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Progreso niekas nesulaikys!
Lietuvos komjaunimas
Komunistinis senimas

— Rašo R.Mizara —

Carizmo laikais, rašo Čika 
gos marijonų laikraštis, “Lie-1 savo straipsnyje 
tuvių tautos ir Lietuvos vardas ! dvasiški ja

banga prieš karą Vietname Vietnamo kare
New Yorkas. — “The Į darni baisią tragediją, kuri j 

New York Times” kolum-' vyksta Vietname, 
nistas Edward B. Fiske sa-| Kunigas John C.

Karas ir inett, Union Theological Se- R. McNamara 
rašo: “N e w ' minary prezidentas, sako, tagono

Washingtonas. — Senatį- i jų saloje, nes pasijuto, jog 
Iniame komitete raportavo i JAV yra izoliuotos Vietna- 

Ben-įJAV Gynybos sekretorius ' mo kare, nepaisant kalbų 
ir eilė Pen-'apie “talkininkus”. Jų ten

........ ...... tj_. ___ _ _ generolų. Iš jų kai-i nėra, nei iš Pietų Azijos mi- 
buvo išnaikintas iš visų gyve- i yyave of Antivietnam Pro-i katalikiškas moralas nelei-1 bu paaiškėjo, kad Vietname | litarinės sąjungos, nei iški- 
nimo •' '........................................................................................... :iš žemėlapių, 

mokyklų . . .
. už carizmą, 

susi tautoms priespaudą ir pa- , 
žeminimą. didelė dauguma prie kitu 
Lietuvos katalikų dvasininki
jos meldėsi ir laižė jam ran-

tests Involves
Across Country”.

Jis rašo, kad šį kartą 
religijų žmonių 

protestų prisidėjo ir Romos 
, katalikų organizacijos.

1965 metais prieš karą iš-
Klerikalai ir jų talkininkai ] P1 otestantų Genei ai 

ll-ojo pasaulinio karo metu ! Board of the National; 
veikė išvien su hitlerininkais, ; Council o/ Churches. Ne- 
besisiekusiais Lietuvą ir kitus . tnikus jllOS pasekė Žydų 
Pabaltijo l<J’a>itus \isiiskai su- rabĮnu organizacijos, 
naikinti. 1941 m. liepos me- '
nesi R. A. Rosenbergas išleido Popi e ž i a u s raginimai 
tokį Įsakymą: baigti kara Vietname suju-

“Reichskomisa ro Estija., :f)jno if Romos kata|iku or.

sijai tikslas turi būti vokiečių ( gamzacijas. I HCS kai ą 1S- 
protektoriato Įgyvendinimas, o 1 Stojo The National Emer- 
pO ^O, p M * • **a««**o
didžiojo vokiečiu reicho dali- !
nu, germanizuojant rasimu, s]<vrįaj pasisakė taliku vadu dar tvli. iu tar-
poziunu tinkamus elementus, , . v • 1
apgyvendinant germanu tau- les JAV
tas ir iškeldinant nepageidau- Šiaurės Vietnamo, 
tinus elementus...” §io komiteto nariai

“Veiksmų” vadovai garbino rej£R0 Raf| jįe pavargo sek- 1 pasisakė už karo baigimą. 
Hitlerį, garbino Rosenbergą: ’
ir šiandien tebegarbina jie vi- i 
sus tuos, kurie Lietuvoje nužu- i 
dė 500,000 Lietuvos piliečių. '

Šiuo metu Lietuvos žęmėla- j
, jei Ta- 

jos iš-

ne-

i Vietnamo karo baigimą
New Yorkas. — Vasario d a u g i a u nebombarduos 

13 dieną “The New York šiaurės Vietnamo, ir Pietų 
Timese” tilpo profesorių ir , Vietname liaudiečių. 
dėstytojų atsišaukim a s į Į 
JAV Kongresą ir žmones 

Profesoriai 
tuojau 
karą. Jie sako, kad nei ! rencija. 
Šiaurės Vietnamo bomba r-1 
davimai, nei Kinijos bom- .
bardavimai neduotų Jung-1 sis konferencijos nutarimų, 

■ tinėms Valstijoms kai o ■ Vietnamo nepriklau- 
laimejimo. jsomybę ir nepaliečiamybę.

Pareiškimą pasirašo virš 
i profesorių, univer

sitetų ir kolegijų dėstytojų 
iš Albert Einstein, Adelphi, 
Brown, Boston, Columbia, 
York, Rockefeller. Massa
chusetts, Maine, Michigan, 

l uni- 
profeso- 

riai iš virš 30 kolegijų, jų 
tarpe: New Yorko, Bryn 
Mawr, Hunter, Syracuse, 
Goddard ir daugelio kitų.

(2) Raginti Ženevoje 
i konferenciją, kad būtų su- 

r e i k alauja j šaukta Pietų Vietnamo 
baigti pražūtingą ! abiejų pusių taikos konfe- 

Jie sako,
ilgas, beti tu r. Pietų Vietnamo nega- 
Jungtinės Įima skaityti JAV talkinin

kų jėgomis.
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidentas De Gaulle atsa
kė laišku i Šiaurės Vietna- 

i mo prezidento Ho Chi Min- 
;ho laiška. De Gaulle pasiža-

Thousands ' džia toliau tylėti matant i karas bus labai 
žu-j jie mano, kad 

[Valstijos laimes.
Saigonas. — 

Valstijų bombonešiai dau
giau bombarduoja taip va- i 
dinamą Ho Che Minho vieš-1
keli Laose, nes jie mano, j baigimui karo,
kad tuomi vieškeliu atvyks-1 kai tik susidarys tam saly.

Į baisų žmonių vargą ir
i dymą Vietname.
i Kunigas O. J. Kilfoyle,| 
i prezidentas St. Peters ko
legijos, Jersey City, pareiš
kė, kad katalikų kunigai 
turi teisę protestuoti prieš

: kara Vietname. Kunigas iv •

Jungtinių

i Victor B. Yantelli, jėzuitų ! ta Šiaurės Vietnamo padrū- 
i rektorius, sako, kad kuni
gų pareiga pasisakyti. z

Kunigas D. J. Kilfovle sa
ko, kad būtinai reikalinga, 

| idant kuo daugiausiai kata- 
11 i k ų kunigu pasisakytų 

□riaio Įgyvenuin linas, u' a i. v j.'.ch.iv/iku auh» v i j p i'ie š kai a V letname.
pavertimas šios srities ] gency Committee of Clergy I Kolumnistas Fiske rašo, 

I Concerned About Vietnam.' kad, kol kas. eilė žymių ka-

tinimai liaudiečiams i Pietų 
Vietnamą.

Hongkongas. — Kinijos 
laikraščiai rašo, kad prezi
dentas Johnsonas buvo su
šaukęs konferenciją Hava-

gos.
Prancūzijos spauda! rašo, 

kad Ho Chi Minh protingai 
nas i e 1 g ė kreipdamasis į 
Prancūziją ir Indiją, pra
šydamas veikimo užbaigi
mui karo, i

(3) Kad Jungtinės Vals-

Jie nurodo, kad daugiau i 
Jungtinės Valstijos veža i 2,000 
žmonių į Pietų Vietnamą, 
žiauresnis daro s i karas, 
baisesnis šalies sunaikini
mas, gyventojų žudymas, o 

ikaro pabaigos nesimato, 
j Profesoriai ragina JAV Wesleyan ir Yeshiva 

“C kad jis Vietna-1 vei-sitetų. Taipgi 1

py j e jau nebūtu buvę 
rybinė Armija nebūtu 
vadavusi.

bombardavimą ■ ne New Yorko kardinolas 
, Spellmanas. nors Romos Į 

pa-: popiežius iau kelis kartus]

Nelaimėse žuvo i TSRS nubaudė du
100,000 žmonių

Chicago. — National Sa
fety Council skelbia, kad

Dabar tikri lietuvių tautos (metais JAV ailtomobi- 
patriotai gali miegoti p amiai J j. nelaimėse buvo užmušta 
Lietuva yra žemėlapyje ir vi- | ‘ vLie-!-49,000 žmonių.

Tais pat metais gyvenimo 
namuose užsimušė 28,500 ir 
viešose įstaigose bei gatvė
se 19,000 žmonių.

Prie šių nelaimių dar 
priskaityta fabrikuose 
vę žmonės, kurių buvo 
mažai.

suomet bus žemėlapyje.
tuvių kalba, lietuvių tautos 
kultūra, lietuviškas tarybinis 
mokslas plėtojasi, auga ir 
augs. Niekas jo nesulaikys!

Dėl to “veiksniams” pikta, 
ir jie patys nežino, už ko 
griebtis, kad visa tai 
tų !

Š. m. vasario 10-11
niuje ivyko Lietuvos

sulaik y- ne- 
žu-
ne

dd. Vil- 
Komu- 

nistinės jaunimo sąjungos ke
turioliktasis suvažiavimas.

Komjaunimo sąjungos įta
ką šiandien Lietuvoje visur 
pajusi, nes tai masine orga
nizacija, ir daugelis jos na
rių eina svarbias pareigas.

LKJS CK pirmasis sekreto
rius A. česnavičius suvažiavi
mui pateikė platų-i.šsamų pra
nešimą, iš kurio sužinome, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra 247- 
128 komjaunuoliai.

Ir sekretorius prideda: “kas 
trečias Sąjungos narys yra 
baigęs vidurinį ar aukštąjį 
mokslą ’’ Toliau :

“Kasmet iš aukštųjų mo-

Suėmė automobilių 
vagių gaują

šalies šmeižikus
Maskva. — Rusų tarybi

nės respublikos Aukščiau
siasis Teismas nuteisė A. D. 
Siniavskį septyneriems me
tams sunkiųjų darbų, nes, 
po slapyvardžiu Abraomas 
Terzas, prieš tarybinę san
tvarką rašė knygas, kurios Buvo 
buvo užsienyje leidžiamos, j ■

Taipgi nutei s ė penke- 
riems metams sunki ų j ų 
darbų I. M. Danielį, kuris, 
kaip Siniavskis, po slapy
vardžiu N. Arzhak, teikė 
savo raštus užsieniui, kurie 

! buvo naudojami prieš tary
binę santvarką.

Dideli Tarybų Sąjungos 
1965 metų pasiekimai

Maskva. — 1965 metais, sunkvežimių, 91,000,000 
Tarybų Sąjunga turėjo di-inų plieno, 
dėlių pasiekimų moksle, in-j 

|dustrijoje ir pagerinime j 9,600,000 tonų, 
produktų 72,400,000 tonų, i 
Kiaušinių per metus "gauta i 
29 bilijonai.

Šaldytuvų buvo pagamin
ta 1,675,00, televizorių — 

(3,7000,000, skalbiamųjų ma
sinu —3,400,000, audinių 
5,500 milijonų kvadratinių 
mastų ir beveik 500,000,000 
porų odinių avalynių.

žmonių gyvenimo.
Sunkioji industrija pra- 

I lenkė 1964 metų gamybą 
j 8.7' procento, o lengvoji — 
! 8.5 procento.

Naftos buvo gauta 243,- 
000,000 tonų, anglies— 578, 
000,000 tonų, natūralio gazo 
129 bilijonai kubiškų pėdų, 

pagaminta 415,000

to-

i Kongresą, 
mo reikalus pavestų 1954 
metų konferencijos valsty
bėms ir Jungtinėms Tau
toms.

Kaip žingsnius prie tai
kos jie siūlo:

(1) Kad Jungtinės Vals
tijos pasisakytų už tai, jog

Maskva. —Per kelias va
landas iškrito virš 27 coliai 
sniego.

Mėsos, buvo pagaminta ■ 
o pieninių |

problemos

I VIETNAMO ŽMONIŲ AMERIKIEČIAI BUS
i DIDELIS VARGAS TSRS AKADEMIJOJE |

Washingtonas. — Pietų j Maskva. —Tarybų Sąjun- i
Vietname į amerikiečių vai- j gos Mokslų akademija į sa-1 Prie Pietų Afrikos, šiaur-

________ ____•___________ _______ ___ 1. “ Ln.n.in fine T A P

Happauge, N. Y. - čio-- ŠMUGELIAVO GINKLAIS 
nai ir New Yorke policija 
areštavo apie 15 asmenų, 
automobilių vagių, jų tarpe 
Vincento Vigorito ir F. 
Goglia, k u rie numatomi 
gaujos vadais.

Taipgi policija atgavo 12 
“Cadillac”, 1965 metų vog- 

' tu automobiliu.
Numatoma, kad 1965 mo

kyklų ir technikumų į gyveni- įaįs jįe pavogė ir pardavė 
mą išeina apie 12-13 tūkstan-] «e ^qq “Cadillac” rūšies 
cialistų, sumanių organizato-; automoblhų. Automobilius, 
rių...” i kurių kaina yra nuo $5,000

El Paso, Texas. — Polici
ja areštavo Tom Rodgersą 
ir P. Deaną, kaltindama, 
kad jie šmugeliavo iš JAV 
į Lotynų Ameriką ginklus.

JAV Valdi n i n k a s B. 
Guant sako, kad jis šmuge
liavo ne tik šautuvus, kul
kosvaidžius, amuniciją, bet 
net turėjo planus pasiunti
mui tankų. Tik klausimas, 
kur jie galėjo tankų gauti?

j kurių kaina yra nuo $5,000 
’ iki $8,400, jie pardavinėjo 

Netrkus įvyks Lietuvos Ko-1 po $2,500 ir $3,500.
munistų partijos Penkiolikta-1 ___________
sis suvažiavimas. 1 , T ..Washingtonas. — Jungti* 

įdomu, kad 1940 m. ši par- njų Valstijų Valstybės de-

400,000 JAV KARIŲ 
BUS VIETNAME

1

tija teturėjo tik 1,500 narių, o 
šiandien turi 94,000! žinoma, 
ji galėtų turėti ir milijoną, jei; 
tik kiekvieną, kas nori, priim-

y. j tų. Bet partijos vadovybė la- (
< t bai atsižvelgia j nario kokybę, j leisti JAV korespondentus.

partamentas patvarkė įsi- 
I leisti Kinijos koresponden- 
itus i JAV. Manoma, kad 
i Kinija sutiks mainais įsi-

LKP įsikūrė 19 18 metais 
h Vilniuje. Taigi tuojau bus 50 

- J metų, kai organizacija gyvuo
ja. Bet per daugiaujkaip dvi
dešimt metų ši partija veikė 
pogrindyje; jos daug narių- 
veikėjų buvo kankinami bur
žuaziniuose Lietuvos kalėji
muose.

Kovo menesį Maskvoje įvyks 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos XXIII-asis suvažiavi
mas. Ten bus atstovautos vi
sos tarybines respubllikos. Ir 
pasaulis labai akylai stebės ir 
ausylai klausys, ką to suvažia
vimo delegatai nutars!..

Naujos P. Afrikoje 'Dunojaus upė 
, tarnaus žmonėms

Johannesburgas. — Britą- į Sofija. — Per šimtus me-
nijos imperija ir Pietų Af- į tų žmonės žinojo Dunojaus 
rikos respublika susidūrė upę, pynė apie ją dainas, 
su naujomis problemomis. Bet liaudies reikalams ji

Pietų Afrikos teritorijo- pradėjo tarnauti tik po 
je, iš visų pusių jos plotų Antrojo pasaulinio karo, 
apsupti, yra Basutolando ir kada dauguma Dunojaus 
Swazilando plotai, kur gy- kaimyniškų valstybių tapo 
vena apie 700,000 negrų, socialistinėmis. Jomis yra: 
Dabar jie siekia nepriklau- i Čekoslovakija. Vengrija, 

i somybės, bet Pietų Afrikos ! Jugoslavija. Bulgarija. Ru- 
! baltieji nesutinka. munija ir Tarybų Sąjunga.
! 1

Dabar išilgai Dunojų yra 
rytuose, yra Bechuanalan- statoma kelios elektros ga- 
das, didelis plotu, bet turįs minimo jėgainės ir atlieka- 
tik apie 400,000 gyventojų, ma kiti dideli darbai, 
beveik išimtinai negrų. Jis i -------------
yra dalimi Pietų Afrikos l IR VĖL JAV “JUODOS 
respublikos, bet dabar nori I KNYGOS” LAIVAMS

Washingtonas. — Per po-
! ra metų JAV Valstybės de
partamentas traukė i “Juo
dąsias knygas” vardus tų 
laivų, kurie plaukė į Kubą. 
Dabar apie tai spauda nu
tilo.

Tai šiomis dienomis JAV 
Valstybės departamentas 
paskelbė, kad jis įtrauks į 

I “Juodąsias knygas” tuos 
laivus, kurie plauks į Šiau-

domas sritis jau yra subė-; narius išrinko dar tris JAV 
gūsių apie 700,000 žmonių mokslininkus, tai Hermaną 

ka- Marką, Dr. Severo Ochoa 
ir Dr. Richardą Courantą.

Nuo p i r m i a u TSRS 
Mokslų akademijos nariais 
buvo amerikiečiai: Dr. D. atsimesti 
W. Bronk, Dr. Linus Pau--------------
lingas ir Dr. P. J. W. De- STUDENTO LAVONĄ 
bye. j RADO UPĖS LEDE
. .... -■11 —i Bostonas. — 1965 metų 

gruodžio 1 dieną dingo tur
tingų tėvų sūnus F r e d 
Grosfeld, 19 metų amžiaus, 
Massachusetts Institute of 
Technology studentas.

Jo ieškojo po visą Mass, 
valstiją ir net JAV. Dabar 
moters beeidama ledu per _ ....

. j • i L... res Vietnamą Charles upę rado jo lavoną [ 
įšalusį į ledą.

iš teritorijų, kur eina 
ras.

Didelį vargą ir skurdą jie 
kenčia. JAV militarinės jė
gos negali juos aprūpinti 
reikmenimis. Tod ė 1 JAV 
kreipėsi į Jungtines Tautas, 
prašydamos pagalbos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Londonas. — Sulaukęs 87 

metų amžiaus mirė genero
las istorikas J. F. C. Fulle- 
ris. Buvo fašistams pritarė
jas, priešas TSRS; Jo istori
jos yra tendencinės.

Washingtonas. — Kolum- 
nistai R. S. Allen ir Paul 
Scott vėl pasakoja, būk Ku
boje Tarybų Sąjunga turi 
raketų, v

Belgradas. — Jugoslavas
Washingtonas. — Prezi- metė akmenį į JAV Infor- 

dentas Johnsonas sako, macijų biuro langą, protes- 
kad iki pabaigai 1966 metų 
Vietname bus ne mažiau 
400,000 Jungtinių Valstijų 
karių.

Bet jis sako, kad rezer
vistų greitai nereikės šauk
ti į tarnybą.

Maskva. — TSRS teismas 
nuteisė sušaudyti penkis 
niekšus, kurie karo metu 
Priekaukazijoje g e 1 b ėjo 
hitlerininkams n u ž u dyti 
14,000 žmonių.

tuodamas prieš JAV inter
venciją Vietname.

Maskva. —Liepos mėnesį 
TSRS premjeras Kosyginas 
vyks į Švediją.

Karačis. — Pa kistane 
sausra pakenkė javų augi
mui.

Maskva. — Sekamą mė
nesį j JAV vyks TSRS po
etas Andrejus Voznesens- 
kis.

Washingtonas. — Tarp- 
Šiaurės Vietnamo Komu
nistų būė atsiradusi grupė, 
kuri norinti priimti JAV 
sąlygas.

San Juan. —Anglijos lai
vas išgelbėjo 28 Jūrininkus 
nuo skęstančio “Pensacola” 
laivo.

Maskva. — Eidamas 
eigas žuvo generolas 
nas D. Evliajevas.

PLANAVO UŽMUŠTI
JOHNSON Ą

Washingtonas. — Kada 
Antiamerikin i s komitetas 
klausinėjo jaunuolį D. Wag- 
nerį, 19 metų amžiaus, bu
vusi Ku Klux Klano narį, 
tai Wagneris sakė, jog kla- 
niečiai plan a v o užmušti 

Iva_ prezide n t ą Johnsoną ir 
! negru vadą Dr. Martin Lu
ther Kingą.

par-

HUMPHREY TIKRINA, 
JOG “PERGALĖ” BUS
Saigonas. — Iš Pietų Viet

namo išvažiuodamas JAV 
viceprezidentas H. H. Hum
phrey užtikrino, kad Pietų 
Vietna m o 
Jungtinės 
laimės.

Jis sakė:
daug galingos, 
pralaimėtų.”.

militaristai ir
Valstijos karą

“JAV yra per 
kad karą

Tei Avivas. — Sustreika--------------
vo laivakroviai naujoje Iz- Roma. —Vandalai statu- 
raelio Ašdodo prieplauko- lai “Abbot Luigi 
je. 'galvą ir pavogė.

” nulaužė

Paryžius. — Prancūzijos 
mokslų akademija į savo 
nariu eiles išrinko ameri
kietį Dr. Linus Pauling’ą.

/ i
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Vadinasi, karą Vietname 
tęsiame!

PO VISŲ “DIDŽIULIŲ PASTANGŲ” baigti karą 
Pietryčių Azijoje, mūsų vyriausybė Washingtone galvo
ja, jog su šių metų pabaiga Vietname bus ne 200,000 
amerikinių karių, o 400,000, jei ne daugiau. Taip skelbia 
pranešimai iš sostinės, taip rašo ir pranašauja spaudos 
korespondentai, gerai suuodžia, kas darosi užkulisinėje 
politikoje.

Viską suėmus, per pastaruosius du mėnesius Wash- 
ingtono politikieriai lakstė po pasaulį—nuo vienos šalies 
vyriausybės kanceliarijos prie kitos—prašydami, kad pa
dėtų JAV baigti karą Vietname, kad pasisakytų už tai
ką, kad paveiktų Šiaurės Vietnamo vyriausybę taikintis.

Nieko apčiuopiamo nelaimėjusi, valdžia pareikalavo, 
kad JTO Saugumo Taryba padėtų Amerikai įvesti taiką 
Pietryčių Azijoje.

Dabar pasirodo, kad visas tas triukšmas dėl taikos 
Vietname, buvo monai. Tuomet, kai diplomatai lakstė pO 
pasaulį ieškodami talkininkų taikai Vietnaman įvesti, 
Pentagonas stropiai aštrino ginklą karui plėsti, “stip
rinti”, ir dar nespėjus tam “triukšmui dėl taikos” baig
tis, amerikiniai bombonešiai ir vėl pradėjo sėti bombas 
ant Šiaurės Vietnamo.

Karas tebeina, žiaurūs mūšiai tebesitęsia. Žmonės 
krinta.

Tarytum didesnei pajuokai, prezidentas su visa eile 
savo kabineto narių vyksta į Havajus susitikti su Pietų 
Vietnamo premjeru Ky tartis apie karo pastiprinimą, tuo 
pačiu kartu (ir vėl monai!) tariamasi apie reformas Pie
tų Vietnamo žemės ūkyje. Girdi, tai padės karą laimėti. 
Bet prezidentas pamiršo, kad apie du trečdaliai Pietų 
Vietnamo žemės yra liaudiečių (Vietcong) žinioje!

Siunčiamas į Pie t ų Vietnamą vice-prezidentas 
Humphrey. Dvi dienas ten pabuvęs, paskelbia, kokią 
Pietų Vietnamas turi puikią valdžią, žmonės ją myli 
(prieš ją yra sukilusi visa šalis), kaip ten bus dar ge
riau, kada bus įgyvendinti Honolulu konferencijos nuta
rimai!..

Kas čia darosi?! Pasaulis juk visa tai mato—mato, 
kad Honolulu rezoliucija, apkabinimas Pietų Vietnamo 
premjero Ky, atsisakymas tartis su Pietų Vietnamo 
Liaudies Frontu (Vietcong) aiškiausiai rodo, kad mūsų 
valdžia ir Pentagonas yra pasiryžę karą tęsti ir plėsti, 
didinti.

“AMŽIŲ SVAJONĖS 
ĮSIKŪNIJIMAS”

Tokia antrašte Vilniaus 
“Tiesa” (š. m. vas. 5 d.) ra
šo straipsnį apie stotį “Lu- 
na-9,” kurią tarybinis moks
las pasodino Mėnulyje:

Diktoriai ir komentatoriai 
Įvairiomis kalbomis perdavė 
trumpą, bet jaudinantį prane
šimą iš mūsų Tėvynės sostinės 
Maskvos. Vasario 3 dieną 21 
vai. 45 min. 30 sek. Maskvos!

MIRĖ M. RAČIŪTĖ- 
HERMAN

M. Michelsonienė “Kelei
vyje” (š. m. vas. 9 d.) pra
neša, kad sausio 22 d. Mi- 
neoloje, N. Y., mirė Mari-'* 
ja M. Račiūtė-Hermanienė. 
Kadaise ši moteris buvo 
veikli socialiste ir rašė daug 
mūsų spaudoje. Tai buvo I 
1916-1918 metais.

Po to, kai įvyko Ameri-
laiku tarybine automatinė sto- kos Socialistų partijoje ski-

iimas, kai didžiule mase na
rių perėjo į Komunistų par-

zmomjos | tįją, abudu Hermanai nuėjo 
nmiešta1] su socialistais. Ilgainiui jie- 
sėkmingai I c^u kažkur pasitraukė ir jo

kiame visuomeniniame lie- 
karta sudėtingas i tuvilJ judėjime nedalyvavo, 
technikos kūrinys! Velionė Račiūtė - Herma- 

i nienė buvo palaidota Wa- 
i terburio Laisvose lietuvių 
kapinėse, rašo Michelsonie
nė.

Kas atsitiko su Hermanu, 
| Račiūtės vyru, nežinome. 
I Jis irgi kadaise figūravo 
j mūsų spaudoje su straips- j 
nia is.

mokslinė 
nunešta j

tis “Luna-9” sėkmingai nusi
leido Mėnulio paviršiuje. Tuo 
būdu pirmą kartą 
istorijoje veikianti 
laboratorija buvo 
kitą visatos kūną,
nuleista ir normaliai veikia.

Pirmą 
mokslo ir 
perkeltas į negyvenamą mūsų 
planetos palydovą. Tai įspū-1 
dingas tarybinio genijaus polė
kis, didelis žingsnis pirmyn, 
Įsisavinant kosmosą žmonijos 
labui, rengiantis tarpplaneti- 
niams skridimams j Mėnuli, 
perkeltas protingas aparatas, 
kuris praneš mums daug ką 
apie natūralų mūsų planetos 
palydovą. Tai, galima sakyti, 
pirmas žingsnis Mėnulio pa
viršiumi.

Amžius žmonija svajojo 
; apie tai, kad pasiektų Mėnu

lį. Ir vėl tarybiniams žmonėms 
lemta pirmiesiems Įkūnyti tą 
svajonę. Nors ir pirmaudami 
kosmoso Įsavinimo srityje, jie 
telkė jėgas, kad padarytų ko
kybiškai naują šuolį šioje sri
tyje. Ir kai vienas po kito iš 
mūsų tarybinės žemės Į beri-

politinius reikalus ir žiūrėtų, 
kaip geriau juos tvarkyti. Po
litinis karas nieko nepage
rins.

Keista, kad ir naujieji de
mokratai užsikorė ant konser- 
vatų vežimo ir tokiu būdu r 
sidėjo prie padrąsinimo Die- 
fenbakerio ir jo klikos užma
čių nugriauti dabartinę v 1 
džią. Žmonės nepagirtų, jei
gu jie prisidėtų prie nuvertimo 
valdžios ir iššaukimo naujų j 
rinkimų. Nauji rinkimai nie
ko neišspręstų. Veikiausiai 
būtų mažumos valdžia.

PASISEKIMAS
Pabaltijo tarybinių 

publikėų — Lietuvos, Latvi
jos, Estijos—dailininkai su
ruošė didžiulę savo kūrinių 
parodą Maskvoje. Nepa
prastą ji turi pasisekimą, 
nes minios žmonių nuolat 
lanko ir gėrisi pabaltiečių 
dailininku darbais, v

Vasario 21 d. sukako pen
kiolika metų, kai mirė Si- 
manas Janulis-Ūsonis

S. Janulis dalyvavo 1905- 
1907 metų Rusijos revoliu
cijoje, ir už tai buvo iš
tremtas į Sibirą. Iš ten jam 
pavyko pabėgti ir atvykti i 
JAV.

Gyveno jis čia Illinois, 
■_a!_ j Pennsylvania valstijoje, bet 

I ilgiausiai — Massachusetts, 
i —pirmiausia Bostone, o vė
liau Worcesteryje. Kur jis 

vėl begyveno, visur ryžtingai 
veikė pažangiajame lietuvių 

i judėjime. Lengvai valdė 
plunksną; daug rašė “Lais
vei” atsiminimų iš praeities, 
taipgi korespondencijų ir 
stra;v'°nių. Visur veikliai 
daly va / j Literatūros Drau-

res-

vas. 11 d.) skaitome:
Jau savaitė, kai atidaryta 

Pabaltijo respublikų vaizduo
jamosios ir dekortyvinės - tai
komosios dailės paroda, skirta

Beje, Račiūtė-Hermanienė | Tarybų valdžios atkūrimo Lie- 
mirė sulaukusi 85 metu, v Į tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 25- 

osioms metinėms pažymėti.
Lankytojų srautas gausėja 

į kasdien. Ekskursijos, norin- 
| eios patekti i parodą, sąrašuo- 
į se laukia eilės. Nepilnutinais 
i duomenimis, per savaitę paro- 
■ dą aplankė apie 50,000 /.mo

PADĖTIS KANADOJE
“Liaudies Balsas” rašo:
Kanados parlamentui prade 

jus posėdžius, konservatai pra 
dėjo naują ofensyvą prieš Ii- ' nįir. Eksponuojami dailininkų 1 

; patinka. į I e
e nuversti, išnešant nepasiti-1 Apie tai galima spręsti iš šil-1 

kėjimą.

gijos darbuose, stiprino ją, 
kiek begalėdamas^

Mirė Si manas Janulis 
1951 metų vasario 21 dieną 
Worcesteryje. Liko- liūdesy
je žmona Helen, sūnus Ri
čardas ir dukra Helen.

Šiandien Ričardas, Korė
jos karo veteranas, jau ve
dęs, dukra Helen ištekėjusi 
ir augina vaikus.

Praėjusiais metais, kai 
buvau Lietuvoje, dažnai 
prisimindavau Simoną. Jei 
jis būtų gyvas, kaip džiaug
tųsi: jo žmona Helen, mar
ti Irena Janulienė, jo duk
ra Helen Smith-Janulytė 
dalyvavo dainų šventėje. 
Ypatingai marti ir dukra 
puikų įspūdį padarė Lietu
vos žmonėms, dainuodamos 
solo ir duetus.

Būdamas gyvas, Simonas 
visuomet didžiavosi savo 
vaikais ir vis norėjo, kad 
tik jie, kai užaugs, nepa
mirštu darbuotis visuome-

Duktė Helen-Smith, beje, 
ir pianistė, ir visuomeninin
ke—dalyvauja vietos lietu
vių organiaciniame darbe.

Simonas gali ramiai ilsė-

IŠ LAIŠKŲ
R. Mizara

— 0 —
SENATO UŽSIENIO REIKALAI^ RŪPINTIS 

Komitetas praveda tyrinėjimus - apklausinėjimus karo 
Vietname klausimu. Ligi šiol klausinėjamieji asmenys— 
generolas Gavin ir ambasadorius Kenftan—liudijo, jog 
karo Vietname plėtojimas, Šiaurės Vietnamo bambarda- 
vimas veda ne į gerą. Jie stoja už tai, kad JAV palaiky
tų Vietname armijas neplėsdamos karo.

Senato užsieninio komiteto pirmininkas Fulbright 
sako:

“Bijausi, kad jei karas Vietname nebus vedamas la
bai atsargiai, tai kinai komunistai įsitrauks į jį”.

Prezidentas Johnsonas, praėjusį penktadienį pasi
kalbėjime su spaudos korespondentais Washingtone, ra
minosi, ar matote, — ir tie žmonės, kurie neva kritikuo
ja mane, pagrindiniai stoja už tą patį dalyką, kaip ir aš. 
Aš taip pat nenoriu karo Vietname plėsti.

— 0 —
BET ŽMONĖS VILTIES NEPAMETA, rankų ne

nuleidžia, o reikalauja, kovoja, kad valdžia baigtų karą 
' Vietname.

Daugiau kaip 50 rytinių valstijų universitetų ir ko- 
ledžių profesorių pereito sekmadienio “New York Ti- 
mese^’ ir vėl rašo viešą prezidentui Johnsonui laišką, ra
gindami jį baigti karą Vietname.

Švietėjai primena prezidentui, kad Pietų Vietname 
vyksta pilietinis karas, kad mūsų šalis neturi teisės kiš
tis į jį. kad mes turime pripažinti Tautinio Išsilaisvinimo 
Frontą (Vietcong), kovojantį už liaudies laisvę, ir turi
me-tartis su juo.

Po atviru laišku pasirašiusieji švietėjai reikalauja 
tuojau sulaikyti Šiaurės Vietnamo bombardavimą. Ne
mėtyti bombų ir ant Pietinio Vietnamo —tų sričių, ku
rios yra liaudiečių patriotų rankose. Prašyti, kad būtų 
sušaukta konferencija Ženevoje karui baigti. Pasižadė
ti, kad JAV pildys visus susitarimus, konferencijoje pri
imtus. Pasižadėti, kad JAV pilnai sutiktų paremti tarp
tautinį planą apvienytam Vietnamui atsistatyti kaip ne
priklausomai valstybei.

Valdžia ir Pentagonas tęsia karą, o žmonės tęsia ju
dėjimą, jungia savo jėgas didesnėms kovoms už taiką.

Kova vyksta visokiomis priemonėmis; kai kurių ko- 
lėdžių studentai, pavyzdžiui, skelbia badavimo streikus, 
vis protestui prieš karą Vietname.

Kas galutinoje išvadoje laimės?
Būtų didžiausia tragedija, jei liaudis pralaimėtų, jei 

’ \karo šalininkams pavyktų uždegti žmoniją termobran
duoliniu karu!

, ... . . ...... beralus. Jau kelis sykius bau-1 darbai lankytojams
bins tolius pakildavo dirbtiniai c|- •- • • 1........................

I palydovai ir kosminės labora-
I torijos, žmonij’a. žinojo, kad j OpU ];i.ulsjma — senatvės pen 
naujo šuolio diena artėja. Ir Į • " 
ji atėjo, žmonijos mokslinės j j j 
ir techninės minties vystymesi 
pasiekta nauja viršūnė.

Užsienio spauda Tašo, kad 
sis. žygdarbis iškelia Tarybų 
Sąjungą į priekį, ruošiantis iš
laipinti pirmąjį žmogų Mėnu
lyje, kad minkštas nusileidi
mas yra tikras technikos tri-jnados Pensijų Planą, 
umfas ir kad teoretiškai mūsų 
šalis gali pasiųsti žmogų į Mė
nulį jau dabar.

Ir Lietuvos 
indelis...

Tarybinės automatinės sto-

žmonių akyse stovi kaip! 
i pensininkų čempionai. Reikalą- j 
vimai pakelti senatvės pensi
jas iki $100 Į mėnesį išrodo la-,.

i bai vietoje.
| Liberalai, iš savo pusės, tei
gia, k a d pakėlimas senatvės 
pensijų dabar sugriautų Ka-

Jie sa-
I ko, kad vyriausybė mokės 
!$!()() ii- daugiau tiems, ku- 
' riems reikia, tik ne visiems. Iš 
I dalies, j’ie teisingi.
! ir labai turtingų 
i Jiems 
j pensijos.

ties—pažymimą užsienio spau-1 
do.je — sėkmingas nusileidi
mas Įeis Į kosmoso tyrimo is- ; 
toriją, kaip labai žymi data. ! 
Tai bus etapas, išlaipinant Mė-1

į nulyje raketas su žmonėmis. , 
Tokį žingsnį būtų neįmanoma į 
žengti, jeigu nebūtų atliktas į 
sėkmingas eksperimentas su 
sudėtinga aparatūra, kuris 
įgalino minkštai nusileisti at
mosferos neturinčiame nežino
mos paviršiaus struktūros dan
gaus kūne.

Naujas kosminis skridimas 
džiugina visus tarybinius žmo
nes, mokslininkus ir techni
kus, darbininkus ir kolūkie
čius, visą tarybinę inteligenti
ją, nes tai yra jų rankų, pro
to ir širdies kūrybos vaisius. 
Jis kelia pasididž i a v i m ą ir 
kiekvieno Tarybų y Lietuvos 
darbo žmogaus širdyje. Juk 
sudėtinguose mechanizmuose, 
kurie sujungė žemę ir Mėnulį, 
žėri ir Lietuvos darbo žmonių 
triūso, proto kibirkštėlės.

Kai iš Maskvos po visą pa
saulį pasklido žmogaus geni
jų šlovinanti žinia apie taikios 
kūrybos pergalę, slegiančiu ir 
pasipiktinimą keliančiu diso
nansu nuskamba pranešimai 
apie JAV barbariškus veiks
mus prieš vietnamiečių tautą. 
Kai tarybinė automatinė stotis 
jau skelbė taikias, mokslines 
išvadas nešančius signalus iš 
Mėnulio, JAV laivai vėl įsi
veržė į demokratinio Vietna
mo teritorinius vandenis, o avi
acija griovė ir degino vietna
miečių miestus ir kaimus, žu
dė moteris ir vaikus.

Tarybiniai žmonės savo 
mokslinės minties gijomis su
jungė žemę ir Mėnulį. Jie 
padarys viską, kad mūsų pla
netoje nugalėtų taika, kad 
klestėtų gyvenimas, kad žmo
nijos labui platėtų kęliai į kos
moso tolius.

1966.11.41 Ir tai kelia norą dar dau- 
rašytojai !giau ir geriau dirbti, pras- 

Sąlygos j minglau gyve,lt1'
kad jau’ Su dideliu įdomumu seka- 

gali išgyventi iš ' me Jūsų spaudą, kuri daug 
Į savo literatūrinio darbo, o ' sako mūsų širdžiai. Kada- 
i tai ugdo profesionalumą irlne-kada išgirstame ir reak- 

retorius A. Sniečkus ir LTSR i atneša daug didesnius vai-1 cionierių burnojimus prieš 
Ministrų Tarybos pirmininkas1 sįus negU darbas, dirbamas1 savo senąją tėvynę ir jos 
M. šumauskas keletą valandų Į prješOkiais, atliekamu n u o j žmonių pastangas savo že- 
eksponatus gausius Parocos lūtų darbų laiku. Štai ka-;mę pakelti į aukštesnį kul- 

' e ‘ dėl taip daug paskutiniai- tūros laipsnį. Kaip išsigi-
siais metais gimsta pas mus mė tie žmonės, kokie mize- 
gerų knygų ir ne tik litera- > rijos jie atrodo savo 
tūros, bet ir mokslo srityje.

Iš viso, mūsų gyvenimas 
nuo tų sunkių pokario me-

tų žodžių visų trijų parodos 
j,.paviljonų atsiliepimų knygose.;

Parodą aplankė Tarybų Lie-j 
■į tavos partiniai ir valstybiniai Į 

! vdovai. LKP CK pirmasis sek-j

nėra reikalo didesnės 
Bėda su vyriausybės 

planu tik tame, kad jis reika
lauja ištirti tuos pensininkus, 
kuriems reikalinga pagalba. 
Kitaip sakant, tokie pensiniu-j

Mūsų draugai 
visi nemaža dirba, 
susidarė tokios,

ĮDOMUS “TĖVYNĖS 
BALSAS”

Vilniuje leidžiamas—dau-
pcnsininkų. giausiai užsienyje gyvenan-

Tėvy- tu kada jūs lankėtės Lie- 11 • 'tiems lietuviams — ur~ 
nės Balsas” pasidarė labai 
įdomus ir turiningas laikraš
tis. Mat, su š. m. sausio 1 
d. “Tėvynės Balsas” kas sa-

t užy- 
giais” prieš prof. Kubilių ir 
kitais atvejais! Atitrūkę 
nuo savo tautos kelio, jie, 
matyt, visai 'išsigimsta ir 

. . v morališkai degraduoja. Kątuvoje, zenge toki tiesiog i . , i---L. v. r . : gi, ne mums si merdeumomilžinišką žingsni pirmyn, ’ > ikvti J
jog mums patiems, kurie vi-11

i sa tai pergyvenome, tai at-! Geriausi linkėjimai Jums
kai turi išversti savo kišenes vaitę išeidinėja padidintas: 11>odo kai pasaka. Kaip iš.:h. draugams, 
ir parodyti autoritetams kiek- . , . ? 1 u \ . °

1 — Y 1    _______ 1—_______ z-M v « VAA 1 4- z'* ■» 1 I r 1 i

vieną centą.
Bet konservatų siekis ne 

tiek tas pensijas pakelti, kiek 
politinio kapitalo pasidaryti. 
Jie mano, kad per naujus rin
kimus valdžią paimtų konser- 
vatai. O jei nebūtų skelbiami 
nauji rinkimai, tai gal guber
natorius pakviestų juos suda
ryti valdžią.

.Kas nebus prie valdžios, li
beralai ar kon$ervatai, ekono
minės Kanados padėties nepa
keis. Būtų daug geriau, jeigu 
visos partijos nuoširdžiai im
tų Kanados ekonominius ir

astuonių puslapių. ! augo musų miestai ir kai- i
T v,. v mai, kaip paūgėjo savo kul-1Laikraštis spausdinamas tū?a žm‘on'SsJvisa Lietuva;

^??:a.mL?°p,fr,1U]e’J5aUS!al šiandien žėri elektros švie-1 Gerbiamas “Laisvės
i somis — juk tai irgi nepa-1 Redaktoriau, 
prastas laimėjimas. Toli-!

Į miausiuose respublikos kam- ■ 
redaguo- peliuose šiandien r “~ 

ja redakcinė komisija. Lei- žiūri televiziją, klauso radi- i 
džia Kultūrinių ryšių su už-

iliustruotas, telpa daug ge
rų straipsnių ir žinių; ■ 
spausdina ir poezijos.

“Liaudies Balsą”

Jūsų A. Venclova

Prašau suteikti vietos Jū
sų redaguojamame laikraš- 

žmones; įyje paj§kOs žodžiui, pažan- 
' g i o s spaudos platintojai 

o, elektra, kaip ir mieste, j Margaritai Valilionienei ir
sienio lietuviais komitetas, vis plačiau Įeina į kasdie- > Aleksandrui Valilioniui, gy- 
Laikraštį galima užsisaky- ninį gyvenimą. Tikrai, dau- j venantiems Fort Lauder-to . v | • O<7 V '

ti: Vilnius, Lenino aikštė 15,1 gybė to, kas kadaise buvo 
“Tėvynės Balsas,” Lithua- tik svajonė, šiandien virto 

ar virsta gyvenimo tikrove.
ii 

nia, USSR.

Jonavos azotinių trąšų gamykloje

S J 1 < į
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dale, Fla., kurie jau daug 
metų užprenumeruoja man 
“Laisvę.” Ir šiemet (1966 
m.) jau gavau pirmą “Lais
vės numerį, kuriuo labai ap
sidžiaugiau.

Vincas Mažilis 
Joniškėlis

Laiškas iš Puerto Rico
Vasario 9

Čia daug prabangių vieš
bučių. Čia daugiausia lūš
nelių. Čia turčiai nemoka 
taksų.

Puerto Riką galima pa
vadinti antrąja po New 
Yorko puertorikiečių tėvy
ne.

Labų dienų “Laisvės” šta
bui.

.Inž. Gabrėnas

New Yorkas. — Sulaukęs 
76 metų amžiaus mirė įžy
mus D r. L. Wendar.
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Tai buvo prieš 25 metus
Istorinis LKP suvažiavimas gavo sklypus iš valstybinio 

..... . ... I žemės fondo, sudaryto pa-1941 metu vasario o-aja, . ’ • • - L-naikinus stambiam zeme- Kaune, šventiškai puostuo-1 
se Raudonosios Armijos rū-1 
muose, pradėjo darbą Lie-! 
tuvos Komunistų partijos! 
penktasis suvažiavimas. Į 
ši suvažiavimą Lietuvos ko
munistai pirmą kartą lega
liai susirinko po sunkios 
pogrindinės veiklos dvide
šimtmečio ir ką tik iškovo
tos pergalės — Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje. 
Susirinko apibendrinti ilga
metės kovos rezultatų, ap
tarti ir nužymėti aktualiau
sių socializmo statybos už
daviniu.

Nuo paskutinio, ketvirto
jo LKP suvažiavimo (1924 
m.) buvo praėję daugiau 
kaip šešiolika metų, tame 
tarpe visas fašistinės dik
tatūros laikotarpis, per ku
ri partija, būdama giliame 
pogrindyje, ištve r m i n g a i 
grūmėsi su reakcijos jėgo
mis. vadovavo Lietuvos dar
bo žmonių išsivadavimo ko
vai ir pagaliau atvedė juos 
į pergalę.

Per praėjusį tarybinio gy
venimo pusmetį, Komunistų 
partijai vadovaujant, buvo i 
įvykdyti gilūs socialiniai, i 
ekonominiai bei politiniai;, . ,. , . r , . . ■ bei propagandos veiksmm-ipertvarkymai, lietuvių tau-1 
tos valia nužymėti istori
niuose Liaudies Seimo nuta
rimuose. Tarybų Lietuva, 
tapusi Ivg i a t e i s i u TSRS , 
tautu šeimos nariu, vis i 
tvirčiau žengė socializmo • 
statybos keliu.

Į savo penktąjį suvažiavi- į 
ma Lietuvos Komunistu' 
partija atėjo žymiai išaugu
si. sustiprėjusi, persitvar
kiusi naujais organizaci
niais pagrindais kaip sudė
tinės Visasąjunginės Komu
nistų partijos dalis.

342*d e 1 e g a t a i (277 su 
sprendžiamojo balso teise ir 
65 su patariamojo) atsto
vavo 3.138 partijos nariams 
ir kandidatams, buvusiems 
respublikos partinėje orga
nizacijoje 1941 m. sausio 1 
d. ( 1940 m. birželio mėn. 
LKP eilėse tebuvo apie 1,500 
komunistų).

Su dideliu politiniu paki
limu, kupini revoliucinio en
tuziazmo, suvažiavimo dele
gatai išklausė LKP CK sek-; 
kretoriaus A. Sniečkaus] 
ataskaitinį pranešimą, kurio i 
svarstymas virto aktyvia, i 
dalykiška diskusija, užtru- Į 
kusia keletą dienų.

Suvažiavimas vien ingai 
pritarė LKP CK politinei li
nijai bei priemonėms, ku
rios, partijai vadovaujant, 
buvo įvykdytos visose res
publikos gyvenimo srityse 
po buržuazijos diktatūros 
nuvertimo. Tų priemonių 
dėka per pusmetį buvo su
duotas lemiamas smūgis ka
pitalistiniams elementams 
pramonėje, prekyboje, že
mės ūkyje ir kitose liaudies 
ūkio šakose, kurių tikruoju 
šeimininku tapo darbo žmo
nės.

Rezultatai buvo džiugi
nantys. Antai: nacionaliza
vus stambesnes pramonės 
įmones, jos ne tik veikė vi
su pajėgumu, bet dar spar
čiau buvo plečiamos, re
konstruojamos iš broliškų 
tarybinių respublikų siun
čiamais moderniais įrengi
mais bei mašinomis. Spar
čiai ėmė nykti nedarbas. 
Tūkstančiai darbininkų šei
mų 1941 metus sutiko pa
togiuose butuose, nacionali
zuotuose stambių savininkų 
namuose. Apie 75 tūkstan
čius bežemių ir mažažemių

MONTREAL, CANADA
i Narių stovis ir mokesčiai

Pereitais metais kuopa 
neteko trijų narių, kuriuos 

.mirtis išbraukė iš draugi- 
: jos. Jų vietoj gauti du nau

ji nariai. Džiugino praneši
mas, kad jau nedaug narių 
liko neužsimokėjus i ų 
šiuos metus mokestį.
rotorius kreipiasi i tuos ne-

šaunus metinis balius

Tiek miestuose, tiek 
| ir kaimuose labai padaugė- 
; jo mokyklų, įvairių kultū
ros, švietmio, sveikatos ap
saugos įstaigų.

Socializmo statyba kėlė vis i sižymėjo geriau 
naujus, kur kas didesnius eityje. Buvo 
uždavinius. Sutinkamai 
TSRS 1941 metų liaudies 
ūkio išvystymo planu, Tary
bų Lietuva turėjo paspar
tinti industrializavimo tem
pus, geriau išnaudoti vieti-

ko vasario 
puošnioje

naujoje, 
Klubo

i negu pra- 
nemažai ir 

su jaunimo, tai daugiau paį
vairino pati parengimą, šei
mininkėms ir visiems pa
tarnauto iams prie valgio ir 
gėrimo nemažai teko pa-

vo puiki.
linksminosi ir šoko 
jaunimas, bet ir

respublikos partines'"

vaisinosi.

nm
žmonos nusiskundė.
muzika buvus nei' 

smarki. Linkėtina, kad 
draugiia sumuštų daugiau 

j panašiu banketu.
LLD susirinkimas

Sekančia diena, vasario 
vyko aldiečių metinis su- 
•inkimas, kuri pravedu

kalbėti. Jis kalbėjo apie ka
rą Vietname. Po jo sklan
džios kalbos išsivystė pla
čios diskusijos, kas labai 
paįvairino patį susirinki
mą. Kuo lietuviai galėtų 
prisidėti šiuo klausimu, tai 
remti visas vykstančias an
tikarines demonstracijas ir 
prisidėti su finansine para
ma.. Šiuo laiku kaip tik ve
dama kampanija sukelti fi
nansų pasiuntimui vietna- 

i\<iu . miečiams medikamentų ir 
mokes-, maisto. Kadangi pas mus 

1 veikia moterų taikos komi
tetas. tai jį ir ragino šiame 
klausime pasidarbuoti. Ti
kiu, kad komitetas savo 
ką jau bus pasiuntęs.
Organizacijos neturi progų

Nė vienoje Kanados lie
tuvių kolonijoje nėra taip 
plačiai išsivysčiusios įvai
rios asmeninio pobūdžio 
“pares”, kai]) kad mūsų 
didmiestyje. Jų būna labai 

sutrauki- 
Todėl
gana

U z
Sek-

ne! j su

T.iaudies Balso” vajaus 
raportas

Drg. J. Lesevičius išdavė

I B.” va jų, pažymėdamas, kad 
j finansini a i montrealiečiai

au-

BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Vasario 7 d. Lietuviu sa

lėje įvyko LDS 6 kuopos 
I susirinkimas, kuriame da- 
! dalyvavo 14 narių.
Į

Iš kuopos komiteto rapor- 
i tų sužinojau, kad sausio 
; mėnesio susirinkime atliko 
i LDS Centro valdybos nomi- 
' nacijas. Didžiuma narių no
minavo dabartinę Centro 
valdybą.

Franko. Zaboris yra už- 
i simaldave# pašalpai.

| Savu laiku mūsų kuopa tu
rėjo gabias vajininkes, ku
rios įrašydavo nemažai na
rių. Būtų malonų matyti, 
kad jos ir dabar panaudotų 
savo gabumus tam svar
biam darbui — padirbėtų 
naujų narių įrašymui. Juk 
mes visi turime draugų ir 
pažįstamų, kurie dar nepri
guli prie LDS. O tų anū
kėlių irgi visi turime. Pri- 

I sirpinkime, kad juos dabar 
I galima įrašyti nuo gimimo 
dienos. Apdraudos mokes
tis visai maža, visiems pri
einama. Tik pakalbinkime 
vieną kitą, o pamatysime, 
kokios bus geros pasekmės. 
Mūsų kuopoje yra narių, 
kurie galėtų padidinti savo 
apdraudą, išsiimant naują 
narystės paliudijimą. Ban
dykime visi, kiek galėdami, 
pasidarbuoti per šį vajų 
naujų narių įrašyme. įdė
kime Binghamtono LDS 6- 
ąją kuopą į vajininkų są
rašą.

Onyte Wellus

Žinant, kad šią vasarą; 
Chicago j įvyks LDS Seimas, 
būtų ir svarbu irgražu, kad 
mūsų 6-oji kuopa irgi galė
tų pasigirti savo veikla — 
naujų narių gavimu.

. bet kas liečia naujų skaity- 
I toju gavimą, tai kvota liko 
[neišpildyta ir tokiu būdu, 
,sulyg nuošimčiais, mūsų 
kolonijai teko tik trečioji 
dovana. Pažymėjo, kas šia- 

io 1 me vajuie darbavosi, t. b.: 
slaugiausiai pasidarbavo B.
Kvietinskas ir P. Kisielienė, 
taipgi pasidarbavo ir kiti 
kiti draugai: E. Vilkis. O. 
Strėlienė. J. Čeponis. Ver- 
bvla, Urbanavičius, M. Gu
das ir J. Lesevičius. Nuo-

pių) resursus.
LKP V suvažiavimo nu

tarime 'buvo išdėstyta kon
kreti
organizacijos programa Ta
rybų Lietuvos industrializa
cijai užtikrinti. Daug dė
mesio suvažiavimas skyrė 
tarybinės prekybos, trans
porto darbo pagerinimui, 
žemės ūkio išvystymui, kul-' 
tūros. švietimo įstaigų tink- 
lo plėtimui, darbo žmonių 
sveikatos apsaugai ir ki
tiems klausimams.

Suvažiavimas paragino vi
sus komunistus, komjau- 
nuolius ir nepartinį aktyvą

I stiprinti politinės agitacijos' Pasidarbuota ir paremta
Pirmiausia buvo išklau- 
tas platus ir nuoseklus

L. Kisie- montrealiečiai daugiau pa
išinėtu i “Liaudies Baisa”, 
; nes tokia didelė kolonija, o 
i mažai rašoma. Išreiškė di- 
ideli dėkingumą senam pa
žangaus judėjimo vetera
nui Jonui Čeponiui, kuris 
savo gabia plunksna pradė- 
io ir vėl paįvairinti laikraš
ti. Linkėtina, kad ir toliau 
neduotų plunksnai rūdyti.

Mcntrealo vietiniu žinu- 
'čiu koresp. nusiskundė, kad 
nermažai draugai suteikia

■ žinių am’e ivvkius tarpe lie
tuviu. Kolonija labai didelė 
ir vienam asmeniui neįma
noma anie viską sužinoti.

! Baigus raportus ir bįz- 
niškus reikalus, buvo pa
kviestas Petras Šuplevičius

įčiumi neatsižymejo, bot bu
vo labai turiningas rapor-

gumą. kad ji padėtų darbo! 
! žmonėms “kelti revoliucinį 
i budrumą, negailestingai at- 
' remti klasinio priešo kontr- 
I revoliucinius išpuolius, auk- 
i lėti darbo mases tarybinio 
' patriotizmo, gilios meilės ir i 
; atsidavimo tėvynei dvasia.” I

LKP V suvažiavimo 25- 
osios metinės pažymimos 
tokiu momentu, kai respub
likos partinė organizacija 
ruošiasi savo eiliniam XV virs 
ir TSKP XXIII suvažiavi- $119, 

imams. Pravartu prisimin- jimui 
ti, kaip, išaugo ir sustiprėjo $105, 
Lietuvos Komunistu partija ;thlla’nia’ Past and Present 
per si laikotarpi; XV šuva-1 v 
žiavimą ji pasitinka, ture- l'z $92' V,lnlal. a"ka ?li

fin. sekretoriaus
liaus raportas a;
veiklą (jam negalint susi
rinkime dalyvauti, raportą

nansinio raportu paaiškėjo, 
kad kuopos nariai, įvairiais 
būdais, vra sukėlę nemažai 
pinigų įvairiems tikslams,

I dažnai, į kurias 
ma šimtai žmonių, i ...organizacijoms vra 
sunku surasti laiką ką nors 
surengti. Ir šiame susirin
kime buvo pasiūlyta dar šį 
pavasarį surengti kokį pa
rengimą 
rinkimą, bet klausimas, ar 
valdybai pavyks surasti lai- 

urdžiai padėkojo visiems ką.
.dirbusiems ir tiems, kurie 
parėmė aukomis.

Buvo pageidaujama, kad

Veikiausiai visi mūsų 6- 
osios kuopos nariai gavome 
laišką iš LDS Centro. Ja
me raginama padirbėti ga
vimui naujų narių. Geistina, 
kad mūsų kuopos nariai iki 
busimojo seimo gautumėm 
nors kelis naujus narius.

ir sušaukti susi PHILADELPHIA, PA.

$1.500. “Laisvei” — I 
LLD 50 metų atžymų- • 
per “Laisvo” auka 
išplatinta knygų “Li-

dama savo gretose anie 94 I Apšvietus fondui $22, ang
tūkstančius nariu ir kandi-Diskam darbininku laikras- 
datų. Įeini — $25, Antinaciniam

R. Maliukevičius i komitetui Čikagoje — $10.

Pranešimai - užkvietimai
Drg. P. Kisielienė prane

šė ir užkvietė visus, ypatin- 
kai moteris, dalyvauti ren
giamame Tarptautinės Mo
ters Dienos — Kovo Aštun
tosios paminėjime, kuris 
ruošiamas kovo 12 d. Ukra
iną Kultūros name 6546 St. 
Lawrens St.

Drg. J. Urbonavičius 
pranešė, kad tą pat vaka
rą vyksta tarptautinis ban
ketas sukėlimui francūzų 
darbininkų laikraščiui fi
nansinės paramos. Užkvie
tė ir lietuvius dalyvauti.

Skaitytas laiškas, kurį 
gavo B. Kvietinskas iš 
“'Tėvynės Balso”. Jame dė
koja Bernardui už prisiųs
tas senas, retas knygas ir 
prašo, kad Kanados lietu
viai. turintys senų knygų, 
įvairiu raštų, dokumentų iš 
<vmu laiku, kad pasiųstų į 
Viknjų i Partijos muziejų.

Tuo ir baigėsi šis sklan- 
[ dus, turiningas susirinki-

“Laisvės” vajus pasibai-1 nijos, Morrisville, pastaty- 
gė. Administrac i j o s pa- damas pikietus. Kontraktas 
skelbti rezultatai rodo, kadi su kompanija pasibaigė su 
Connecticut valstijos vaji-j pradžia sausio, 
ninku brooklyniečiai nepra-' —:—
lenkė. Bendras darbas, su- j Pora šimtų Strike for 
sitarimas duoda geras pa-1 Peace moterų iš Philadel- 
sekmes, ir bus jau kelinti ! phijos dalyvavo prieš karą 
metai iš eilės, kad jie laimi i demonstracijoje vasario 10 
pirmą dovaną. Verti pagy-Jd. Washingtone.

or- 
pa- 
ry-

Vilniaus “žinijos” draugijos salėje įvyko vakaras, skirtas pažangios JAV lietuvių 
ganizacijos — Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos—50-osioms metinėms 
minėti. Vakarą organizavo Rašytojų sąjunga kartu su Lietuvos Draugystės ir kultūrinių 
šių su užsienio šalimis draugija.

Apie Amerikos lietuvių darbininkų liteiatūrinės draugijos veiklą vakaro metu kalbėjo 
rašytojai A. Venclova, J. Būtėnas, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktorius K. 
sakas, žurnalistas A. Vaivutskas ir kiti.

Nuotraukoje: vakaro prezidiumas. Kalba rašytojas

Kor-

mas.
Sušlubavo sveikata

Jau kelinta savaitė kai 
sušlubavo sveikata A Lese- 
vičienei. E. ir O. Strėliai 
persirgo, nors ne ilgai, bet 
sunkiai vidurių “Flu” liga. 
Pereitame susirinkime pa
sigedome nuolatinio susi
rinkimų lankytojo Adomo 
Liokaičio, kurio buvo sušlu
bavusi sveikata.
Neteko brolio T. Lietuvoje

Mirė Juozas Ąžuolaitis, 
montrealiečio Kazio Ąžuo
laičio brolis. Gili užuojauta 
Kaziui netekus brolio.

A. Venclova.

ALDLD 50-ųjų metinių jubiliejaus minėjimo vakaras. Nuotraukoje — vakaro dalyviai.

RŪGŠTYS
Visokių yra r ū g š čių, 

angliškai vadinamų “acids”. 
Pienas turi rūgštį, kuri 
žmogui sveika. Panašios 
rūgšties turi obuoliai, span
guolės, arbata ir daugelis 
kitokių uogų ir vaisių bei 
daržovių.

Bet yra rūgščių, kurių ne 
tik į vidurius negalima im
ti, bet ir nuogomis ranko
mis negalima liesti—nude
gintų odą. Yra industrinių 
rūgščių, kurios vartojamos 
popieriaus gaminime, odų 
išdirbime, dažyme ir gami
nime sproginių.

rimo.
Philadelphijos vajininkai 

i laimėjo 9-tą dovaną, žinau 
I draugus-drauges, kurie da-j 
I lyvaudami vajuose daug! 
metų sulaukė, peršokdami į 
70 metų kryželį. Štai Mer
kys, Valantienė, per eilę 

(metų vajuje dalyvauja, bet 
! nuovargiu nenusiskundžia 
Pranaitis pagelbėjo. Ačiū 
jiems. Ačiū tiems, kurie au
kojo sukėlimui biud ž e t o 
“Laisvės” išlaikymui. Kre
ditas priklauso LLD 10-tos 
kuopos veikėjams už gražią 
paramą spaudos palaiky
mui.

1964 metais Philadelphi- 
jo i e nuversta netinkamas 
gyvenimui 351 namas, o 82 
namai išstatvti pardavimui 
su salvga, kad bus pataisy
ti. Majoras Tate sako, kad 
šiais metais išakyta De- 
nartment of Licenses and 
Ci tv Solicitor vvkinti mies
to Tarybos priimta biHu su- 
šiūrėti visus netinkamus 
ir jeigu savininkai netaiso, 
iuos nugriauti. Matysime 
pasekmes.

George S. Taylor, Phila
delphijos technikos darbi
ninkas, nominuotas Socia
list Labor Party kandidatu 
valsti j o s gubernatoriaus 
vietai lapkričio rinkimuose.

•

Gubernator i u s pateikė 
metini biudžetą iš 1,464,- 
000,000 dolerių,—106 mili
jonais daugiau, negu perei
tais metais. Sako, valstijos 
taksai nebus pakelti

Devyni Pennsylvania 
State University studentai 
areštuoti, pa<§eti po užsta
tu. Prisipažino/ var t o j a 
narkotikus, ^ederalės val
džios agentaD"stebėjo uni
versitetą nuo pereitų metų 
vasaros vidurio.

Tymsteriu lokal a s 470 
Bhiladelnhijo j e laikytame 
nusirinkime nutarė su- 
]aikyti išvežimą maišyto ce
mento iš Warner kompa-

Vasario 7 d. mirė Domi
nikas Kucikas, 9 d. mirė 
Joseph Shukis.

Harrisburge Jack B. 
Brown, Bureau of Employ
ment Security direktorius, 
sako, kad praeitais metais 
603,074 gavo darbus valsti
joje. Sako, tai antras aukš
čiausias rekordas.

Pilietis

Bethlehem, Pa.
Mes abudu. A. ir O. Ab- 

ramavičiai, minėdami mūsų 
50-asias vedvbu metines, 
linkime geriausios sveikatos 
visam “Laisvės” kolektyvui, 
skaitytojams ir bendradar
biams. Linkime gyventi lai
mingai, be karo, visų šalių 
žmonių vienybėje.

A. ir O. Abramavičiai

Mirę lietuviai
1965 metų lapkričio 4 d. 

mirė Albertas Mauser. Bu
vo 73 metų amžiaus, pro
gresyvių pažvalgų žmogus.

Mahanoy City mirė Sta
sys Kuržinskas. Bet apie 
jį jau buvo kitų parašyta.

Taipgi čionai mirė ukrai
niečių tautybės žmogus A. 
Petryk, kuris draugavo su 
pažangiečiais lietuviais. Pa
liko liūdinčius žmoną ir du 
sūnus.

Frank Zavis

Minersville, Pa.
Pottsvillės ligoninėje mirė 

Pranas Zavistanavičius, 82 
metų amžiaus, kuris gyveno 
Minersvillėje. Velionis pa
ėjo iš Lietuvos. Dirbo prie 
Rea dingo geležinkelio, o 
1952 metais išėjo į pensiją. 
Palaidotas Mount Peace ka
pinėse. Paliko daug giminių.

New Yorkas. — Sulaukus 
78 metų amžiaus mirė akto
rė ir dainininkė Sophie 
Tucker.
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Cirkas ant ledoR. Mizara

SUKLIUVIMAS

t ’

I

Mirė Lukas, buvęs

iš kur Lietuvoje

5

5Giruliai—vietove netoli Klaipėdos,

Druskininkuose radome di- 
: džiulę mūsų turistų grupę—

$385
40
15
10
10

. . i . . ..  . . ’ i mane kažkas knietė kuoJoje kurioje ilsėjosi mano gl.eičiausiai būti D1.uskinin.

se, kai čia priūžia daug va
sarotojų.

Prisistebėjusi rankai, gy-j

Skelbia afišos: “Cirkas ant ledo! 
šįvakar ledo ritulį žaidžia meškos! 
žvėrių programa pranoksta estradą! 
Susitinka baltosios meškos, kilę iš Aliaskos, 
Ir Sibiro rudosios tėvyninės meškos!
Gražu, kaip, apsiavę pačiūžom, lakstyti jos ima! 
Prijuokina publiką ligi iškritimo!”

Ir publika plaukia metro ir roleibusais,
Užtvenkia gatves “Volgos,” “čaikos,” “Zaporožiečiai, 
Pėsčiųjų srautas su vaikais skuba uždusęs, 
Specialus biuletinis smulkiausiai nušviečia
Dresūros eigą meškų aliaskiečių ir sibiriečių;
Televizijos kameros radijas rodo ir skelbia, 
Kaip meškos supykę viena kitai nugaras skalbia...

kuose.
Antanas Vaivutksas dar 

nebuvo matęs Merkinės, tai 
kai tik pile jos prilėkėme,

Sirgaliai iš publikos šaukia už rudąsias, 
Klykia, kepures mėto vaikai, moterys, vyrai! 
Tas teisėjas fušeris dengia baltąsias!
Dangtojoj tribūnoj kažkas kaimynui įspyrė, 
Storulė viena dėl baudos iš pykčio veik mirė...
Sakytum, įsiliepsnojo šaltasis karas-------
Bet... galop dresiruojotui plojo žiūrovų marios...

(į t
J. Subata

prie Baltijos jūros. Vasarą čia suvažiuoja tūkstančiai 
iš visos Lietuvos praleisti saulėtų atostogų dieną.

—visur tuščia. Mat, vasa
ra, tai dauguma išvyko į 
laukus dirbti. Tik vėliau su
tikome LKP Varėnos rajo
no pirmąjį sekretorių Ba
ravyką, bet ilgiau pasikal
bėti su juo nebuvo laiko.

Geografiškai Varėnos ra
jonas didelis, bet nemaža jo

(Iš keliones įspūdžių)
Liepos 22 d. rytą mudu 

su Ieva ir žurnalistas A. 
Vaivutskas pasileidome link 
Dzūkijos. Maršrutą sudarė
me tokį: Varėna, Druski
ninkai, Merkinė, Ryliškiai, 
Alytus ir Raitininkai (Aly
taus rajone), kur sekmadie-1. 
nį bus iškilmingai atideng- j žemės — smiltynai ir šiuo 
tas akmuo atminčiai tų, ku- metu dideli plotai į pietus 
rie žuvo kovoje su fašisti- paskirti miškams želdinti, 
niu okupantu Il-ojo pasauli- i Baravykų, uogų čia visuo- 

~~ - 1 r\ 4- nrAi ii n Ir n n 1 • ficrii

Brockton, Mass.
Vasario 2 d. Lietuvių Pi

liečių klubo svetainėje, Šv. 
Roko pašalpinė draugija tu
rėjo susirinkimą.

Buvo valdybos raportas iš 
Massachusetts valstijos ap
draudos skyriaus. Pasiro
dė, kad draugystė finansi
niai gerai stovi. Sakė, kad 
pagal konstituciją sergan
tiems nariams gali pašalpą 
pakelti iki $10 per savaitę. 
Pirmiau buvo mokama po 
$7, ir aprubežiavimas iki 
$12. Susirinkime buvo nu
balsuota, kad nuo vasario 2 
dienos sergantiems būtų 
mokama po $10 per savai
tę 50 savaičių. Taigi ir tie, 
kurių jau išsibaigė pašalpa, 
tai dar gaus po $10 per 20 
savaičių.

Dabar draugija turi 196 
narius. Pereitais metais mi
rė 8. Priima naujus na- 

( rius iki 45 metų amžiaus. 
Kurie yra tarnavę JAV ar
mijoje, tai jiems įstojimas 
dykai. <

jai,” ar “mūsų respublikai.” 
Aiškinausi, atsiprašinė- 
jau, sakiau, kad prieš ju
biliejines šventes bijojau 
kam nors skaudančią ranką 
parodyti, kad nepaguldytų 
manęs ligoninėn; būčiau ne
matęs to, ko atvykau pama
tyti.

Ir iš tikrųjų, ką kitą, ga
lėjau daryti? Vis galvojau, 
kad kaip nors niekam neži
nant, tykiai viskas praeis. 
Jeigu jau eiti pas gydyto
jus, tai nueisiu, bet vėliau 
ir be triukšmo.

Teisėtai mane išbarusi, 
gydytoja sakė: turite gulti 
Druskininkų ligoninėje. Bet 
aš ir vėl labai prašiau, kad 
neguldytų. Taip norėjosi 
Druskininkuose pasidairyti, 
pasivaikščioti. Pagaliau ji 
sutiko ligoninėn neguldyti, 
bet iš Druskininkų neišleis 
tol, kol viskas bus okei.

D-rė Vytėnienė mane gy
dė labai rūpestingai per be
veik tris dienas. Ir įdomu 
tai, kad pagrindinius vais
tus naudojo tokius pat, ko
kius prieš dvejus metus 
naudojo mano gyd y t o j a s 
Niujorke, kai buvau sunkiai 
susirgęs ta pačia liga.

rosi, ir tuojau sėdo prie te
lefono. Kaip beregint, at
skuba mergaitė, apžiūri, 
tuomet grįžta atgal ir taip 
pat skubiai atsiranda gydy
toja ir tu r būt medicinos se
selė—nesuspėjau nei jų pa
vardžių, nei profesijų suži
noti. Duoda man injekcijų, 
duoda kažkokią piliulę nu
ryti, ranką apvynioja ir iš
vyksta. Viskas taip netikė
tai greitai ,taip gerai. Ry
toj ankstokai aš turiu vyk
ti į Dainavos sanatoriją. 
Ten, beje, man nuo 1959 me
tų tebėra pažįstamos: vy
riausia gydytoja E. Kriau
čiūnaitė ir d-rė Balčaitytė.

met esti užtenkamai; dzū
kai nemažai pinigo iš jų pa
sidaro.

Čia gyvena mano brolis 
Juozas su žmona, sūnumi, 
dukra, žentu ir anūkėle. Jis 
—buhalteris, jo žmona, ro- 
_ ligoninėje dirba, žen
tas — statybininkas. Gyve- 

! na jie viename naujų mo-

nio karo metu, — žuvusių 
partizanų atminčiai.

Sustojome Pirčiupyje. Nu
lenkėme galvas Pirčupio mo
tinai. Ten pat muziejus, ku
riame parodomos fašistų 
sudegintų žmonių — f 
senų ir vaikų—fotonuotrau-! 
kos ir kitokie palikimai. Ne- .■ 
galėjau visus eksponatus pa- | dernJišku apartmentų. 
matyti — per daug baisu,1 v 
per daug rūstu, per daug 
buvo liūdna...

Čia pat stovėjo atvy
kęs autobusas iš kažkur, 
rodos, iš Žemaitijos, su 
mokyklinio amžiaus turis
tais. Svarbu, labai svar
bu, kad juo daugiau, ypa
tingai jaunų žmonių pama
tytų šį muziejų, taip pat 
Pirčupio motiną, ir patį kai
mą, naujai atstatytą.

Pasiekę Varėną Lają, su-

‘štai jie man skundžiasi:
—Per ankšta!..
Kai jie čia įsikraustė, te

buvo tik keturi. Sigutei iš
ėjus už vyro, jau buvo pen
ki, o neužilgo po to—ir anū
kėlė, taigi jau ir šeši.

Štai, kaip Lietuvoje iškyla 
butų problemos! Ir jų bus, 
nes, atsiminkime, vis dau
giau kolūkiečių vaikų at
vyksta į miestus dirbti, ir 
tuokiasi, šeimos didėja.

Pasikalbėję, skyrėmės, nes

pusbrolis Bernardas Mizara. 
Kitas tame pačiame kam
baryje buvo iš Perlojos ži
laplaukis senis.

B. Mizara gyvena Mar- paprašėme šoferio užsukti, 
cinkonyse pas duki’ą. Čia Pasidairę, nuvažiavome pa- 
atvyko gydytis, nes jaučia lei Nemuną, ten, kur sker- 
turįs džiovą. Biskelį apsi- suoja naujas tiltas.
gydęs, vyksta atgal į Mar-• • Perėję tiltą,'grįžome at- 
cinkonis. | gal ir sustojome ties pui-

Kai aš kadaise išvykau iš'kiu vkaJzdu\T čia’ vaLMer; 
Lietuvos, Bernardas buvo1 k-vs Į Nemuną cm pat 
gal septynerių metų ar kiek “,zla daugiaamz.s Mer- 
daugiau berniukas Užau- . klnes P>>>akalniS čia pat jo 
gęs stojo j kovą už darbo 
žmonių reikalus. ILojo pa
saulinio karo metu, kiek ga
lėjo, padėjo Dzūkijos par
tizanams — H. Zimanas jį 
gerai atsimena, pažįsta. 
Buvo Merkinės valsčiaus 
viršaitis, kovojo su bandi
tais Merkinės apylinkėje, 
paskui Marcinkonyse. Ban
ditai užmušė jo vienintelį 
sūnų. Trys dukros dabar 
gyvena (viena, Albina, mo
kytoja) Lentvaryje, o vie
na ištekėjusi kažkur Žemai
tijoje. Palinkėję Bernar
dui geriausios sveikatos, vy
kome į Varėną Il-ąją.

Kai kurie mane neretai 
klausia: kas gi toji Varėna 
II-oji?

Kadaise, dar prieš I-ąjį 
pasaulinį karą, Varėna Loji 
buvo nemažas miestelis, o 
toliau, už penkių viorstų į 
pietus, buvo geležinkelio 
stotis. Nedaug čia, buvo gy
venamųjų namų. Po karo, 
kai lenkiškieji ponai, vado
vaujami Želigovskio, užgro
bė Vilnių, jie pasigrobė iri

tina Stangės upelis, raus- i 
damas Merkinės gynėją nuo ! 
kryžiuočių.

A. Vaivutskas ima foto
aparatą ir bando užfiksuo
ti puikų vaizdą.

Staiga nuo vakarų pusės 
ateina milįcijantas ir klau-! 
šia:

—Ką jūs čia traukiate?
—Šį gražų vaizdą,—atsa

ko Antanas, rodydamas į 
piliakalnį.

—Ne tiltą?
—Jokiu būdu ne.
—Kas jums leido tai da

ryti? Ar nežinote, kad pas 
mus tiltų foton u o t r a u k ų 
niekas nedaro?

Maniau, kad bus bloga. 
Ūmiau prašyti milicijantą, 
kad nekliudytų, nes tikrai 
mačiau, kad Vaivutskas 
traukė piliakalnį, o ne tiltą.

Atsiskyrėme su Merkinės 
sūnumi, griežtai saugojan
čiu tai, kas jam pavesta, ir 
lėkėme link Druskininkų.

Pagal visokius “protoko
lus,” mums iš tikrųjų rei- 

visą tarp Vilniaus ir Var- ■ kėjo užeiti į Merkinės Apy- 
šuvos geležinkelį. Taigi ir' linkės tarybos raštinę, bet, 
Varėnos stotis jiems teko.! matydami, kad laikas vėlus 
Kai Vilnius ir Vilnija buvo!—pažadėjome kitą dieną čia 
sugrąžinti Lietuvai, ši vieta j atvykti ir išsiaiškinti.
buvo pavadinta Varėna II-1 
3ja.

Kadangi ji prie geležinke- ji čia buvo apsistojusi “Tu
risto” viešbutyje, kaip ir

Ankstyvą rytą mes jau 
buvome Dainavos sanatori
joje. Ir ką sutinkame? Kau- 

, niškius dailininką A. Žmui
dzinavičių, rašytoją K. Vai- 
rą-Račkauską ir rašytoją J. 
Paukštelį iš Kėdainių. Jie 
čia atvyko kelių dienų po
ilsiui. Labai norėjau pasi
šnekėti ypatingai su rašyto
ju Paukšteliu, deja, reikė
jo skubėti pas gydytoją.

Atrišusi mano ranką, gy
dytoj a Kriaučiūnaitė lyg 
nusigando ar ką ir, gerai 
pasižiūrėjusi, tarė:

—Aš nieko negaliu pada
ryti; atrodo, per daug toli 
bus nueita. Palaukite, pa
šauksiu specialistę; tegu ji 
taria žodi.

Mačiau ir jaučiau, kad da
lykai blogesni, negu aš ti- 

I kėjausi.
Netrukus atvyksta pus

amžė, malonaus veido mote
riškė, ir Kriaučiūnaitė ma
ne pažindina:

—Čia yra gydytoja Vytė- matytumėte, kaip Tarybų 
nienė, odos ligų specialistė.; Lietuvos gydytojai rūpes- 
Ji jus gydys. I tmgai gydo> lr> zinoma> ne‘

mokamai.
D-re A. Vytėnienė gyve

na Vilniuje, bet, kaip speci-1 Išvykstant, d-rė Vytėnie- 
alistė, vasaros metu kurį Pe aprūpino mane vaistais, 

j laiką padirba Druskininkuo- įsakydama, kaip juos nau-

dytoja suriko:
—Nusivilkite marškinius!
Apžiūrėjusi visą ranką ir 

! krūtinę, ji jau garsiau:
—Tai ką jūs padarėte?.. 

Galite ranką prarasti. Va, 
ženklai tai aiškiai rodo ir 
čia, ir ten. Kodėl laukėte?..

Jaučiausi kaip didelis nu
sikaltėlis, o gydytoja Vytė- 
nienė vis savo:

—Kodėl nesigydėte Vil
niuje? Ką jūs galvojate! 
Ar mums būtų garbė, jei čia 
prarastumėte ranką, o gal 
ir patį save?..

Žodį “mums,” d-rė Vytė- 
nienė kažkaip pabrėžė, it 
sakydama: “mūsų prof esi-

ROCHESTER. N. Y
z

lio, tai, žinoma, sparčiai au
ga. Čia Varėnos Vykdomo- mes. Kai grįžome iš resto- 

’ jo komiteto rūmai, čia dide-1 rano, gulti buvo dar anks- 
lė krautuvė, puikus naujas į toka, bet aš: 
restoranas, iškilo namaža;
naujutėlių gyvenamųjų na-‘
irių — apartmen t i n i ų. Ir , 
miestelis vis auga, plečiasi.

" Sustojome ties Vykdomuo
ju 'komitetu, įėjome į rūmus

—levuk, pašauk greitąją 
pagalbą — su mano ranka 
tikrai bloga.

—Ar jau?
—Taip, “jau.”
Ji buvo mačiusi, kas da-

dienas, grįžome į Vilnių, ir 
man gaila buvo Ievos ir 
Vaivutsko: mano rankos li
ga ir jiems pakenkė: nega
lėjo pamatyti viso to, ką bu
vome pasibriežę.

Čia pat susipažinau su V. 
Miklaševičium, įžymiu “Tie
sos” korespondentu, atvy
kusiu iš Alytaus kelioms 
dienoms į Druskininkus po
ilsiui.
Skaitytoją atsiprašau, kad 

per daug parašiau apie sa- 
I vo ligą. Padariau tam, kad 

ji — i 1 * n’i f

doti. Buvo ji atvykusi į 
Vilnių patikrinti, kaip vis
kas su manim einasi.

Druskininkų grei tosios 
pagalbos darbuotojų, d-rėš 
E. Kriaučiūnaitės ir ypatin
gai gydytojos specialistės 
A .Vytėnienės paslaugų nie
kad nepamiršiu!

Baigiantis viešnagei, Ieva 
taip pat buvo susirgusi Vil
niuje: per didelis nuovargis, 
o gal ir peršalimas. Iš Vil
niaus Respublikinės ligoni
nės atvyko greitoji pagalba, 
apžiūrėjo. Tuoj pribuvo gy
dytoja A. Pakomovaite, dai
li, jauna moteris. D-rė ne
paleido Ievos, kol pilnai iš- 
gydė.

Vis tai nuopelnas visai 
Lietuvos medicininei siste
mai!

Mirė P. čereška
Petras Čereška mirė sau

sio 24 d. Paliko liūdinčią 
žmoną Elsę, dukrą, žentą 
ir du anūkus.

Velionis paėjo iš Kupiš- 
k i o rajono, Kreveniškių 
kaimo. Į šią šalį atvažiavo 
1924 metais, vedė Elsę 1926 
m., išaugino ir išmokslino 
dukrą; ji dabar su savo šei
ma gyvena Baltimorėje.

Petras buvo laisvų pažiū
rų, reme pažangiųjų judėji
mą, priKiause prie Gedimi
no u-jos, riliecių ir Vyrų 
Klubų, LDS 11 kuopos. Dar
bavosi pagal savo išgalę, 
lankėsi į parengimus, buvo 
ilgametis “Laisvės” skaity
tojas.

Pašarvotas buvo pas gra- 
bor i ų G. Savage, 1080 
North St. Jo karstą puošė 
daug gėlių. Į šermeninę 
žmonės skaitlingai lankėsi, 
taip pat ir į kapines paly
dėjo. Paladidotas laisvai 
River Side kapinėse.

Ilsėkis, brangus drauge, 
amžinai! Draugei Čereškie- 
nei, jų dukrai ir šeimai 
reiškiu užuojautą.

Nuo kapinių palydovai 
buvo užkviesti į Gedimino 
salę ir pavaišanti. Drg. Če- 
reškienė perdavė nuo Petro 
$5 “Laisvei”, tai jo pasku
tinė auka.

Mirę lietuviai
Sausio mėnesį mirė seka

mi lietuviai: Petras Bugai- 
liškis (jis ilgai sirgo, gyve
no senelių namuose), Se
maška, S. Zdanevičienė. 
Visi 3 buvo Gedimino D-jos 
nariui 
“Vilnios skaitytojas. Nesu
žinojau, 
jie buvo kilę.

L. Bekešienė

... a......................................... .
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NUOŠIRDI PADĖKA
Širdingai dėkojame vi

siems draugams ir drau
gėms už suteiktą pagalbą 
laiku mano mylimo vy:ro 
šergme n ų ir laidotuvių. 
Ačiū už gėlėmis ar kaip ki
taip reikštą užuojautą.

Dėkui graboriui Savage 
už malonų patarnavimą. 
Dėkojame visiems už jūsų 
užuojautą, kuri mums su
teikė daug raminimo.

Elsie, žmona, 
duktė ir žentas

Colemanai

Girdėjau, kad dar yra ir 
tarp lietuvių, sula u k u s i ų 
65 m. amž., kurie neišpil
dė Medicare apdraudos kor
tų. Yra sergančių ligoninė
se ir Nursing Home. Jie 
gal ir nežino apie tą senat
vės apdraudą. Jų giminės 
arba artimi turėtų pasirū
pinti. Kurie iki kovo 31 die
nos neišpildys Medicare 
kortų, tai paskui turės per 
dvejus metus laukti.

Boston. Mass.
Massachusetts lie t u v i a i 

per metinį LLD 7-os ir LDS 
1-os apskričių suvažiavimą 
praeitą rudenį kalbėjo apie 
pasiun t i m ą “Encyclopedia 
Britanica” Tarybų Lietu
von. Tam darbui išrinktas 
komitetas iš trijų asmenų— 
A.- Kandraška,- R. Niaura ir 
E. Repšienė — ėmėsi dar
bo.. Rezultatas: dvi enciklo
pedijos nupirktos, randasi 
kelyje į Vilnių.

Nors jau du setai knygų 
anglų kalba su visokiausio
mis informacijomis siunčia
mos, bet, matyt, pas mus 
dar yra gerų žmonių, norin
čių kuo nors pagelbėti T. 
Lietuvos moksleiviams bei 
kitiems mokslo žmonėms. 
Taigi darbas neužbaigtas; 
norintieji dar gali tam tiks
lui aukoti.

Iki šiol aukojusieji: 
Marytė Kvetkienė
Maple parko bendrovė 
LLD2-a kuopa.........
A. ir M. Kazlauskai 
S. ir J. Rainardai ... 
J. Žukauskienė.......
W. ir A. Račkauskai
V. Žilaitis ................
S. ir A. Janus .........
J. ir Y. Niaurai.......
K. Kazlauskienė.......
A. ir K. Barniai ...... 
M. Uždavinis.............
LLD 9-a kuopa.........
J. ir A. Angliai.......
E. Mulokaitė ...........
A. Kandraška...........
E. Repšienė............. ...
S. Šukienė .................
A. Žinskienė...............
B. čiulada..................
W. J. Jonaitis .........
A. Dambrauskas .......
E. Žilinskienė .............
J. ir M. Stoniai...........
K. ir P. Kaliošai.........
E. Belekevičienė .......
J. Valunčiauskas .......
J. ir U. Daugirdai ... 
J. Gicienė ...................
LDS 110-a kuopa ....

A. Kandraška

Su sausio 23 diena pas 
mus prasidėjo tikra žiema, 
daug prisnigo. Sniegas ir 
šalčiai pakenkė lietuvių su
sirinkimams.

George Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Sunkiai susirgo Sidabrie

nė, gyvenanti 204 Morris 
St. Linkiu greitai pasveik
ti.

H. Tureikienė ir ŽalneraL 
tis vis dar yra ligoninėje.

Pasakos apie varną
Varna gudrus paukštis ir 

ilgai gyvena. Bet pas žmo
nes yra net posakis: “Žiopla, 
kaip varna”. Suprantama, 
jis neatitinka teisybei. Var
nos net pažįsta žmones. Bu
vo atsitikimų, kad kada 
ūkininko trobų apylinkėje 
pasimaišė svetimų žmonių, 
tai varnos sukėlė tokį “kon
certą”, kad namų savinin
kai laiku pribuvo ir išgelbė-' 
jo namus nuo apvogimo.

Viena pasaka yra: Varna 
rado didelį indą su siauru 
kaklu, kurio pusė pri
pilta vandens. Varna norė-

10 jo gerti, bet negalėjo van
dens pasiekti. Sakoma, ji 
tada metė į indą akmenė
lius, kol vanduo pakilo ir ji 
atsigėrė.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10!
10
10

APIE MėNULJ
Maskva. —Gauti paveiks

lai nuo Mėnulio per TSRS 
erdvių laivą “Luna-9” rodo, 

I kad Mėnulis nėra Žemės 
'atskala. Jo paviršius kietas 
ir rodo, kad yra iš skirtin

oj gos medžiagos, negu Žemė, 
g! Išeina, kad Žemė Mėnulį 
5 j pritraukė prie savo kelio- 
5 i nės, kada jis atskilo nuo ko- 
r Į kios kitos planetos.

Washingtonas. — JAV 
valdininkai sako, kad po 
įvykusios Havajų saloje 
konferencijos daugiau bus 
puolama Šiaurės Vietnamas 
ir Pietų Vietnamo liaudie- 
čiai.
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LMS VEIKLA
Jonas Mackonis—libretistas

Atlantic City, N. J.
Dar apie Povilą Navalinską

Sulaukęs 70 metų am- 
■ žiaus sausio 22 d. mirė Po- 
i vilas Navalinskas. Palaido- 
! tas sausio 25 d. Sun Set Me- 
. įnoriai Park kapinėse. Pa- 
' šarvotas buvo laidotuvių 
; direktoriaus Mannad šer- 
; meninėje, 6925 Frankford 
Ave, Philadelphijoje.

Liūdinčius paliko žmoną 
Benediktą, dukrą Anelę, 
žentą Halford ir du anūkus 

I —Wayne ir Vandą. Wayne 
: eina militarinę tarnybą, ne- 
! galėjo laidotuvėse dalyvau- 
! t. Lietuvoje liko du broliai, 
I sesuo ir daugiau giminių, 
šioje šalyje brolis Antanas 
ir kitų giminių. Brolis An
tanas gyvena Binghamton, 
N. Y., O sesers SŪnUS John-

PHILADELPHIA, PA. PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

’ Pereitą vasarą, Dainų šventės metu, mes, meninin
kai, turėjome progą susitikti įžymius Lietuvos meninin
kus: dirigentus, kompozitorius, muzikus, poetus, rašyto

jus ir artistus. Vieną dieną kompozitorius Vytautas 
Klova, su kuriuo aš jau turėjau pažintį nuo 1959 m., pri
stato man vieną bičiulį, sakydamas — štai mano ge
riausias “darbo botagas”, libretistas Jonas Mackonis.

Naujasis pažįstamas tuoj prakalbėjo angliškai. Kaip 
jam smagu, kad dabar turės su kuo praktikuoti anglų 

įkalbą, nes tik pereitais metais studijavęs akivaizdiniu 
būdu anglų kalbą jr labai norįs daugiau prasilavinti. 
Pasirodė, kad gerai Jonas Mackonis progresavo, nes jau 
buvo susipažinęs su eile anglų literatūrinių kūrinių, ir 
net ir padainavo jis liaudies dainelę “Clementine” ir ke
lias kitas. Toliau jis deklamuoja ir eiles iš Shakespiero.

Tai gabus, uolus žmogus, turįs puikią atmintį, kaip 
mes sakome. “Photographic mind”. Primena jis man mū
sų mylimą velionį Dr Joną Kaškaitį. Jis taip pat turi 
entuziastišką ir tiriantį charakterį. Jonas Mackonis, ži
nau, parašė libretą Klovos pirmai istorinei operai “Pilė
nai” ir Dvariono operai “Dalia”. Tikiu, kad jis yra ir 
daugiau atsižymėjęs šioje literatūros formoje, bet netu
riu daugiau davinių.

Tuojau Vytautas Klova užsiprašė mane ir d. Eleną 
Brazauskienę į savo namus pavaišinti ir ilgiau pasikal-i aa- skaitė Laisvę 
bėti apie muziką ir bendrai apie meną. Sykiu su J. Mac- (J08, ėjimo pradžios, 
koniu sėdom į taksį ir už dešimt minučių jau iš miesto, 
lipam į kalną, ir jau prie Klovos namų. Šeimininkai už- 
kviečia į studiją ant antro aukšto. Puikus “grand piano” 
užima arti pusę kambario, bet yra vietos ir deskai, kė- 
dėms ir sofai. 0 ant staliukų ir ant sienos įvairios medi
nės statulėlės, vaizduojančios šventuosius. Tai jo globoj 
rinkti meniški, seni, išdrožti dirbiniai. Tikrai įdomūs, nes 
šventųjų išvaizda ne pagal Romos katalikų figūras, bet 
tikrai lietuviška: ir veidai, ir rūbai. Toliau, plačios stik
linės durys atsidaro į balkoną, nuo kurio galima per me
džių viršūnes matyt Vilniaus miesto panoramą.

Užklausiau Vytauto, ką jis dabar kuria. Jis atsakė 
—va, kaltininkas, Jonas. Jis parašė libretą kitai operai ir 
mudu jau pusė metų kuriava naują operą. Opera užsiva- 
dins “Žalgiris” ir, žinoma, vaizduos tuos laikus, kai Teu
tonai bandė įsiveržti į Lietuvos žemę, kai ant Žalgirio 
lygumos jie buvo sumušti, sustabdyti.

Mes pageidavom, kad mums kiek nors pademonst
ruotų iš šio kūrinio. Jonas kelias scenas padeklamavo. 
Nors jis rankoj laiko rašytą libretą, matoma, jis beveik 
viską iš atminties kalba.

Tuo metu pribūna Algis Lopą, mūsų dainininkų 
grupei paskirtas akompanistas. Jis prie piano laisvai iš
skaito kompozitoriauš’rdnkraštį ir pademonstruoja ope- 

*ros muzikos. Vietose švelni, vaizduojanti kaimiečių ra
mų gyvenimą, meilės momentus; o toliau kerštingos in
trigos, ir triukšminga kova. Man ir Elenai tas popietis 
buvo tikrai reikšmingas, nes mums teko proga išgirsti 

7 kuriamą operą—dar pirm operos debiuto.
f Paskiausiame laiške (sausio 16) Jonas Mackonis

• man rašo toliau apie sėkmę jųjų darbų—“Štai, ‘Žalgiris’ 
užbaigtas. Parašytas ne tik klaviras, bet ir orkestro par
titūra. Netrukus solistai pradės ruošti partijas operos

* perklausai, o pati opera numatyta pastatyti lapkričio 
n mėnesį,—žinoma, jei nebus

kliūčių. Mes jaučiame, kad 
ji praskambės kaip “Pilę 
galite šią žinią paskelti savo 
rūpi lietuviškoji kultu ? ir menas, ką dar tebejaudina 
muzika ir melodijos iš gimtojo krašto, iš tėvų žemės”.

Malonu su Jonu susirašinėti, nes jo laiškai gražiai 
nuskamba jo poetiškumu, ir dar puikiau, jis greit atsa
ko į klausimus, bile kokią temą tu jam pateiksi. Prašiau 
Joną man surasti istorinių priedų kelioms dainoms, ku
rias numatau pavartoti Tarptautiniame koncerte šį pa
vasarį, didžiulėje New Yorko Town Hall. Numatoma 
dainuoti naujas šiuolaikines (contemporary) lietuviškas 
dainas ir, žinoma, yra reikalas pasakyti publikai keletą 
šiltų įžanginių žodžių.

Jonas Mackonis šiaip man patarė —“Pavyzdžiui, 
w prieš dainuosiant Konrado Kavecko dainą “Vilniuj žydi 

liepos”, reikėtų pažymėti, kad ši daina skirta Lietuvos 
sostinei Vilniui, kad šis nuostabiai gražus miestas yra 
lietuvių tautiniais Atėnais, kad jo gotiškoje, boroko ir 
ir klasikinėje architektūroje lyg veidrody atsispindi visų 
istorijos amžių istorija, kad lietuviai nepaprastai myli 
šį miestą ir skiria jam nemažai dainų ir kitų meno kūri
nių. Prieš Balio Dvariono dainą “Ant Nemuno kranto” 

/'galima pakalbėti apie nuostabų Lietuvos gamtos grožį, 
apie lietuvių liaudies dainose apdainuotą visų upių tėvą 
Nemuną. Nežinau, kokią jūs pasirinkote liaudies dainą. 
“Smarkių” lietuviškų dainų yra nedaug. Joms daugiau 
charakteringas lyrizmas. Man atrodo, kad neblogai pra
skambėtų ir toji dzūkiška daina, kurią jums diriguojant 
čia Vilniuje dainavo tūkstantinis choras. Prieš tai gali
ma pabrėžti, kad lietuvių tauta—dainininkų tauta, kad

> mūsų liaudis yra sukūrusi be galo daug dainų, kurios pa
sižymi savo nuoširdumu, paprastumu ir melodingumu.

* kad mūsų dainos yra neišsenkamas įkvėpimo šaltinis ir 
^lietuvių kompozitoriams profesionalams”.

Toliau Jonas, Mackonis rašo keletą žodžių apie save— 
“Darbo turiu begales, šalia pedagoginių užsiėmimų Dai- 

) 1 ė s Institute, rašau disertaciją apie Lietuvos mu
zikinių teatrų dekoracijas, pradedant nuo 16 amžiaus, 
baigiant dabartiniu. Būčiau dėkingas, jei jus už mano 
konsultacijas atsilygintumėt tuo pačiu ir suteiktumėt 
bent trumpą informaciją, kokie dailininkai ar bent mė
gėjai (amateurs) padeda paruošti dekoracijas pažangie-

Povilas kilęs iš Pasvalio 
apylinkės. Buvo pažangus 

; žmogus, kaip yra ir jo žmo- 
’ nuo 
rėmė 
dar- 
pri- 

kuo-

kokių nors i 
era pavyko neblogai, kad 
o gal dar geriau. Taigi, 
bičiuliams ir visiems, kam

ROOFERS
Experienced on Slag and Asphalt.

Also Shingles and Siding. 
Some knowledge of metal work.

Driver’s license preferred.
Apply:

5432 No. 5th St.
(14-20)

AUTO BODY & FENDER, com
bination. Must be capable of pro
ducing quality work, 
own

Must 
tools. Excellent hourly 

DELTA AUTO CO.
HO. 8-9191,

have 
rate.

(14-17)

AUTO Parts Counter Man. Per
petual inventory control card system. 
Steady work, good salary with fu
ture. For immediate interview call 
Mr. Berry. CE. 6-2882 or write 
Eastern Thomas Wheel Rim Brake 
Drum Dists., 909 N. 26th St., Phila., 
Pa. ____

PRANEŠIMAI

Help Wanted—Female
KEYPUNCH OPERATORS 

Exp., near King Manor Station, Red 
Arrow Line. 2nd shift. Call 265-3820.

E. D. P. CORP. OF PA. 
181 Boro Lino Rd. 

Bridgeport, Pa.
(13-15)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced to work on gowns. All 
Union benefits. With good working 
conditions. Apply PAREE FROCKS, 

Broadway & Jefferson St. 
Camden, N. J.

(13-16)

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)

MAINTENANCE MECHANIC.
Industrial laundry in W. Phila. 

requires mechanic with stationary 

engineer's license.
Mr. Burks. — BA 5-5600 

(12-15)

HAIRDRESSER

years all around experienced.
Steady week-ends.

Call DE. 2-7220

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

MA. 7-3400. (13-15)

ELETRICIAN
Old Work Electrician 

Steady work in Suburbs.
TU. 4-5847

MEAT CUTTER

(12-15)

WOMAN

BOOKKEEPER-TYPIST

(13-16)

■ r__ T7pradžios, 
! aukomis “L.” ir kitus 
! bininkiškus reikalus,
klausė prie LLD 133 
pos, Camden, N. J.

Povilas buvo laisvas, 
laisvai buvo ir laidojamas. 

! Tik nežinia iš kur ten atsi- 
r a d o “pričeris”, sakoma, 

> kad žentas jį pasikvietė, 
i Paskuti n ę atsisveikinimo 
kalba pasakė A. J. Pranai
tis. Karsto nešėjai buvo iš

• LLD 10 kuopos. Lai amži- 
' nai ramiai ilsisi Povilas, o 
! jo žmon a i reiškiu gilią
■ užuojautą.

Povilo Draugas

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus atsilankyti j mū

sų rengiamus pietus, Lietuvių sa
lėje, 29 Endicott Si., sekmadienį, 
vasario 20 d., 1 vai. — LSD Moterų 
Komisija.

To assist convalescent 
48 yrs. old.

Bed and Board, small 
Call anytime.

SH. 7-2614

Woman

salary

(13-14)

tai

ROCHESTER, N. Y.

Vasario 27 d. Gedimino Draugystė 
rengia pietus su specialiai skaniais 
valgiais ir kugeliu. Pradžia 1:30 
p. m. Vieta 575 Joseph Ave. Visi 
lietuviai nuoširdžiai prašomi pribūti 
ir paremti šią draugystę. Jai pa
rama reikalinga, kad galėtų dar 
ilgai gyvuoti. Nevalgykite pietų na
mie. Mes jūs lauksime.

Rengėjai (1,3-14)

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)

WOMAN
Elderly, to be companion to same.
Room, board and meals included.

New Haven, Conn
Evai Rudman padarė ope

raciją ant akies. Operacija 
pavyko. Dabar ligonė jau 
yra namie, 106 Mechanic

PAIEŠKOJIMAI
Prašau paskelbti paieškojimą ma

no dar gyvų giminių, esančių Ame
rikoje: 1) Sesuo Emilija Stankus- 
Wilmen, 10532 S. Kedzie Ave., Chi
cago, Ill. 2) Charlotte Stankus 
Willius, 42 Beochnmont St., Worces
ter, Mass. 3) Janus Stankus, c/o 
Mrs. Charlotte Slankus, 42 Beech
mont St., Worcester, Mass. Pagal 
šiuos ankstyvesnius adresus man 
neatsako, nes matomai jie nebegy
vena ten. M. Klenauskas (Juozo), 
Aukštaičių g. 7, Palanga, Lithuania, 
USSR.

Please call 
between 8-10 AM. 4-6 PM.

GR. 2-8605
(14-15)

HOUSEKEEPER

Own car, 5 days week, 8 AM—4 PM. 
Small family. Clean, iron, cook, baby 
sitting on some occasions. Sat. & 
Sun. off. Salary open. Presently live 
out. LA. 5-8598. Near Bryn Mawr.

(14-15)

With knowledge of payroll 
and tax forms.

1 girl office.
West Phila. vicinity.

Call between 8 & 6 
TR. 7-4302.

N. E. Expd. all round man. 
Excel, salary.

DAVE'S 2429 Welsh Rd.
OR. 6-0505 after 7 PM.

Call HO. 4-4628
(14-15)

SHEETROCKERS

(13-15)

COCTAIL WAITRESS
Over 21

Attractive. Experienced.
Call WA. 2-8543

TYPIST

(13-16)

Orders, some shorthand helpful. 
37% hour week. Phone Mr. Test, 

CE. 6-4600.
JOHN E. SJOSTROM CO.
1715 N. 10th St., Phila., Pa.

(13-15)

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

TAPERS AND FINISHERS 
All Winter work.

Experienced only.
MI. 6-4942 after 6 PM.

(12-15)

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)

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)

AUTO BODY MEN

Linkiu sergančiai greitai 
pasveikti

Jonas ir Juozas tariame 
didelį ačiū Walteriui Bra
zauskui už nuvežimą į New 
Yorko Centralinę geležin
kelių stotį. Su jo pagalba be 

! lokių klaidų grįžome iš 
“Laisvės” metinio suvažia-

nenumatytų vimo.
i,., Ji i

Bėgliai iš Lietuvos sakė
si, kad vasario 16 d. miesto 
parke turėjo “parodą”, kur 
rinko “Lietuvos išvadavi
mui” dešimtines. Jie vis ap
gaudinėja tuos, kurie leid
žiasi būti apgautais.

Yale universiteto studen
tai reikalauja baigti karą 
Vietname. Valdininkai ir 
spauda juos gąsdina, bet už 
karo baigimą vis daugiau 
studentų pasisako.

“Laisves” metiniame su- 
i važiavime dalyvavo skait- 
■ lingai šėrininkų. Man pavy- 
; ko su daugeliu draugų ir 
j draugių pasimatyti ir pasi- 
j kalbėti. J. Kunca

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

Jau virš trys savaitės kai 
serga d. Sidabrienė. Gydy
tojas įsakė gulėti. Jai sun
ku kvėpuoti. Gydytojas sa
ko, kad nėra ligos priepuo
lio, bet jeigu ligonė neis ge
ryn, reikės pasiduoti į ligo
ninę ištyrimui ligos priežas
ties.

Sidabrienė yra “Laisvės” 
skaitytoja; gyvena 204 
Morris St. Patarčiau ap
lankyti, kam tik laikas lei
džia.

Antras ligonis, tai Char
les Zalner, kuris serga jau 
virš trys mėnesiai. Yra 
Jefferson ligoninėje. Jis ne
teko dešinės kojos virš ke
lio. Dabar pasireiškė žaiz
dos ir ant kairės kojos. At
rodo, kad cukrinė liga sun
kiai gydoma.

Sergantiems linkiu grei
tai ir pilnai pasveikti.

P. Walantiene

KEYPUNCH OPERATORS (5) 
Experienced, full or part time — 

hours can be arranged. 
TYPIST -Experienced and accurate, 
full time. Transportation at our 
door. 2512 W. Main St., Norristown, 
Pa. 279-5700. (14-15)

TURN evening hours into dollars, 
by showing beautiful Costume 
Jewelry for Emmon Jewelers.

FL. 2-6761 or KI. 3-4425 
or SA. 7-9085.

(14-16)

RESP. GOVERNESS Type

Housekeeper, for Norristown area.
Full charge of house and two 

chool age children. Excellent salary.
Call Collect.
BA. 2-5389.

(14-20)

Washingtonas. — Mire 
kongresmanas A. Thomas.

į čių statomoms operetėms, su kokiais sunkumais jie susi
duria, kaip atrodo tos dekoracijos, iš kur gaunami kos
tiumai. Gal turite bent vieną kitą nuotrauką iš panašių 
spektaklių”.

Tai, brangūs tautiečiai, čia matoma proga ir mums 
visiems atsilyginti Lietuvos menininkams už jų kūrybi
nį darbą, kuriuo mes dabar naudojamės ir juo džiaugia- 

i mės. Mus pasiekia jų dainos, dramos, poemos, plokštelės, 
j rankdarbiai ir t.t. Mūsų teatrinė istorija yra labai svar
bi ir reikšminga, nes veikė sunkiausiose sąlygose, be jo
kio finansinio atlyginimo nei kūrėjams, nei artistams. 
Kai pasižiūri atgal, reikia stebėtis, kad tiek galėjom nu
veikti.

Šiuomi atsikreipiu į tuos mūsų teatro mėgėjus, kad 
pagelbėtų Jonui Mackoniui sukurti gerą disertaciją iš 
Amerikos lietuvių teatrinės veiklos. Parašykite jam kiek 
jūsų atsiminimų toj veikloj, ir jeigu turite, nuotraukų 
taipgi pasiųskite tiesiai Jonui Mackoniui:
. Vilnius, Pakalnis 6—12, arba per mane į LMS Centrą.

Mildred Stensler
LMS Centro Sekretorė

Light, plain cooking.
6 children.

Sleep in few nights. 
Experienced and references.

Call TU. 6-6191
(12-15)

Experienced on wreck work, 
high wages. Also Auto Painters.

Call George Faulkner.
LYNN AUTO BODY

Oreland, Pa.
(12-14)

AUTO MECHANIC

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)

WOMAN for rebuilding of auto
motive units. Must be mec. inclined 
and have mec. exp. If you are 
married, over 21, and looking for j 
steady emp. and full Co. benefits, ■ 
apply in person AUTOMOTIVE 
DEVICES Co., 5428 Wyalusing Ave.

(14-16)

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)

SPINNERS &
TEXTILE OPERATORS

Good Pay.
Call RE. 9-2656

(14-16)

OPERATORS 
Experienced on Bedspreads. 

Call Miss Martin
PO. 3-6200

(14-16)

OPERATOR. Exp. on Morrow or 
Merrow Safety Stitch Machines to 
work on sportswear. Steady work. 
Good piece-work rates.

ROBERT BRUCE, INC.
“C” & Westmoreland Sts.

An equal opportunity employer.
(14-16)

MALE or FEMALE
SAMPLE HAND

Part time.
Men's Clothing.

Call WA. 5-6876
(12-14)

MISCELLANEOUS

PERSONS

intrested in buying used clothing 

to sell on limited inventory

call BA. 6-0260
(13-14)

With 
shop.

own tools for general repair 
Opportunity to learn auto.

Air-Cond.
Pleasant working conditions.

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

CARPENTER
1st class.

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

(12-14)

WELDER

For Heli-Arc Welding.
Call C. Logan a

GA. 5-6300

ELECTRICIAN

(13 -17)

WOMAN
Full time—Tues, and Thurs. off. 

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

(Downingtown area) 
363-7672

For local Contractor.
Must be fully experienced 

in ail types of work.
Paid holidays.

Call—MI. 9- 4052
(14-17)

(12-15)

BABY SITTING
Reliable, mature woman to watch 

children from 3—11 PM. 
References.

Call between 10 AM & 1 PM 
845-3169. New Jersey.

(14-17)

REPAIR MACHINERY MAN.
Individual with exp. in maintain
ing and repairing small machinery 
such as sewing machine. For details 

contact Mr. Davis. EV. 6-2333 
Mon. thru’ Fri. 9 to 5.

(13-14)

HAIRDRESSER

An all round operator 
for good clientele.

1 yr. min. exp. necessary 
LOUIS FRENCH HAIRDRESSER 

Ambler, Pa. MI. 6-1836
(12-15)

MANAGER. Self Service Restaurant 
on Sproule Rd., Marple Twp. Seek
ing a young capable personable man 
to train for night Manager with 
bright prospect for promotion to 
Manager. Attractive salary, plus 
commission. Phone MO. 4-7718.

(13-16)

OPERATORS. Exp. Merrow Hem- 
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)

DISHWASHER
For College dining hall. Saga food 
service. St. Charles Seminary. City
Line & Lancaster Ave., convenient

to E. Bus, or call MO. 4-5335.
(13-15)

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)

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

AUTO BODY & FENDER MAN 

1st Class. Apply at 
908 N. 3rd St. or 

MA. 7-1236

once.

call

(13-15)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Driveway selling experience. Pleas
ant disposition. Good references. 
Excellent starting salary and com
mission. Call between 9 AM & 
5 PM. FU. 9-9193 or FU. 9-9938. 
Ask foi’ Tom or Ross. (14-15)
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Miami, Fla. Visų tautų dainos aidės E. Feiferienė sugrįžo 
Stefanijos Masytės juda- visų bendram tikslui iš Argentinos

mas filmas iš Lietuvos bu
vo rodomas vasario 8 vaka
re Liet. Socialia Klubo pa
talpose. Praeitą vasarą 
Masių šeima svečiavosi Lie
tuvoje ii* savo plačią ke
lionę po Lietuvą nufilmavo. 
Nežiūrint, kad mūsų mia- 
miečiai lietuviai, daugumo
je, praleidę Jungtinėse Vals
tijose po 50 metų ir dau
giau, bet meilė jų širdyse sa
vo gimtajam kraštui—Lie
tuvai—neužgeso. Visi pasi
keitusiu ir vietomis mažai 
pasikeitusiu Lietuvos veidu 
interesavosi ir atidžiai sekė.

Masytės filme mes mato
me didingus Vilniaus ir 
Kauno rūmus, monumenta
lias statybas, istoriškus pa
likimus, taipgi Lietuvos pei
zažą su vasaros augmenija, 
siūbuojančius laukus, senas 
ūkininkų bakūžes, taipgi ir 
naujas modernias gyvenvie
tes. Mūsų Lietuvėlė apraiz
gyta elektros laidų ir asfal
tuotu vieškelių tinklais. Čia 
autobusai bėga, ten galingi 
traktoriai laukais riaumoja, 
o čia dar ūkininkas ūkišku 
vežimėliu, kumelaitės trau
kiamu, švilpa u d a m a s va
žiuoja, arba senutė savo 
nuosavą karvutę virvute ve
džiodama gano.

Žavi nga i t y vii 1 i u o ja n č i ų 
ežerų sunarna atstatyta 
Traku pilis didingai žvelgia 
i aplinka. O jau 25 metų 
Tarybinės Lietuvos gyva
vimo festivalio kilminga 
džiaugsmo demonst r a c i j a 
Vingio parke ir Stadione — 
tai tikras estetiškas šedev
ras. išreiškiantis nūdienės 
Lietuvos liaudies nuotaikas.

Tie visi vaizdai kiek
vieno tauraus lietuvio 
širdyje sukelia nostalgija,, 
ilgesį dar karta pamatyti ' 
savo motinėle Lietuvą, pa
sidžiaugti jaia.

Socialio Klubo nariai ir 
svečiai labai labai dėkingi, 
Stefanijai Masvtei už naro-j 
dvmą šio filmo ir suteikimą j 
tiek daug malonumo mūsų i 
išsiilgusioms širdims.

Taipgi ii rodė kitą filmą, I 
vaizdujančia Ma«iu šeimos Į 
viešnagę Floridoje, i kurį 
pakliuvo nemažas skaičius 
ir mūsų piliečiu. Ypatingai 
buvo idomu matyti mūsų. 
Socialio Klubo pirmininką 
C. Tamošiūna. įsilipusį i 
avakado medi, skinanti vai-, 
sius ir mėtanti iuos i Masie- 
nės sterble. Prie to buvo 
pridurtos iš Leono Prūsei- 
kos laidotuvių ir paminklo i 
atidarymo ištraukos.

Dak karta—didelis ačiū 
Stefanijai Masvtei.

Juozo ir Marv Krupy 
gimtadienis

Draugai K runa i yra s tam-1 
būs Socialio Klubo nariai, rė
mėjai ir darbuotojai. Ma
ry ir Joe K rupų gimtadie
niai supuola tą pačią savai
tę vasario mėnesyje. Jie tą 
savo malonią sukaktį atžy
mėjo Socialio Klubo patal
pose vasario 13 diena prie 
specialiai gausių pietų ir 
šaunios muzikos.

Draugai Krupai yra bu
vę detroitiečiai, o kadangi 
dabartiniu laiku yra nema
žai svečių iš Detroito, tai 
jiems buvo dvigubai malonu 
gimtadienį švęsti, dalintis 
savo laime ne tik su kubie
čiais, bet ir su ilgamečiais 
draugais.

Mirė Antanas Zavish
Pas mus, šalia linksmini

mosi ir kitu pramogų, pasi
taiko ir liūdnu įvykių, šeš
tadieni. vasario 12 d. vaka
re mirė jau ilgoką laiką sir
guliavęs Antanas Zavish, 
kuris atvažiavo čia iš New

Tikslas yra—kaimyniškų Mano kaiminka woodha- 
tautų draugyste ir bendras į venietė, Elena Feiferienė, 
sveturgimių teisių saugoji-į vasario 16 d. sugrįžo iš Ar
mas ir persekiojamųjų ap-'gentinos.
gynimas. ' Ji ten buvo nuskridusi

Ta gražų tikslą jau eilė j pabuvoti pas savo motiną ir 
metų pasveikiname gražiu brolį, kurių nematė virš 20 
koncertu, kuriame ir mes, metų.
lietuviai, taikau jame pro-1 Trumpai pasikalbėjome 
gramoje ir publikos sukvie- i telefonu. Elena jaučiasi 
•Jmui. | sveika po kelionės, geroj

Aidinčiai su savo vadove i nuotaikoj, ir, matot kas bū- 
Mildred Stensler suteiks lie-' na, kai visą mėnesį išbūna 
tuviu įnašą programon dai-j Buenos Airese?—nagi, kad 
mm is. į ispaniškai kalba, tai kalba

O sukvietimas publikos—įsu manim. Sakau, nustok 
visu mūsų darbas, reikia ei-į Elenute, nes nesuprantu, 
ti patiems ir kviesti (Irau-!Kalbėkime mūsų kalba —1 I • • vga. i lietuviškai.

programoje dalyvaus uk- Esu tikra, kad mūsų mie- 
rainiečiu šaunieji šokėjai, la Elena, po poilsio, parašys 
taip pat ir jų choras. Dai- įsavo kelionės ir atostogų 
nuos paskilhę kitu solistai. ! įspūdžius,—mes labai nori-

Svarbu. isigvti bilietus iš | me žinoti, kaip gyvena ten 
anksto. Tik skaičius per lie- |argentiniečiai mūsų broliai 
tuvius išparduotų bilietų j lietuviai.
parn.dvs mūsų darbo svori. I Welcome Home, Helen!

Bilietu kainos $1 ir $2. Vi- ; L. K-te
sos vietos rezervuotos.

Koncertas įvyks kovo 6 d. 
įžymio ie koncertu salėje— 
Town Hall, prie Times Sq. 
Pradžia 2 vai. Kvieslys / *

Būtinai visi dalyvaukite
Kaip kiekvienais, taip ir 

šiais metais Niujorko Mo
terų Klubas ruošia Tarptau
tinės moterų dienos Kovo 
aštuntosios minėjimą.

Ta proga, turėsime gerą 
kalbėtoja, kuri ryškiais 
b r u o ž a i s nušvies moters 
reikšme, kaip visuomeni
niame, taip ir visame gy
venime. Kad tikrai reikš
mingai tokią švente atžymė
ti, turėsime ir gražia meni
ne programą, kurią išpildys 
Aido choras.

Mokvtoia Mildred Stens
ler pažadėjo paruošti įdo
mią tai dienai pritaikytą 
programa. Taip pat bus po
ezijos skaitymo, kurią atliks 
pačios klubietės. Na. žino
ma. neapsieisime ir be ka
vutės ir kitų skanėsių.

Įžangos nebus.
Minėjimas įvyks kovo 13- 

<a diena, 3-čią vai. po pietų, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. 
Y. Visu lauksime. €

Viena iš rengimo 
Komisijos.

Chester, Pa.
Ligoniai

Feliksas Navickas turė- 
rėjo automobilio nelaimę, 
sudaužė mašiną ir pats bu
vo skaudžiai sužeidęs krūti
nę, bet sveikata jau taisosi

Buteikienė jau trys mė-
nėšiai yra ligoninėje. Sun
kiai serga cukrine liga. Ne- 

iteko vienos kojos žemiau 
’ kelio.

Labai sunkiai susi r g o 
Razalija Trackienė, kurią 
išvežė į ligoninę. Ji yra 
Taylor ligoninėje, Riddy 
Park, Pa.

Visiems sergantiems lin
kiu greitai ir pilnai pa

sveikti. A. Lipčius

Pranešimas
ST. PETERSBURG, FLA.

Adv. S. Masytė viešnagę leidžia 
dabar Miamio mieste. Ji davė žodį, 
kad atvyks vasario 22 d. čionai pa
rodyti filmus. Ji jų turi įvairių.

Tad filmų rodymas įvyks. Pra
sidės 7 vai. vakaro, 314 — 15 Avė. 
So.

Kviečiu LLD 45 kuopa
- 1 .............. . ............. ................................. T

Jersey Valstijos prieš tre
jus metus. Daugiau apie jį 
bus vėliau.

S. Zavis

Mieste pasidairius
Policijos komisionierius

Broderick eina laukan, o io 
vietą užima iš Philadelphi- 
jos importuotas tenykštis 
policijos komisionierius Mr. 
Leary. Per radiją ir tele
viziją kalbėdamas apie sa
vo pasitraukimą, Mr. Bro
derick net apsiverkė. Gaila 
jam, matyt, yra apleisti to
kią aukštą ir gerai apmoka
ma vietą.

O Brodericko komisionie- 
riumi naujasis majoras ne- 
bepaskvrė dėl to. kad anas 
nesutiko su įvedimu civili
nės tarybos tyrinėjimui 
žmonių skundų prieš polici
jos žiaurumus. Tai, girdi, 
“surakintų” policijos ran
kas jos kovoje prieš krimi
nalistus. O nau jasis komisi
onierius sako, kad tokia ta
ryba policijos efektingumui 
nepakenks. Tai įrodė tokios 
tarvbos jau nuo 1956 metų 
veikla Philadelphijoje.

Ižvmus buvęs negras spor
tininkas Suo’ar Ray Robin
son, tain karštai agitavęs 
nėr rinkimus už Lindsay 
kandidatūra wa supykęs 
ant majoro. kai laikraš
čiu reporteriai nrašė jo, kad 
jis pasakvtu, dėl ko taip 
vra. Robinsonas atsisakė 
aiškintis. Girdi, nėra reika
lo. Tik tiek pasakė, kad 
IJndsav pasikeitė, kai lai
mėjo rinkimus. Bet Mr. 
Lindsav nebūtu politikie
rius. ieiau iis pasiliktu toks 
nat no rinkimų, koks buvo 
prieš rinkimus.

Rep.

Walter Augustinas 
žuvo Vietnamo kare

Pirmas Maspetho jau
nuolis, žuvęs Vietnamo ka
re buvo Walter P. Augusti
nas. Jis buvo užmuštas š.m. 
vasario 1 d.

Jo tėvai Mr. ir Mrs. 
Charles J. Augustinas gy
vena po num. 64-23 58th 
Avė., Maspethe.

Walter Augustinas tar
navo Pirmosios Kavalerijos 
Divizijoje. Kada jo palaikai 
bus parvežti M'aspethan lai
doti, nežinia.

Paieškojimas
Ieškau savo tetos Buziūtės-Zinke- 

vičienės Marijos ir dėdės Bužo, ki
lusių iš Dzingiškių kaimo, Alytaus 
rajono. Jei jie mirę, tai lai atsi
liepia jų vaikai. Mano adresas: 
Marija Gustaitienė (Jono), Kaunas, 
Zanavykų g. 47-1, Lithuania, USSR.

(14-15)

Valio, valio, valio!
Tai sveikinimo šūkis mū

sų geriesiems draugams Ju
lijai ir Jonui Lazauskams.

Šitie du gerieji mūsų 
bendruomenės veikėjai jau 
40 metų kai vedę. Jonas su 
džiaugsmu ir pasididžiavi
mu pasisakė, kad vasario 16 
d. suėjo jų vedybinė sukak
tis. Jonas sako: “Taip, taip 
Lilija, jau 40 metų, kai mu
du su Julija apsimainėm 
žiedais, tai buvo 1926 me
tais, Jiezne...”

Abu, Julija ir Jonas La
zauskai yra plačiai žinomi 
Brooklyn© ir Queens apy
linkės lietuviams, žinome 
iuos kaip linksmaus būdo 
žmones. Jie yra labai veik
lūs bendruomenėje, abu pri
klauso prie Aido choro.

Galima daug ką pasakyti 
apie šiuos geruosius drau
gus, bet manau, kad geriau
sia bus, tai palinkėti Julijai 
ir Jonui daug sėkmės, ge
ros sveikatos ir kad sulauk
tu dar daug, daug vedybi
niu jubiliejiniu sukakčių.

Happy Wedding Anniver
sary to Julia and John!

L. K—te

Iš Laiškų
Rašytas Julei Lazauskie

nei, nuo jos. Tado Kaškiau- 
čiaus ir M. Sukackienės 
polydovo P. Keidošiaus.

Gerbiama tautiete,
Galite įsivaizduoti, kaip 

malonu buvo gauti iš Jūsų 
atviruką, nuotrauką ir nuo
širdžius sveikinimo žodžius.

Į atmintį vėl sugrįžo mū
sų nuotaikinga kelionė gim
tosios Suvalkijos keliais ir 
laukais, Jūsiį viešnagė gim
tinėje tarytum vėl skamba 
Jūsų melodinga ir gryna, 
nuo svetimu t.vėju ir tarmių 
išstugota, lietuviška šneka, 
o Jūsų tryškianti energija 
ir užkrečiamas juokas vėl 
kelia man nuotaiką.

štai mes pradėjome Nau
juosius metus. Ką jie atneš 
mums? Tikimės, taiką ir 
gerovę. Mes tvirtai tikime, 
kad mūsų skambi darbo ir 
kūrybos daina dar labiau 
ir linksmiau aidės po gim
tuoju tėviškės dangumi.

Rašau ir matau, kaip už 
lango žiema — pusto baltą 
sniegą. Miela ir smagu ste
bėti tokį gaiviai tėviške 
kvepianti sniegą, pamiltą 
nuo mažens, nuo pirmo su
risto besmegenio... Graži 
mūsų žiema. Nepakartoja
ma.

O pas Jus kaip? Ar Jūs 
turite progos džiaugtis žie
mos malonumais, paleisti 
sniego gniūžtę į draugo ar 
kaimyno nugarą? Švelniai, 
draugiškai.

Gaunu laiškus iš M. Su
kackienės, kuri ir nuo Jūsų 
linkėjimus atsiunčia. Labai 
ačiū. Na, ir už nuotrau
ką... Atrodau, kaip tik
ras amerikonas, anot mano 
dukters.

Na, parašykite, kaip Jūs 
ten gyvenate, po neonų ap
šviestu Amerikos dangumi. 
Kaip sekasi, kaip dainuoja
te? Užtinku aš kartais Jū
sų pavardę “Laisvėje,” ir 
gera pasidaro. Dirba ir dai
nuoja mano kaimynai suval
kiečiai - dzūkai. Vadinasi, 
puiku!

Linkiu Jums daug laimės 
Naujaisiais metais, tegu Jū
sų neapleidžia gera nuotai
ka ir tvirta sveikata.

> Jūsų
P. Keidošius

Reikėjo šaukt, rėkt ir Užuojauta Drg. Vincui Čepuliui
prašyti pagalbos..
Čionai, patiekiamą mano ; retoriaus drg. Vinco Čepulio parašytas praėjusiųjų me- 

“skundą”, supras ir įver-j tų suvažiavimo sesijos protokolas ir pranešimas, kad jis 
tins tiktai žuvavimo sporto ; į šį suvažiavimą dėl pablogėjusios ligos pribūti negali, 
mėgėjai.. Kiekvienas jų ži- ■ Suvažiavimo dalyviai, per eilę metų mačiusieji jį su- 
no, kokias skaudžias nesėk- ■ važiavimuose sekretoriaujant, vienbalsiai nutarė išreikš- V 
mes tenka pergyventi. j ti jam ir jo rūpestingai žmonai Onai užuojautą laišku ir

Tai buvo praėjusį šešta-j per “Laisvę.” 
dieni, vasario 12 d. Oras Taigi prašau mieląjį draugą Vincą ir Oną priimti (f 
buvo nepaprastai gražus, į “Laisvės” dalininkų suvažiavimo sesijos dalyvių gilią 
Mudu su Jurgiu Bernotą,! užuojautą.
tuo mūsų senu veikėju iri ; 
pramuštgalviu žuvin inkų,! mečio 
nutarėme laivu važiuoti į 
atviras jūras pažvejoti.

Laivelis nedidelis. Užsi
mokame po $6 ir traukia
me, gerai, džiugiai nusitei
kę. Be mūsų važiuoja dar 
koks d e s ė t k a s tokių pat 
“smarkuolių.”

Š. m. vasario 6 d. įvykusio “Laisvės” suvažiavimo 
; sesijai buvo atvežtas “Laisvės” Direktorių Tarybos sek-

Labai pasigendame Jūsų, Vincai, ne vien kaip ilga- 
i “Laisvės” Direktorių Tarybos sekretoriaus, bet ir 

kaip nuoširdaus visų progresyvių organizacijų rūpestin
go darbuotojo.

Jus “L” dalininkų sesijoje pavadavusis, S. Večkys

valandos ėmė mūsų laive
liui ten kur nors už Co
ney Islando atsidurti. Iš
vykdami nepasiteirav ome, 
kokių žuvų mes važiuosime 
ieškoti. Tik jau gerai pa
važiavus sužinome, jog gau
dysime menkes (cods). Tai 
didžiulės, garsios ir skanios 
žuvys! Jokio patyrimo ne
turiu. Jurgis man aiškina, 
kokią ir kur vietą užimti, 
kaip pasiruošti.

Na, gerai, laivelis susto
ja ir mes suleidžiame meš
keres. O gilu, o gilu, gal 
daugiau kaip 125 pėdų, man 
vos užteko šniūro dugną pa
siekti. Gi menkės, sako man 
Jurgis, dugnu slankioja ir 
ieško maisto.

Mano meškerė buvo viena 
iš pirmutiniu nusileisti į van
denį. Nė minutės nepalau- 

i kus. pajuntu, kad kas nors 
užkibo! Ir pradedu sukti 
ratuką, o sunku, o meškerės 
kotas ir linksta, ir dreba! 
Sakau: Ką dabar aš iš
trauksiu! Pamato kapito
nas mane susijaudinusį ir 
atbėga man padėti! Bet ne

įspėjo jis pribėgti, kaip stai
ga. pajutau, kad ten giliai 
giliai toji mano žuvis smar- I #
kiai susinu rtė ir paspruko 
su viais kabliukais! Dingo! 
Tegu ją velniai! Kokia ne
laimė!

Kapitonas man sako: 
Kai tik pajutai, kad kas 
nors yra užkibę, reikėjo 
šaukti, rėkti ir prašvti pa
galbos! Reikia, girdi, mo
kėti menkę traukti: labai 
labai iš palengvo, atleidžiant 

! ir vėl traukiant. O tu. ma- 
tvt, traukei įsitempęs be jo
kio atleidimo! Be to, tavo 
meškerė buvo per silpna dėl 
menkių. Tokia pat lekciją 
man dar pridėjo ir mano 
draugas Jurgis. Bet kokia 
iš to nauda — menkė jau 
pasprukus...

Iš dvylikos žuvininkų tik
tai du buvo laimingi. Vie- 
nas1 parsivežė 20 svarų men
kę, o kitas 15 svarbu. Kiti 
visi grįžo nuliūdę ir barda- 
miesi... Tai tau ir žuvavi
mo sportas. Sal ietis

REIKALAVIMAI
HOUSEKEEPER WANTED
To live in. Do housework for 

bachelor. Age not over 60. Refer
ences required. For further inform
ation please write to: G. R. Lodge 
House, 12 West Avenue, N., Hamil
ton, Ont., Canada.

(13-14)
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Naujame Teatre Naujame Teatre
Artkino turi už garbę pastatyti

AMERIKINĘ PREMIERĄ
Du 1965 Maskvos Festivalio prizus gavusius filmus— 
“FATHER OF A SOLDIER”—Drama, turtinga humoru 

ir žmoniškumu/ žvaigždžiuojant Sergo Zakariadze, 
laimėtojui geriausio aktoriaus premijos.

“BALLAD OF LOVE”—Auksinės Dovanos filmas.
Tai grožio ir aistros filmas.

REGENCY THEATRE
B’way ir 67th St., Prasideda
2 blocks North of Unęoln Center SĖST., VASARIO 19-ą
Phone: SC 4-3700

KĄ MATYSIM SPALVINIUOSE PAVEIKSLUOSE?
Matysime labai daug. Tai ( Be kitko, parodys tik pra

bus Jono Siurbos parinktie- ėjusią vasarą Lietuvoje 
ji iš pačių geriausių, kurių nutrauktų vaizdų.
jis turi šimtais. Sužinojęs 
įdomų kur nors vaizdą, su
laukęs šventadienio ar šiaip 
liuoso vakaro, čiupęs ran
kon kamerą, Jonas skuba tą 
vaizdą pagauti jo pačiame 
spalvingume, bus ta laimė 
su saulės spinduliais ar jau 
žėrint vakarinėms neono 
šviesoms.

Paveikslai, tai Jono “hob
by”. Jis turi gėlynų jų na- 
tūralėse spalvose, turi vaiz
dų iš įvairių mūsų miesto 
vietų. Turi kai ką ir iš lie
tuvių sueigų.

Sveikinimaii
Jau visi “Laisvės” B-vės |

suvažiavim u i sveikinimai 
atspausdinti. Tačiau dar 
yra vienas pasveikinimas, 
prisiųstas po suvažiavimo.

Detroit, Mich.
Moterų Pažangos klubas 

sveikiname “Laisvės” B-vės 
dalininkų suvažiavimą su 
$25, ir linkime, kad laikraš
tis dar ilgai gyvuotų. Gaila, 

i kad pavėlavom.
L. M. P. K. Valdyba

Pataisa
Vasario 15 d. laidoje til

po sveikinimas “Laisvės” 
B-vės suvažiavimo nuo 
Brooklyno Aido Choro, ku
riame nepažymėta suma.

Aido choras iteikė $25 
kartu su pasveikinimu. Di
delis ačiū aidiečiams.

SVEIKINA Iš FLORIDOS
Brangūs draugai!

Siunčiu jums geriausius 
linkėjimus iš saulėtos Flo
ridos. Sveikinu visą “Lais
vės” personalą. Čionai oras 
gražus, šilta, apie 70 laips
niu. Leidžiu laiką sūnaus 
šeimoje.

Felicia Šimkiene,
Riviera Beach, Fla.

New Yorkas. — Pet 17 
valandų lijo, -iškrito beveik 
du ir pusė colio vandens. 
Miesto rezervuaruose van
dens padaugėjo penkiais bi
lijonais galionų.

New Yorkas. — Per 17 
finansai blogoje padėtyje, 
tai naujasis majoras Lind
say paaukojo $5,000 iš savo 
algos.

V

I

Tikriausia kiek vi e n a s 
žiūrovas tokiame vaizdų 
aruode pamatys ir sau ma
loniųjų. Gi iš patirties žino- 

Ime, kad Siurba paveikslus 
! gerai parodo ir įdomiai aiš
kina. Juos matysime sek
madienį, vasario 27-tą d.

“Slides” rodys Laisvės sa
lėj, Liberty Avė. ir 102 St., 
Ozone Park (Lefferts trau
kinio Oxford Ave. stotis). 
Pradžia 2:30 vai. Užbaig- 
tuvėms bus pyrago ir ka
vos. Kviečiame visus.

Literatūros D-jos 1 kp.

r

Josephine Augutienė,
metų amžiaus. Gyveno 26 
Fayette St., Brooklyne. Mi
rė vasario 13 d., kūnas buvo

I pašarvotas Garšvos koply- 
j čioj, 231 Bedford Ave. Lai- •. 
dotuvės įvyko trečiadienį, J 
vasario 16 d., Šv. Jono ka
pinėse. •

! Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joną, sūnų William, į 
dukras Oną ir Eleną ir ke
letą anūkų. Taipgi švogerį 
ir jo žmoną Juozą ir Jo
sephine Augučius, gyvenan- ' 
čius Hampton, N. J.

SVEČIAI
Pirmadienį, “Laisvės” įstai

goj buvo atvykusi iš Hamp- * ? 
ton, N. J., Josephine Augu- r 
Uenė (buvusi brooklynietė).

Ji čia atvyko dalyvauti 
švogerkos laidotuvėse. Ta 
proga atsinaujino prenume
ratą ir įteikė laikraščiui do
vaną $6.

Josephine ir jos vyras Į
gyvena Hampton, N. J., jau (

t desėtkas metų. Ji apgai
lestauja, kad negalėjo at
vykti į “Laisvės” B-vės su
važiavimą- banketą, nes sa
ko buvo keliai užsnigti.

Buvo malonu pasikalbėti 
su Josephine, kuri yra la
bai draugiška. Užuojauta 

; jai ir vyrui netekus švoger- 
kos.

SVEIKINA
Mūsų vajininkė Marytė 

Kvetkas (gyvenanti South 
Boston, Mass.) išvyko ato
stogų i Miami, Fla, Ji ra-^v 
šo: Mieloji Lilija! Geriau
sių sveikinimų iš Miamės. 
Čia gražu, šilta. Mes mano-^ 
me būti.iki pabaigos balan
džio. Būk sveiką, viso ge
ro. Mary Kvetkas.

L. K—te

JAV GAVO NUO “LUNA” * 
PAVEIKSLŲ

Washingtonas.. — Dr. E. ' 
C. Welsh, National Aero
nautics and Space Council $ 
direktorius, paskelbė, kad ir 4 
Jungtinių Valstijų įrengi
mai gavo paveikslų nuo 
TSRS erdviu laivo “Luna- 
9”.




