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KRISLAI į Pasaulinė Bažnyčių Taryba i Labai didėja JAV
Įsu Senate .i w t • w n • • ! Bi _ ®Mūsų Senate.................................

Tai kuo jis nusidėjo? 
Tamsios, baisios dienos 
Kovo aštuntoji 
Jam Lietuvos visai nėra! 
Gėdos ir apgavystės peticija 
Ir jos nori “laisvinti”

— Rašo A. Bimba

Mūsų šalies Senate 
smarkios diskusijos. I 
lis senatorių pakėlė pi 
prieš vyriausybės užs 
politiką. Jie protestuoja 
Vietnamo karą, 
kiai kovoja prieš karą senato
rius Morse.

Prezidentas, matyt, nebepa- 1 
sitiki savo Įtaka. Jis nedrįs-j 
ta prašyti Senato jo plečiamą j narių, 
karą formaliai ir oficialiai i 
užgirti, žinoma, jis gal laimė- j 
tų daugumą, bet bijosi, kad I 
opozicija būtu tokia skait- Vietnamo militarism vai- 
linga. jog jo autoritetas bu- . ;
tu pakirstas. Tai, ot. tegu 1 tlioiail SUSllaikvtų ntlO 
eina ir plėtojasi karas be for-! šiaurės Vietnamo bombai'- 
malaus užgyrimo. Nieko pa-1 davimo, o Šiaurės 
našaus Amerikos istorijoje nė
ra buvę !

už Vietnamo karo baigimą Į
Ženeva.

Bažnyčių Tarybos 
linis komitetas 1 
irtšEakė užbaigimą karo i jos, Kanados ir 
Vico‘Kinio pamatais 1954 ' komisija, 
n...mi žinovo-; ^įtarties. į

Bažnvčių Sąjungą sudaro ' kad taikos konferencijoje 
Vino ■ aneiikonu protestantu, se-1 lygias teises turėtų Pietų 
prieš novinių Romos katalikų ir į Vietnamo valdžia ir Liau- 

Ypač smar-, stačiatikių bažnyčios, viso j dies Išsilaisvinimo Frontas.
214 bažnyti n i ų sąjungų.; Bažnytinė Taryba ragi- 

i Pasaulinėje Bažnyčių Ta- na. kad i Jungtines Tautas 
! laboje yra virš du šimtai būtų nriimta Kinija, kuri 

turi 700,000.000 gyventojų,
• • *1 1 • 1

Pasaulin ė s Į mūšiai Pietų Vietiname, 
j Centrą- ! k a d pertaiką prižiūrėtų 
vienbalsiai * 1954 metais paskirta Indi- 

Lenkijos

METAI 55-ieji

turčių pelnai

Bažnytinė Taryba siūlo, federalinio taksų.

Tarvba priėmė rezoliuci-1 nes jai nedalyvaujant yra 
. kurioje ragina, kadisunku pasaulyje išlaikyti 
! Jungtinės Valstijos ir Pietų I taika.

Bažnytinė Taryba ragina 
valstybes nersvarstyti savo 
nolitika linkui Rodezijos

Georgijos valstijos žmonių;. . • .
į seimelį išrinktas kovingas j 
negras Bond neįsileidžiamas, Į .............- ■ ----- —
Reakcininkams jis nusidėjo į * • . •
tuo. kad pasisakė prieš Viet- į LlfitllVOS CKSDOlldtUl 
namo karą. ' i • • 1 •

Tikėsite, ar ne bet šita j LeiDClgO 08^0016 
Georguos reakcininkų ir bal- i r o r j 
tujų šovinistų nusistatymą ' 
šimtu procentų užgiria ir pa- I 
teisina Chicagos menševikų •' 
laikraštis. Prašau:

< “Atstovas. . . 
kad jisai bus ištikimas i 
kraštui, o iš Bondo pareiški 
mų matyt, kad jisai nėra iš

- tikimas...”
Pagal šito laikraščio redak 

toriaus protą ir supratimą 
tai “savo kraštui neištikimi’ 
tūkstančiai 
profesorių, dvasininkų, daili- i įukas” 
ninku, mokslininkų, taip pat I, . J ’ 
“neištikimi” tie visi senato- y ■ s ’ 
toriai ii; kongresmanai 
viešai ir griežtai yra 
prieš Vietnamo karą!

Tarp kritikos ir šmeižto 
yra didelis skirtumas

Maskva. — Kada Tarybų (Gazieta” atsako 18 profeso-I Washingtonas. —JAV In- 1965 m. jau $162,800,000. ' Maskva. — Kada Tarybų (Gazieta” atsako 18 profeso- 
! temai Revenue departa- Pelnai padaugėjo beveik 60 ■ Sąjungos teismas nubaudė ’rių ir dėstytojų iš Maskvos 
Imentas paskelbė penkiasde-i procentų. i rašytojus A. D. Siniavskį ir universiteto. Jie sako:
išimties didžiausių korpora-1 Sprogstančių medžiagų ii. M. Danielį kalėjimu, tai , “Tarybų Sąjungoje yra 
cijų pelnus po atmokėjimo i gaminimo Du Pont kompa-i vakaruose ėmė rėkti, būk pilna laisvė kritikuoti klai- 

inijos 1964 m. pelnai buvo j Tarybų Sąjungoje “nėra , das ir trūkumus, jeigu tai
' $84,000,000, gi 1965 metais i laisvės ir kritikos”. ' tarnauja mūsų visuomenei,
i jau $95,000,000. r TSRS teismas juos teisė; apvalo ir sutvirtina ją. To-

Panašiai pelnai padidėjo į už tai, kad jie, būdami ; kia kritika yra, ir dar prie
‘ ' 1 ' 1 12 i TSRS rašytojų sąjungos

' nariais turėdami atsako- I ?
I mingus darbus, besiskelb
dami marksistais, tuo pat 
metu po slapyvardžiais ra
šė knvgas ir straipsnius už
sieniui niekindami tarybinę 
santvarką. Siniavskis, ne-

Pelnai skelbiami už 1965 
metu ketvirta bertaini. Jie 
lyginami su 1964 metų to 
paties bertainio pelnais. tabako, maisto, elektros, 

chemikalų ir kitų kompani- 
General Motors Co. 1964 j jų.

metais turėjo $374,537,000 j Daugiausiai pelnų pasi
pelno. gi 1965 jau 587,300,- darė American Telephone 
000. Jos pelnai padaugėjo 
virš 56 procentais.

Ford Motor Co. 1964 me-inio pelnai buvo $473,571,- 
tais pelnė $101,900,000, o 1000.

ir Telegram Co., kurios 
11965 metu ketvirto bertai-

1000.

, Vietna-į baltųjų šovinistų valdžios,
mas nuo siuntimo pagalbos j -------------

| liaudiečiams. | Saigonas. —Pietų Viet-'
Bažnvčių Taryba ragina, name yra 40,000 JAV ma-' 

s i kad tuojau būtu sulaikyti i rininkų. i

Diskusijos apie 
Vietnamo karą

Klaipėda. — Klaipėdos' Washingtonas. — Vasa-.!HlcL 
“Dailės” kombinato gintaro i rio 17 dieną Senato komo-

. skyrius pateikė. 78 naujus į tete ivyko aštrios diskusi- da JAV neturėjo diploma
. turi prisiekti, suvenyrų, mozaikos,vėrinių: ‘ 1 ■ • - . _ .

S^vo I pavyzdžius. Suvenyrų kon- 
i kurse pirmą vietą laimėjo 
dailininkės A. Vertulienės 

į “Adomas ir Ieva”. įdomi ir 
j dailininko J. Vertulio mo
zaika “Trakai” bei kita.

ir tūks t a n č i a i i paį]fls bus ženkliukai “Pun- 
daili-; “Anykščiai”. “Bau-

iš viso — daugiau 
ū, kurie i kaip trisdešimt naujų pa- 
pasisakę Į vyzdžių.

i Dabar ruošiame eksnona- 
m . ... .. v i tus Leipcigo mugei. Ginta-Tamsios, baisios dienos uz-I .

gulė Indonezijos žmones. Įsi-D O, metalo, tekstiles dllbl-
galė.ję ir įsiutę militaristai ; nių numatoma pasiųsti 
tebeskerdžia komunistus ir . 14 tūkstančių rublių, 
kitus pažangiečius tūkstan- j 
čiais. ; i i ,•

Indonezijoje šiandieninė pa-i Af H6 PCF (UlKSll 
ruuvo- ,,

jie džiaugiasi/
vin m-

ti i

Kinija svarbiausia 
JAV problema

Washingtonas. — James | tarpe nėra nei vieno, kuris 
I Reston, “The New York Ti- būtų gyvenęs socialistinėje 
i meso” kolumnistas rašo, Kinijoje, pažintų jos vadus, 
I kad ne karas Vietname, bet žinotų jų taktiką. • 
; Kini j a y r a svarbiausia 1 • :
į Jungtinių Valstijų proble- 
i ma.

Jis rašo, kad ir tada, ka-

; jos raginami.
Bet tarpe kritikos ir 

šmeižto pamatinių mūsų 
santvarkos pagrindų vra 
didebs skirtumas. Šmeižtas 
visada bus atremtas”.

Toliau jie sako:
“Kamgi Siniavskis-Tertz 

būdamas žvdu, užmetimui I savo raštus užsienyje taikė, 
dėmės ant žvdų tautos, pa- ar mūsų šalies draugams, 
sirinko žydišką slapyvardį kuriems reikalinga teisingu 
Abrahomas Tertz, o Danie- informacijų? Ne! Jis taikė 
lise—N. Arzhak.

Į antitarybine propagan- čia mūsų šalies, kurie sklei- 
da TSRS rašytojų unijos džia neapvkantą prieš mū- 
laikraštyje “Literatūrnaja !sų žmones”.

tiktai tiems, kurie neapken

Baltajame name ir Pen
tagone eina spėliojimai: Ar 

| Kinija stos atvirai karan 
dėl Vietnamo? Vieni spe-

TSRS lėktuve žuvo 
8 žmonės

Maskva. — Vienas iš di- 
jdžiųjų TSRS keleivinių lėk-

Hitlerininkai puls 
vietnamiečius

Bona. — Vakaru Vokieti
jos valdžia nenori atvirai

dėtis tolygi padėčiai Lietuvo
je, kai ten įsigalėję ir į 
smetonininkai, voldemarinin- 
kai, klerikalai ir karininkai 
žudė komunistus. Kai kam 
tada atrodė, k a d Lietuvoje 
komunistai niekados nebepa- | 
kels galvos.

New Yorkas.

jos. Kalbėjo generolas M. tinių ryšių su Tarybų Są- 
D. Taylor, buvęs JAV mili-j junga, bet jos suprato 
tariniu jėgų viršininkas. Jis TSRS politiką, nes turėjo 
įrodinėjo, kad Jungtinės 1 tuo klausimu specialistų. 
Valstijos laimės karą Viet-1 
name, bet skundėsi, kad ' 
“yra suklaidintų JAV žmo
nių”, u

Senatorius Wayne Morse i
pareiškė: “Kas dėl žmonių 
suklaidinimo, tai aš sutin- 

i ku. Ir, mano supratimu, tai 
j jus, generole, ir preziden- 
I tas, jau seniai vykinate 
\ žmonių klaidinimą”.

U Z : --------------------

t a i 
; Jungtinės Valstijos turi 
I apie 30 “specialistų”, bet jų

ta

i Vagis patsai save 
i susidegino
i New Yorkas. — Vagis 
I Adolph Blake, kuris atliko

“The j 130 namžų apvogimų, apsi- 
New York Timeso” kolum- įpylė gazolinu ir pats save 

i nistas C. L. Sulzbergeris 
Panašią nuomo-1 rašo is Paryžiaus ir dziau- 

nių nūnai nestinga ir apie In-' giasi, kad įvyko skilimas 
'tarpe Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos komunistu.

Jis pasinaudojo TSRS-
Bet tai balsai bevilties ir 

pesimizmo. Lietuvos liaudis 
atsipeikėjo, . Lietuvos Komu
nistų Partija nesiliovė kovo-, Kinijos bendro apsigynimo 

ir visas, pasaulis ži- j sutarties sukakties proga, 
šios šalys pasi
metu sutartį, 
ginsis ir viena 
ekonominiai.
metų praėjo

jus. Na, i
no. kas atsitiko Lietuvoje. j 

Panašiai tos baisios, tamsios j 
i dienos praeis ir Indonezijoje.

šiemet Tarptautinė Moterų 
Diena — Kovo Aštuntoji — 
bus plačiai atžymėta visoje 

R Amerikoje. Visur bus kelia
mas taikos šūkis, visur bus de
monstruojama prieš Vietna
mo karą.

Džiugu, kad prie Kovo Aš
tuntosios rūpestingai ruošiasi 
ir Amerikos lietuvių moterų 
klubai. Tegu ir jų ruošiami ta 
proga parengimai pavirsta 

I smarkiais pasisakymais už 
karo baigimą!

; 1950 metais 
’ | rašė 30-ties 

kad bendrai 
kitai gelbės

Šešiolika
nuo sutarties pasirašymo ir 
dabar eina tarp Kinijos ir 
TSRS komunistu nesutiki- 
kimai, j kuriuos isivėlė ir 

į kitų šalių komunistai.
i ------------------------

susidegino.
Pirmu kartu jis buvo areš

tuotas ir nuteistas 1941 me
tais. Iš kalėjimo išėjęs jis 
vėl vogė. Jis įsigaudavo į 
žmonių gyvenimo namus, 
pasislėpdavo, kada visi su
migdavo, tai apvogdavo. 
1955 metais buvo nuteistas 
nuo 7 iki 20 metu kalėjimo, 
bet anksčiau paleistas.

, Pagaliau, j i s susipyko 
įsu žmona. Ta pasiėmė ma
žą vaikutį ir nuvyko pas 
savo motiną į Freeportą. A. 
Blake atvyko prie uošvės 
namų, apsipylė gazolinu, 
pasidegė ir sudegė iki mir
ties.

cialistai mano, kad ne, kiti! tuvų “TU-114” susidaužė įsivelti į karą Vietname, ko
priešingai. Baltasis Namas > pakildamas iš Šeremetejevo Jungtinės Valstijos reika-

kad “tylėji- I aerodromo ir žuvo 8 žmo- lauja, 1
elge- nės, jų tarpe TSRS delega- kad vyktų

tyli, nes mano, 
mas yra geriausias 
sys” dabartiniu laiku.

Pekinas. — Pabaigoje va
sario atvyks Ganos prezi-

cija į Kongo respubliką.
“TU-114” milžiniško dy

džio lėktuvai, kurių liemuo

bet ji nepriešinga, 
i “laisvanoriai”. 

j Jau dabar numatoma, 
kad netrukus susidarys 
apie 2,500 hitlerininkų, ku- 

irie prieš vietnamiečius ka-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jakarta. — Indonezijos 

militaristai, kurie tikrumo
je valdo šalį, jau atšaukė 
I ambasadorių iš Kinijos.

Jie kaltina Kiniją, būk ji 
prisidėjo prie ruošimo pučo 
1965 m. prieš Sukaino val
džia, v

New Yorkas. Vasario 
15 dieną New Yorko prėsko 
vandens rezervuarai jau tu
rėjo 43.6 procento jų įtal
pos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnson a s kalba, 
kad reikėtų susitarti prieš 
atominių ginklų besiplėti 
ma. v

Sausio 15
ma-

Saigonas.
dieną JAV lėktuvai, 
lūnsparniai ir marininkai 
užmušė virš 300 liaudiečių.

Ženeva. — Po Šv. Gott- 
hardo kalnu, Alpėse, tune
lyje nuo gazo žuvo 17 žmo
nių, v

dentas Kwame Nkrumahas. .Vra 177 »nuo ! riavo Prancūzijos armijoje,
sparno galo iki i o jl, j “liuosanoriais” i Viet- 
lėktuvai 38 pėdų aukščio. ■ Cį

! Jie gali vežti 220. keleivių, j Antrojo pasaulinio

Santo Domingo. Domini
kos sostinėje prasidėjo nau
jos demonstracijos prieš 
Jungtines Valstijas, kuriose 
daugiausiai dalyvauja jau
nimas. Jie šaukia ir nešio
ja plakatus: “Yankees, go 
home”.

Policija šaudo ir motocik- Jungtinės Tautos.
lais puola demonstrantus. Jungtinių Tautų general!-1 zija atsimetė nuo

, . x .. . i xxx.vxvz.jM pasaulinio
be.. ikaro Prancūzijos armijoje

ikariavo virš 10,000 hitlęri- 
| ninku, numatoma, kad jų 

, . vėl tiek susidarys, bet1 
že

6,000 mylių darydami virš i 
500 mylių per valandą.

Sakoma, kad lėktuvas jau I 
buvo pakilęs 100 pėdu, 
kas tai atsitiko ir krito 
myn.

TAIKOS SĄLYGOS

Rodezija gauna 
daug naftos

J. Audėne y 
VLIKo “Informacijos ir 
pagandos tvarkytoju.” 
būdu reikia jį skaityti 
dėlių veiksniu,” gal dar 
du.”

(Tąsa 5-me pusi.)

Jakarta. — Militaristai 
teisia komunistu vada Njo- 
ną. Sakoma, kad i is liudijo, 
iog 1965 metų sukilime ko
munistai dalyvavo tik todėl,

iAr;inJtU;lU0^asI kad galia jau ėmė į rankas 
Tuo gener°lai-

Reiškia, komunistai daly- 
va- vavo sukūlime tik todėl, kad 

neleistų generolams nuvers
ti Sukamo valdžią.

New Yorkas. — Miesto 
majoras John Lindsay pa
varė policijos komisionierių 
V. L. Brodericką, o jo vie-;

Maskva. — TSRS kaltina 
Japonija už leidimą JAV 
vartoti Japoni jos bazes puo
limui vietnamiečių.

Atėnai. Graiki joje

di-

ton pastatė Howarda R. | smarkiai auga komunistų 
Leary, kuri parsitraukė iš 
Philadelphijos. Leary Phi- 
ladelphiioje policijos komi- 
sijonieriumi buvo nuo 1963 
metų.

Įtaka.

New Delhi. — Bomba 
sprogo traukinyje ir užmu
šė 36 žmones.

: ■ Pretoria. — Kada Rode- 
i Britani- 

; nis sekretorius U Thantasljos imperijos, tai Anglijoje 
įsako, kad Šiaurės Vietna- į ir Jungtinėse Valstijose bu
omas sutinka tartis, bet JAV ,vo daug rašyta, kad ji ne- 
I turi susilaikyti nuo jo bom- | gaus naftos.

į Bet Rodezija plačiai ra
šius Pietų Vietname ir su-; bežiuojasi su Pietų Afrikos 
tikti, k a d P. Vietnamo respublika, kurią tąip pat 
L i a u dies Išsilaisvinimo valdo baltieji šovinistai. Iš 
Frontas dalyvautų pilnomis jos ji kasdien gauna po 35,- 
teisėmis konferencijoje.

Per dvi dienas policija nu
žudė 10 civilinių žmonių ii 
daug sužeidė.

Split, Jugoslavija. — Su- • bardavimf), ^sustabdyti mū- j 
sidūrė keleivinis traukinys 
su prekiniu. Nelaimėje 29 
žmonės užmušti ir 27 su
žeisti.

Pnompenhas. — Kambo
dža didina gynybos jėgas, 
nes ją nuolatos puola iš 
Pietų Vietnamo.

VEIKIA NAUJU NACIŲ 
PARTIJA

New Yorkas. — Board of 
Education susirinkime jo 
prezidentas L. K. Garrison 

Į hitlerinin-
Bal Harbour, Fla.—AFL-

CIO boikotuos tuos laivus, raportavo, kad hitlerinin- 
kurie plaukia į Šiaurės į pasivadinę National Re- 
Vietnamą. naissance partija, laiko su

sirinkimus Roberto Wagne-
Newark, N. J. — Po dvie- rio junjor Hieh School au- 

ių dienų streiko 3,200 mo- ditorijoje, 20 E. 76th St, 
kvtojų laimėjo algų pakeli- Manhattane.

Jis sakė, kad naujųjų na
cių susirenka apie 2,500.

Naci a i yra nusistatę 
prieš darbininkus, žydus ir 
negrus.

Tokio. —Kovo mėnesį at
vyks Pietų Vietnamo prem
jeras Cao Ky.

New Delhi. — Indija ir

000 galionų naftos. Taip pat 
ji gauna po 5,000 galionų 
naftos iš Mozambikos, Por
tugalijos kolonijos.

DAUG FALšYVŲ 
BUMAŽKŲ

New Yorkas. — Brookly- 
ne, Manhattane, East Oran
ge, Lindene, Camdene ir 
apylinkėje labai daug pa
sklido falšyvų bumažkų po 
$10 ir $20. Valdžios specia
listas J. Jordan sako, kad 
jos taip gerai padarytos, 
jog labai sunku atskirti 
nuo tikrųjų.

Parvžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaule pa
siuntė laišką JAV preziden
tui Johnsonui. aštriai kriti-Maskva. — TSRS išvarė

du' Vakarų Vokietijos am- Pakistanas atitraukia ar-i kuodamas už intervenciją į 
basados narius. mijos dalinius iš Kašmiro. I Vietnamą.mijos dalinius iš Kašmiro. i Vietnamą.
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MARIJONAI GEROKAI 
SUSIŠILDĖ

Š. m. sausio 28 d. Čikago
je, sakoma, buvo šaltoka. 
Ypatingai šalo marijonai, 
k u r i e leidžia laikraštį 
“Draugą,” “veiksnių” orga
ną. Tai ką jie darys? At-

“Sulaikyti bombardavimą! 
ragina bažnyčią tėvai

ŠIMTAS ĮŽYMIŲ DVASININKŲ, suvykusių i Že- 
neva (Šveicarijoje), priėmė pareiškimą reikalaujant, 
kad tuojau būtų sulaikytas Šiaurės Vietnamo bombar
davimas, kad pietryčių Azijoje būtų eita prie taikos.

Šimtas vyrų sudaro Pasaulio bažnyčių tarybos 
(World Council of Churches) Centrinį Komitetą, kuris 
čia laikė savo posėdį

Šiai bažnyčių tarybai, beje, priklauso anglikonų, pro
testantų, senovės katalikų ir rytinių stačiatikių bažny
čios.

Dvasininkai reikalauja, kad “Jungtinės Valstijos ir 
Pietų Vietnamas sulaikytų šiaurės Vietnamo bombar
davimą, ir kad šiaurės Vietnamas nesiųstų ginkluotų 
jėgų į Pietinį.”

Dvasininkai reikalauja, kad Jungtinės Valstijos tuo
jau paskelbtų, kad jos ištrauks iš Vietnamo savo karines 
jėgas, kai tik bus įsteigta kokia mašinerija taikai palai
kyti.

Labai svarbu, kad pasaulio visokių tikybų dvasinin
kai reikalauja, kad į konfereinciją taikai daryti būtų pa
kviestas Tautinio Išsilaisvinimo Frontas (Vietcong), 
kad jis būtų, vadinasi, pripažintas kaip valdžia, kaip jė
ga, su kuria JAV šiandien kariauja.

Šis pasaulio dvasininkų balsas už taiką—labai reikš
mingas balsas. Nemaža JĄ. V “patriotų” sius dėl to, kad 
dvasininkai įvardijo Jungtines Valstijas, pastatydami 
jas agresoriumi.

Pietų Vietname eina pilietinis karas. Liaudis kovoja 
prieš despotus, parsidavusius imperialistams. Liaudis 
(Vietcong) kovoja už laisvę ir tautinę nepriklausomybę. 
JAV įsivėlė į šį karą, stodamos liaudies priešų pusėje.

TŪLI KANADIEČIAI
APIE JUNGT. VALSTIJŲ
POLITIKĄ VIETNAME

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” (š. m. vas. 11 d.) skai
tome:

Visa eilė parlamento atsto
vu pasmerkė Jungtines Ameri
kos Valstijas už žiauru tero
rą Vietname. Ypatingą atydą 
atkreipė konservato Terry Nu
gent pasisakymas.

“Dabartinis Jungtiniu Vals
tijų atsinešimas išrodo siekia | savęs sugyvena. Indai gar- 
padaryti gyvenimą tokiu ne- j bina kelis dievus, jie turi

Indijos vidujinė kova
Indija yra didžiulis Azijos 

pusiasalis turįs apie 500 
milijonų gyventojų. Tai 
daugiausiai, po Kinijos, gy
ventojų turinti šalis. Jos 
žmonės sėslūs, taikūs, neka- 
ringi. Tačiau indai - indusai 
nėra vienakūnė tauta. Ten 
yra daug religijų, o tos 
skirsto žmones į sekt 
rios ne visada taikia

, ku- 
tarp

Į Indiją musulmonai-ara-i tybėje, Indijoje, yra visokių 
bai pradėjo skverbtis VIII tikybų žmonių: induistų, 
amžiaus gale. Jie atplauk- musulmonų, I 
davo laivais Arabų jūra bei! krikščionių, žydų 
Indijos vandenynu kaip 
pirkliai. Indai juos priimda- 1947 m. apie 12 milijonų ki- 
vo draugiškai, su jais pre-j 
kiaudavo, net savo dukras! 
už jų išleisdavo. Arabams i 
gamtos turtais apdovanota j_________ , d_____ „
Indija patiko ir jie pradėjo ■ Indiją ir kitus kraštus. To- 
iš palengvo ten apsigyventi,: kių tremtinių-bėglių s to vyk- 
kolonizuotis, statyti sau me-; lose Indijoje yra tūkstančiai 
četes-šventyklas ir pan. Įsi- ‘ žmonių, 
drąsinę, jie pradėjo ten • 
siųsti ir ginkluotas ekspe- j 
dicijas, kol XII-XIII amž.! 
galutinai Indiją pavergė.

budistų,
į ir kitų.-..

Gi Pakistane, iš buvusių

tatikių, kuriuos fanatiški 
musulmonai žiauriai perse-/ f 
kiojo, dabar jų ten nei pu
sės nebeliko; jie išbėgiojo

Taip sako juokdariai. O i 
Į tie, “kurie nesupranta juo- Į 
I ko,” pasakoja taip: “Drau
gas” šetadieniais išleidžia 
“kultūrinį priedą.” Toks 
priedas turėjo išeiti su sau-1 
šio 29 d. laida. Bet neišėjo. 
Kodėl ne? Pradėjus ekspe
dicija daryti, “kažkas apsi
žiūri,” jog “kultūriniame 
priede” telpa J. Š o 1 i ū n o I 
straipsnis “Ar jaučiame pa-Į 
vojų sumasėti?” Straipsnis 

j pasirodė nekošer. Tuojau ir ti į šąli idealus ir naudoti to- 
! buvo visas “kultūrinis prie-' 
das” ant laužo sudegintas. 
Pasišildė, juokiasi žmonės, 
ir Šimutis, ir Prunskis, ir 
Bogdanavičius, ir kt.

Buvo pagamintas 
I “kultūrinio priedo” 
i ris ir išleistas pora 
i vėliau.

J. Šoliūno sude.gintą tokiu būdu, 
setrarpsnį t _ 
Brooklyno “Vienybė.” i risai;J J ! žudymas nekaltų žmonių

Kas gi tame straipsnyje I vyrų, moterų ir vaikų,” saki 
buvo tokio blogo, jei reikė- i |is> “yra baisus dalykas.” 
kojo ji deginti? Nieko! J. Pančiai kalbėjo cdč naujy- 
Šnliūnns naiuokė tuos ku-i 'Ų (lemokratų. Kaip jie, taip n- soliumu pajuoKe tuos, KU KTi cnt te]ge, Į<ac] Jungtines 
ne labai mėgsta žygius,’ i Amerikos Valstijos neturi tei- 
“demonstracijas” “Lietuvai | sSs būti Vietname visai. Fak- 
vaduoti.” Į tai rodą, kad didelė didžiuma

Kam dabar marijonų ge- gyventojų priešingi tai val
ue r o lai lups kailį UŽ to hžiai, kurią remia Jungtinės 

dėji- i Valstijos.

SENIAI MOKO JAUNUS atleidimą.” Mahometonų 
LKP CK pasiuntė ilgoką moterys savo veidus dengia 

sveikinimą įvykusiam Lie- i 
tuvos Komunistinės jauni- terys savo veidų neslepia, 
mo sąjungos XIV-ajam su
važiavimui Vilniuje. Mes 
čia paduosime kai kurias iš
traukėles, ,Lad skaitytojas 
suprastų, kaip seni kovoto
jai moko^jaunuosius:

Svarbiausias komjaunimo 
uždavinys —■ auklėti vaikinus; 
ir 
gyvenimo ir veiklos pavyzdžiu, 
mokyti juos leniniškai mylėti 
mūsų socialistinę Tėvynę, di
džiuotis mūsų tarybine kultū
ra ir mokslu.. Lenininis orga
nizuotumas, principingumas, 
vidinė drausmė, darbštumas, 
kuklumas turi būti būdingas i
1 a u n ų j ų k o m u n i s t ų - k o m u n i sč i ų 
bruožas. Komjaunimo organi
zacijos turi skiepyti vaikinams 
ir merginoms 
piliečio orumą, ] 
žygdarbiui vardan Tėvynės.

Pergalės prieš fašizmą 20- atėjūnai arabai - mahometo- 
ųjų metinių ir Tarybų Lietuvos
2 5 - ų j ų metinių i 
1965 metais parodė, koks jau
nimas y a 
liaudies patriotiniams ir didvy
riškiems žygdarbiams, kaip jis

turi 
daug dievukų bei šventųjų, 
lygiai kaip krikščionys; ku
rie turi triasmenį dievą ir 
daugybę šventų tarpininkų, 
kuriuos jie garbina.

Induistai sudaro daugiau 
kaip 80% Indijos gyventojų. 
Apie 10G yra mahometonų- 
arabų (musulmonų), kurių 
religija kai kuriais požiū- 
panaši žydų tikybai: jie 
garbina vieną dievą-alachą 
ir turi tik vieną pranašą 

'Mahometą; jie naujagimius i 
yra tragiš-1 vaikus apipjausto ir neval-■ 

klausia politika, kokią galima go kiaulienos. Jų šventraš-j 200 metų, o musulmonai — 
Įsivaizduoti.”

Jis sako, kad amerikiečiai 
veda Vietname žiauriausią te
roro karą.

“Amerikečiai daužo kaimus 
sunaikinus 

atsispausdino gyvenimą juose ar apylinkėse

pakeliamu, kad žmonėms atei
ties nėra, jeigu jie neatsikra
tys vietkongų,” pareiškė Nu
gent.

“Aš negaliu atsikratyti jaus- I 
mo, kad dabartinė JAV politi
ka yra didžiausia pagalba pli
timui komunizmo, kuris šian
dien egzistuoja pasaulyje.

“Aš manau, kad toks žiau
rus antikomunistinis nusista
tymas, kuris reikalauja numes-

*

kius ginklus, kokius mes nori
me, ir kovoti taip, kaip mums 
patinka, kad užtikrinus, jog j 
bus antikomunistinė
Pietų Vietname,

Aišku, jog tikyba Indijoje, 
kaip lygiai Airijoje ir visur 

- in l kitur, kur tik ji turi galios, 
dijos dalis pasiglemžė Ang- daro žmones prietaringais 
lija, ” •meūzija, Portugali- fanatikais - siaurapročiais; 
ja, Olandija, Danija. Tačiau ± ° RTu
prancūzus anglai nukariavo 1 
ir iš ten juos išvarė. Gi iš 
Portugalijos Indija, gink
luota kova, atsiėmė savo pa
jūrio kraštą (Goą ir kt.) tik 
prieš trejetą metų.

Anglija valdė Indiją apie

fanatikais - siaurapročiais;

brolį ir protiniai, moraliniai 
bei materialiniai susina, ali
na. Religija visur yra žmo- , 
nių vienybės ardytoja ir vi- * 
sokios pažangos - prog r e s o 
tramdytoja!

kitas
n u me
dienų c

Naujas raketas
“VEIKSNIAI” SUGALVOJO naują raketą: parašų 

peticijose Jungtinėms tautoms rinkimą. Ir jie skelbia, 
jog tai būsianti “jaunimo peticija”.

Tokią “peticiją” siūlo smetonininkų laikraštis “Dir
va”. Ko gi “jaunimo peticija” reikalauja?

“Pasmerkti rusų kolonializmą Europoje ir grąžinti 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.”

Kiekvienam, kuris turi nors kiek smegenų galvoje, 
aišku, kad peticijos gamintojai patys nežino, ko jie nori. 
Rusai juk jokių kolonijų Europoje (ir niekur kitur) ne
turi. Gi kiek tai liečia Lietuvos “laisvę ir nepriklausomy
bę”—Lietuva tai turi: 1940 m. liepos 21 d. Liaudies Sei
mas paskelbė Lietuvą tarybine respublika ir prašė, kad 
Tarybų Sąjunga priimtų ją į tarybinių respublikų šeimą. 
Jau per dvidešimt penkerius metus Lietuva yra socialis
tinė respublika, klestinti šalis.

Taigi peticijos autoriai, atrodo, patys nežino, ko jie Į valinis direktorius Senas bofid- 
nori, ir tie, kurie su tokia peticija eitų pas žmones, pra- | rai Paragino visas JTO Aals- 
šydami pasirašyti, tik parodytu savo vaikiškumą, dau- ' įybes padėti Indijos vyriausy- 

. . i i j v | be] JVeikti sunkia maisto tie-giau nieko. ! . nudėti šalvie.

straipsnio laikraštin 
ma?

Nežinome.

stebi

mirti

BADAS IR MIRTIS 
GRŪMOJA INDIJAI

Tie, kurie iš arčiau 
padėtį Indijoje, sako, 
ten šiemet gali badu
milijonai žmonių! štai, ko
kią šiurpią žinią iš Indijos 
sostinės išsiuntė TAŠS-EL- 
TA:

Jungtinių Tautų organizaci
jos sekretorius U Thant ir or
ganizacijos mitybos ir žemės, 
vikio klausimams (FAO) genes

tis Koranas pripažįsta kai | apie 700 metų. Musulmonai 
kuriuos žydų šventraščio j ir mongolai, atėję iš Arabi- 
Toros teiginius (krikščionys 
įsisavino visą žydų Torą

mą — tas parodo jų gimi
ningumą). Musulmonai la- 

i vonus laidoja žemėje, veidu 
į jų šventą miestą Meką 
(Arabijoje). Gi induistai sa
vo lavonus degina, o pele
nus išbarsto “šventose” upė
se; šie karve laiko šventu 
gyvuliu, jos mėsos nevalgo. 
Savo nuodėmes indai nu- 
plauja upių vandeniu, o mu
sulmonai atlieka pilgrimažą 
bent kartą gyvenime i Me
ką ir ten gauna “nuodėmių

D r. A. Bimbai 
Niujorkas

Vilnius 
1966 m. vasario 9 d.

i Didžiai Gerbiamas Drauge,
Štai aš ir vėl tėvynėje, 

dirbu savo įprastą darbą. 
Buvau jau pasiilgęs savo 
krašto ir savo darbo. Ma- 
lonu vėl prie jo sugrįžti. . 
Tiesa, pirmomis dienomis 

i kiek sirguliavau, nes Pary- 
' žiuje buvau peršalęs. Vos 
grįžus atsirado daugybė 

. ,v ., reikalų, todėl tik šiandien 
Norėdami išvengti j susiruošiau parašyti Jums 

; keletą žodžių. Negaliu jų 
i neparašyti ir nepadėkoti

, v • i “ kybą. Del to šiuo metu In-tamsiais valiais, o indų mo- J
nu — devyni yra kilę iš in-

Pagrindinis, kaip jau ma- dusų, arba sutuoktuvių ke- 
tėme, Indijos žmonių pasi- Jiu susimaišę.
dalijimas yra tarp induistų ( 
ir musulmonų. Dėl to ir jų I 
valstybė nenatūraliai pada-į 
lyta į dvi dalis: Indiją ir 
Pakistaną. Tasai pasidaliji
mas įvyko 1947 m.,

jos, Afganistano, Persi j os- 
Irano ar Turkijos, kelis kar
tus nusiaubė Indiją bei jos 
sostinę Delhi, šimtus tūks
tančių indusų išsivarė į ver
govę. Kai kada indusai su
kildavo ir įsiveržėlius į jų 
kraštą, bent laikinai, nuga
lėdavo. Vienas tokių suki
lėliu vadas buvo vardu Sa- 
vaji, kurį ir dabar indai 
gerbia.

Musulmonai išžudė ne; 
mažiau milijono ramių in- iV — 1 ••V « • •U S U . .
persekiojimo — ir mirties— į 
indai, daugelyje vietų, prie- !
mė islamo (Mahometo) ti- jUnis_įp. pažangiesiems Niu- 
kybą- Puo me^u In‘ jorŪo lietuviams už nuošir
di jo j e iš dešimties musulmo- ‘įų įr svetingą priėmimą/*

jorko lietuviams už nuošir-

Kauno Politechnikos instituto Vilniaus filialo studentai gavo 
naują 420 vietų bendrabutį Studentų gatvėje žvėryne.

kimo padėtį šalyje.
Tame kreipimesi, konkre

čiai, sakoma, kad Indijos vy
riausybė prašė SNO organi
zaciją paremti jos kai ku
rioms šalims nusiųstus pagal
bos prašymus.

1965 metais, sakoma kreipi
mesi, Indiją ištiko baisiausia 
sausra per valstijos istoriją. Di
delė žala padaryta vasaros ir i 
žiemos derliams. Maisto pro
duktų atsargos nuolat mažė
ja: miestuose, kuriuose gyve
na ne mažiau kaip po 100,000 
žmonių, įvestas normuotas 
maisto paskirstymas, vyksta 
bendra nacionalinė didžiausio 
maisto produktų taupymo nėms turi tapti jaunosios kar- 
kampanija.

Nuo sausros labai nukentėjo kykla.
7 Indijos valstijos, badas gre 
šia šimtui milijonų žmonių 
kurių tik • ’ ~ 
būti suteikta pagalba. Y 
tingą nerimą kelia jaunesnių 
kaip U mętų amžiaus vaikų 
padėtis. Minėtuose rajonuose 
jų yra 15-20 milijonų.

Indijai reikia, sakoma krei
pimesi, maždaug 11-14 milijo
nų tonų grūdų ir 130 tūkstan
čių tonų sauso pieno.

Kadangi FAQ ir kitų JTO 
organizacijų galimybės šia 
linkme ribotos, o Indijos po
reikiai dideli, JTO generalinis 
sekretorius ir FAO generalinis 
direktorius paskelbė bendrą 
kreipimąsi, tikėdamiesi, k a d 
“tarptautinė bendrija supras, 
kokia rimta padėtis, ir kad bū
tina. . . padaryti viską tokiai 
daugybei žmonių išgelbėti nuo 
jiems gresiančių kančių.”

merginas Vladimiro Lenino | išsilaisvino iŠ anglų 
vvpnimn ir vaikins na \!\rr/ H viii i ••I okupacijos.

Šis pasidalijimas, tai iš
dava žiaurios kovos, kurios 
metu buvo pralieta daug 
kraujo: indai skerdė mu
sulmonus, o pastarieji 
indus. Pernai tarp Indijos 
ir mahometoniško Pakista
no buvo užviręs atviras ka-

Tarybų šalies ras dėl turtingos šiaurinės 
pasiruošimą į provincijos Kašmiro, kuria- 

• i me gyventojų dauguma yra

nai, bet jį valdo Indija. Ne

Kai devynioliktojo am
žiaus gale indai pradėjo 

! rimtai kovoti prieš okupan
tus anglus ir reikalauti sau 

kaf in- nePriklausomybės, 1885 m. 
j jie įkūrė nacionalistų parti
ją, pavadinę ją Nacionaliniu 
Kongresu, kuris ir šiuo me
tu yra vadovaujamoji indu- 

i su politinė organi z a c i j a . 
Musulmonai tai partijai pri
tarė tik iš vardo, bet akty
viai prie jos darbo veik ne
prisidėjo. Musulmonai no
rėjo, kad vieni indai savo 
rankomis prieš anglus kovo
tų, ir susilpnėtų, o jau po 
to, kai anglai bus išvaryti, 
— jie ir vėl Indiją valdys. 
Prie kovos prieš anglus jie

Jūsų pažįstamieji Vilniuje 
i dėkoja Jums už sveikini- 
I mus ir prašo perduoti Jums 
daug linkėjimų. Priimkite 
ir nuo manęs geriausius lin
kėjimus. Siunčiu nuošir
džius sveikinimus Jūsų žmo
nai ir pažangiesiems Niu
jorko lietuviams, su kuriais m 
turėjau galimybės pasima-r \ 
tyti.

Jūsų
J. Kubilius

DU OŽIUKAI
pilkas, kitas baltas, 
kailis buvo kaltas,

minejimas seniai įvykusioje konferen-1 beveik nepi įsidėjo. Dėl to iš’ ’ , • ■ cfjoie Tui'kestano sostinėje Augybės tūkstančių indu- 
jautrus tarybinės Taškente Tarybu Sąjungai 1 su, kuriuos anglai žiaunai | 
•lotmiams ir didvy-1 , . . , ’ • , -4- i * m-k i i va I r- <-» i i i 4- o i itarpininkaujant, abi pusės 

atsidavęs komunizmo reikalui, susitarė aptariamąjį karą 
Pasiruošimas Didžiojo Spalio likviduoti, įvykdyta taika. 

50-osioms metinėms ir V. Leni
no gimimo 100-osioms meti-

tos revoliucinio auklėjimo mo- 
Komjaunimo pareiga 

maksimaliai panaudoti su-
1S kauptą patyrimą, visas idėji- 

5-6 milijonams gali nj0 poveikio jaunimui formas

Tačiau Kašmiro klausimas 
liko neišspręstas: jį savina- 
si Indija ir Pakistanas — 
šis reikalauja plebiscito. Tą 
keblų klausimą jie dabar 
bando išspręsti Jungtinių 
Tautų organizacijos ribose.

Vienas
Bet ne
Kad ožiukai susipyko, 
Prasilenkti nesutiko.

—Suk iš kelio!—
Balčius bliauna.

Pilkis jam piktai atšauna: 
—Nesipainiok man ant tako! 
—Leisk praeiti!—

Balčius sako.

—Aš stipresnis—rėkia Pilkis.
—Nebijau aš, tu ne vilkas!—-

ir priemones.
Koumjau n i m o organizaci

joms reikia pagerinti darbą 
propaguojant ir studijuojant 
revoliucines ir kovines praei
ties tradicijas. Mūsų pamaina 
—jaunieji naujosios visuome
nes statytojai turi augti įsiti
kinusiais kovotojais, liepsnin
gais patriotais, narsiais, drą
siais ir ištvermingais žmonė
mis.

Visam komjaunimo organi
zacijų auklėjamajam darbui 
turi būti būdingas veržlumas 
ir kovingumas, nesitaikstymas 
su bet kokiais buržuazinės ide
ologijos pasireiškimais.

Respublikos, komjaunuoliai, 
remdamiesi šlovingomis tary-

binėmis liaudies darbo tradi
cijomis,turi ruošti vertus vy
resniųjų darbininkų klasės, 
valstietijos, inteligentijos kar
tų reikalo tęsėjus.

Reikia siekti, kad kiekvienas 
vaikinas, kiekviena mergina 
aktyviai ir sąmoningai daly
tų darbe, gerai suprastų, kad 
socializmas pastatytas atkak
liu pasiaukojimu vyresniosios 
kartos darbu, kad komunizmo 
statybai reikalingos dar giles
nės žinios, didžiausias organi
zuotumas ir sąmoningu m a s , 
profesinis meistriškumas, ini
ciatyva, mokėjimas įveikti su
tinkamus sunkumus.

persekiojo, kalino ir žudė— Į 
musulmonu buvo vos kele- ■ «- 
tas.

Savitarpio religinę kovą Taip atkirto Balčius Pilkiui, 
ir politinį bei visuomeninį 
Indijos žmonių pasidalijimą 
anglai ne tramdė, ne gesino, 
bet net skatino, plėtė, drąsi
no. Jie laikėsi romėnų šū
kio : skaidyk ir valdyk! Mu
sulmonų mažumai anglai 
duodavo visokias privilegi
jas, kad tik tuo erzinti bei 
žeminti indus. Daug arabų 
Indijoje buvo Anglijos kari
ninkais (oficieriais), polici
ninkais, valdininkais, moky
tojais ir kt. Už atskirą is
lamo valstybę — Pakistaną 
—arabai pradėjo kelti senti
mentą dar prieš 1940 me- ras. 
tus, jie įkūrė Mahometonų _
ly^., Pa"-. Anglai juos ^^^Konstantinas.

O tas bamba: “Tu nutilki!”

Taip jie stumdė vienas kitą, 
Kol nuo liepto nusirito.
Vandeny atsipeikėjo.
Taip ožiukams ir reikėjo!

(Iš “Lietuvos pionieriaus'’)

TURKAI GRASINA
Ankara. — Turkijos Už- 

si e n i o ministras Cagla- 
yangli sakė, kad jeigu grai- 4 
kai nesiliaus puolę turkus

bus ka- f

palaikė prieš indus.
Atėnai. — Graikijos ka- 

turė-
damas mintyje

Indusai daug tolerantin- ministro pareiškimą, parei- 
negu kalavo daugiau pinigų gy-gesni, žmoniškesni, 

musulmonai. Pirmųjų vals nybos reikalams.
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Rojus Mizara

Iš Kuršėnų j Papilę—pas Šukienę
(Iš keliones užrašų)

Kuršėnų Vaikų namai yra 
kyši kokia nepriklausoma 
respublika. Jie turi savo 
farma, savo soda, savo dar- i , v ‘ 1 žus.

Kai šiauliškiai mus tris— 
L. Kapočių, Ievą ii' mane— 
paliko Kuršėnuų Vaikų na-] 
,muose, pirmiausia vaikai j 
mums aprodinėjo savo rū- i 
mus, mokyklines klases, j 
miegamuosius, ir kitus da
lykus, susietus su buitimi ir 
mokymusi.

Jie davė mums koncertą: L. . .r x x . 
padainavo, pašoko, palinki I V klU .Bet sta<ga atsiran- 
mino. Tačiau nelabai man ! įa m-licijantas-dailus, kul- 
buvo linksma, štai vaiku-! ^unskaii ,vyas> neak.va.z- 

diniu budu (korespondenci
jomis) studijuojąs Vilniaus 
universitete. Jis Šukienę pa
žįsta ir puikiai žino, kur ji 
gyvena. ?

Prašome milicijantą sėsti

Aš matau jauną moteriš-1 tiniame judėjime, o ir kul- 
kę, stebinčią mus pro savo j tūriniame: statydavo spek- 
namų langą.

—Ar tamsta galite pasa
kyti, teiraujuosi,—kur gy-

; vena Šukienė - Benesevičiū
tė, kadaise buvusi Ameriko-

liko man už rašomąją ma
šinėlę.

Suruęšėme mes jam išleis
tuves ir gražiai draugiškai 
išlydėjome. Mes visi juodu 
abudu labai gerbėme.

Užsirašiau aš tuomet jų- 
' dviejų trumpas biografijas, 
deja, šiandien jų neturiu:]

taklius—pats sugebėjo juos 
surežisuoti; turėjo talentą 
prieiti prie žmonių ir J 
įtraukti juos i kultūrine veikla. ■ , • , Vi r ~ 

i Visi dori žmonės Juozą šu- i ,a,ka? M ,
i ki mylėjo ir gerbė. ' Ka' Saklal pa?leke Mask.’

J va, V. K a p s u k a s patarė

Kas yra Mažino 
tvirtumų linija

pirmojo pasaulinio 
karo Prancūzijos karinė 
vadovybė ieškojo būdų už
sitikrinti saugumą nuo sa
vo karingo rytinio kaimy
no. Karo ministro A. Maži
no pasiūlymu, 1929 m. buvo 
pradėta statyti k a r inių 
įtvirtinimų ruožas ties Vo
kietijos ir Liuksemburgo 
pasieniu. 1934 m. jis buvo 
baigtas, o 1939 m. dar pato
bulintas..

750 kilometrų ilgumo Ma
žino linija turėjo stiprius 
gelžbetoninius fortus, pa
suptus giliai žemei. Keliuo
se požeminiuose aukštuose 
buvo sukrauti įvairiausio 
tipo gin k 1 a i, amunicija, 
maistas ir įrengtos kareivi
nės. Kiekvienas fortas turė
jo savo elektrinę, atskirą 
anrūpinimo s1’sterna ir galė
jo ansunimo atveiu sava
rankiškai laikytis iki 6 mė
nesiu. Pabūklai ir kiti gink
lai buvo liftais iškeliami į 
naviršių. Svarbesnius įtvir
tinimo maigus lunge pože
miniai susisiekimo tuneliai. 
Žemės pavir ini ugnies taš
kai buvo tain išdėstvti. kad 
keliolika kilometru gilumon 
Nitu galima kryžmine ug
nimi anšnndvti kiekviena 
Lljnqfob’. Mažino Ijniio bu
vo laikoma nepralaužiama.

Prancūzijos kariniai sne-

—Tokia—senutė?.. i v . .. ,
—Tnin UŠ monnn ii inn I Kai .191° metais kūrėsi jiem apsigyventi Minske, 

i Amerikos Lietuvių Litera- kur lietuvių daug, kur išei
tu ros Draugija, J. Šukys jai j dinėjo laikraštis “Raudona- 
nepritarė, bijodamas, 

j netaptų oportunistinė.
i Juzefą Benesevičiūtė ėjo su 
L. Prūseika, ir ji buvo pir
moji ALDLD Centro sekre
torė. Pagaliau ji ištekėjo už 
J. Šukio ir abudu tapo šios 
kultūrinės organizacijos en
tuziastai.

Įsitraukus JAV į I-ąjį pa-

j senutė...
Moteriškė Šukienę prisi

mena, bet tikrai nežino, ku
rioje gatvėje ji gyvena. Pa- 

' taria mums važiuoti ten, to- 
i liau, pavažiavus—vėl klaus-

čiai, tėvų apleisti, turėjo 
valstybė juos paimti, užlai
kyti, mokyti, kad būtų kul
tūriški ir tiktu socialisti
niam gyvenimui. Daugelis 
tėvų juos pametė. . .

Vadovė Teofilė Betlinskie-' 
ne mums pasakoja: 1

—Va, šis mažytėlis ber-, 
niukas: buvo atimtas iš tė
vų dėl neprižiūrėjimo; abu
du tėvai girtuokliauja, vai-

kad ' sis Arto jas.” Jis, kaip talen- 
Bet j tingas dailidė, norėjo gauti 

darbą kur nors fabrike, bet 
vyriausybė jį paėmė pas sa
ve ir naujuosiuose valdžios 
rūmuose J. Šukį pastatė 
baldams tvarkyti. Iš tikrų
jų, nieko jis ten fiziško ne
dirbo, o tik, pamatęs ką 

I nors sugedusį, kitiems pa
tarė atremontuoti.

Šukienė gavo tarnybą Bal-paskirtas LSS organo “Ko- , 
vos” Philadelphijoje atimi-' Prūsijos Mokslų Akademi-

Gėlės ir šypsenos — geras ženklas dviejų tautų santykiuose, 
įžymus Lietuvos 
tūkstančių metrų 
doje amerikietis

bėgikas Kęstutis Urentas iš Vilniaus ir H) 
bėgimo varžybų nugalėtojas Tokio olimpia- 
šiulis (jis stovi kairėje) po mačo išsiskyrė 

gerais draugais.

ST. PETERSBURG. FLA

si?!..
—Ai- ateina tėvai pama

tyti sūnelio?—klausiame.
—Nu, tėvas buvo du kar

tu atėjęs, bet vis išgėręs! 
Ar tokiam grąžinsi kūdikį? 
Ar patikėsi?..

Kreipiau specialų dėmesį 
i tą baltagalvį berniuką. Jis 
stovėjo pačiame dainuojan
čių vaikų priešakyje. Pa
stebėjęs, kad Ieva į jį “gra
žiai žiūri,” berniukas, pa
miršęs bet kokią discipliną, 
nieko nelaukęs, atbėgo pas 
Ievą ir sėdosi ant jos kelių!

Namų vadovės džiaugia
si, kad amerikiečiai jų ne
pamiršta. Visi labai dėkingi 
kalifomiečiui M. K. Jagmi
nui, kuris šitiems namams 
nupirko ir padovanojo auto
busą, tiesa, nedidelį.

Nelengva, buvo skirtis su 
puikiomis šių Namų vado
vėmis ir jų įnamiais, vai
kais. Taip, rodos, norėtųsi 
nors viena berniuką ar mer
gaitę pasiimti ir parsivežti 
Ameriką? Bet apie tai tega
lima tik svajoti.

Mes buvome pažadėję tą 
vakarą ankstokai būti Pa
langoje. tačiau būtinai rei
kėjo užsukti į Papilę, Ak
menės rajone. Ten gi gvve- 
na sena amerikietė veikėja 
Juzefą šukienė-Benesevi- 
čiūtė, pirmoji ALDLD sek
retorė.

Papilė netoli Kuršėnų — 
rodos, apie 20 kilometrų, ir 
mes čia atskubėjome dar už 
saulės. Miestelis gražus; 
čia pat teka garsioji žemai
čių Venta. Bet Papilės var
dą aukštai iškėlė ne pati 
Venta, o Simanas Daukan
tas (1793-1864). čia miręs ir 
palaidotas, ir šiandien mies
teli tebepuošia ant aukšto 
postamento stovis Simano 
Daukanto paminklas. Kur 
tu čia eisi, kur važiuosi, vi
sur iš tolo matysi lietuvių 
kultūros ir literatūros vei
kėjo. istoriko Daukanto pa
minklą.

Paminklą sukūrė kitas 
įžymus lietuvių tautos sū
nus skulptorius Vincas Gry
bas. kuri fašistai Jurbarke 
nužudė II-ojo pasaulinio ka
ro metu.

Kaip Šukienę surasti? Nė 
vienas jos adreso neturime. 
Sustojame ties Apylinkės 
tarvbos raštine ir Laurynas 
su Ieva eina ten pasiteirau
ti. Deja, nieko neranda: va
sara, visi laukuose dirba.

joje — ji moka keletą kal
bų. Dirbo techninį darbą.

Užėjo 1II-asis pasaulinis 
karas. Vokiškieji fašistai 
okupavo Minską ir žu
dė tarybinius piliečius. 
Žiauriai nužudė jie ir mū
sų gera draugą Juozą Šū
ki. Likusi vienui viena, bi
jodama. kad ir jos nenužu
dytu, Šukienė susigriebė ir 
ir slapta atvyko į Papilę pas

j savo sesute. Na, ir čia gy- " Potipi imi 
vena iki šių dienų. I .’JSail? s11’

Kovą” val-

JUZEFĄ ŠUKIENĖ JUOZAS ŠUKYS
Abiejų Šukių fotonuotraukos, darytos Amerikoje 

prieš apie 40 metų.

į mašiną ir važiuoti. nistratorium. —- £
Radome ją savo namelyje, džia uždarė. Šukys buvo 

darbiniuose rūbuose. Ką ji 
dirbo, nežinome. J. Šukienė 
mūs neatpažino, tik kai pa
sakėme, kas esame, atsimi
nė. Džiaugėsi, kad jos ne- 
pamiršome.

Aplink jos gyve n a m ą j į

baustas užareštuotas ir 
kažkokio antikarinio lapelio 
spausdinimą “Kovos” spaus-, 
tuvėje.

Šukys, pasivadinės Saka
lausku, su žmona išvyko į 
Grand Rapidsą, Michigano 

namelį didokas daržas, o ja-1 valstijoje, apsigyventi. Ten 
Vis jis, kaip dailidė, darbo turė

jo užtenkamai. Įsigijo na- 
i mėlį, apsitvarkė ir abudu 
ramiai gyveno, prisidėdami 
kiek begalėdami prie pažan
giųjų lietuvių veiklos. Visi 
ten juodu mylėjo ir gerbė.

Kai aš 1932 metais grį
žau iš Tarybų Sąjungos, 
įvairios organizacijos man 
surengė platų prakalbų 
maršrutą, kad pap a s a k o - 
čiau, kas dedasi socialistinė
se respublikose.

Užsukau ir į Grand Ra- 
pidso miestą. Abudu Šukiai 
kvietė pas juos nakvoti; 
nakvojau ten dvi naktis, ir 
mes turėjome, užtenkamai 
laiko pasikalbėti. Pasirodė, 
jiedu iau buvo pakėlę spar
nus lėkti į Tarybų Sąjungą 
apsigyventi.

Klausė manęs, ką aš apie

me ganosi dvi ožkos.
tai jos nuosavybė.

—Kaip gyvenate, drauge 
Šukiene?

—Gerai, viskuo patenkin
ta. Tik nepatenkinta, kad 
regėjimas silpnas; reikia 
važiuoti į Šiaulius akis gy
dyti ar akinius pritaikyti 
kitus.

Ant stalo guli Vilniaus 
“Tiesos” egzemplioriai. Mo
teriškė dienraštį prenume
ruoja, jo egzempliorius da
bar varto, bet nepajėgia 
skaityti!

J. Šukienė — 83 metų am
žiaus moteris. Kai paklau
si, ar ji viskuo apsirūpinu
si, atsako:

—Medžiagiškai viskuo esu 
pilniausiai aprūpinta. Pen
sijos gaunu 76 rublius per 
mėnesį; turiu, štai, savo na
melį, gerą daržą, tai ko man j tai galėčiau pasakyti. Pa- 
vienai daugiau bereikia?!.. | tariau nevažiuoti.

Klausti, kaip ji čia atsira
do, gal būtu neetiška, nes 
žinome. Tik pravirkdvtum 
senutę. Nelietėm nei Juozo 
Šukio, nelietėm nei praei- 
eities.
kiai žinoma. Ji turėjo bai
sių nelaimių.

Cl praeitis man pui-

—Pasižvalgyti,—sakiau,— 
taip, bet ne gyventi. Vie
na, judu čia labai reikalin
gi, antra, jums, pagyvenu
siems, nors rusų kalbą ir 
gerai mokate, nelengva bus 
ten prisitaikyti.

—Tai ką jūs, drauge Mi
zara, galvojate? — piktokai j

Kai ji, jau po karo, per 
A. Vadanala, prisiuntė man 
laišką (jis buvo paskelbtas 
“Laisvėje”), aš atsakiau, 
bet nuo to laiko nieko iš jos 
negavau.

Ir štai, dabar, sėdint prie 
jos namelio, stebint ją, man 
visa tai kaip koks filmas 
pro akis perbėgo ir 
darė labai liūdna, 
žmogaus likimas!..

pasi- 
Toks

Labai prašiau, kad ji pa
radytų nors trumputį svei
kinimą LLD. Sakiau, visi 
nariai labai džiaugsis, kad 
nirmoii organizacijos sekre
torė dar gvva, kad ji ramiai 
gyvena mūsų gimtojoje že
mėje. Šukienė pažadėjo tai 
padaryti, bet nežinau, kodėl 
mes sveikinimo negavome.

J. Šukienė, beje, nėra ten 
pamiršta. Ja gerai žino vil
niečiai : R. Šarmaitis ir kiti. 
Juozas Baltušis, kai jam pa
pasakojau, sakė, kai tik toje 
apylinkėje kada pasisuks, 
būtinai Šukiene aplankys. 
Laurynas Kapočius sakė tą 
pati.

Na, ir mes kėlėmės va
žiuoti į Palangą. Atsibučia
vome. Aš draugei Šukienei 
įteikiau ALDLD jubiliejinę 
(cheminę) plunksną atmin
čiai.

Amerikoje didžiosios 
valstybės

Amerikoje yra trys di
džiausios valstybės, t a i 
Jungtinės Valstijos, Kana
da ir Brazilija.

Jungtinės Valstijos, su jų 
globojamomis teritorijomis 
(Puerto Rico, įvairiomis sa
lomis) dabar užima 3,628,-

Juozas Šukvs į JAV at
vyko, rodos, 1903 metais ir 
apsigyveno Brooklyne. Kai 
Amerikos Socialistų partija 
susiorganizavo, J. Šukys 
buvo vienas pirmųjų liėtur 
vių darbininkų stoies orga
nizuoti • Lietuviu SbcMsfų 
Sąjungą. Ir per ilgus metus 
Šukys buvo vadinamas “lie
tuvių socialistų tėvu.”

Jis buvo darbininkas, 
aukštos kvalifikacijos daili
dė. Dalyvavo ne tik poli-

atsakė jis. — Aš turiu kęsti 1150 kvadratinių mylių ple
čia tokį pažeminimą! Va, tą h* turi 185,000,000 gy- 
plaukai pražilo, esu privers-; ventojų. 
tas juos dažyti, kad apgautas juos dažyti, kad angau- Kanada užima 3,851,800 
čiau darbdavį. O dirbti aš kvadratinių myliu plotą ir 

Ne i turi apie 20,000,000 gyven
toju.

Brazilija užima 3,286,270 
kvad. mylių plotą ir turi 
apie 80,000,000 gyventojų.

Po jų seka Meksika, kuri 
užima 758,260 kvad. mylių 
plotą ir turi 40,000,000 gy
ventojų.

dar galiu ir moku?., 
tinginiauti ten važiuosime, 
o dirbti!..

Toks daugmaž buvo drau
go Šukio atsakymas. Ir 
jiedu rimtai rengėsi vykti. 
Pardavė savo nameli ir bal
dus; atvyko į Niujorką senu 
automobiliu ir čia jis jį pa-
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kuopos mėnesinis susirinki
mas buvo nariais skaitlin
gas, gyvai pravestas. Atsi
tiko taip, kad šiame susirin
kime teko išgirsti pereitų 
metų kuopos darbuotės ra
portus.

Pramogos buvo dažnai 
pravestos su gražiausiais 
pasisekimais. Tad galima 
pasigirti, kad nei viena kuo
pa nepajėgė duoti tiek daug 

j ir pastiprinimui mūsų spau- 
. Buvo įdomu 

girdėti, kad įvykdytas pir
mas parengimas su meniš
ka programa, atžymint LLD 
50-ąsias jos gyvavimo meti
nes. Šiais metais vėl toks 
parengimas šauniai praėjo. 
Žmonės banketus su koncer
tine programa myli, labai 
daug iš plačios apylinkės at
silanko.

Iš visų kitų raportų la
biausiai krito į akį laikraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajininkų nuosekliai praves
tas gražus darbas. Pasiro
dė, jog reikia tik atsidavu
siai padirbėti, dar galima 
gauti naujų laikra š č i a m s 
sakitytojų. Štai draugas 
Gendrėnas, “Laisvės” vaji- 
ninkas, sako gavęs dvide
šimt naujų ir visas atnauji
nęs. Draugas JonasRubas, 
“Vilnies” vajinin k a s, su 
nauiom prenumeratom tru
putį atsiliko už pirmąjį, se
nas (69) panaujino.

Tokioj mažoj kolonijoj ga
vimas po tiek naujų skaity
tojų — tai nemenkas dar
bas!

Tai didi garbė mūsų dar
buotojams už gerai praves
tą vajų!

Naujenybė, kad tuoj su
kaks metai laiko, kai čia gy
vuoja Dainos Mylėtojų Gru
pė po kuopos sparnu, vado
vauja Adelė Pakalniškienė. 
Pramogose dažnai išgirsta
me jų liaudies dainelių. Tas 
pagyvina programas ir pa
linksmina žmones.

Rodos, du negerumai pa- 
‘ sitaikė kuopos veikloje. 
Pramogose nepravestos pa
skaitėlės, kaip pirmiau bu
vo, ir veikliausi nariai ne
vykdė savo nusitarimo bent 
kartą per metus turėti pa- 
diskusavimą bei pagilinimą 
žinojimo apie bėgamuosius 
gyvenime klausimus. Tuo, 
draugai ir draugės, turime 
prisipažinti, padarėme ne
atleistina kaltę, gal nemen
kai ir atsilikome.

Susirinkime skundėsi J. 
Bakšys, kad jį pašalino iš 
Amerikos Lietuvių Klubo. 
Tą klubą valdo dešinysis 
sparnas. Geriau permalan
tieji Klubo vadovybės nuo
taikas tikėjo, kad jis iš ten 
bus išjotas. Taip ir atsiti
ko.

Jei tikėti “Naujienų” ko

respondento aprašy m a m s, 
tai klubas su nauja sale yra 
suklimpęs giliai į skolas. 
Kiti gi kalba, kad dėdės ir 
tetos Klubą išvaduos iš bė
dų, jei reikėsią.

Mūsiškiai Dainos Mylėto
jai gruodžio mėnesį dalyva
vo miamiečių pramogoje. 
Dabar jų Aido choras žada 
atvykti pas mus padainuo
ti. Chorui pasiūlyta kovo 
19 d. Jei ten jiems ta diena 
bus patogi atvykti, šį sezo
ną turėsime antra koncertą 
prie banketo. Jaučiame, bus 
nemenka spūstis tame pa
rengime dėl to, kad mūsų |cia 1S^J neatsizvelp’e, kad 
nuomojama salė jau ir taip sekančiame kare ga i nasi- 
būna beveik pilna. Tačiau 
sutilpsime.

Po susirinkimo papieta
vus buvo pravestas iškvieti
mas iš tolimesnių koloniių 
svečių, viešnių. Drg. J. Mil- 
leris su žmona daugelį vie
tovių apvaži n ė j ę s, buvęs 
K a 1 i f o r nijoje, Arizonoje, 
Mexikoje, dabar čia užsuko. 
Jonas vienas leido viešnagę 
ir Lietuvoje, tai jau daug 
matęs ir girdėjęs. Jis pasa
kė brandžią kalbą. Atrodo, 
d. Milleris gerai pašoko iš
kalbume. ir moka perduoti 
savo mintį klausovams.

Mes norėtume, kad jis su 
žmonele čia priprastų ir ap
sigyventų. Tokio, kaip jis, 
mums labai reikia, nes mūsų 
veikimas pakilo aukštai, 
reikalingi gerai prasilavinę 
nariai.

Beje, dr. A. Petriką savo 
aprašyme bando atgrasinti 
žmones nuo Floridos. Vei
kiausiai mažai jam pavyks, 
o kritikos susikels.

Mūsų gretose, rodos, tik 
du nariai yra pasiekę tiek 
daug malonių metelių, tai 
Vincas ir Jadvyga Smūdi- 
nai. Jiedu šiomis dienomis 
atšventė 66-ąsias vedybinio 
gyvenimo metines. Vincui 
sukako 86-tas gimtadienis, 
o jo žmonelei Jadvygai—84- 
as. Vincas, nors sulaukęs 
tokio gražaus, ilgo amžiaus, 
atrodo kaip jaunuolis, pra
mogose su moteriškaitėmis 
sušoka valcelį ir dar nepa
vargsta, visuomet žvalus, 
linksmas ir labai draugiš
kas. Jo žmonelė gamtos nu
skriausta kalboje, bet gerai 
atrodo.

Per savo mieląją Lietuviu 
Literatūros Draugiios 45 
kuopą įvykdė savo ilgo gy
venimo draugystėje su žmo
nele atžvmėjima. Žmonių 
tiek prisirinko, kad reikėio 
antrus stalus paruošti dėl 
pavalgymo.

Linkime Vincui ir jo žmo
nelei Jadvygai Smūdinams,, 
sulaukti deimantinės sukak
ties ir gyvenime prašokti 
šimtelį metelių ir linksmai 
pagyventi.

Kovo 6 d. po LLD kuopos

kpisti senoii karinė taktika. 
O Mažino liniia buvo pritaf- 
kvta pozicinei taktikai, oū- 
Hincai I nasmiliniam karui. 
Hitlerinė Vokiefiia nradė- 
iusi II pasaulini karą, iš 
nradžiu sudarė klaidinantį 
i snūdi, kad ruošiasi atakuo
ti įtvirtinimus, o D tikrųjų 
nrasiveržė pro Bdp'iia ku
rios nasienvie Prancūzija 
teturėjo žymiai silpnesnius 
įtvirtinimus. Šitain Mažino 
Unija buvo apeita ir toles
niuose karo veiksmuose ne
beteko reikšmės. Kai Pran
cūzija kanituliavo. vokiečiai 
linijos neišardė, tik demon
tavo sunkiuosius pabūklus 
ir sustiprino iais vadinamą
jį Atlanto pylimą.

Nuostabiausia, kad Maži
no linija ir šiandien tebegy
vuoja, nors kariniu požiū
riu ji labiau tinka muzie
jui. Prie tu miliiardu fra
ku, kurie buvo išleisti, sta
tant įtvirtinimus, dabar 
prisideda išlaidos linijos 
priežiūrai. Prancūzijos ka
riškiai nė už ką nenori pa
leisti iš ranku to raiono. 
Kasmet tikrintojų brigados 
apžiūri, ar tvarkoje kovi
niai įrengimai, elektrinės, 
o-ilūs šuliniai, ventiliacija ir 
t.t. Jie neleidžia Lotaringi
jos gyventojams naudotis 
žeme, kurios dideli dyki 
nlotai yra tarp fortų ir 
Įtvirtinimų.

Prancūzijos parlamentas 
kartais svarsto, ka su ta li
niia daryti. Buvo pasiūlyta 
įruošti ten atomines slėptu
ves. kurioms Prancūzija iki 
šiol nedaug dėmesin tesky
rė. Bet tai brangiai kainuo
jantis dalykas. Vargu, ar 
kariškiams navyks prie iau 
vėlais paleistu milijardų 
nriiimgti naujas sumas.

susirinkimo įvyks draugų 
Ch. ir M. Puišiu 50-osios ve
dybų metinės. Šio pažmonio 
taip pat visi laukia.

Drg. J. Juknys išvyksta Į 
Maund Park ligoninę patik
rint sveikatos stovį. Linki
me Jonui nugalėt pašlijimus 
sveikatoje.

Vikutis
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Šen ir ten pasidairius PHILADELPHIA, PA.

Leo Krzyckis, kovingas 
darbo žmonių vadas

Šių 1966 metų pradžioje 
mirė Leo Krzyckis, sulau
kęs 84 metų amžiaus. Tai 
buvo pasišventęs kovotojas 
už darbo žmonių reikalus.

Jis gimė 1881 metų rug
pjūčio 10 d. Milwaukee, 
Wis., iš lenkų tėvų. Vos tik 
sulaukęs 12 metų Leo stojo 
prie darbo, kad padėtų tė
vams šeimą išmaitinti. Sun
ki buvo jo dalia. Teko susi
kirsti su darbdaviais, drau
ge su kitais darbininkais 
kovoti. Greit jis suprato,: 
kad darbininkams reikalin- 
ga organizacija, kuri juos. /frik darbinink 
apvienytų ir geresnes darbo . jungog taipgi LovX 
sąlygas iškovotų. | stono peršamą šaltojo karo 

Vos turėdamas 20 metų ■ politiką ir Vietanmo karo

Sociologai ir kitokie gal-1 jungų (unijų), industrialis- 
vočiai nebegali surasti re- tų ir stambaus biznio atsto- 

I cepto, kad sumažintų jau-' vų, viso 14 asmenų.
1 * ----- -............  Pagaliau, po metų nuo-

užsieninių reikalų patarėjo 
vietą. I

Neilgai, ėmė . Lovestonui ppadelfijos miesto General dugnaus tyrinėjimo, komisi- 
perimti visą užsieninę Fede-1 jj0Spital randasi apie desėt- ja paskelbė savo i---------
racijos vadovybę. Jam buvo “benkartukų” — betė- planus pašalinimui skurdo: 
pavesta kasmet po porą mi- vių> paliktų tik užgimusių, j Sparčiai nyiam. užnikai, 
S tLAL s„ JL Tos motinos,.išeidamos iš Ii- automatizacija privalo leng-

1 nimo ištvirkimą. Vien tik
perimti visą užsieninę Fede-1

fondų. Jam buvo suteikta, 
pilna galia siuntinėti užsie
nin apmokamus agentus, 
kurie dirbo pagal Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
nurodymus. Vyriausias 
tikslas — pravesti šaltojo 
karo politiką darbininkų 
profesinėse sąjungose užsie
nyje.

Toji politika ne kaip tepa- 
i vyko Lovestonui Europoje.

Hospital randasi apie desėt- ja paskelbė savo išdirbtus

Sparčiai kylant technikai,

igoninęs, nusiskųsdavo ne- vinti darbininkams darbo 
turinčios kur kūdikių pade- sąlygas, o ne išmesti juos iš 
ti, o pačioms reikią eiti j darbo.
fabriką užsidirbti sau ir 
kūdikiui duoną. Todėl net 
verkdamos prašė ligoninės 
pareigūnus palaikyti kūdi
kius nors savaitę kitą, o jos 
sugrįžusios atsiims ir atly
gins ligoninei už priežiūrą. 
O kuomet iš ligoninės išėjo, 
tai ir dingo, — nė detekty
vai nesuranda. Ligoninės 
darbuotojos, nesulaukdamos 
motinų atsiimti savo vaikus, 
dabar rodo televizijoje ir

amžiaus Leo buvo išrinktas s užgynimą. Azijoje jam pras-, prašo nuoširdžias vedusias
Litografų Spaudos darbi- tai nusisekė. Kiek geriau 
ninku profsąjungos virši- pavyko Lotynų Amerikoje.

poras, kad priimtų tuos 
našlaičius už augintinius.

Federalinė vyriau
sybė turi garantuoti kiek
vienam darbininkui meti
nes pajamas nuo 3,000 iki 
4,000 dolerių.

Komisijos plane yra daug 
naudingų patarimų. Bet 
kaip jie bus vykdomi gyve- 
niman, tai kitas klausimas. 
Komisija pareiškė: Jeigu jų 
išdirbtas planas būtų prak
tikuojamas, tai apie už 20 
metų šalyje darbininkai 
dirbtų tik po 22 valandas 
savaitėje ir tada prasidėtų 
liaudies gerbūvis.

Šiai komisijai buvo leng-
ninku, o už trejeto metų 
buvo pakeltas į tos profsą
jungos vice prezidentą. Nuo 
pat jaunų dienų jis skaitėsi 
aktyviu socialistu.

1910 metais kilus Hart- 
Schaf f n e r - M a r x siuvėjų 
streikui, Leo buvo pakvies-

Kurzmanas nurodo, kad 
Lovestono agentai padėjo 
Brazilijoje nuversti demo
kratinę valdžią, Britų Gvi
nėjoje — socialistinę val
džią, jo agentai veikia su 
fašistiniais diktatoriais Lo
tynų Amerikoje. Lovesto-

tas jam vadovauti. Tuomet
jis sutapo su Amalgameitų ! su Kubos diktatoriaus Ba-

nas palaikė glaudžius ryšius

Siuvėjų profsąjunga ir 1920 tistos kontroliuojama Dar
inėtais jos buvo išrinktas j bo federacija, kurios gene- 
viceprezidentu. | ralinis sekretorius Mujai

1 pabėgo užsienin revoliucijos1912 metais buvo išrink
tas Milwaukee miesto al- 
dermanu ir ištarnavo iki 
1916 metų.

Kur tik dirdesnės kovos 
kildavo, ten Leo vykdavo. 
1919 metais jis padėjo Wm. 
Z. Fosteriui vadovauti di
džiajam plieno darbininkų 
streikui, o 1922 metais — 
skerdyklų darbininkų strei
kui Chicagoje. Jam teko 
vadovauti “mažojo plieno” 
darbininkų streiką, kuriame

metu.
Ilga Lovestono ranka pa-

siekė ir Tarybų Sąjungos 
nupirktų Amerikoje k'-Nių 
pervežimą, kuri \' dj> 
trukdė Tarptautinė ' 
krovių Sąjungos vad

Dominiką respub i1, • 
Lovestono agentai padėjo 
militaristams nuversti de
mokratinę valdžią, kuri ne
sutiko priimti Amerikos 
diktavimų.

Tokia pat padėtis ir ki
tuose miestuose.

Ar čia bus ir vėl apga- 
vingi pažadai?

Prieš porą metų prezi
dentas Johnsonas pažadėjo 
sukurti didingą bendruome
nę mūsų šalyje, kuri nu
stebins pasauli. Pagaliau 
ir sukūrė... Stebėtis yra 
kuo. Pastaruoju laiku pre
zidento Johnsono didingos 
bendruomenės kūrimo uto
piški nlanai vėl ruskambėio 
nėr visa sali. Tik dabar 
utopijos kūrimui nlanai pla
čiau išrvškinti, nes prieš 
metus laiko nrezideniqq pa- 
<d<vrė komisija, su Kongre
so pritarimu. išdirbimui 
d 1 a n u ivvkdvmui gerbū
vio arba panaikinimui
skurdo daugeliui mibiomi 
niliečin. Knmisb’a įvairi, su- 
Hd^Dnfi iš ivairiu luomu. 
Pnvvzdžmi. iš universitetu
profesorių, profes i n i ų są- vyko

va išdirbti gerbūvio planus, 
nes socialistiniuose kraštuo
se tokie planai jau prakti
kuojami — palaipsniui prie 
to einama. Todėl amerikie
čiams tenka tik nusikopi
juoti.

Amerikiečių kome r c i n ė 
spauda ir bendrai buržuazi
ja vėl didžiai nustebo. Ta
rybų Sąjungos mokslininkų 
pasiųstas laivas “Luna-9” j 
Mėnulį supurtė garbės treš
kėjus imperialistus.

Jie savo baimės neslepia. 
Pav., Filadelfijos advokatų 
sąjunga, susirūpinusi, net 
sušaukė specialu juridinių 
teisiu žinovų mitinga išnag
rinėjimui tarptautinių tei
siu kaslink pasisavinimo 
Mėnulyje arba kitose plane
tose gamtinių turtų, kokie 
ten randasi, ir okupavimo 
teritorijų.

Na, ir advokatėliams pa- 
puikiai “išaiškinti”

Operuota, mirė
Vasario 12 dieną Lower 

Bucks County ligoninėje 
padarya operacija S. Matu
lienei. Matulienė jau penk
tą kartą patenka į ligonine, 
tris kartus operuota, dau
giau kaip 7 metai serganti, 
nuo namų kelių blokų nuei
ti negali. Gydytojo pasaky
mu, operacija buvo pasek
minga, gerai progresuoja. 
Gydytojas sako: “Nesitikė
jau turinčiai blogą širdį 
greito progreso.”

Vasariol2 dieną mirė Ju
lija šapranauskienė (Shap- 
ran), gyvenusi 1003 Ran
dolph St. Palaidota Fern
wood kapinėse. Paliko vyrą 
sergantį, sūnų ir dukterį, 
daug giminių, draugų ir 
draugių.

Velionė Šapranauskienė 
sveika būdama dalyvaudavo 
spaudos vajuose, abu su vy
ru buvo LLD 10 kuopos na
riai, aukodavo pažangiai 
spaudai, bet jau keli metai, 
sveikatai pašlijus, negalėjo 
dalyvauti vajuose, lankyti 
kuopos susirinkimus. Buvo 
plačiai progresyviams lietu
viams žinoma Philadelphi- 
joie. Nemažai “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Liaudies Bal
so” skaitytojų atnešdavo į

tarptautines teises. Sako, 
jeigu rusams ir pavyks pir
mutiniams okupuoti Mėnulį, 
tai vis tiek jie negalės sa
vintis jo teritorijos, nei re
sursų, kokie ten yra. Nes 
toks potvarkis pabrėžtas 
tarptautinėse teisėse.

Advokatai gal pamiršo pa
minėti: Ar randasi Mėnu
lyje kitas Vietnamas, ar 
ne?

Vėliausi pranešimai sako, 
kad Tarybų Sąjungos moks
lini i narveš “T/nna-9” 
nuo Mėnulio ir padės Mask
vos muziejuje...

Pregresas

namus prenumeratas pa
siųsti. Jei neklystu, ilgą 
laiką ji gyveno Brooklyne. 
Manau, kiti apie velionės 
gyvenmią parašys plačiau. 
Mano užuojauta likusiems.

Miamyje, Fla., miręs An
tanas Zavišius buvo mano 
geras bičiulis. Gyvendami 
Jersey City, N. J., priklau
sėme prie LLD 16 ir LDS 
133 kuopų. Velionis Zavi
šius visą savo gyvenimą 
rėmė progresyvių judėjimą. 
Makartizmo siautėjimo lai
ku bailesni LLD 16-tos kuo
pos nariai pasitraukė, liko
me tik du. Antanas ėjo 
pirmininko pareigas abiejų 
kuopų.

Sveikatos sumetimais par
davė aludę, nusipirko ūkį 
Barneget, N. J., pasistatė 
modernišką namą, laikė 500 
vištų. Bet ištiko nelaimė — 
vieną rytą rado visas vištas 
užtroškusias, šildymo apa
ratui sugedus. Nenusise
kus gyvenimui ūkyje, su 
partneriu įsigijo aludę Phi- 
ladelphijoje. Jo pasakymu 
abiejų partnerių žmonų ne
santaika privertė jį pasi
traukti, sugrįžo atgal į Jer
sey City, atpirko tą pačią 
aludę. Su pirmąja žmona 
nesutiko, gavo perskyras. 
Palaikęs aludę kelerius me
tus, pardavė, nusipirko vie
nos šeimos namelį Budd 
Lake, N. J., ir gyveno vieni
šas.

Bet čia šaltas oras jo svei
katai netiko, tai narna par
davė ir nuvyko į Miamį. 
Ten apsivedė, prisirašė prie 
Socialio Klubo, džiaugėsi gy- i 
venimu. Susirgo, sakoma, 
vėžio liga, pergyveno opera
ciją, neteko pusės plaučių. 
Jis man rašė, kviesdamas 
atvykti į Floridą. “Turiu 
gerą žmoną, kuri mane pri
žiūri, lankau gydytoją, svei
kata taisosi...” Jis buvo 
“Laisvės” ir Namo bendro
vės dalininkas.

Rimty keistuolių klubas
Fenomenas televizijoje

Žmonės turi įvairių po
mėgių, kuriems jie skiria ♦ 
savo laisvalaikį. Vienas 
darbininkas, gyv e n a n t i s 
Danijos sostinės Kopen-^ 
hagos priemiestyje, jau 11 v 
metų “gaudo” televizijos 
laidas iš kitų šalių. Ir jis 
neeikvoja laiko tuščiai. Jam^ f 
pavyko pagauti televizijos 
programas iš dvylikos Eu\ 
ropos šalių: Italijos, Ispa- 
nijos, Austrijos, Šveicari-Y 
jos, Vakarų Vokietijos, Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos, Rumunijos, Veng
rijos, Anglijos, Prancūzi
jos, Airijos ir Tarybų Są
jungos.

Tokią sėkmę ne taip jau 
lengva paaiškinti. Kaip ži
noma, televizijos diapazono 
radijo bangos sklinda mato
mo horizonto ribose, o pro
gramoms toli transliuoti * 
įrengiami specialūs re
transliatoriai. Tačiau fak
tas yra faktas.. Ir danas ų 
rodo visą albumą nuotrau
kų, kurios vaizduoja jo te
levizoriaus ekraną užsienio 
programų priėmimo metu.

Kuo paaiškinama jo sėk
mė? Ir televizorius papras
tas. Jis tik tiek tepadarė, 
kad padidino antenos jaut
rumą ir kiek modernizavo , 
televizorių, kad būtų gali
ma priimti ne tik vaizdą, 
bet ir garsą. Tačiau pirmo- i 
ji užsienio laida, jo priimta 
1954-ais metais iš Italijos r 
(tiesą pasakius, ii ir paska
tino jį tuo užsiimti), buvo 
gauta su įprastine kamba
rio antena.

Rumunu mokytojo 
kolekcija

buvo užmušti 10 streikierių 
prie Republic Steel fabriko 
1937 metų gegužės 30 d.

Jis vadovavo kovoms ir 
automobilių pramonėje, or
ganizavo “sėdėjimo strei
kus” automobilių fabrikuo
se.

Krzyckis buvo simpatikas 
socialistinei santvarkai. Ke
letą kartų lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, Lenkijoje ir ki
tuose socialistiniuose kraš
tuose.

Jis buvo griežtas taikos 
gynėjas. Kaip amerikiečių 
delegatas dalyvavo Pasauli
niame Taikos Kongrese Pa
ryžiuje 1949 metais.

Visą savo gyvenimą jis

Pasirodo, Lovestonas iš
tikimai tarnauja AFL-CIO 
prezidentui Meany, kuriam 
šaltojo karo politika ir ka
ras Vietname — didžiausia 
palaima.

Kurių ligų amerikiečiai 
daugiausia bijosi?

Amerikos gyventojų ap
klausinėjimai, Gallupo pra
vesti, parodo, kad 62 pro
centai amerikiečių daugiau
sia bijosi vėžio ligų, nepai
sant to, kad nuo širdies li
gų daugiau žmonių miršta, 
negu nuo vėžio ligų.

Apakimo bijosi 18 proc., 
širdies ligų—9 proc., artri
to—3 proc., paralyžiaus —

BALTIJOS JŪRA
Tave sapnuodavau dažnai vaikystėj, 
Tu man buvai gražiausia svajone. 
Todėl tave ankstyvoj dar jaunystėj 
Pasveikinau

eilėraščiu-daina. . .
Daina, kuri lig širdy man liko, 
Kaip pirmas žodis meilės didelės, — 
Ir šitas jausmas niekad neišnyko, 
Ir niekad jis

išnykti negalės.
Ir kai po karo, po vergijos metų 
Skalauji laisvus gintaro krantus, 
Kai vėl žvejai tinklus į gelmę meta, 
Kai auga miestas Klaipėdos puikus, —
Aš virpančia širdim einu laimingas 
Vėl pamatyt,

pasveikint tave,
Kuri dienom epochos mūs didingos 
Alsuoji laisve,

STATYTOJAI
Mes įpratom išeiti ramūs
Į patį sunkiausią žygį.
Kelyje šypsos svetimos mamos
Ir svetimos obelys žydi.
O kas naktį žvaigždžių priraško 
Mėnulis į Kauno jūrą.
Nuo stulpų, lyg prinokusios braškės, 
Raudoni izoliatorai žiūri.
O keliai, vėl nauji nusidriekę, 
Nepažįstamus ryškina tolius.
Sunkią plytą, lyg duonos riekę, 
Į aukščiausius iškelsim pastolius. 
Taip įpratom jau visad ramūs 
Išeiti į naują žygį.
Tegu tik šypsos svetimos mamos 
Ir svetimos obelys žydi.

V. Dzunkovas

Ilsėkis, draugas Antanai, 
šiltame Floridos krašte. 
Reiškiu užuojautą likusiai 
žmonai ir seseriai, gyvenan
čiai Budd Lake, N. J.

Pennsylvania Blue Cross 
prezidentas Thomas F. Man- 
ley praneša spaudoje, kad 
įves Medicare, panašų fede
ralinės valdžios Medicare, 
su $1.95 mokesčio mėnesiui. 
Medicare pradės veikti su 
liepos pirma diena.

BARE

Daugiau kaip 70,000 su
laukusių 65 metus ar dau
giau Philadelphijos žmonių 
nėra išpildę aplikacijų gau
ti daliną apmokėjimą ligo
ninėse.

pašventė liaudies naudai.

Lovestono vaidmuo 
šiandieninėje Amerikos 

politikoje
Dienraščio “Washington 

Post” kolumnistas Dan 
K u r z m a n parašė seriją 
straipsnių, kuriuose nušvie
čia renegato Loųestono 
vaidmenį Amerikos užsieni
nėje politikoje, susieitoje su 
šaltuoju karu, su karu Viet
name ir Centrine Žvalgybos 

z Agentūra (Central linelli- 
gence Agency).
Jay Lovestonas buvo iš

mestas iš Amerikos Komu
nistų partijos 1929 metais. 
Netrukus šį renegatą pasi
gavo Tarptautinė Moteriš-

• kų Drabužių darb i n i n k ų 
profsąjungos (International 
Ladies Garment Workers)

* prezidentas Dubinskis ir nu
sitempė jį pas AFL prezi
dentą Meany. Tuomet Love- 
StOnas gavo Federacijoje

3 proc., apkurtimo—1 proc.
Nežinia, kiek tas Gallupo 

apklausinėjimas yra pilnas, 
bet jis parodo, kad vėžys 
yra didžiausia žmonijai pa
baisa.

f

KNYGA APIE KINŲ 
KULTŪRĄ

Naujosios Anglijos uni
versiteto Cambridge kole
gija jau išleido 2-rą tomą 
“Science and Civilization in 
China”. Pateikia faktus 
apie kinų senovės kultūrą 
ir jų išradimus.

KAIP YRA SENI DAŽAI?
Kaip tą galime sužinoti? 

Seniausi faktai apie dažus, 
tai Egipto negyvėliai- -mu
mijos. Iškasti ■mumijos, ku
rie buvo palaidoti n i'š 
6,000 metų, rodo, kad 
buvo suvynioti į d: s-
spalvų lininius drami . o .

saule, 
jaunatve!
Eugenijus Matuzevičius

TEISINGA PATARLĖ
žmonių yra išgalvota
Ir šie žodžiai pasakyta:

“Pykčiu meilės neįgysi,
Ginklu priešą padarysi.”

Šitie žodžiai y r’ teisingi
Ir žinoti reikalingi.

Mat, jei žmogų keiksi, pluši,
Tai draugu tu jo nebūsi.

O jei ginklu gi grąsysi,
Tai jį priešu padarysi.

Taigi, jeigu kyla ginčai,
Arba kokie nors kivirčai,

Tai reik protą pavartoti,
O ne keikti arba mušti.

Mat, jeigu protą vartosi,
Kalbant nieko nemeluosi,

Tai teisybę pamatysi
Ir jau klapsimą išrisi.

Tuomet būsi visų draugas,
O ne koksai , pykčio raugas.

Jokias Juška

Ugninis skystis
Nuteka gyslom 

Tarytum vulkano lava;
Sudarkyta jaunystė
Antrąkart nepražysta, —

Užlieja keršto gaiva
Įaudrintą visą tave.

Ak, ujo kaip šunį —
Lai juos trenkia perkūnai! —

Saldi švento keršto ugnis!. .
Nors namie sūnui,
Dukrai žiedūnei

Ašara ne viena nusiris,
Aptemdys jaunatvės akis...

Kančia taip įmaudo —
Lai tūžmasties raudą

Kerštas it siera išgrauš!..
Lai tie, kurie skaudė,
Engė ir skriaudė,

Nors lašą gėlos paragaus, —
Atsiteisus širdis atsigaus. . .

Jėgų ligi valiai!
Atlaikys keliai,

Kaltę vaikai dovanos...
Nurimti negali
Iš karto ereliai,

Po žaizdų ir patyčių dienos
Neužtraukę triukšmingos dainos...

J, Subata

Respublikonai ir demokra- 
) tai nominavo kandidatus Į 
valstijos gubernatoriaus vie-; 
tai lapkričio rinkimuose, i 
Respublikonų kandidatas— I 
Raymond P. Shafer, o de
mokratų — Robert Casey, 
Scrantono advokatas.

Gyvenantieji miestuo s e, 
susirgus, reikalui esant vež
ti į ligoninę, turi šaukti li
goninės ambulansą ir mo
kėti nuskirtą mokestį. Bet 
Bucks County ligoninės 
ambulansų neturi. Rimta’ 
susirgus turi šaukti Rescue 
Squad, kuris nuveža ir par
veža nemokamai. Rescue 
Squad ir uganiagesių dar
bininkai dirba savanoriais, 
negauna mokėti, pasilaiko 
gaunamomis aukomis.

Vasario 13 dieną mirė 
Agnes Meciulis (Stankus. 
Palaidota Holy Cross kapi
nėse.

Pilietis

Daugiau kaip 50 tūkstan
tių įvairių drugelių yra L 
Nemešo kolekcijoje. Jis— 
lėstvtojas ir gyvena Suča- 
’7o mieste. Turėdamas ma
tematiko specialybę, nuo s 
1958 metų jis visa savo v 
’aisvalaiki skiria įvairiems V 
■’^bzdžiams rinkti ir tirti. < 
Tai jis pamėgo iš vaikvstės. 
Nemešo asmeninėje biblio
tekoje sukaupta speciali en- 4 
tomologijos literatūra, iš-r 
leista daugelyje pašau1 io 
šalių. Jis pats yra parašęs 
5 mokslinius veikalus.

Aistringas gamtini n k a s 
mėgėjas aplankė su tink
liukais ir indeliais daugelį 
Rumunijos vietų. Be to, jis 
susirašinėja ir keičiasi eg
zemplioriais su Tarybų Są
jungos, Japonijos, Egipto, 
Urugvajaus ir kitų šalių 
gamtininkais. Jo kolekci- r 
ioje surinkta įvairiausių'* 
drugelių — nuo vos mato
mo paprasta akimi iki di
džiulio, gyvenančio Brazdi-, * 
‘oje. Jie visi aprašyti, nu
rodant rūšį, sugavimo vie
tą ir laiką.
“Geležinkelis Džiuliani-59”

Italų mechanikas Džinas 
Džiulianis, Kodigoro mies
to gyventojas, be jokios 
abejonės, yra originalaus 
‘raukinio ir geležinkelio 
šeimininkas. Neseniai jis. v 
įrengė savo traukinį. Jį 
sudaro 1913 metų vokiečių 
gamybos garvežys ir vienas 
vagonas. Siaurasis geležin
kelis, kuriuo kursuoja “są- < 
statas,” tėra apie 100 met
rų ilgio — nuo Džiulianio 
namo iki kavinės, kurioje fv 
jis vakarais geria savo" 
tradicinį puoduką kavos. 
Neįprastas geležinkelis bu- ( 
vo atidarytas, dalyvaujant 
tikram Kodigoro geležin
kelio stoties viršininkui, bi
čiuliams ir daugeliui smal
suoliu, k-
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(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Todėl su jo nuomone “rei

kia skaitytis.” O jis štai ką 
užgiedojo :

“Mums jokios Tarybų Lietu
vos nėra ir todėl su Lietuvo
je sudarytomis sovietinėmis 
organizacijomis negali būti 
jokių santykių...”

Ir, žinoma, jis prisiekia, 
kad jis jokių santykių su ju
mis neturės, kol gyvas.

Bet pagalvokite apie to 
žmogaus protą : Nėra Tarybų 
Lietuvos, bet yra tarybinės 
organizacijos! Tai kur jos 
randasi: Mėnulyje, Marse?

Kai su tokiu protu žmogus 
tvarko “informaciją ir propa
gandą,” galite suprasti, 
rezultatai tegali būti...

Reakcinėje lietuvių 
doje pasirodė prašymas 
ir parašų kokio ten 
mo Dienos Komiteto” 
jai, kuri būsianti 
Jungtinėms Tautoms, 
matyt, veiksnių

kokie

s pali
auk ų 

“ Jauni- 
petici- 

pasiųsta 
Tai,

naujas rakė-

Pasirašantieji 
įtrauks save į 
tos priešų sąrašą. Reikia, kad 
kiekvienas, kurio bus prašo
ma aukoti ir pasirašyti, apie 
tai rimtai pagalvotų. Visus 
reikia persergėti, kad nesi
duotų raketieriams apgaudi
nėti.

tą peticiją 
lietuvių tau-

Pastebėjau, kad mūsų “Vie- 
nusi- 

vienu 
Jos sako, kad jos
tą vargšelį mūsų 

žmogų “išlaisvinti.”

Naudingas 
sumanymas
Kuomet JAV automobi

lių nelaimėse mirtys siekia 
50,000 per metus, sen. Ab
raham A. Ribicoff (iš Con
necticut) pareiškė, kad jei 
nebus imtasi griežtų prie
monių padaryti mašinas 
saugesnėm i s, automobilių 
1975 metais mirtinų nelai
mių skaičius gali siekti 100 
tūkstančių.

Drg. Jonas Balsys klau
simą paėmė dėmesin, štai 
jo sumanymas apsaugai: 
Automobilius gaminti ap
link 6 colių storumo gumi
nėmis padangomis - bompe- 
riais.

Tuomet susidūrus su kitu 
automobiliu, susitrenkimas 
vairuotojui ir pavojus su
daužymui mašinos žymiai 
sumažėtų.

Drg. J. Balsys savo pla
ną perdavė įstaigoms, ku
rios rūpinasi automobilių 
saugumo reikalu.

Uninted States Senate 
Committee of the Judicia
ry narys, Maryland valsti
jos senatorius Joseph D. 
Tydings š. m. sausio 16 d. 
rašo: “Ačiū už prisiunti- 
mą savo plano. Atrodo la
bai praktiškas.”

Iš State of Maryland De
partment of Motor Vehicles 
William T. Mount 1965 m. 
gruodžio 5 d. atsako:

“Jūsų sumanymui krei
piamas didelis dėmesys, kad

PHILADELPHIA, PA PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

PHILADELPHIA, & VICINITY

nybės” moterys nenori 
leisti “veik s n i a m s ’ ’ 
klausimu.
irgi siekia 
tarybinį
Tik jos abejoja, ar galės tai 
padaryti pašalinės jėgos. Jis, 
girdi, “greičiausiai turės išsi
laisvinti per savo kultūrą” 
(“V.,” vas. 3 d.

Ar ne laikas vienybietėms 
baigti su grigaitiniais, šimuti- 
niais. krupavičiniais ir lozo- 
raitiniais plepalais apie “tavy-į padarius kelius saugesniais, 
binio 
ypač kai 
iš jų neprašo? Kam jėgas 
voti ir svietą juokinti*?

Palaidojome Draugę
Laidotuvės šiuo laiku yra 

maža naujiena. Bet kuomet 
netenkame bent kurio iš 
ciaroštesniųjų draugų, no
rime pakaioeti apie juos.

Vasario 16 diena buvo lie
tinga. Liūdnai nusiteikęs 
būrys žmonių važiavo iš C. 
Ramanausko šermeninės į 
Fernwood kapines, palydė
dami draugės Julios Šapra- 
nauskienės palaikus į amži- 
nastį.

J. šapranauskienė buvo 
didžiai vertinama, gerbia
ma visų pažangiečių už jos 
darbštumą jų gretose. Per 
daugelį metų, kiek čia yra 
buvę įvairiausių parengimų, 
mažai buvo tokių, kuriuose 
ji nebūtų rengimo komisi
joje, arba nedirbusi nuo 
pradžios iki užbaigos.

Draugė Julia Šapranaus
kienė buvo kilusi iš netur
tingos šeimos, negavusi iš
mokslinimo, nei nebandė 
būti kalbėtoja ar rašytoja. 
Net ir vietinių žinučių 
spaudai mažai yra rašiusi, 
nors ir tam galėjo būti 
tinkama. Josios veikimas su 
pažangiečiais, manau, dau
gelį gali nustebinti. Mane 
seniai suįdomino josios se
nesni prisiminimai apie tų 
laikų veikimą.

Štai biskutis: 1905 me-

trijų vaikučių. O uždarbis 
vyro nekoks. Vienas vaikas 
buvo mašinos skaudžiai su
žalotas. Pradėjo augti vi
saip sunykęs, kuprotas. Po 
didelio vargo pasimirė. 
Kiek skausmų motinai! Po 
kiek metų vyras Vladas ne
tenka kojos. Visa tas ir jos 
sveikatą palaužė. O josios 
rūpestis draugijų reikalais, 
spauda. Kiek daug išlaidų 
daktarui, vaistams! O žiū
rėk, aukotojų spaudai są
raše josios vardą visuomet 
matysi...

Draugė Julia Lėliukaitė- 
Šapranauskienė čia išgyve
no virš 50 m., užaugino sū
nų Alfonsą ir dukrą Ade- 
lią. Paliko bent tris anūkus 
ir vyrą, ir daug draugų ir 
pažįstamų. Į laidojimo kop
lyčią pas Chalį Ramanaus
ką atsilankė daug palydo
vų. Drg. A. Pranaitis pasa
kė atitinkamą prakalbėlę. 
Po to palydovai pakviesti ir 
pavaišinti.

Abudu drg. Šapranauskai 
priklauso ALDLD 10 kuo
poje.

Linkiu Vladui, sunui Al
fonsui ir dukrai Aldonai 
geros sveikatos.

Južintiškis

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 Line Rd. 

Bridgeport, Pa.
(13-15)

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

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

GR. 2-8605
(14-15)

HOUSEKEEPER

Own car, 5 days week, 8 AM—4 PM. 
j 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)

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

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

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)

HELP WANTED FEMALE

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)

WOMAN of any active age for cor
set fitting in old estab. firm. Either 
exp. or serious learner. Adequate 
salary while training. Advances with 
exp. 40 hr., 5V2 day week, no nites. 
Conv. to Reading RR or PTC. Apply 
HENRY SAUR CO., 515 N. 8th St.

MA. 7-3400. (13-15)

HELP WANTED MALE
MAINTENANCE MECHANIC.

Industrial laundry in W. Phila. 
requires mechanic with stationary 

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

(12-15)

ELETRICIAN 
Old Work Electrician 

Steady work in Suburbs.
TU. 4-5847

(12-15)

žmogaus išlaisvinimą,” 
jis tokios peslaugos 

eik-

r Baltimore, Md.
Aplank ėmė sergančius į 

LLD 25 kuopos nariui Jau 
šeši mėnesiai, kai serga 

| Petras Kupris. Tiesa, jo 
sveikata laipsniškai taisosi, 
bet neskubiai. Pasiilgo jis 
draugų ir draugių.

Labai sunkiai sirgo plau
čių uždegimu Mikas Seimis. 
Jis yra St. Agnes ligoninėj, 
penktame aukšte, Room 544.

Linkiu jiems greitai pa
sveikti. Būtų gerai, kad ga
lintieji draugai 
aplankytų.

sergančius

eina prie 
pavasaris

>4

BOOKKEEPER-TYPIST
With knowledge of payroll 

and tax forms.
1 girl office.

West Phila. vicinity.
Call between 8 & 6 

TR. 7-4302.
(13-15)

MEAT CUTTER
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)

COCTAIL WAITRESS
Over 21

Attractive. Experienced.
Call WA. 2-8543

(13-16)

Na, Žiema jau 
pabaigos, ateina 
ir vasara. LLD 25 kuopa vėl 
nutarė surengti metinį 
“Laisvės” naudai pikniką, 
kuris įvyks toje pat vietoje, 
birželio 19 dieną. Vėliau pa
rašysime plačiau. Prašome 
kitas draugijas Baltimorėje 
ir Philadelphijoje tą dieną 
nerengti savo parengimų, o 
dalyvauti mūsų ruošiama
me piknike.

J. Stanys

Darbuokites ateityje.”
Indiana University pro

fesorius Merrill J. Allen! 
tarp kitko rašo: “Padangų I ja: 
bomperių planas—kuo pui-

| klausias.” i
I State of Iowa Depart
ment of Justice Des Moi
nes, Lawrence F. Scalise, 

’ Attorney General Staff of 
Iowa, 1966 m. sausio 14 d. 
taip laišku atsako: “Mes 
kaip tik bandome padaryti 
automobilius sauge s n i a i s 
mūsų valstijoje tokiais nu
rodymais, kaip jūsų. Ačiū 
už prisiuntimą medžiagos 
tam darbui.”

United' States Senate, 
Washington, D. C., senato
rius Robert F. Kennedy iš 
New Yorko, 1966 m. sau
sio 19 d. rašo: “Ačiū už 
jūsų sumanymą. Aš turėsiu 

| jį mintyje, kuomet kils au- 
tomobilių^augumo bei jų 
pagerinimo klausimas.”

i Jei tikrus šioje linkmė- 
j je darbuotasi, sumanymas 
gal bus įvykintas praktikoj. 
Tai galėtų apsaugoti nekal
tai žūstančius automobilių 

! nelaimėse žmones.
Vinco Duktė

revoliucinis judėjimas. Ju
lija dirbusi Rygoje didžia
jame kaliošų fabrike. Apie 
tą fabriką, revoliucinį suki
limą ir didįjį streiką, ma
nau, žino visi, kuriuos įdo-

hucijos žingsniai. Draugė 
J. šapranauskienė pasako-

Boston. Mass.
Klaidos atitaisymas

Praėjusioje “Laisvės” lai
doje buvo pasakyta, kad 
enciklopedijos nupirkimui 
$10 aukojo J. ir A. Angliai, 
o turėjo būti J. ir A. Aug
liai. ' Atsiprašome už klaidą.

A. Kandraška

HAIRDRESSER

3-5 years all around experienced. 
Steady week-ends.

Call DE. 2-7220
(13-16)

TYPIST
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)

SHEETROCKERS
TAPERS AND FINISHERS

All Winter work.
Experienced only.

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

WELDER

For Heli-Arc Welding.
Call C. Logana

GA. 5-6300
(13 -17)

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Julijai Šapranauskienei-Shapran
Reiškiame gilią užuojautą velionės šeimai— 

vyrui Walteriui, sūnui Alphonsui ir jo šeimai, 
dukrai Aldonai Mang, taipgi visiems velionės 

Kartu liūdime netekę 
pažangiųjų draugų.

R. ir A. Merkiai 
“Laisvės” bendradarbis 
A. Akelaitienė
Anna Stonis 
J. Globis
F. ir P. Walantai

a rtimiesiems-draugams. 
veiklos draugės tarpe

E. Tureikienė
A. Žalneraitienė
J. Stasiukaitis
A. Lipčius
P. Baranauskas
A. J. Pranaitis
A. Barakauskas

“A š nieko nesupratau 
apie revoliuciją. Mes kalbė
jome apie “zabastavką”— 
streiką. Manim patikėjo 
draugai ir prašė, kad aš ir 
kitus kalbinčiau reng t i s 
streikui. Mane nusivesdavo 
ir į slaptus pasikalbėjimus, 
pasitarimus. Vieną nedėl- 
dienį turėjo įvykti plates
nis pasikalbėjimas.
jome eiti toli už miesto į 
marių pusę, į miškelį. Ėjo
me po du-tris. Tik pradėjus 
prakalbas, mūsų sargai da
vė ženklus, kad atjoja poli
cija. Sklaistėmės, bėgome į 
visas puses. Kas spėjo, įsi
kasė į sniegą. Man su pora 
moterų irgi teko gulti ant 
sniego ir ledo. Kai nutilo 
šaudymas ir sutemo, paki
lome, klaidžiodamos grįžo
me į miestą. Bet nesvietiš
kai peršalome”.

Nuo to peršalimo nugar
kaulio skausmu veli o n^ 
dažnai skųsdavosi, ypač ją 

j kankino senatvėje.
Draugė Šapranauskienė 

gerai vartojo latvių, rusų ir 
ukrainų kalbas.

Vargai - rūpesčiai
Sukūrusi šeimyninį gyve

nimą, pajuto naujus var
gus ir rūpesčius. Susilaukė

Ture-

Apie Baltąjį Namą
Washingtone Jungtinių 

Valstijų prezidentai gyve
na Baltajame Name, kuris 
yra prie Pennsylvania Ave. 

į Baltasis Namas buvo pra- 
; dėtas statyti 1792 metais, o 
: baigtas 1799 m. Pirmasis 
, prezidentas jame apsigy- 
i venti buvo John Adams ir 
jo žmona Abigail.

1814 metų rugpiūčio 24 
dieną anglai įsiveržė į 
Washingtoną ir Baltąjį Na
mą beveik visiškai sudegi
no. Po to jis buvo atstaty
tas, kelis kartus moderni
zuotas.

Dabar Baltasis Namas 
yra 170 pėdų ilgio ir 85 pė
dų pločio. Namas tri j ų 
aukštų. Jame yra viena sve
tainė 135 pėdų ilgio ir 35 p. 
pločio. Baltajame Name yra 
virš dešimt didelių kamba
rių, kurie turi vardus: Ža
liasis, Mėlynasis, Raudona
sis, Diplomatų ir kitokius.

Prezidentas t u r i savo 
Baltojo Namo personalą, 
kaip tai įvairius patarėjus, 
diplomatus ir kitokius vei
kėjus, kurių yra apie 4,000.

-Detroitas.—Virš 300 žmo- 
: nių demonstravo reikalau
dami baigti karą Vietname.

PHILADELPHIA, PA.

Liūdesio Užuojauta
Apgailestaujame brangios draugės JULĖS 

ŠAPRANAUSKIENĖS, kuri vasario 12 d. išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo.

■Reiškiame 
gui Walteriui, 
draugėms.

užuojautą Jules gyveninio drau- 
visiems giminėms, draugams ir

Veronika Fergis
Uršulė Guzonienė
J. A. ir Elzbieta Bekampiai

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)

SALESMEN—WIG SALE
We have a fabulous party plan 

sales program. Nationwide operation 
now in Phila. area. Get in on 
ground for a fashion director NOW. 
Commission. For a personal inter
view and the opportunity to see 
our beautiful wigs call FL. 2-4121, 

or stop at 6756 Market St., 
Upper Darby, Pa.

(15-17)

COSMETIC CONSULTANTS
Exciting new opportunity in teach
ing Cpsmetic Technique. Learn and 
earn. Full and part time. Exc. 
Commission. For appointment call 

Viviane Woodward Cosmetics. 
MA. 7-2192. Eves. TR. 8-3333.

(15-19)

DIE HOUSE
Help Wanted.

Experience
Not Necessary.
Call 275-7414.

(15-17)

MILLINER 
Accustomed to fine work. 

Steady position. 
Full or part time. 

Apply Pesonnel Dept. 
WANAM AKER’S 

PHILADELPHIA STORE 
(15-19)

MALE or FEMALE
COOK

Must be experienced. 
Also in need of 
DISHWASHER

For Center City Restaurant.
Steady Work.
LO. 3-7609.

(15-17)

REAL ESTATE
LOGAN. 7 room house, open porch. 
Oil heat; S. & W. hook-up. Excel
lent condition; built in closets; wall 
to wall carpeting. Immediate oc
cupancy, very reasonably priced. 
Locust 4-5576 or CH. 2-2870.

(15-17)

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau savo tetos Buziūtės-Zinke- 

vičienės Marijos ir dėdės Bužo, ki
lusią 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)

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

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
Light, plain cooking.

6 children.
Sleep in few nights. 

Experienced and references.
Call TU. 6-6191

(12-15)

WEAVERS 
Experienced or learners on haircloth. 

2nd shift.
Pleasant working conditions.

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

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

WOMAN
Full time—Tues, and Thurs. off.

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

(Downingtown area) 
363-7672

(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)

HAIRDRESSER
An all round operator 

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

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

(12-15)

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

/ (14-16)

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 Merrow 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)

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)

ELECTRICIAN
For local Contractor.

Must be fully experienced 
in all types of work.

Paid holidays.
Call—MI. 9- 4052

(14-17)

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)

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)

AUTO BODY & FENDER MAN 
1st Class. Apply at once.

908 N. 3rd St. or call
MA. 7-1236

(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 for Tom or Ross. (14-15)

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. Must have 
own tools. Excellent hourly rate.

DELTA AUTO CO.
HO. 8-9191.

, (14-17)

DRIVER—SALESMAN
For Dry Cleaning route.

Age 35-50.
Dial 589-6262 ’ 

for appointment.
New Jersey.

(15-19)

ELECTRICIAN
For small shop in North Phila. & 
King of Prussia loc. Rebuilding 
and repair of Power Switch Board 
control circuit for Disel Gen. Sets 
& so forth. Must be 1st class. Ask 
for Mr. Wade. BA. 8-1480.

(15-17)

MOLDER
Bench and Side Floor.

Bronze and Alum. Foundry.
DA. 9-7850

( 15-18)

KENNEL MAN
and assistant to Veterinarian.

Located in Del. County. 
Should have own transportation.

Full time. Steady work.
KI. 4-1330

(15-17)
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I Tarptautinės Moters 
Dienos minėjimas

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo parengimas Tarp
tautinės Moters Dienos, 

_ - __ . , į Kovo Aštuntosios, paminė-
Romenas Rolanas buvo j jjmuj įvyks sekmadienį, ko

vo 13 d., 3 vai. po pietų,

Menininkas ir kovotojas
100-osioms Romėno Rolano herojų vystymąsi. Tai 

mėtinėms 'spindėjo paties rašytojo
Sunku būtu įsivaizduoti evoliuciją, ž y m

audringą mūsų dvidešimtąjį inteligentijos dalies
amžių be Romėno Rolano • 
vardo. Kelių dešimtmečiu I ,
istorijos puslapiai neatski- 1 m.uz 1 ^ o lo g:a s Jo
riamai susieti sų talentingo ! P . Pllk*auso c aug | į aįSVes svetainėje 102-02
prancūzu rašytojo vardu. ■ tiek apie atskirų | Liberty Avė., Ozone Park,
Didelis yra jo indėlis i pa- J ! N. Y.
saulinę literatūrą, neapre- i 
piamai plati ii* reikšmingaj 
jo visuomeninė veikla. Tai: 
tikras daugiašakis pasauli- > 
nes kultūros ąžuolas. Iš Ro-1 
meno Roląno kūrinių — jie 
išversti į daugelį pasaulio 
kalbų — prabyla didis žo
džio menininkas, aistringas 
šauklys i kova už taika, tau
rus kūrėjas, giliai tikintis 
žmogaus gerumu, šviesia 
žmonijos ateitimi.

Kai 1914 metais įsilieps
nojo pasaulinis karas, Ro-: 
menas Rolanas buvo pirma-1 maža reikšmę turėjo jo il
sis Europos rašytojas, pasi
sakęs nrieš ji. Straipsniuo
se, laiškuose, atsišaukimuo
se iis kvietė viso pasaulio 
inteligentus reikalauti, kad 
žmonių žudvmas būtu nu-iios kultūra, susirašinėjo su 
trauktas. Dideli įspūdį ra- lietuviu kultūros darbuoto- 
švtoiui padarė Spalio revo
liucija.

Kada daugelis kanjtalisti-; 
niu vnlsfvbių atsidūrė eko
nominėm krizės spąstuose ir 
imneriaHmtai vėl ruošėsi iš
eities ieškoti karuose, su
skambo Romėno Rolano bal
sas. smerkias fašizmą ir 
šaukias i kova už taikos iš-, 
saugoiima. Jo ir A. Barbiu-. 
so iniciatvva 1932 metais: 
Amsterdame buvo sušauk-; 
tas Tarntautinis antikari- ■ 
nis kongresas. j

Atsirado jėgų, mėginusių \ 
trukdvti Romėno Rolano vi-1 
suomenini darba. bandžių- čiai retėja, bet likusieji vei- 
siu atskirti ii nuo koklinis-. kėjai dėl to rankų nenulei- 
tu ir net visiškai izoliuoti džia. Vasario 12 d. LLD 10 
nuo visuomeninės veiklos, kp. laikė susirinkimą. Na- 
Rawtoias nenasidnvė: jis rių dalyvavo vidutiniai. Pra-

prancūzų rašytojo

: atskirų kompozitorių kury- < 
i bą. Nuo jaunystės dienų 
: domėdamasis menu, rašyto
jas savo veikaluose daugclė- 
| mesio skyrė meno proble- 
1 moms, jo vietai visuomenės 
gyvenime.

Būdamas nešiltai komas 
reakcijos priešas, Romėnas 
Rolanas gynė į teroristų 
rankas patekusius Saką ir 
Vancetį, Gramšį, Teimaną, 
Dimitrova. Romėnas Rola
nas buvo nuoširdus Tarybų 
Sąjungos bičiulis. Suartėji-

i mui su Tarybų Saiunga ne-

Laikas registruotis 
kelionei į Lietuvą

Vasario 10 d. lankiausi 
Union Tours agentūros raš
tinėje ir gavau informaci
jų, kaip eina registravima
sis kelionei į Liet uvą. 
Agentūra primena, kad 

į registravimasis jau padidė
jo ir tikimasi dar didesnio 
I susidomėjimo kelione į Lie
tuva.

gametė draugystė su M. 
Gurkiu. 1935 metais R. Ro
manas lankėsi Tarybų Sąjun
ga ie. Didysis prancūzu ra
šytojas domėjosi ir Lietuva,

igis. Jis labai vertino M. K.
I Čiurlionio kūrybą.

Romėno Rolano—įžymaus 
vnšvtoio ir visuomenininko, 
vieno iš judėjimo už tniką 
pradininku pavvzdvs įkve- 
nia kovai už taikos išsaugo
jimą, kovai už žmogaus lai
mę. j

Programoje bus trumpos 
‘ i kalbos, dainuos Aido choras,

• Aido Moterų kvartetas, Ai
do solistai ir bus gražių de
klamacijų. Taipgi bus vai
šiu.

Kalbant apie moteris, tai New Yorkan birželio 28 d. 
jos šiuo laiku labai gerai 
veikia. Moterys, mat, drą
siai demonstruoja su iš
kabomis miestų gatvėmis ir 
reikalauja baigti karą Viet
name.

Taigi, esate visi kviečia
mi dalyvauti šiame Mot. 
klubiečių ruošiamame pa
renkime kovo 13 diena, pa
sveikinti ias už jų veikla ir 
priduoti joms dar daugiau 
energijos tolimesniam vei
kimui už darbininkų reika
lus.

Nuoširdžiai kviečia visus
LietuviųMnoterų klubo

Rengimo komisija

Kaip žinoma, šiemet 
Union Tours agentūra tu
rės tris ekskursijas į Lietu
vą. Pirmoji turistų grupė 
išvyks birželio 7 d. ir grįš

Gerbiamoji Redakcija,
Noriu padėkoti savo my

limai sesutei Rozalijai Cho- 
lis, gyvenančiai Girardville, 
Pa., už laikraštį “aLisvę,” 
kurią gaunu dėka savo se
sutės jau treti metai.

Esu patenkintas aš ir vi
si mano kainmynai, nes la
bai įdomus mūsų tėvynai
nių laikraštis, kuris neslėp
damas parašo visą tiesą.

Dėkoju Tau, mylia sesute, 
už Tavo gerumą ir linkiu 
Tau geros sveikatos, taip Į 
pat ir Tavo mylimai šei-
mai.

Spalvoti paveikslai 
nukels jus į Lietuvą
Vasario 27 d. Literatū

ros Draugijos 1 kuopa ren
gia spalvotų paveikslų ro
dymą Laisvės salėje, 102-02 

(Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2:30 vai. die
ną.

J. Siurba pasižadėjo pa
rodyti daug įdomių spalvo
tų paveikslų (slides).

Parodys įdomių nuotrau
kų iš atsibuvusios PasaulL 
nes parodos.

viešai pareiškė, kad komu-. vedėm keletą vertingų nu- | Parodys eilę kitų nuo- 
. Plačiai apkalbėta i traukų, jų tarpe ir nuotrau- 

, Baltimorės ir Eastono būsi-M<as lietuvių turistų, 
įmieįi piknikai. Nutarta ir Draeita vasara vyko

K. Petkevičius

Philadelphia. Pa.
Giltinė retina mūsų 

gretas. Bet?..
Nors mūsų gretos spar-

nistų nartija — tai io par-. tarimų. Plačiai 
tiia. Dabar iis kviečia gin
ti taika ne apskritai, o sau
goti nuo imnerialistu pasi
kėsinimu Tarvba Saiunga
1932 metais viename strains- ruošiama tradicini pikniką 
nvie rašė: “Tėvynė pavo- laikraščio “Laisvės” nau-

kad šis 
artimu

į laiku su Eastono pikniku.

šią vasarą pasiųsti didelį 
autobusą į baltimoriečių

“Tėvynė pavo- laikraščio “Laisves 
juie. Mūsų internacionalinė i ūai. Susirūpinta, 
tėwnė... TSRS gresia pa- niknikas neįvyktu 
voius!” i ” ■

Kova už žmoni jos laimę ! Tas labai svarbu, 
ir laisvę — viena pagrindi
niu Romėno Rolano kūrinių 
temų. Pažangiosios pran
cūzu literatūros herojaus iš
kilimas ir vvstvmasis greta 
A. Barbiuso veikalu ryš
kiausiai atsisnindi Ręmeno 
Rolano kūriniuose. Romėno 
“Žanas Kristofas” heroiw— 
vokiečiu m u z i k u i Žanui 
Kristofui Kraftui autorius 
suteikia Bethoveno bruožą. 
Rašvtoias sukūrė naveiksla 
genialaus menininko, kuris 
savo kūrybą skiria žmo
nėms. Kova už tiesa gyve
nime ir mene—toks pagrin
dinis romano herojaus bruo
žas.

1918 metais pasirodė Ro
mėno Rolano veikalas “Ko
la Rriųnionas.” Jame vaiz
duojamas sąmojingas, gu
vaus nrnto. sveikos nuovo- 
kne liaudies menininkas, na- 
sitjidą savo jenomis ir hesi- 
jnnkjnq iš savo turtingų 
nrioSn Jei “Žane Kristoje” 
kultūra nrib]auso išrinktie
siems. tai šiame veikale pa
brėžiamas meno liaudišku
mas.

Viekas žymiausiu rašyto
jo kūriniu — romanas “Už
burtoji siela,” kurio herojė 
Aneta Rivier suranda savo 
vieta antifašistų gretose. 
Šis veikalas tarvt.um pratę
sia ankstyvesniųjų kūrinių

Nutarta neužilgo parody
ti nauius filmus iš Lietuvos, 
o po filmu rodymo lankyto
ms pavaišinsime arbatėle ir 
užkandžiais. Šiam paren
gimui išrinkta komisija.

Delegatas iš “Laisvės” 
dalininku suvažiavimo išda
vė smi./lkmenišką raportą,

Draugai pergyvena ir di
delio liūdesio dienas, nete
ko ’š savo gretųx ilgametės 
veikėjos, pažangiu laikraš- 
čiv vaiininkės, Julijos Sap- 
ranauskienes, taipogi drg. 
Misikonio. kuris mirė tra
giškai. Girdėiau, kad kiti 
korespondentai plačiau 
narašys apie šiuos narius.

Vasario 12 d. popietį Mo
terys už Taiką ir universi
tetų bei kolegijų studentai, 
anie 600. demonstravo prie 
federalinio teismo rūmų, 
9-tos ir Market gatvių, pa- 
veikšdami savo protestą 
nrieš tęsimą žiauraus karo 
Vietname

Kovo 4 diena. 8-ta vai. 
vakaro Benjamin Franklin 
Hotolv kalbės kovingas už 
taiką senatorius Wayne 
Morse ir kovinga Moterų 
nž Taika vadovė Dagmar 
wpsnn. Dalvvau kim skait
lingai šiose nmkalbose.

“Laisves” Reporteris

, kurie 
praeitą vasarą vyko Lietu
von.

Jis taipgi turi daug nau
jų spalvotų paveikslų iš 
Lietuvos. Žada nemažai jų 
parodyti. Žiūrėdami į Lie
tuvos kaimus, laukus ir 
miestus, pamanysite, kad 
jūs patys esate Lietuvoje.

Po paveikslų parodymo 
bus pyrago ir kavos. Kas 
mėgstate tokius paveikslus, 
nepamirškite ateiti. Atsi
veskite savo draugus.

Literatūros D-jos 1 kp.

Maspeth, N. Y.
Del Augustino palaikų
Praėju šiame “Laisvės” 

numeryje (vas. 18 d.) ži
nioje apie Walterio Augus
tino žuvimą Vietnamo ka
re, įvyko paklaida. Gale ži
nios pasakyta, jog dar ne
žinia, kada Augustino pa
laikai bus pąrvežti namo, 
gi iš tikrųjų jo palaikai 
jau parvežti ir čia palai* 
doti.

Antroji grupė išvyks liepos 
12 d. ir grįš rugpjūčio 2 d. 
Trečioji grupė išvyks rug
pjūčio 2 d. ir grįš rugpjūčio 1 
23 d.

Visos trys e k s k u r si j o s į 
apims po 21 dieną: kelionė-, 
ie sugaiš 3 dienas, Lietuvo- i 
ie išbus no 18 dienu. Už ta 
viską kainuoja $725.00. Tai 
pigiausia ekskursiia. kokia 
iki šiol vra buvusi.Už tąsu
mą turistui užtikrinta ke
lionė, viešbutis, trvs valgiai 
i diena ir Lietuvoje pava- 
žinėjimas po svarbiausias 
vietas.

Norintieji šiemet aplan
kyti Lietuva, nieko nelaukę 
turėtu užsiregistruoti. Už
siregistravimas paprastas: 
agentūroje denozitųoti šim
tą doleriu. Kol depozito nė 
ra. tol nesiskaito užregist
ruotu. lakusia $625.00 su
ma reikia sumokėti už ke- 
fnriu savaičių nrieš išva
žiavimą Lietuvon.

Norintieji užsiregistruo
ti turi siųsti depozitus? 
karnų adresu:

Union Tours

New York 16, N.

Skuodo

Gus Hali kalbės apie JAV Komu 
nisty partijos naują programą

Angliškasis darbi ninku
laikraštis “The Worker”
praneša, kad š. m. vasario bai sunkius” dalykus dėsty-
25 d., penktadienį, ruošia- ‘ ti, aiškinti. Taigi daugelis 
mas masinis mitingas jo, | niujorkiečių nekantriai lau- 
laikraščio, 32-osioms gyavi-1 kia šio mitingo.
tinge įdomiausias numeris, I eM u f’r
taSau, bus tas: Komunistu West 73rd St Manhat- 
partijos vadovas Gus Hall Itane' £Jlmas7799 c J^m‘ 
kalbės apie naują JAV Ko-i^J50^ M,tin«° 

jmunistų Partijos progra- ' *
;p imą, pateiks jos projektą. 1 Tikietus galima įgauti iš

i anksto Jefferson Bookshop 
(knygyne), 100 E. 16th St., 
arba Rengimo Komitete, 23

Gus Hali — moka popu
liariai ir įdomiai net ir “la- M

Kaip žinia, JAV Komu
Kazlauskas Jonas nistų partija ruošiasi suva- 

miestas žiavimui, kuriame žada pri-
------------- ! imti naują programą, pagali West 26th St., Manhattane.

kurią partija darbuosis. i NsLAIŠKAS Iš LIETUVOS
Iš laiško Antanui Balčiū

nui, Queens Village, N. Y., 
I nuo jo giminaičio. Laiške 
! matome, kaip Lietuvoje 
• įvertina mūsų laikraščius.
Mielas mano brolau 
Antanai,

Aš noriu paklausti 
ar gyvas dar jūsų tėvas. 
Jeigu sveikas ir gyvas, tai 
pasveikinkite ir palinkėkite 
jam viso geriausio nuo ma
nęs. Jam aš esu labai dė
kingas už laikraščius, ku
riuos jo išrašytus aš ilgai 
skaičiau, tuo daug ką suži
nodamas iš Amerikos lietu
viu gyvenimo. Mielas Anta
nai, jeigu galima, ir šiems 
metams išrašvk kokį nors 
lietuvišką laikrašti, kurį 
leidžia pas mus išsiųsti. 
Būsiu labai dėkingas. Jeigu 
pats mėgsti skaityti, tai aš 
irgi atsiusiu kokių nors lie
tuviškų laikraščiu ir knvgu. 
Pats, mano supratimu, kaip 
spaustuvininkas, tu return 

'labai mė^tU spaudą. Suau- 
1 da. tai toks naudingas įpro- 
Y tis. kad be laikraščio ar 

knvgos aš tiesiog negaliu 
užmigti. Skaitau daug laik
raščiu. o tain pat turiu ir 
savo nedideli knvgvnėli.

Dabar iš savo gyvenimo. 
Aš dirbu sena savo darba, 
surišta su miško gamyba ir 
nrpkvba. Mūsų miškų ūkis 
(Oherforsterei) gamina 
miško produkcija vietos 
rinkai ir siunčia i kitas ša
lis. Prie miško labai idomus 
ir smagus darbas, kurį dir
bu iau daug metų.

Šiais metais Lietuvoje 
labai graži ir nešalta žie
ma. Sniego nedaug, tad ir 
pavasario neilgu laukti.

Kazimieras

se-

Nauji auto “plaitai”
New Yorkas. —New Yor- 

ko valstijoje naujus auto
mobilių “plaitus” pradėjo 
išdavinėti su gruodžio pra
džia. Senų laikas baigėsi su 
sausio 31 diena, bet guber
natorius pratęsė iki vasario 
15 dienos.

Reiškia, “plaitai” buvo iš
davinėjami per du ir pusę 
mėnesio. Vienok buvo to
kių, kuriems vis vien “ne
užteko” laiko, nes vasario 
15 dieną, prie “plaitų” išda
vimo biuro, 80 Centre St., 
Manhattane, linijoje buvo 
susigrūdę apie 8,000 “plai
tų” atsiimti. Panašiai buvo 
ir prie kitų biurų.

NUSKENDO 12 VAGONŲ 
ANGLIES

New Yorkas. — Vasa
rio 8 dieną, kada laivelis 
“Trenton” vilko geležinke
lio baržą su 12 vagonų ang
lies, tai ji labai pakrypo ir 
Į East upę nuriedėjo 12 va
gonų.

Vagonai yra nuskendę 
apie 60 pėdų, juos bus gali
ma iškelti, bet anglis jau 
dingo.

LLD1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks vasa

rio 28-tą, 7:30 vakaro, Lais
ves saleje. Turime svarbių 
klausimų svarstyti. Visi 

j kuopos nariai dalyvaukime 
ir atsiveskime naujų narių.

Valdyba

Mieste pasidairius
Naujasis majoras patvar

kė, kad jo raštinė būtų at
dara dieną ir naktį. Jis pats 
naktimis ten nesėdi, bet pa
lieka savo pagalbininkus 
budėti. Sako: tegu majoro 
raštinė būna prieinama pi
liečiams dvidešimt keturias 
valandas. Tai iš tikrųjų 
naujas miesto valdžioje da- i». . 
lykas.

CBS televizijos bosai at
statė žinių programos tvar- i 
kytoją W. Friendly. Mat, 
jis norėjo, kad dabartiniai 
debatai apie Vietnamo karą 
Senatiniame Užsienio Rei
kalais Komitete būtų televi- 
zuojami. Gi reakcininkams 
tas nepatinka. Jie nori už-1 
daryti burną visiems, kurie i 
reikalauja karą nutraukti.

Washingtonas. — Dabai 
JAV turi 195,000,000 gy
ventojų. i

Tarp lietuvių
Del ko juos retai tematome

Mikas Riskevičius jau 
daug metų ligonis. Liga jį 
vargindavo protarpiais, o 
dabar ji suėmė dažnesni, il
gesni skausmai. Būna na
mie. žmonos priežiūroje. 
Gydytojo nustatytais vais
tais bando skausmus ma-

Leo Govril prieš kiek lai
ko “Laisvėj” buvo rašės, 
kad išeina į ligonine. Džiu
gu, kad jis jau x dalyvavo v 
“Laisvės” suvažiavime. *

Jo liga kojose, negali ilgai 
vaikščioti, kojos pavargsta, 
ima skaudėti. Jis dabar ei
damas iš namų nešasi “ran
kinuką”, ant jo atsisėsti, 
pailsinti kojas.

Gaila gerų žmonių! Lin- 
Jkiu greit sustiprėti ir vėl su 

sveikaisiais dalyvauti.
Kaimynas

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

v

f

JAV LAIVAS-LIGONINĖ
Saigonas. — Atplaukė 

Jungtinių Valstijų laivas 
“Repose”, 15,000 tonų įtal
pos. Šis laivas paverstas į 
ligonine. Jame yra 22 dak
tarai. 250 slaugiu ir kitokio 
personalo, laivo įguloje yra 
300 žmonių.

Laivas gabens į Jungti
nes Valstijas Vietname su- 

Per mėnesį jau s u k ė 1 ė i žeistus karius. Jame yra 
$11,900. 1750 lovų.

“RUSSKY GOLOS” 
FONDO VAJUS

New Yorkas. — Sukanka 
49 metai rusų pažangiečių 
laikraščiui “Russky Golos”. 
Seniau jis ėjo dienraščiu, o 
dabar eina 16-kos puslapių 
savaitraščiu.

Laikraščio leidėjai veda 
kampaniją už sukėlimą 35 
tūkstančių dolerių fondo.

KAS NEMYLI ŠOKĖJŲ?
Kas “Laisvės” koncertuo

se matė ukrainiečius šokė
jus, tas sakys, jog visi juos 
tiesiog įsimyli, publika ne
nori juos atleisti, plojimai 
nesiliauja.

Tai tuos pačius šokėjus 
matysime Town Hall, tame 
pačiame koncerte, kur dai
nuos ir mūsų Aido choras 
kovo 6-tos popietę. Kv.

Paieškojimas
Ieškau savo mokyklos draugų. 

Brazauskų Damėčiaus ir Vytauto, s. 
Stasio. I Ameriką išvyko 1930 m. 
iš Kauno apskr., Seredžiaus valsč., 
Stačiūnų kaimo. Nuo to laiko apie 
savo vaikystės draugus nieko ne
žinau. Norėčiu gauti jų adresus. 
Jonas Kazlauskas, Skuodas, S. Dėų< 
kanto g. 44, Lithuania, USSR.

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

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Naujame Teatre Naujame Teatre
Artkino turi už garbę pastatyti 

AMERIKINĘ PREMJERĄ
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.,
2 blocks North of Lincoln Center
Phone: SC 4-3700

DABAR 
RODOMA




