktų.

Laisvės choras ruošiasi 
prie koncerto, kuris įvyks 
balandžio 17 d. Tam reika- 
1 u i yra išrinkta komi
sija, choras mokosi naujų 
dainų.

Sausio 30 d. įvyko Namo 
bendrovės metinis susirin
kimas. Buvo išduota rapor
tai. Iš priežasties visko pa
brangimo, tai. 1965 metais 
pelno nebuvo. Bet kada dar 
santaupų buvo nuo seniau, 
tai šėrininkams išmokėta 
nuošimčiai. Kaip bus atei
tyje, tai pamatysime.

Po susirinkimo šėrininkai 
buvo skaniai pavalgydinti. 
Gaspadinėmis-buvo O. Silks 
ir M. Barnett.

Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 20 d. 2 valan
dą po pietų. Visos narės 
prašomos dalyvauti ir pasi- 
mokėti duokles.

M. Margaitienė, iš Wil
son, Conn., yra ligoninėje. 
Sunkiai serga. Linkiu drau
gei greitai pasveikti.

V. K.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus atsilankyti j mū
sų rengiamus pietus sekmadienį, Va- 
sario-Feb. 13-4 d., Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St.

LSD Moterų Komisija

LAWRENCE, MASS.
Svarbus susirinkimas įvyks š. m. 

Vasario-Feb. 19 d., 1:30 vai. popiet, 
L. P. Klubo Svetainėje, 41 Berke
ley St.

Vis LĮ^D 37 ir LDS 125 kuopų na
riai pribūkite į susirinkimą ir už
simokėkite metinius mokesčius, nes 
jau laikas

Taipgi pakalbinkite ir savo drau
gus bei drauges ateiti ir įsirašyti.

Prašome visus narius pribūti lai
ku, tai greičiau susirinkimą užbaig
sime.

LDS 125 kp. sekr. M. Milvidas
LLD 37 kp. sekr. S. Penkauskas

(12-13)

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED—FEMALE

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)

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)

HOUSEKEEPER
Sleep in, private room and bath.

Help with babies.
Will arrange salary.

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

(11-12)

HOUSEWORKi
Light, plain cooking.

6 children.
Sleep in few nights. 

Experienced and references.
Call TU. 6-6191

(12-15)

WEAVERS
Experienced or learners on haircloth.

2nd shift.
Pleasant working conditions.

Apply—
Hunter Mills, 1424 N. Howard St.,

3rd fl., 7 AM to 3:30 PM. (12-18)

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.

(12-14)

ELECTRICIAN
For local Contractor, 

rMust be fully experienced 
in all types of work. 

Paid holidays.
Call—MI. 9- 4052

(12-15)

OPERATORS. Tailors and learners. 
Single needle, men’s vests. Good 
paying, steady jobs available. Modern 
plant — top earnings and all union 
benefits. Apply all week.

BERSHAN CLOTHES
8 DeKalb St., Norristown, Pa.

(12-14)

WOMAN
Full time—Tues, and Thurs. off.

Live in on week ends. Care of 4 
children (5, 3, twins 1 yr.) 
Gen. housework. References.

(Downingtown area) 
363-7672

(12-15)

WAITRESS
Fountain experience.

Night work.
Apply in person after 2 P. M.
Coffee Shop, 2601 Parkway 

No Phone Calls.
(12-13)

HAIRDRESSER
An all round operator 

for good clientele.
1 yr. min. exp. necessary 

LOUIS FRENCH HAIRDRESSER 
Ambler, Pa. MI. 6-1836

(12-15)

WOMAN
Experienced for counter work for 

Drug Store. Lunch Fountain.
5 days a week. Mon. to Fri. 12 to 4. 

Steady work. Apply to 
MAXWELL DRUGS, 

884 Main St., Darby, Pa.
(12-13)

OPERATORS. Exp. Merrow Kem
mers to work on shirts. Plenty of 
work. Good pay, excellent work
ing conditions. ROBERT BRUCE.

INC., “C” & Westmoreland Sts. 
An equal opportunity employer.

(12-14)

PHILADELPHIA,

HELP WANTED FEMALE

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)

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)

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)

BILLING CLERK TYPIST
Excellent benefits. 

Write—
STEEL HEDDLE MFG. CO.

2100 W. Allegheny Ave.
Phila., Pa.

(10-12)

EDIPHONE TYPIST
Excellent benefits.

Write—
STEEL HEDDLE MFG. CO.

2100 W. Allegheny Ave.
Phila., Pa.

(10-12)

KEYPUNCH OPERATORS
Exp’d. Near King Manor Station.

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

Bridgeport, Pa.
(10-12)

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, 5V2 day work, no nites. 
Conv. to Reading RR or PTC. Apply 
HENRY SAUR CO., 515 N. 8th St.

MA. 7-3400. (10-12)

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)

WAITRESS
And Downstairs Work 

In Catholic Rectory
Live In.

KI. 5-6232
(10-12)

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

Call 9 AM—2 PM.
NE. 7-4747.

(2222

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)

Amatininkai, pųjieikodami 
darbų, praneškite per Laisvų 
ir gausite pasiūlymų. Kaina ui 
paskelbimų žarna.

& VICINITY

HELP WANTED MALE
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)

WORKERS
Starting $1.65 per hour.

Increase rate after 30 days.
Vacation, good conditions. Apply:
HOWARD REFIGERATOR CO.

Grant Ave. & Blue Grass Rd.
Philadelphia, Pa.

(12-14)

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

Must have references.
Call OL. 9-1809.

(10-13)

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)

MAINTENANCE MECHANIC.
Industrial laundry in W. Phila.

requires mechanic with stationary 
engineer’s license.

Mr. Burks. — BA. 5-5600 
(12-15)

ELETRICIAN
Old Work Electrician

Steady work in Suburbs.
TU. 4-5847

(12-15)

AUTO BODY MEN
Experienced on wreck work, 

high wages. Also Auto Painters.
Call George Faulkner.
LYNN AUTO BODY

Oreland, Pa.
(12-14)

AUTO MECHANIC
With own tools for general repair 
shop. Opportunity to learn auto.

Air-Cond.
Pleasant working conditions.

WO. 4-3226 or ST. 4-1347.
(12-14)

FRUIT & PRODUCE
Looking for experienced man 

for Friday and Saturday.
CENTRAL SUPER MARKET

1127 N. 40th St.
EV. 6-9331

AUTO Parts Counter Man.
Perpetual inventory control card 

system. Steady work, good salary 
with future.

For immediate interview call 
Mr. Berry. CE. 6-2882.

CARPENTER
1st class.

Must have experience.
Non-Union.
MA. 6- 5968

(12-14)

AUTO BODY & Fender, 
combination.

Must be capable of producing quality 
work. Must have own topis.

Excellent hourly rate. 
DELTA BODY CO. 

HO. 8-9191
(12-15)

SHEETROCKERS 
TAPERS AND FINISHERS 

AU Winter work. 
Experienced only.

MI. 6-4942 after 6 PM.
(12-15)

MEN (2)
For Gasoline Service Station.

Day Work.
Must have mechanical experience. 

CL. 9-9182
. (12-13).
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MIAMI, FLA
(Tęsinys iš 4-to psi.) 

smerkia tuos, kurie teisina 
civilių laisvių kovotojų žu
dikus.

Sekančio laiško autorius 
yra studentas. Jis rašo:

masinis mitingas, diskusi
jos karo baigimo klausi- j 
mais. Vasario

“Laisvės” Bendrovės pajininkų (šėrininkų) suvažiavimo, 
įvykusio 1966 m. vasario 6 d. Ozone Park, N. Y.
Mes, išklausę Direktorių tarybos, “Laisvės” Admi-12-tą—de- ..... \ “

monstracija Miamyje prieš nistracijos ir Redakcijos pranešimus, tariame: 
kara Vietname. Vasario 16, ...... ...

Auditorijoje į ]<0Vą nutraukimą Vietnamo karo ir išlaikymą pasau- 
broli s k u m o j Įjn^s taikos. Mes užgiriame Direktorių tarybos, Admini- 

istracijos ir Redakcijos veiklą praėjusiais metais. Ypač 
a skleidžiama | sveikiname puikiai atliktą darbą su išleidimu specialaus 

“Laisvės” numerio mūsų didžiosios ALDLD-50-metinės

1. Mes pilnai užgiriame mūsų laikraščio liniją, ypač

prieškarinė 
konferencija.

Mitinguose
rai, moterys ir vaikai,kurie ' 
gyvena kitokioje sistemoje, ' 
negu aš, yra žalingi. Bet ' prieškarinė literatūra, 
kuomet kas taria žodi ‘ko- ‘ komos kalbos. K o 1 
munistas’ vidutiniam 
rikiečiui, tai pastarasis ne-!sta bažnyčiose 
mato žmogaus,- o tik raudo
ną spalva, — jis išmokytas 
neapkęsti ir nesuprasti”. 
Tai tiesa. Pradedant mo
kykla, paskui spauda, radi
jas. televizorius nepralei- •vadai nesupranta ar nema- 
džia žmonių informacijai 
nieko, kas yra gero socialis
tinėje santvarkoje.

Žinoma, kurie rašo spau
doje prieš kara Vietname, 
už taika pasaulyje, vra tik 
drąsuoliai. Laišku rašytojai 
turi redakcijai duoti tikrą 
savo pavarde, adresa. Pei
kia manvti. kad vra šimtai 
ir tūkstančiai Miamvje tų. 
kurie nusiteike prieš ka-, gimtadienio paminėjimas 
ra Vietnamo, bet in nrotes- . senutės Agotos Litvinienės, 
tai dar neiškilo į viršų. seniau gyvenusios Wilkes- 

. . ... Barre. Pa., ir, pagal apeigųEma ir organizuota veikla
I

Miamyje vyksta ir orga-; 
nizuota veikla už taika ir 14 vaikučiu, 
ir prieš kara Vietname. Ne- 'dalvvavo dukterys Mrs. Ju- į gali, aplankytų Nemuno kraštą, mūsų tėvų žemę, ir 
nuilstamai veikia taikos iš- 
laikvmui Internacional. Mo
terų Saiunga. Jos tikslas—- 
taika iv laisve. Organizaci
ja turi raštine. 
“Taikos centru”, 
kas mėnesis išsiunčia laiško ' Pokylis buvo labai šaunus.
formo i e “N a u i i e n a s” [ Dalv 
(Newsletter). Organizuoja- Į ’ 
mi masiniai mitingai, plati- j 
narna prieškarinė literatū
ra. Internacionalinė moterų 
saiunga Miamvie organi
zavo dalvvhis i nrieskarjne 
demnnstraoiin. kori vvko 
pereita lankeit; Washin°to- ■ 
ne. Nmiiipnn ragina
kelti haGa nrieš kara. rašy
ti reikalavimus kongreso 
atstovams, s e n a to riams. 
kad ūe kalbėtu už taika 
Vietname, neleistų karui 
plėstis.

Nauiienn laiško randame 1 
ivairhi orcrnniynciiu ])• ižv- 
miu intolpktnoln i 
mus už taika Vietname už 
panaikinimo branduoliniu 
ginklu. Svarbu, kad ir įvai
riu tikvhn nraanDaniins na- 
sisako nrjoš knra Viotnnrnn. 
Štai narniškimas kataliku Į 
nrpran i 7 q oi ios tCatholiCj
Peace Fellowship):

“Kaino katalikai ir ame
rikiečiai. mes. pasirašiusieji 
ši atsišankima negalime ty
lėti. koki vaidmeni mūsų 
šalis atlioka šiame baisiame 
kare. Todėl mes pareiškia
me. neabpiod^mi mūsų ša
lies vadu ištikimvbe kad 
mes tikime, iog šis karas 
.moral iai; nenateisinamas. 
šis siekis /karas) pažeidžia 
Dievo nuostatus ir tamna 
išdavvsto mūsų nacionali
niu tradieiiii laikytis demo
kratinio proceso”.

Liotnvišk i “vaduotoiai” 
katalikai galėtu nasimokvti 
iš šio nareiškimo. Dar dau
giau ir aiškiau nasisako 
prieš kara nroto^fantii. lu- 
teronn. žvdu ir kitų tikybų 
organizacijos.

Miamyje vyksta masinės 
sueigos ir demonstracijos 
protestui prieš karą Viet
name. Rašant šiuos žodžius 
vieni mitingai jau vra praė
ję, kiti dar ateina. Sausio 18 
Luteronų bažnyčioje įvyko 
masinis mitingas, jame da- 

. įyvavo daug jaunų žmonių, 
inteligentijos. Vas. 7 buvo

sa
kas sukakties atžymėjimui.

ame- prieškariniai mitingai vyk-: Mes didžiuojamės tuo faktu, kad mūsų laikraščiui
i, viešbučiuo-' šiemet sukanka 55-ri metai. Nelengvas buvo kelias, ku- 

se. Juos organizuoja inteli-1 riuo ėjome leisdami pažangų laikraštį, bet garbingas, 
gentiia, pažangūs dvasinin-' “Laisvės” vaidmuo Amerikos lietuvių visuomeniniame 
kai. Gaila, kad juose nema- gyvenime buvo ir tebėra labai didelis—tai teisingo kelio 
tome organizuotų darbinin
kų. unijų. Akloregiai unijų

rodytojas, tai švietėjas, tai organizatorius lietuvių kovai i 
už duoną ir druską, už šviesesnį rytojų.

Kadangi šie metai yra laikraščio jubiliejiniai metai, 
tai mes raginame kiekvieną laisvietį, kiekvieną Amerikos 
pažangų lietuvį, daugiau pasidarbuoti “Laisvės” dvasi
niam ir medžiaginiam sustiprinimui.

2. Mes dėkojame mūsų bendradarbiams bei korespon- 
‘Laisvei”. Dėkojame vajinin- 

Įkamsuž puikų darbavimąsi vajuje; dėkojame visiems 
Rnn-dk. 'aukotojams už aukas į atsargos fondą. Jūsų visu, drau- <1II i SII h i _ . ' . , , . .... • i i i■ges ir draugai, darbas ir pasiaukojimas niekad nebus 

i ----- ------- i užmiršti. Visi pasaulio lietuviai mato ir gerbia tuos ame-
Sekmadieni vasario 6 d. 1 Skiečius, kurie darbuojasi mūsų pažangiosios spaudos 

Socialiame Klube atsibuvo i Palaikymui.
3. Mes sveikiname mūsų pažangiuosius menininkus 

už praėjusiais metais gražiai atliktą žygi į Lietuvą daly- |
• T'S • v i“* T 1 11 • -j • |

to. kokia katastrofa žmoni-
I *■ # •: iai gali atnešti visuotinas 
atominis karas. Nepaisant, 
kas organizuoja prieškari-1 
nius mitingus.— iuos reikia dentams už rašinėjimą 
sveikinti ir remti.

vauti Dainų šventėje. Jų kuklus ten jubiliejinėmis dieno
mis pasirodymas suteikė didelę garbę visiems pažangie-

tvarkytojos Marie Koch i siems lietuviams, gyvenantiems už Lietuvos sienų.
pranešima—motinos, rodos, “Laisvė” visada drąsino ir tebedrąsina Amerikos 

Pokylvie su ja I lietuvius, ypač čia gimusius ir augusius, kad jie, kurie iš- 
*r su-

A. K ' K.7, vz j .—■» ’ _J C V 7 v V *■ '

rs. K. Bender i sipažintų su jos nūdieniu gyvenimu, savo akimis parna
su savo vyru ir Mrs. R. j tytų daroma didžiulį progresą visose gyvenimo ir darbo 
Chamberlais su vyru, taipgi i srityse. “Laisvė” 1"~1 1.....   t %

i sūnus G. Litvin su žmona.“
vadinama 1 Kiti visi jos vaikai išsisklai-
Iš centro i do po visą plačia Ameriką.

rvavo iki 300 žmonių, 
[ kurie smagiai linksminosi
i prie gero orkestro iki sute
mų.

Svečiai iš Kalifornijos
Olga ir Peter Prakšaitis 

sava mašina atvažiavo at
lankyti savo giminiu net iš 
Nana. Calif. Olga dar jau
na. graži mergaitė, tai So-

i cialio Klubo gasnadinės tuo-
| ian prisiprašė ia pagelbėti
i ioms prie publikos aptarna-
! vimo vai n-i a is. Abu labai 
į simpatingi žmonės.

Lietuva paveiksluose
. į Tik ka per nusnvnus at-1 . .1 r VJ 

nasisakv-j nimksnoio i Miami iš Dėt-Į' j J •

’ smerkia kiekvieną, kuris Lietuvą šmei
žia ir niekina. “Laisvė” sveikina kiekviena, kuris stoja 
už kultūrinių ryšių su lietuvių tauta stiprinimą, ir kvie
čia kiekviena padorų lietuvį, nežiūrint, kur jis begyven
tu, kad palaikytų tamprų ryši su mūsų gimtąją žeme. Mes 
labai dėkingi tiems mūsų skaitytojams, kurie vra užpre
numeravę “Laisvę” Lietuvoje savo giminėms bei kitiems 
artimiesiems, ir labai raginame visus kitus skaitytojus 
pasekti jų gražų pavyzdį.

4. Mes sveikindami visus mūsų spaudos skaitytojus, 
rėmėjus ir platintojus, visus pažangius žmones, sakome: 

Broliai ir sesės, praėjusiais metais, energingai kovo
dami, mes privertėme mūsų šalies Kongresą išleisti Me
dicare įstatymą, pagal kuri, susilaukęs senesnio am
žiaus. žmogus gaus tam tikimų lengvatų, kai susirgs. Jei 
liaudis, jei taikos šalininkai griežtai laikysis ir atkakliai 
veiks, tai jie privers mūsų valdžią nutraukti karą Viet
name. Mes sveikiname tuos milijonus amerikiečių, kurie 
reikalauja, kad šis karas Pietryčių Azijoje būtų tuojau 
baigtas.

Tegyvuoja pasaulinė taika!
Tegyvuoja taikos šalininkai!
Tegyvuoja pažangiosios spaudos palaikytojai

CELEBRANTAI
Sekmadienį, per “Laisvės’1’ 

B-vės banketą, susitikau ir 
kalbėjausi su mūsų gerais 
draugais-aidiečiais Domicė
lė ir Aleksandru Veličkais, 
iš Albertson, L. I.

Anksčiau spaudoje buvo 
pranešta, kad Alekas per
gyveno skaudžią nelaimę, 
susižeidime rankos pirštų. 
Prisiėjo jam keletą dienų 
praleisti ligoninėje, o po to 
gydytis namuose. Dabar 
Alekas sakosi, kad eina ge- 
ron pusėn pirštų sugijimas 

I ir pats neperblogiausia jau- 
I čiasi.

Pastebėjau, kad per tą lai
ką, kai mudu su Aleku kai- 
bėjomės, tai Domicėlė Velič-: kyklų sistemoje darbuojasi 
kienė nekantriai laukė mū- 50,000 mokytojų, 
su užbeigimo kalbos, jau-' ___ _
čiau, kai ji ką nm^ norėjo! jau kovo mėnesio pabai- 
pasakyti. —Na, ir štai Li-1 gOje New Yorko miestas 
lija, rytoj, vasario 7 d., mudu 
su Aleku š;vęsime mudviejų 
45 metų vedybų jubiliejų!— 
Pasižiūrėjau į Domicėlę ir 
Aleką, ir pagalvojau: Oi, 
kaip greit tas laikas bėga! 
Jau 45 metai!

I Na, visvieh, pasveikinau ~ beveik vieną de-
abu celebrantus ir palinkę- šimtadalį viso reikalingo 
jau jiems sulaukti sveikiems miestui vandens.
auksinio jubiliejaus, o po to Praėjusi antradienį Brook- i rai ėjusi St. 
dar ir deimantinio. ’ — " * — ’ ■“ •

Tikiuosi, kad aš ne viena 
į linkiu Veličkams tos laimės, 
■ bet ir daugelis jų artimų 
; draugų ir mūsų aidiečiai to 
paties.

Daug laimės ir sėkmės jū
sų gyvenime!

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS. 13 kp. susirinkimas 
Įvyko vasario 2 d. Nemažai 

tos profesijos pasitraukti- narių dalyvavo. Valdyba 
sius, vėl grįžti į mokyklų raportavo, kad kuopos rei- 
sistemą, sutinkant mokyto-1 kalai geroje tvarkoje. Turi- 
jauti dalį laiko, gal tik pu-! me^vieną ligonį, 
sę dienos. Mokestis neblo-Į 
gas. Penkerius metus iš- 
mokytojavęs mokytojas 
gauna į dieną net $40. O tas, 
kuris sutiks mokyti nuo 
8:40 vai. iš ryto iki pietų 
(iki 12 vai.), gaus $22.54.

Sakoma, kad pernai buvo 
priimta 4,000 naujų moky
tojų, bet ir tai neužtenka. 
Šiandien mieste viešųjų mo-

Mieste pasidairius
Miesto mokyklų taryba' 

paieško mokytojų. Ragina | 
buvusius mokytojus, dėl vie
nos ar kitos priežasties iš 
tos profesijos 
sius, 1

ir

j roito draugai Masiai ir jų 
įd’iktė. visiems lietuviams 
pažįstama advokatė Stefa- 
niia Masvtė. Stefanija ne 
vien tik gera advokatė, vei- 

1 kėia tarn lietuviu, bet ir ge- 
’ ra filmininkė. Praeita va- 
į sara ji lankėsi Lietuvoje, 
Į dalyvavo Tarybų Lietuvos 
: 25-mečio iškilmėse, fotogra- 
i favo ne tik iškilmes, bet ir 
; daug ko. Jos susuktas fil- 
I mas vra kalbinis, kurį ji mi- 
l amiečiams parodė vasario 8 
d. Socialio Klubo patalpose.

Draugai Masiai, rodos, čia 
svečiuosis arti mėnesio lai
ko, tai gal dar galėsime su-

I daryti antrą rodymą.
S. Zavis

Rezoliucijų komisija:
Vera Bunkienė 
Eva Mizarienė 
A. Bimba

Naujoji ‘laisvės” B-ės V. Bunkienė išvyko 
Direktorių taryba

Praėjusį sekmadienį, kaip1 Brooklynietė Verutė Bun- 
žinia, įvyko “Laisvės” b-vės kienė sekmadienį gavo pra- 
pajininkų suvažiavimas. Be nešimą iš Scranton, Pa., kad 

ten nuo širdies smūgio mirė 
jos vyriausios sesers sūnus 
Vytautas Rašanskas, su
laukęs 47 metų amžiaus.

kitų gerų nutarimų, jis iš
rinko 1966 metams laikraš
čio bendrovės direktorių ta
rybą — daugumoje tie pa
tys žmonės, kurie buvo ir 
praėjusiais metais: St. Več-

į Scrantoną

Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausios lietuviškos 

plokštelės.
REQUEST RECORD
Nepriimkite pakaitalų, 

žiūrėkite ženklo 
REQUEST.

Kreipkitės į krautuves
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:

kai-

REQUEST RECORDS, INC. 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

Perskaitytos trys aplika
cijos. Kl. Briedis įrašė savo 
marčią į mūsų kuopą, o du 
nariai pasikėlė apdraudą 
po tūkstantį dolerių.

Buvo pravestos Centro 
Valdybos nominacijos. No
minuota daug naujų kandi
datų. Svarbu dabar, kad jie 
apsiimtų kandidatuoti rin
kimuose, kurie bus pravesti 
balandžio ar gegužės mėn. 
susirinkime.

Kuopos valdybos rinki
muose kp. prezidentu iš
rinkta M. Jakštienė, vice
prezidentu —St. Vetchkis, 
fin. sekretorium — Anna 

'Yakštis, p rot. sekr. —Elena 
Brazauskienė, iždo globė
jais Petras Babarskas ir Il
zė Bimbienė. Iždininko rin
kimas atidėtas kitam susi
rinkimui. nes niekas šiai 
vietai šiame susirinkime 

į neapsiėmė. Daugeli metų 
'iždininko pareigas labai ge- 

. Vinikaitienė 
■lyne 107 šeimos išėjo į nuo-! vra išvykusi Floridon. No- 
mų streiką. Sako, namu sa- į retume, kad grįžusi vėl ap- 
vininkai nesuteikia joms įsiimtų iždininke, 
reikalingo natarnavimo. ! Su dešimke buvo nasvei- 
Streikas paliečia 7 didelius | kintas “Laisvės” šėrininkų 

iapartmentinius namus!suvažiavimas.
Brownsville rajone. ! Daugelis reiškė pageida- 

-------- jvimų, kad būtų suruoštas 
Kai ką nustebino respub-1 koks nors parengimas. Bet 

ilikono Kupfermano laimėji- nasirodžius, kad šiuo metu 
imas užimti Lindsay vietą kitos organizacijos turės 
Jungtinių Valstijų Kongre- į nemažai parengimų, tai pa
se. Buvo manyta, kad rin-įlikta šis klausimas svars- 
kimus laimės gana populia- tyti kitam susirinkimui, 
rus demokratu kandidatas
Orin Lehman. Žinoma. Kup- kimas ivvks kovo 2 d.. Lais- 
fermanas laimėjo todėl, kad vės salele. Ozone Park, N. 
io kandidatūrą palaikė ma-1 y Kviečiami visi kuopos na- 
joras Lindsav. Rinkimai bu- ■ 
vo 17-ame distrikte Manhat
tan e.

pradėsiąs gauti vandenį 
iš Hudson o upės. Mies
telyje Chelsea, už 60 mylių: 
nuo miesto, statoma didžiu- į 
lė pumpa, kuri siurbs van
denį iš upės ir varys i mies
tą. Duos į dieną 100,000,000

Iš Aido choro įvykių
■ Pastaruoju laiku mūsų 
mūsų Aido choro buvo su
sirgęs geras dainininkas Ta1 
das Kaškiaučius. Jis turė- 

jjo operaciją, bet dabar jau 
namie ir gal greit pasveiks. 
Mūsų kitas geras daininin
kas Alekas Velička buvo su
sižeidęs rankos pirštus, bet 
jau sugijo ir sakė, kad jau 
ateis dainuoti. Mes jų abie
jų laukiam. Helen Feiferie- 
nė, mūsų korespondentė, ir
gi žada greit sugrįžti iš Ar
gentinos, kur sveči u o j a s i 
pas savo motiną.

Beje, mūsų solistas Vik
toras Beckeris labai gražiai 
arba skaniai pavaišino vi
sus choristus minėdamas 
savo gimtadienį. Choristai 
sudainavo jam “Happy 
Birthday.”

Kovo 6 dieną Aido choras dg 13 policininku, juos nu- 
dainuosime tarptautiniame žemindamas. ~ LL 1. J 
koncerte Niu jorke ir bus ki- mį gmimu kyšiu. Tai esąs
tų tautų dainininkų. Tai vi
si esate kviečiami dalyvau
ti.

Šiuo laiku garbės nariai 
duokles užsimokėjo šie: An
na Cibulskienė. Ona Wal- 
mus. Petras Babarskas, Ka-

Tad pirmadienį V. Bun- Į Čeikauskienę ir George

Sekamas kuopos susirin

iriai jame dalyvauti. Svar
biausia dab a r pradžioje 
metų nasimokėti narinius 
mokesčius.

Polici jos komisionie r i u s 
Broderick griežtai ir viešai 
pasisakė prieš steigimą ci
vilinės tarybos sekimui-tv- 
rinėjimui skundų prieš poli
cijos žiaurumus. Na, o ma
joras Lindsay yra pasisa
kęs už tokia taryba. Tad 
manoma, kad Broderick tu
rės pasitraukti iš tos vietos.

Rep.

Pob'cijos komisionieriaus 
navaduotoias Martin nubau-

Visi kaltina-

rimtas persergėjimas ki
tiems policininkams, kad su 
kvšiais jie būtu “atsarges
ni.”

ku. narys

Motery klubo mitingas
Trečiadienį, vasario 16 d., 

7:30 vai. vakaro, Laisvės 
svetainėje. įvyks Niujorko 
Moterų klubo ypatingai 
svarbus susirinkimas,nes 

; turėsime galutinai prisi- 
j rengti prie Kovo Aštunto- 
| sios minėjimo, kuris atsi- 
I bus kovo 13 d. Laisvės sve
tainėje 3 vai. po pietų. Ži
noma. turėsime ir kitų 
svarbių reikalų. Po susi
rinkimo, mūsų gabioji sek
retorė. Bronė Keršulienė, 
pavaišins mus atminčiai sa- 
vo sesutės, buvusios klubie- 

I tės. Viktorijos Zmitraitės 
i Millerienės.

Taigi—būkime visos.
PirmininkėAUTOMOBILIAI

Albany, N. Y. —Kiekvie- 
neriais metais Jungtinėse 
Valstijose labai daug žūva 
žmonių ir būna sužeistų au
tomobilių nelaimėse.

Dabar valdžios pareigū
nai ir kompanijos pradėjo 
ruošti planus padarymui 
tvirtesniu automobilių.

New Yorko valstijos vir
šininkams jau pateikta ke
li planai “saugių” automo
biliu. Viena iš jų pagami
no Republic Aviation Co. 
Fairchild skyrius.

I kienė su trimis savo bro-I Stasiukaitis. Visitems ačiū.
Jonas Juškakys, V. Bunkienė, J. Lazaus- ]Įajg jy[jšįfln;ljs išvyko į lai- /\ I ■Xlxxvv'i r, IV I v w ft I T *' •* .

... - - - ’’ dotuves.
i

kas, Al Nevins - Nevinskas, 
Valteris Brazauskas, Geo. 
Wares, G. Diržuvaitis, W. 
Baltrušaitis, M. Stakovas, J. 
Rušinskas, L. K. Belte, P.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Gigą ir apie 14 me
tų amžiaus dukrą, taipgi 
brolį profesorių su šeima,Venta, Vincas Čepulis-gar- na> irFdgdes MišjūnuS) tetą

bes narys.

Banketas buvo seras! į

V. Bunkienę.
Verutė Bunkienė grįš į

Praėjusį sekmadienį, tuo
jau po “Laisvės” b-vės pa- 

I jininkų suvažiavimo, vyko 
banketas.

Salė persipildė svečiais, 
kurie linksminosi, džiaugė
si geru suvažiavimu, pui
kia nuotaika. Toastmaste- 
ris buvo P. Venta. Jis iš
kvietė kai kuriuos svečius 
tarti po žodį. N®.

Liūdesio valandoje reiš
kiame užuojautą V. ir V. 
Bunkams ir Mišiūnams, o 
mirusiajam—ramiai ilsėtis.

Hollywood, Calif. — Su
laukęs 70 metų amžiaus mi
rė juokdarys artistas Bus
ter Keaton.

New Delh|. —Indijos val
džia areštavo komunistą E. 
M. S. Namboodirpadą.

Užuojauta 0. Titanienei
Šiomis dienomis Bronė 

Keršulienė, brookly n ie t ė, 
gavo laiška nuo Maria (Ga- 
siūnaitė) de Palionis, iš Bu
enos Aires, Argentina. Laiš
ke ji rašo, kad sužinojo apie 
Stasio Titanio mirtį iš 
“Laisvės” — tad nori per 
laikraštį išreikšti savo ir 
dukros Olgos užuojautą 
draugei Titanienei.

Kai Maria lankėsi JAV, 
tai ji suėjo į pažintį su Tita- 
niene ir velioniu Stasiu. Ra
šo, kad jai buvo malonu su
sipažinti su maloniais Tita
ninis.’

Washingtonas. — JAV 
viceprezidentas H. H. Hum
phrey sako, kad Vietname 
bus ilgas karas.

Miami, Fla. — Autobuso 
nelaimėje užmušė 18 žemės 
ūkio darbininkų.

Bus rodomi spalvoti 
paveikslai

LLD 1 kuopa rengia spal
votų paveikslų rodymą va
sario 27 d., Laisvės salėje. 
Pradžia 2:30 vai. dieną.

Paveikslus (“slides”) ro
dys J. Siurba. Matysite 
daug įdomių nuotraukų iš 
New Yorko 1964-65 metu 
Pasalinės parodos, taipogi 
idomių naujų paveikslų iš 
Lietuvos. Siurba sako, kad 
jis parodys 200 ar daugiau 
paveikslų.

Kurie mėgstate tokius 
paveikslus (“slides”) pa? 
matyti, pasižymėkite vasa
rio 27 d. Pakvieskite ir sa
vo draugus bei pažįstamus.

Rengėjai




