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New Delhi. — Vienas In-, šalies komunistų rolę api- dijos |aikraštis rašo> k a fl

Po karo Vakaru Vokieti-jo sargybiniai, izoliavo Ki

knygos daugiausia rašė

j

nentas.

vy-

tijos. Toji siena daug žalos 
indėnams daro, kuomet re
zervacijose gyvenantieji in
dėnai atkirsti nuo bendro
jo amerikiečių gyvenimo.

poje. (
Bet kaip su produktų per-

jeigu produktų per
viršius nebus išvežtas už
sienin. Tad “politiniai nykš-

kas,” 1967 m.

Aliarmas dėl ČIA 
Pranciškonai verkia 
“Vietnam Courier”
Puikus straipsnis, Helen!

— Rašo R. Mizara —

Aliarmas dėl Central Intel 
ligence Agency

pat smerkia pastaruosius 
“žygius,” kuriais siekia- 
užnuodyti žmonių pro- 

papirkinėjant profesines 
studentus, net ir eina į vedybini gyvenimą, 

ten yra baudžiamos.

Tikiu, kad daugelis laisvie- 
čių skaitė praėjusiame “Lais
vės” numery j Helenos Feife- 
rienės straipsnį “žygis į Pen
tagoną.” Straipsnis parašytas 
puikiai, vaizdžiai, tikrai žur
nalistiškai !

Moterys, kovotojos prieš ka
rą Vietname, kaip matome, 
puikiai ten pasirodė.

jimą rytojumi ir įneša in 
dėlį į naudingą veiklą.”

“Independence and Peace for 
the Vietnam People!”

“Yankee, go home!...”
Laikraštyje telpa įdomių ži

nių iš karo fronto: viskas la
bai trumpai, gražiai. 
“"Tarytum stebuklas: žmonės, 
kurių šalį kasdien žiauriai 
puola agresoriaus bombone
šiai, suranda laiko atspaus
dinti puikų laikraštį, kaip 
“Vietnam Courier,” ir prisiųsti 
“į jankių šalį,” kad čia žmo
nės galėtų jį skaityti.

Madridas. — šiuo metu 
Ispanijos sostinė turi 2,866,- 
729 gyventojus.' Pakilo 73,- 
218 gyventojų.

Kinijos vadovai “kritišku 
momentu davė koziri i ran
kas Jungtinėms Valstijoms”

ČIA, toliau sako laikraštis, 
nuodija studentus, nuodija ir 
profesines sąjungas, nuodija 
visą ameri kiečių politini ir 
kultūrini gyvenimą.

“New York Times
kad ČIA net ir knygų spaus- j kia savo šaliai, aš pasaky- 
dinimu užsiima — papirkinėja - čihu, naują nacionalinę dva- 
knygų leidėjus: vienas stam-1 sją jr žvalumą, naują tikė- 
px X « v « • a 1 - « « ^v.a 1 Lxl/lAlll 14 l'/N *

A. Praeger — prisipa- 
kad “15 ar 16” jo iš- 
knygų buvo užsakytos

s gresia didžiuliu pavo 
h visam kraštui.
Laikraštis “Worker” žymi 

visa tai, kas ligi šiol bu
vo pasakyta, parodo, 
“ČIA yra vyriausia 
valdžia, aukščiau stovinti už 
prezidentą, aukštesnė už Kon- ' 
gresą, aukštesnė už 
valdžios sparną
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KRISLAI Suomijos prezidentas apie
komunistų vaidmenį

Helsinkis. — Suomijos3
‘ prezidentas Kekonenas, kai- į Sutvirtino JAV agresiją 
bedamas parlamente, savo

vis 1
didėja. Visuomenė pradeda jbūdino sekamai: ,
įmatyti. kad toks minėtos žval-5 “Komunistai dalyvauja ga- 
gybininkii agentūros įsigalė.ji-1 myklų įr fabrikų darbe, 

municipaliniuose organuose, ■ 
moksliniame ir kultūrinia- ; namą” savo egoistiškiems 
me gyvenime, parlamente, ir šovinistiniams intere- 

lo . jo komisijose ir dabar net slims.
JAV ! vyriausybėje. Jie dalyvauja 

kuriant aukštąsias mokyk- 
* las, jie vyksta užsienin, kaip 

juridinį1 mūsų šalies atstovai. Apie 
j juos rašoma vadi narnoje 
buržuazinėje spaudoje.

Argi visa tai kenksminga į gas, 
šaliai? Greičiau yra 
virkščiai: 

;per savo 
rašo, I savo idėjiškumo jėga šutei

biųjų knygų leidėjų — 
d e riek 
žinęs, 
leistų 
flA.
|Tos
Wpie komunizmą, visaip iškrai
pančios faktus. Jei būtų vie
šai pažymėta, kad jas išleido 
C1A, niekš jų nebūtų skaitęs, 
todėl ši agentūra savo knygų 
leidėjais parenka kitus “gerais 
vardais” žmones bei įstaigas.

Liberalų savaitraštis “Na
tional Guardi an” surinka: 
“Baisūs ČIA įsiveržimai pur
vina Jungtines Amerikos Vals
tijas.” 
. “New York Times” ir kiti 
doresni kapitalistų laikraščiai 
taip 
ČIA 
masi 
tu s,
sąjungas, 
smulkesnes šaleles.

^jfet šnipų organizaciją tei- 
Bna tokie savąjtraščiai, kaip 

rime Magazine.” 
Brooklyno pranciškonų “Dar- 

bi n in kas” taip pat gieda 
“griaudžius verksmus” dėl to, 
kad viešoji amerikiečių opi
nija smerkia ČIA. Paklausy
kite, kaip tas laikraštis aima
nuoja :

“Opinijos sudarinėjimo ei
ga visai logiška: — Vyriau
sias teismas paskelbė laisvę 
komunistinei veiklai; — poli
tinės komisijos dabar apklau
sinėjami liudininkai turi 
įpiršti opiniją, kad ‘ideologi
niai’ tikslai nustojo lėmę tarp
valstybinius santykius ir kad 

pnistinės agresijos grėsmė 
jusi; — dabartinis aliar- 
turi nuginkluoti tuos, ku

rie komunistinei agresijai prie
šinasi.” (“T 
vas. 22 d.).

Aną dieną būvant viename 
masiniame mitinge Manhatta- 
ne, prieina tūlas geras žmo
gus ir siūlo man laikraštį, lei
džiamą Hanojuje, šiaurės 
Vietnamo sostinėje.
h Laikraštis anglų kalba — 

am Courier” — keturių 
ių, iliustruotas, puikia- 
pieriuje. Numeris išleis- 

1967 m. sausio 2 d.
au 91-asis numeris).

Pirmajame puslapyje 
riausi šūkiai:

Vakarų Vokietija 
veržiasi Į rytus

Bona. — Iš Washington© I viršium. Nedarbas padidė- 
grįžęs, Vakarų Vokietijos jo ir gali dar daugiau di- 
užsienio ręikalų ministras dėti, 
Willy Brandtas su kartė
liu pasakė: “Mesesame eko- 
miniai milžinai, bet politi-1 tukai” tiek jau supranta, 
niai nykštukai.” kad reikia prasimušti į ry- i

tus. Kadangi militarine jė
ga negalima prasimušti, tai 
tenka tartis prekybos rei
kalais su Tarybų Sąjunga 
ir kitomis socialistinėmis 
šalimis. To pasėkoje V. Vo
kietija 1966 m. išvežė j so
cialistines šalis už bilioną! 
dolerių produktų. Šiais me
tais prekyba su socialisti
niais kraštais dar daugiau 
plečiama. O prekybą seka 
diplomatinių ryšių užmez
gimas. '

Kai JAV valstybės sek
retorius Ruskas priminė 
vokiečiams apie reikalingą 
pagalbą Vietnamo karui, 
gavo atsakymą, kad “vokie
čių kareivių siuntimas Viet
naman pablogintų santy
kius” su socialistinėmis šali
mis. Tuomet jiems buvo pri
minta, kad vokiečiai turėtų 
pasimokėti Amerikos oku
pantų militarines išlaidas, 
kuriu kiekvienas kareivis 
kainuoja po $7,265 į metus. 

Nelengva “polit i n i a m s 
nykštukams” vairuoti vals-

niai nykštukai.”
Iš to pareiškimb daroma 

išvados, kad jis mažai ką 
gavo Washingtone. “Kur 
tik pasisukame, vėjas pučia 

i į mūsų veidus,” Brandtas 
dadėjo nusivijusiai kalbė
damas.

Vakarų Vokietijos pra
monė aukštai išvystyta, pa
gamina didelį produktų per
viršių. kuris tenka užsienin 

Darbininkai gau-

Kopenhaga. — L a i k - 
s rastis “Land of folk” rašo: 
! “Svarbiausią smūgį Kinijos 
i vadovai nukreipia prieš Ko
munistų partiją, profsąjun- 

prieš darbininkus ir išvežti.
at- i valstiečius. Kova prieš Ame- na aukščiausias algas Eu- 

juk komunistai rikos imperializmą Kinijoje ropoję, bet tuo pačiu kartu 
organizacijas ir | užmiršta. prekių kainos smarkiai ky- 

_ .„tavieji įvykiai,užku- la aukštyn ir gyventuojuo- 
i riuos yra atsakingas Mao ir i se nepasitenkinimas auga, 
jo sargybiniai, izoliavo Ki-; e P-° karo Vakarų Vokieti- 
niją nuo visų kitų tautų ir į įą gavo Jš Amerikos 5 bi- 

į viso tarptautinio komunis 
i tinio judėjimo.”

Negrų kareivių daugiau
žūsta, kaip

Washingtonas. — Penta
gonas jau pripažįsta, kad 
negrų kareivių, proporcio- 
naliai skaičiuojant, daugiau 
karo lauke žūsta, kaip bal
tųjų.

Jungtinėse Valstijose ne-
grai vyrai, tarp 20 ir 30 
metų, sudaro 11 procentų 
visų to amžiaus vyrų. Mili- 
tarinėn tarnybon priimtų 
vyrų negrai sudaro 9.5%. 
Bet nuvežtų Vietnaman ne- 

j grai sudaro 11%.
Kiek pirmiau tarp visų 

užmuštų amerikiečių negrai ■

baltųjų
4
ėtis, kad ten negrų ka-pac 

reivių daugiau žūsta, kaip 
balfųjų. Pasirodo, kad tam 
tik 
ka

•i daliniai, kuriems ten- 
kariauti pavojingiausio

se pietose, turi apie 50 proc. 
negrų kareivių. Štai kodėl 

g daugiau negrų karedai 
žūsta.

Stambiausia Pabaltijyje 
sūrią gamyba

Rokiškis. — Nauja sūrių 
gamykla rokiškiečius džiu
gina ne tik puikia išore. 
Atvežtas pienas be vargo 
stikliniais vamzdžiais ke
liauja, skirstosi po cechus. 
Viskas automatizuota, erd
vu ir patogu darbininkams.

Pirmaisiais metais ši 
sta m b i a u s i a Pabaltijyje 
sūrių gamykla pagamino 
produkcijos už 5,120,000 rb. 
Bendros produkcijos gamy
bos planas įvykintas 110.4%. 
Dar goresni rodykliai pa
siekti, gaminant sviestą, ne
nugriebto pieno produktus.

Praeitais metais buvo pa
gaminta 437 tonos sūrių. 
Šiemet užplanuota paga
minti 1,400 tonų. Taipgi bus 
pagaminta 2,370,000 dėžučių 
kondensuoto pieno su cuk
rumi. •

! lijonus dolerių. Tai buvo 
: Amerikos taksų mokėtojų 
i dovana vokiečiams, kurie, 

. . . ! Hitlerio vadovybėje, • tiek
Ragina panaikinti Į daug žalos pasauliui pada- 

... ! rė. Ši dovana padėjo Va-vergijos Įstatymus ; kcj>ų Vokietijai’ greitai pa- 
? ; t kilti iš griuvėsių. Dabar Va-

Washingtonas.—šešiolika j Rarų Vokietija ekonominiai 
katalikų kunigų atsikreipė į i galingiausia Vakarų Euro- 
Aukščiausiąjį teismą, ragin-; •
darni panaikinti kai kurių 
valstijų įstat y m u s, drau
džiančius skirtingų rasių 
žmonėms sueiti į bendrą ve
dybinį gyvenimą.

Pietinėse valstijose ir kai 
kuriose vakarinėse valstijo
se tokie įstatymai tebegy
vuoja net uuo vergijos lai
kų ir niekas nesirūpina juos 
panaikinti. Tos poros, ku-
rios iš skirtingų rasių, su- įn(jenai pergyvena bai- 

I šią nedarbo šmėklą. Apie 40 
procentų darbingo amžiaus 
indėnų neturi darbo.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 200 indėnų, atstovais 
j ančių apie 400,000 rezerva
cijose gyvenančių indėnų. 
Taipgi dalyvavo apie tiek 
pat federalinės ir valstijų 
viršininkų, kurie bahdė švel
ninti padėtį, žadėdami rū
pintis indėnų nedarbo rei
kalais. Bet indėnai pažadais 
nesitenkino, jie reikalavo 
veiklos.

Diskusijose indėnai nuro
dė, kad kai kuriose rezer
vacijose nedarbas siekia net 
iki 80 procentų dirbamos 
jėgos. Iš So. Dakotos vals
tijos atvykęs Rosebud Sioux 
genčių tarybos prezidentas 
Cato Valandra, atstovau
jantis 45,000 indėnų, nusi
skundė, kad jo rezervacijo
se nedarbas siekia 75 pro
centus. Jis sakė, kad nieko 
indėnams neduoda gėlėmis 
papuošti pažadai, kol nieko 
nedaroma. Kai kuriose gen
tyse dirbančių tėra tik apie 
10 procentų.

Omaha genties vadas Jim 
Hamilton pareiškė didelį ne- 
pašitenkinimą, kad tarp in
dėnų ir -ne indėnų yra to
kia siena, kaip tarp Rytų

Afrikiečiai smerkia 
Anglijos politiką

Kinshasa, Kongas. — Čia 
įvyko 10-ties centrinės Af
rikos valstybių atstovų su
važiavimas, kuriame buvo 
priimta “Kinshaso deklara
cija.”

Suvažiavimas vienbalsiai 
pasmerkė Anglijos politiką 
Rodėsi jos reikalu. Pareiš
kė pasipiktinimą, kodėl 
Anglija nepanaudoja savo 
buvusioje kolonijoje jėgos 
prieš baltuosius šovinistus, 
valdžioje į s i gV 1 ė j u sius, 
griežtą rasinę di'skriminaci-

Nauji kultūros 
židiniai

Alytus.—“Pažangos”-kol
ūkis pasistatė kultūros na
mus su erdvia sale, patalpo
mis bibliotekai, kolūkio kon
torai.

“Nemuno” kolūkis statosi 
kultūros namus, kur bus 200 
vietų salė, biblioteka, skai
tykla, kambariai saviveikli
ninkams.

Nedarbas indėnus kamuoja c
Kansas City, Mo. — Indė- Vokietijos ir Vakarų Vokie- 

nu Reikalų Biuro komisio- 
nierius Robert L. Bennett, 
atidarydamas dviejų dienų 
konferenciją, nusisk u n d ė, 
kad rezervacijose gyvenan-

Goldwateris nori karą 
žymiai praplėst

Washingtonas. — Buvęs 
respublikonų kand i d a t a s 
prez i d e n t o vietai Barry 
Goldwateris smarkiai kriti
kuoja prez. Johnsoną, kodėl 
jis nepasmarkina karo, ku
ris galėtų apimti visą Viet
namą.

Jis priešingas buvo Nau
jųjų metų proga sulaikyti 
mūšius. Reikėjo tuo me
tu ne paliaubos, bet mūšių 
pasmarkinimo, šaukia Gold
wateris. *

Areštuotas rašytojas
Durban, Pietų Afrika. — 

Čia areštuotas ir teisiamas 
rašytojas Theodore Klop- 
penburgas. Kaltinamas, kad 
jis parašė ką nors vienam 
Amerikos pacifistiniam žur
nalui, kovojančiam prieš 
rasinę diskriminaciją.

Baltųjų kontroliuojama 
valdžia pirmiau jam už-, 
draudė kur nors rašyti per 
penketą metų. Jam prime
tamas prasižengimas prieš 
antikomunistinį aktą, kuris 
yra uždaręs šimtus pažan
gių žmonių į kalėjimus.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų 
pre 
savi
kiai puolė Jungtines Vals- 

pasiekė 16.3%. Dabar gi i tijas, kaip įvairių suokalbių 
žuvusiųjų ir sužeistųjų ne-' palaikytojas Artimuose Ry- 
grų skaičius siekia net 22.4 j tuc 
proc. visų užmuštų ir : 
žeistų amerikiečių.

Nuo 1961 m. iki 1965 m. 
užmuštų negrų kareivių 
skaičius siekė 14.6 proc. vi
sų tuo metu užmuštų ame
rikiečių kareivių.

Negrai dabar teiraujasi, 
kodėl Vietname tokia žiauri ja

zidentas G. A. Nasseris 
o ilgoje kalboje smar-

se prieš pažang i ą s i a s 
su- arabų valstybes.

Amerika ginkluoja Jorda- 
Saudi Arabiją, o Izrae- 

| IĮ Jiadarė karine baze kovai 
eš pažangias arabų res- 
ilikas. Amerikinė žvalgy- 
(CIA) artimai kooperuo
ju suokalbininkais .

pri 
pu 
ba

Negras gali būti 
prezidentu

Paryžius.—Jeigu kas nors 
atsitiktų su prezidentu de 
Goliu, kad jis nebegalėtų 
būti prezidentu, tai iš eilės, 
kaip Jungtinėse Valstijose 
vice preidentas užima pre
zidento vietą, Prancūzijoje 
tą vietą užimtų Senato pre
zidentas.

Dabartinis Senato prezi- j 10

Įvairiose nelaimėse 
užmušta 19,500 žmonių

Chicaga. — Nacionalinė 
Saugumo taryba raportuo- 

kad 1966 metais Jung
ėse Valstijose užmušta 
500 žmonių, sužeista 2,-
),000 įvairiose nelaimėse, 
i trimis procentais dau

giau kaip 1965 m.
Apskaičiuojama, kad iš 
000 žmonių vienas užmu-

ja, 
tir 
19. 
45'

dentas yra Caston Monner- šamas. Daugiausia užmuša- 
ville, 70 metų amžiaus neg- ma transported jos avarijo- 
ras, politinis de Golio opo- j 
nentas. Jis priešingas' as-

se darbuose ir namuose.

menybės kultui, kuri de Go- JAV laivai apšaudė šiaurės m   a va 1 _ A T W 4lis puoselėja. Jis nurodė, Į 
kad asmeninis kultas galis |

Vietnamą
Hanojus.—Amerikos ka-

Prancūziją privesti prie pil- j i’iniai laivai apšaudė Šiau- 
nos diktatūros. Vietnamo krantus. O

'ta 
i čia

reiškia, kad karas ple- 
mas į Šiaurės Vietnamą.Sprogime 11 užmušta 

Hawthorne. N. J. — Mor-1 Siiilo bausti kongr. Powella 
Washingtonas.— Kongre- 

dirbtuveje ištikus b aisi a i sinė komisija, ištyrusi 
, „jngresmaną A d amą Po-

ningstar Paisley chemikalų i
•» • 1 4 U • • V 1 • 1 1 • • • .

eksplozijai vienuolika darbi- j ko
ninku užmušta, daug su-! W(!lią, surado jį kaltu išeik- 
žeista. Dirbtuvė visai sunai- ‘vo‘ 
kinta.

i------------- ; m
Fordas atšaukia 217,000
Detroitas. — Fordo kom

panija taisymui atšaukia 
1966 ir 1967 m. 217,000 
automobilių, kurių stabdžiai j ąv 
esą nepakankamai saugūs. 19

------------- i ik

-'vojusį asmeniniams reiką- 
! lams apie $40,000 federhli- 
I r.ių pinigų. Komisija reko- 
■ menduoja Kongresui, kadi 
jis pareikalautų tą sumą 

! grąžinti.

Militarizmą skiepina 
vaikams

Washingtonas. — Moterų j 
Tarptautinė Sąjunga už tai
ką ir laisvę pasmerkė val
džios palaikomą vaikams 
žaislavietę, kuri pilna įvai
riausių senų ginklų.

JAV agresoriai džiūgauja
Phnom Penh. — Kambo- 

džios laikraštis “Pnompen 
pres” rašo, kad Amerikos 
imperialistai, žiūrėd a m i į 
dabartinius įvykius Kinijo
je, džiūgauja.

Maskva. — Japonija ir 
rybų Sąjunga susitarė 
57 m. padidinti prekybą 
470 milijonų dolerių.

Marė šeimą buities 
problemas

Vilnius. — Lietuvos socio
logai, taipgi svečiai iš Mask- 

js, Leningrado, Baltarusi- 
ir Ukrainos bendroje 

nferencijoje aptarė šeimų 
ities problemas.
Tarybų Sąjungoje priskai

to na daugiau kaip 50 mili- 
ių šeimų, o Lietuvoje — 

Šeimų bui-

vo 
jos 
ko 
bu

jo
670,000 šeimų.
ties problemos labai sudė
tingos.
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Michalinai Meškauskienei—>60 m.

SAKO: VIETNAMAS 
BUS SUVIENYTAS

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
vasario 16 d. laidoje) skai
tome :

Vasario 15 d. sukako šešeri 
metai, kai Pietų Vietnamo pat
riotines pajėgos susivienijo j 
Pietų Vietnamo Išlaisvinimo 
armiją, kuri kovoja žūtbūti-

š. m. vasario 16 d. sukako 
šešiasdešimtosios gimimo 
metinės vienai šviesiausiųjų 
lietu viii moterų — Michali
na i Meškauskienei-Navi- 
kaitei.

Tai ilgametė kovotoja už 
darbo žmonių reikalus, už 
savo tautos laisvę ir jos iš
sivadavimą. Daugelis jos 
draugų-bičiulių, su kuriais 
Meškauskienė kartu kovojo 
ir kalėjo, vadina ją Mikase 
arba net Mikasėle.

M. Meškauskienė-Navi- 
kaitė gimė 1907 m. vasario 
16 d. Uosinės kaime, Igliš
kėlių valsčiuje, Marijampo- 
lės apskrityje. Ji mokėsi, ji 
siekėsi būti juriste, bet kar
tu ir kovojo prieš buržuazi
nę santvarką. Už tai ji 1928 
metais buvo nuteista 16 me
tų kalėti. Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime ji išbuvo 8 
metus. Paleista, mokėsi ir

nę kovą prieš amerikinius ag
resorius.

Pietų Vietnamo Nacionalinio 
išsivadavimo fronto nuolatinės 
atstovybės Tarybų Sąjungoje 
vadovo pavaduotojas Ngujen 
Van Dongas, kalbėdamasis su 
TASS-o korespondentu, pasa
kė :

—Kad . galėtų p r i e š i n tis 
Amerikos imperialistų ir jų 
pakalikų terorui, apginti savo

dirbo. O 1940 metais Mika
sė buvo išrinkta į Liaudies 
seimą ir buvo jo prezidiu
me. •<

Daug visokių svarbių pa
reigų jai teko atlikti. Prieš 
pat pasitraukimą į pensiją, 
ji buvo Tarybų Lietuvos 
ministrų tarybos pirminin
ko pavaduotoja kultu r i- 
niams reikalams.

Šiandien ramiai
dama su vyru profesorium 
Meškausku Lietuvos sosti
nėje, jubiliatė rašo savo at
siminimus, kurie žada būti 
įdomūs.

Jubiliatę atsimena daug 
daug ilgamečių Lie t u v o s 
veikėjų ir visuomenininkų, 
ir kiekvienas gerbia Mika- 
sėlę.

Mes šia proga sakome:
Būk sveika ir gyvuok il

giausius metus, gerbiama 
Drauge Mikasėle!

gyvybę, prieš šešerius metus 
gyven-1 ^sklaidyti Vietnamo savigy

nos būriai, visi partizanų bū-

ČIA organizuoja ir vadovauja 
darbininkę streikui!,.

riai ir ginkluoti daliniai Pie
tų Vietnamo Nacionalinio iš
sivadavimo fronto nutarimu 
buvo sujungti j vieną Išsiva
davimo armiją. Dabar ši ar
mija paliko neįveikiama liau
dies jėga kovoje prieš Ameri
kos agresiją, už savo valstybės 
suverenumą.

Nuo to laiko, kada Ameri
kos imperialistai pradėjo siųsti 
savo ekspedicinę kariuomenę 
ir satelitų kariuomenę į Pietų 
Vietnamą, Išsivadavimo armi
ja kartu su visa Pietų Vietna
mo liaudimi pradėjo triuškin
ti agresorių, iškovodama per
gales prieš jį tiek liūčių laiko
tarpiu, tiek ir sausų sezonų 
metu.

Per šešerius narsios kovos 
metus Pietų Vietnamo liaudis

agresorius ir jų liokajų — 
Thieu-Ki kliką.

Pietų Vietnamo Išsivadavi
mo armijos jėgos šaltinis — 
teisinga revoliucinė linija, ku
rios nenukrypstamai laikosi 
Nacionalinis išsi v a d a v i m o 
frontas. Tai—kovos už na
cionalinę nepriklausomybę, už 
taiką/ visame pasaulyje linija. 
Reikia 'pabrėžti, kad teisią 
mūsų baudies kovą vis labiau 
remia pažangioji žmonija ir 
vis labiau jai padeda.

Pietų Vietnamo Nacionalinis 
išsivadavimo frontas — vienin
telis ir tikras Pietų Vietnamo 

j liaudies atstovas, ginąs josgy- 
į vybinius interesus, nuosekliai 
kovojąs už vieningą demokra
tinę tėvynę. Ir nėra jokios 
abejonės, kad Nacionalinio iš
sivadavimo fronto vadovauja
ma Pietų Vietnamo liaudis 
sužlugdys visus avantiūristi
nius Amerikos agresorių pla
nus, išvaduos šalies Pietus ir 
sudarys reikiamas sąlygas 
Vietnamui suvienyti į vieningą 
suverenią valstybę.

1962 ir 1963 METAIS. 
Britų Guyanoje, Pietų 
Amerikoje, tęsėsi didelis 
visuomeninių įstaigų aptar
nautojų ir kai kurių darbi
ninkų streikas. Streikas bu
vo aštrus; streikieriai pul
davo atskirus valdžios .pa
reigūnus, fiziškai puldavo 
ir kitus sau nepatinkamus 
asmenis. Nors streikas bu
vo ilgas, bet streikieriai bu
vo pavalgydinti puikiausiai.

Guyanos (kuri tuomet 
vadinosi British Gu i a n a) 
valdžios priešakyje tuomet 
stovėjo ministrų pirminin
kas d-ras Cheddi Jagan, 
pažangus žmogus, kovojęs 
už liaudies interesus. Jis 
taip pat kovojo už tos šalies 
tautinę nepriklausomybę.

Londono ir Washingtono 
(JAV prezidentu tuomet 
buvo Kennedis) valdovai 
sutiko, kad Guyanai reikia 
duoti tautinę nepriklauso
mybę, bet jie bijojo duoti 
tuomet, kai valdžios prieša
kyje stovi tokis žmogus, 
kaip d-ras Jaganas. Ot, kai 
Guyanos premjeru bus d-ro 
Jagano priešas Forbes S. 
Burnhamas, tuomet būsią 
galima pripažinti kraštui 
nepriklausomybę.

Ir minėtas streikas buvo 
nukreiptas visa jėga prieš 
d-rą Jaganą. Viską jis darė, 
kad streiką baigtų, bet ne
galėjo !

Dabar tik paaiški, kad tą 
streiką organizavo, fina n 
sayę ir vadovavo Central 
Intelligence. Agency (CIA) 
paskirti du asmenys. Visa

streiko vado v y b e, visa 
streiko eiga buvo ameriki
nės šnipų organizacijos va
lioje!.. • '

Ir ČIA pavyko išėsti iš 
valdžios d-rą Jaganą; val
džia buvo pavesta Burnha- 
mui.

Tokia yra amerikinių im
perialistų dora. Jie gali 
streiką bent kurioje buržu
azinėje silpnoje šalyje su
organizuoti, gali jį ir su
laužyti. Taip ir daro. ČIA 
šnipai, iš tikrųjų, labai la
bai galingi. O galingi dėl 
to, kad revoliucinis darbo 
žmonių judėjimas silpnas!

IMPERIALISTAI, BE
JE, streikus ir perversmus 
(slapta) vykdo visur. Kur 
tik gali doleriu papirkti 
silpnavalius, visokius judo- 
šėlius, paperka. O kai to 
jau nebegali atlikti, tuomet 
imasi “atviro žingsnio” —- 
karo.

Matome, kas darosi Viet
name: ČIA nepavyko dole
riais iš visokiu šantažu pa
pirkti pietų Vietnamo žmo
nių, kovojančių už tautinę 
nepriklausomybę. Papirkę 
kai kuriuos judošėlius ge
nerolus, prieš liaudį jie ko
voja atviromis karinėmis 

' priemonėmis ♦

KADA NORS, KAI mūsų 
šalies žmonės išsirinks liau
dies valdžią, ji paskelbs 
viešai vardus tų, kurie tar
nauja šiandien šnipais ir 
provokatoriais. Tai bus!...

Traky pilį aplankė 135,000 žmonių
Trakai.—Lankytojai šie-jš aplankė 135,000 žmonių, 

met gali pamatyti Trakų* Lietuvos gyventojų ir už- 
pilyje daug naujovių. Isto-“ sieniečių. Šiemet aplankys 
riniame muziejuje ruošia-** daug daugiau.
ma ekspozicija, skirta Ta-į-------------
lybų valdžios 50-mečiui.į Ženeva. — Nusigipklavi- 
Atidaryta lietuvių grafikui mo konferencija prasidėjo, 
darbų paroda. g Tariasi, kaip branduolinius

1966 metais pilį - muziejuj ginklus visai panaikinti.

ir Išsivadavimo, armija išsiko
vojo eilę svarbių, pergalių li
ne 'kartą sudarydavo keblumų 
Amerikos kariųpmepęį, turin
čiai daugiau kaip _4Q0 tūks
tančių žmonių. Norėčiau pa
teikti kai kuriuos skaičius, ro
dančius, kokius laimėjimus 
pasiekė Pietų Vietnamo gink
luotosios pajėgos. Jeigu 1961 
metais priešas neteko šiek 
tiek daugiau kaip 49 tūkstan
čių užmuštų, jų tarpe tik 8 
amerikiečių, tai 1965 metais 
priešo nuostoliai jau sudarė 
daugiau kaip 227 tūkstančius 
žmonių, jų tarpe 19,200 ame
rikiečių. 1966 metai Ameri
kos imperialistams buvo juodi 
metai. Jie neteko 10 8 tūks
tančių žmonių iš 368 tūkstan
čių bendro nukautų priešo ka
reivių skaičiaus, šiemet buvo 
visiškai sunaikinti 26 Ameri
kos armijos batalionai, su
griauta daugiau kaip 6 tūks
tančiai iš 8 tūkstančių strate
ginių kaimų, kuriuos Pietų 
Vietnamo teritorijoje įsteigė 
Amerikos kariauna ir “prem
jero” Ki klika.

Ne mažiau priešas prarado 
ir kovinės technikos, ypač 
lėktuvų. Per praėjusius šeše
rius metus Išsivadavimo armi
ja numušė ir apgadino žemė
je 5,063 lėktuvus, iš jų 2,130 
lėktuvų vien tik pernai. Vien 
1966 metais mūsų ginkluoto
sios pajėgos sunaikino 3,3,00 
įvairių tipų karinių mašinų, 43 
garvežius ir 217 vagonų, 742 
tiltus, nuskandino 97 karines 
valtis ir katerius, ir t. t.

Mųsų sėkmingais veiksmais 
iki šiol išvaduota keturi penk
tadaliai Pietų Vietnamo teri- 
torios, kurioje gyvena dau
giau kaip 10 milijonų žmonių, 
tai yra didžioji dauguma ša
lies gyventojų.

Dabartinė padėtis Pietų 
Vietname, toliau pasakė Ngu
jen Van Rongas, rodo štai ką: 
kuo daugiau ekspedicinės ka
riuomenės čia siunčia Ameri
kos imperialistai, tuo labiau 
aštrėja prieštaravimai tarp 
Vietnamo liaudies ir amerikie
čių bei marionetinės kariuo? 
menės. Tai—pagrindinė ir tie
sioginė priežastis, dėl kurios 
stiprėja Pietų Vietnamo liau
dies kova prieš amerikinius

RELIGINIO FANATIZMO 
AUKA

Kanadiečių “Liaudies” 
Balse” skaitome:

Dvasininkai prisispyrę teigia, 
kad tikėjimas į dievą reika
lingas žmonių moralei palai
kyti. Gyvenimas, tačiau, rodo 
ką kitą. Dvasininkai dabar 
mokina doros žmones ne tik 
bažnyčiose, bet ir per radiją 
ir televiziją, tačiau dora 
smunka ir smunka. Policijos 
rekordai rodo, kad smarkiai 
kyla, žniogžųdysčių, ; vagysčių, 
ištvirkavimo normos.’ Teismai 
užversti bylomis, kriminalinė
mis ir kitokiomis.

Tuo tarpu būna atsitikimų, 
kur religija padarp iš žmonių 
tiesiog pamiškius. Tik šiomis 
dienomis spauda'raportavo at
sitikimą, kurs tą labai aiškiai 
pavaizduoja. Westone (prie 
Toronto) 20 mėnesių amžiaus 
mergaitė mirė plaučių uždegi
mu todėl, kacĮ((tėvai Jr jų dva
sininkas, vieloj šauktis gydy
tojo pagalbos, norėjo išgelbė
ti mergaitę maldomis į savo 
dievą. Tėvai ir dvasininkas 
meldėsi 17 valandų, net jau 
mirus mergaitei, tikėdami, kad 
maldomis išgęlbės vaiką.

Pavyzdžių, kaip religija 
dažnai padaro daug .žalos 
žmonėms, yra daug. Spauda, 
kad ir nenorom, būna privers
ta pripažinti, kad religinis fa
natizmas pražudo žmones. 
Galima paminėti faktą, kad 
taip vadinami jehovininkai 
dažnai pražudo savuosius at
sisakydami leisti gydytojams 
įlieti kraujo.

Bendrai, religininkai dažnai 
trukdo tikimam mokslui, stoja 
ant kelio reikalingoms refor
moms. Pavyzdžiui, jie yra vy
riausia kliūtis įvedimui įninka
mos gimdymų kontrolės. Dėl 
to daugelis tamsių šeimų, bū
damos giliai „religingos, apsi
krauna vaikais, kurių negali 
nei tinkamai išmaitinti, nei iš
mokslinti. Skursta šeimos ir 
rūpestis visuomenei.

APIE TAKSUS Už 
PAJAMAS IR LYGYBĘ 

A
L. Jonikas rašo “Vilny

je”:
Taksų iš piliečių kolekto

riai—Internal Revenue Serv
ice — nediskriminuoja. Ne
žiūrint kokiais būdais tu ‘ga
vai pajamas,’ mokesčiai vi
siems lygūs.

Ir juo didesnės pajamos, tuo 
aukštesni taksai. Pagrindinis 
mokestis nuo pajamų yra 14 
proc. Tai yra 14 centų nuo 
dolerio. - • įJ 

Bet tas nuošimtis pradeda 
augti su pirmu $1,000 paja
mų — nuo 10% iki 70%.

Na, o kaip su tuo “padrą
sinimu vagims” ką pasakiau 
viršuje? O yra taip:

Praėjusio spalio 1 7- dieną 
Internal Revenue Service 
išleido aplinkraštį, kuriame 
juodu ant balto išdėstytas tas 
padrąsinimas vagims!

Jei praėjusiais metais “pa
sisekė” pavogti (embezzle) 
$500,000 nebandyk atsiskaity
ti su taksų kolektoriumi vienu 
kartu. Raportuok, jog per pen- 
keris metus turėjai “pajamų” 
po $100,000. Taksais sumo
kėsi daug mažesnį nuošimtį, 
negu atsiskaitydamas ant syk 
už $500,000.

Delawario senatorius John 
J. Williams dėlto sukėlė ne
mažą triukšmą Senate.

Bet, kaip sakė vienas išmin
čius, Amerikoje prieš įstaty
mus visi piliečiai yra lygūs. 
O vagys, turbūt, dar lygesni.

Antradienis, vasario (February) 28, 1967

Skruzdelių papročiai „
Skruzdėlių šeima susiįę- 
iš 340 genčių, 6000 r 
rybų Sąjungoje jų.,

moj ei ji

da 
Ta
225 rūšys. Lietuvoje ‘ daF 
gii, 
m i 
no: 
na

ušia paplitusios rudosios 
škinės, tamsiosios raudo
sios, didžiosios, sodinės ir 
ninės skruzdės.
Greitas, dideles raudoną

sias skruzdėles lengva at
skarti nuo beveik dvigubai 

žesnių tamsiųjų skruzdė-m a
liu 4-

Šias dviejų rūšių skruz
dėles dažnai galima pama
tyti gyvenančias vie n a m e 
ski 
rėj

Veterinarijos moksli/ daktaras J. 
Pagirys. Pritaikins jo pasjfljytas ko
vos priemones, Lietuvoje net 16 kar
tą su pi užėjo gąlyljų sergąingipas 
diktiokauliose. (Nuotrauka 'M. Ba- 
rapaus]ko).

RUDIS “LIUDIJO”. .
. JAV Senato užsieninių 

reikalų komitetas, kaip ži
nia, dare viešus apklausi
nėjimus žmonių, kurie no
rėjo pasisakyti “už” ar 
“prieš” konsularinės sutar
ties su Tarybų Sąjunga už
gynimą. Daugelis tai ir pa
darė.

Lietuviškieji “veiksniai,” 
kurie tos sutarties, kaip jie 
sakosi, biją kaip velnias 
kryžiaus, taip pat pasiuntė 
į tą komitetą savo veikėją 
Antaną Rudį, biznierių iš 
Čikagos.

Tai buvo vasario 15 d. 
“Veiksniai” tikėjosi, kad jų 
pasiuntinys labai išgarsins 
juos per visą šalį. Bet kly
do jie! Paskaitykime, ką 
apie tai rašo Amerikos Lie
tuvių Tarybos neoficialaus 
organo, marijonų laikraščio 
“Draugo” (vas. 22 d. laido
je) korespondentė Gražina' 
Krivickienė:

Ponas Rudis pateikė Senato 
užsienio reikalų komitetui ir 
korespondentams rūpestingai 
paruoštą memorandumą, pa
pildytą dokumentais ir žemė
lapiu. Jis dar paryškino iš
dėstytas mintis savo atsaky
mais į senatorių paklausi
mus. Gaila tik, kad inžinie
rius A. Rudis buvo iškviestas 
liudyti tik 4 vai. po pietų, ka
da nemažai svečių atėjusių 
pasiklausyti ir dalis korespon
dentų jau buvo išsiskirstę.

Žinokime, kad “rūpestin
gai paruoštas memorandu
mas” buvo nukreiptas prieš 
konsularinę sutartį. Ir ži
nokime. kad Rudžiuį nebu
vo leista “gerai paruoštą 
memorandumą” skaityti ko
miteto posėdyje. Žinokime, 
beje, ir tai, kad niekas Ru
džio netelevizavo ir niekas 
juo nesidomėjo, kadangi, 
kaip sako ponia Kpivickie- 
nė, “dalis korespondentų 
jau buvo, išsiskirstę...” .

Kitais žodžiais, dėl A. Ru
džio pasirodymo senatinio 
komiteto posėdyje nė kati
nas skaniai nenusičiaudėjo.

Skaitytojų balsai
50 metų sukaktį minint

I

Jei žmogui tenka pergy
venti kokius svarbius išgąs
tingus įvykius, jų niekuo
met neužmirši.

Man tai įvyko Pirmam 
pasauliniam karui vykstant. 
1915 metais teko apleisti tė
viškę. Palikau senus tėvelius 
karo sūkury, teko traukti į 
gilumą Rusijos, į Leningra
dą, kur beskurstant del 
maisto stokos ir rūpesčių 
del tėvų likimo atėjo ir 1917 
metų kovo 8-oji diena.

Kuomet susirinkom į dir
btuvę, mašinos nejudėjo. 
Viskas buvo prirengta del 
revoliucijos. Taigi, išsirikia- 
vom į gretas, moterys pir- 

Leidomės į de
monstraciją su kitų dirbtu
vių darbininkais. Susidarė 
gal milijoninė minia, lyg 
vandens srovė. Demonstra
cija tęsėsi tą visą .dieną. 
Šauksmai, plojimai kuomet 
pranešinėjo, kad vėl kokie 
kariuomenės pulkai priside
da prie revoliuci o n i e r i ų. 
Tos demonstracijos tęsėsi 
per dvi savaites.

Caro galybė nuversta, 
sutriuškinta dėka šauniųjų 
revoliucionierių gero prisi
rengimo, b didelės daugu
mos darbininkų pritarimo.

Kuomet aš skaitau apie 
spalio revoliuciją, taip įver
tinamą, tai mano mintis su
kasi apie kovo revoliuciją. 
Atrodo, gąl reikėjo didesnio 
pasiaukojimo tokią carizmo 
su jo pagarsėjusiais kazo
kais galią nuversti. O Ke- 
renskis dar neturėjo progos 
įsigalėti per kelis mėnesius 
jo viešpatavimo, gal nerei
kėjo tiek Jaukų pakloti, tiek 
kovotojų pražudyti?

Mes džiaugiamės abiejų

kaip kovo mėnesį nuverti
mu carizmo, taip ir spalio 
mėnesį sužlugdymu reak
cionierių režimo. Man skir
tumas tik tame, kad aš Spa
lio revoliucijoje nedalyva
vau, jau buvau kelyje į 
Ameriką, tai tas įvykis ne
galėjo į mane taip paveikti 
ir tiek ryškiai atmintyje 
pasilikti.

1917 metų kovo mėnesio 
8 d. paliko mano atmintyje 
visiems laikams. Kol gyva 
būsiu, tuos svarbius ir bai
sius pergyventus įv y k i u s 
prisiminsiu.

Artinantis Kovo 8 d. mūs 
draugės moterys paminės 
moterų nuveiktus darbus. 
Ir dabar mūsų draugės mo
terys neatsilieka nuo vyrų 
kovoje už taiką pasaulyje. 
Tik gaila, kad neturime di
desnių pasirodymų, nors ir 
skaitlingos demonstracijos 
Washingtona bombarduo
ja. Daugybė dvasiškių tam 
gražiai pritaria, bet mūsų 
užsispyrėlių Washingtone 
nesulaiko.

Graudu klausytis, kiek 
jaunų gyvybių nusineša ka
ro tęsimas Vietname. Bet 
ateis gdlas įr tiems karo 
troškė jams, kaip atėjo ga
las caro Mikės viešpatavi
mui.

Vera Smalstienč

Numato neonacių laimėjimą
Bona. — Vakarų Vokieti

jos užsienio reikalų minist
ras Brandtas teigia, kad se
kamuose parlamentiųiu o s e 
rinkimuose neonacių Nac. 
Demokratų partija gali 
daug laimėti.

uzdėlyne. Tačiau, įsižiū- 
ę atidžiau, pastebėsime 

kacll čia gyvena tik tamsio
sios skruzdėlės darbininkės, 
o jų patelių ir patinų nėra.

jaučiasi čia kaip namie: 
to skruzdėlyną, palaiko 

tvarką ir švarą, prižiūri ler- 
ir lėliukes, maitina su-

Jos 
sta

vas ir leiiuKęs, maitina su
augusias raudo n ą s i a s. O 
šios, tikrosios lizdo šeiigį- 
nin|kės, elgiasi kaip s v 
čiu

nėl 
tad 
dar

)se. H
(ei lizde nėra nei kiauši- 
ų, nei lervų, tai iš k u r 
a atsiranda tamsio s i o s 
bininkės?
Išaušo diena. Iš skruz-

dėlyno išbėga raudonosios 
skruzdėlės, nutolsta nuo sa
vo gyvenvietės. Ir st a i g a, 
dai 
lįst 
grį

nespėjo paskutinės iš- 
l iš lizdo, kai pirmosios 
šta namo ir vėl sulenda 

į savo požemius. Tai bando
mis išpuolis — mokymasis 

Po
ėjų trijų tokių repeticijų 
donosios jau pasiruošti-

m a
orientuotis vietovėje, 
dvi
rai
si o s žygiui

žygį išsiruošia šimtai į 
tūkstančiai raudonųjųnet

Žygio metu jo$ dažnai vai? 
kūną, kruopščiai trina akis, 
ūse liūs, kojas.

Raudonosios žygiuoja ne 
šiai, nėra iš anksto nu- 
tytos krypties, paruošto 
no. Atrasti reikal i n g ą 

lizdą pasiseka ne iš karto: 
grobis yra nežinia kur dide
lėje teritorijoje, be to, jis 
išradingai užma s k u o t a s. 
Jau pati lizdo architektūra 

)ia tamsiųjų buveinę: ji 
. po akmenimis ar žolėse, 
a nei kaupo, nei pylimo, 
t atliekas gyventojos nu

neša toliau nuo lizdo: nie
kas neturi jų išduoti. Ir vis 
dėlto vėliau ar anksčiau liz
das atrandamas. Kolona fra- 
sklfnda, ir i

įsiveržia pro atrasto li
ję j imus. Jei tamsios i o s 

užjĮniolikes laiku pastebi, jos
• suskumba išnešti dalį 
ušinėlių, lervų ir lėliukių. 
; didžiausią dalį lėliukų, 
nartais ir jaunas skruz

dėles pagrobia užpuolikės. 
Jos lizdą apleidžia tik iš
landžiojusios visas landas, 
užkampius, tik tada, kai 
grobio čia daugiau nebėra. 
Ir štai, apsikrovusios trofė
jai; 5-lėliukėmis, grįžta rau
donosios į savo skruzdėly-

Čia dalis trofėjinių^ 
<ių subręsta, ir iš ji 
ita darbininkės. Tik 
inkės, nes kitų lėliukių

tie 
m ai

sle 
yn, 
nei 
Ne

jų 
do

da 
kis 
Be 
o 1

ną.
liu
sir
bir
grėbikės neima.

■

grupės raudoi)J|| 
. pro atrasto liz^

vėl 
ūži

i e

Kitą dieną kolona eina 
ta pačia kryptimi, kol 

;inka pakeliui naują tin- 
ną lizdą. Jei keli žygiai 
eilės nesėkmingi, tada 

š k o j i m a i tęsiami kita

skruzdėlyne 
skruzdėlių: 

tamsiųjų.
raudoj

Taip ir atsiranda v 
me 
šių 
ir

K—rilis '
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aisves” redakcijos pranešimas metiniam! 
Ihisviečių suvažiavimui vasario 19-ą d.

(Tęsinys)
Praėjusiais metais įvyko 

kai kurių pasikeitimų mūsų 
laikraščio redakcijoje. Do
mininkas šolomskas, p e r 
metų eilę dirbęs mūsų pa
stogėje, sušlubavus jo svei
katai, praėjusią vasarą pa
sitraukė iš darbo. Tai pa
darė gydytojo įsakymu-pa- 
tarimu. Siūlėme jam, kad 
dirbtų nors dali laiko, bet 
jis nesutiko, sakydamas, jog 
klausysiąs gydytojo patari
mu.

T). M. Šolomskas “Lais
vės” pastogėje dirbo per 
daugiau nei 30 metų. Pir
miau jis buvo LLD sekreto
rius ir mūsų laikraščio re
dakcijos narys. Atlyginimą 
gavo iš abiejų įstaigų,. kad 
būtų tokia pat alga, kokią 
mes gauname.
^Vėliau, susiklosčius daly- 

?ams kitaip. Domininkas 
erėjo dirbti į administraci

ją — tapo “Laisvės” ekspe
ditorium ir išvežiotoji!. Pra
ėjus tūlam laikui, jis grįžo 
atgal į redakciją ir joje dir
bo, kol visiškai pasitraukė 
iš mūsų įstaigos. v Mes te
galime šiandien palinkėti 
Domininkui: geriausios 
sveikatos, ilgo amžiaus!..

Praėjusiais metais mirė 
mūsų ilgametis bendradar
bis, — Antanas Matulis-Ma- 
tulevičius, gyvenęs Levit- 
towne, netoli Filadelfijos. 
Tai buvo puikus žmogus, 
rašęs mums per daugiau 
kaip 40 metų. Dažniausiai 
pasirašydavo jis “Piliečiu.” 
^Nemažiau kaip vieną kartą 
Įter savaitę jis prisiųsdavo 
mums korespondenciją. Se
niau, beje, jis gyveno Ha- 
verhillyje, vėliau Niujorke, 
o paskui Jersey City, vė
liausiai Pennsylvanijoje. Ge
ras veikėjas jis buvo ir 
L D S, ir LLD. Nešykštus 
buvo ir su doleriu “Laisvei.” 
Netrukus po jo mirties, mi
rė ir jo miela žmona Stefa
nija. Tegu jie abudu ramiai 
ilsisi...

Tik vakar, vasario 18 d., 
Lawrenciuje (Mass.) buvo 
palaidotas kitas ilgametis 
mūsų bendradarbis ir vei
kėjas — Vincas Kralikaus- 
kas. Jo laidotuvėse daly
vau j a mūsų kooperatyvo 

jamretorius S. Večkys, dėl 
w> jo šiandien nėra suvažia

vime. Lawr e n č i u j e prieš 
kiek laiko anksčiau mirė ge
ri mūsų bendradarbiai St. 
Penkauskas ir Ignas Čiula- 
da. Mūsų kolonija ten labai 
mirties nuskriausta.

Be suminėtųjų, pernai 
mirė ir visa eilė kitu mūsųv C
bendradarbių ir laikraščio 
platintojų. Tegu visiems 
jiems bus ilgaamžė atmin
tis! O mes, draugės ir drau
gai, varykime darbą pir- 

j^myn... ,

■Brfaėjusią vasarą išvyko 
le t u va mūsų redaktorius 

Antanas Bimba; kiek anks
čiau buvo išvykęs ir dažnus 
mūsų talkininkas Jonas Ga
siūnas. Prisiėjo čia mums 
truputį persitvarkyti, gauti 
naujų jėgų į redakciją. Iš 
kur jas imti?

Paprašėme Petro Šoloms- 
ko, kad jis kuriam laikui 

.^atleistų nuo linotipo Stefa- 
^■BlSasną, kad ji galėtų 
^MHteti mums redakcijoje. 

*JPšikvietėme Ievą Mizarie- 
F ftę, kad ji pataikautų—rtors 

po dvi dienas per savaitę. 
Vėliau dailininkas-žurnalis-

tas Rudolfas Baranikas taip 
pat sutiko dalį savo laiko 
paaukoti mūsų laikraščiui 
(Rudolfas dėsto vienoje 
Niujorko kolegijų, taip pat 

. dirba savo kūrybinėje dai- 
! lės šakoje). Na, taip irver- 
tėmės.

A. Bimba, išvykdamas į 
I Lietuvą, galvojo ten pabūti 
J porą mėnesių, bet reikalai 
| taip susiklostė, kad išbuvo 
' penkis. Grįžęs iš Lietuvos, 
; jis prašė dar neimti jo į re
dakcijos dai;bą, nes norįs 

j parašyti knygą apie savo 
! kelionę Lietuvoje ir kitose 
i šalyse. Antanas grįš į re- 
i dakciją, rodosi, kovo mėn. 
' 6 diena. I v

Pataikavęs mums, R. Ba
ranikas pasitraukė iš redak
cijos, tad jo vietoje šiuo 
tarpu dirba Jonas Gasiūnas. 
Pastoviai mes čia susitvar
kysime netrukus. Mūsų re
dakcijoje reikia būtinai tu
rėti tris patyrusius laikraš
tininkus, kurie galėtų bet 
kurį skyrių redaguoti.

Tenka priminti, kad ant 
mūsų redakcijos kolektyvo 
gula ir žurnalo “Šviesos” 
redagavimas. Aišku, dau
giausiai dirba, tuo rūpinasi 
žurnalo atsakomingasis re
daktorius A. Bimba. Jam 
nesant, man teko tai atlikti.

Su kitais pažangiaisiais 
laikraščiais mūsų santykiai 
geri.

Yra kilusi mintis, kad se
kamą vasarą Montrealyje 
būtų galima suorganizuoti 
mūsų pažangiosios spaudos 
atstovų konferenciją. Mat, 
Kanada, švęsdama savo šim- 
tametinę valstybinio gyva
vimo sukaktį, šiemet rengia 
didžiulę tarptautinę parodą 
Montrealyje. Joje dalyvaus 
ir Tarybų Sąjunga. Galimas 
daiktas, kad bus paskelbta 
ir Tarybų Lietuvos diena 
toje parodoje.

Šiaip ar taip, nemaža mū
sų žmonių šiemet vyks ‘ į 
Montrealį, tai kodėl nebūtų 
galima turėti pasitarimo su 
kanadiečiais? Aišku, viso to 
reikalo atlikimas guls ant 
pačių kanadiečių lietuvių, 
vyriausiai ant montrealie- v • ciu.v

Mūsų laikraštis patarnau
ja lietuviams, norintiems 
aplankyti Lietuvą. Šiemet 
norėtume, kad Lietuvą ap
lankytų juo didesnis skai
čius lietuviu kilmės Ameri
koje gimusių ir augusių 
žmonių. Gerai žinome, jog 
yra daug tokių žmonių, ku
rie nori savo tėvų žemę pa
matyti, susipažinti su san
tvarka, kurią Lietuvos liau
dis stato, susipažinti su jos 
statytojais. Reikia visais 
galimais būdais padėti jiems 
tai padaryti.

Šiemet, beje, sukanka pen
kiasdešimt metų, kai užsi
liepsnojo Didžioji Spalio re
voliucija, atidariusi duris į 
naują pasaulinę santvarką, 
suteikusi kitoms tautoms 
laisvę, pas ta č i u s i darbo 
žmogų šalies valdovu, pa
naikinusi žmogaus žmogu
mi išnaudojimą. Ši sukaktis 
visose tarybinėse respubli
kose bus atžymėta labai iš
kilmingai.

Iškilmingai ją minės ir 
viso pasaulio darbo žmo
nės. .. 

_ •

Vienas kitas asmuo klau
sia mūs, kodėl neįvedame

(Bus daugiau)

Elektrėnų šiluminės elektrinės ka
minas — 250 metrų aukščio. \ 

(Nuotrauka M- Baranausko)

Iš Lietuvos
KANDIDATAI Į LIETU

VOS TSR PARLAMENTĄ
Visoje respublikoje vyks

ta rinkiminiai susirinkimai, 
kuriuose miestų ir kaimų 
darbo žmonės iškelia kan
didatus i Lietuvos TSR 
Aukščiausi o s i o s Tarybos 
deputatus.

Vilniaus radijo kompo- 

“Laisvėn” angliško sky
riaus? Norėčiau, kad su
važiavimo dalyviai, diskusi
jų eigoje, pasisakytų tuo 
klausimu.

Mano nuomonė: šiandien 
mūsų “Laisvėje” tokio sky
riaus buvimas neneštų jo- nenįu gamyklos kolektyvas 
kios naudos. Gal klausite: - -
o kodėl “Laisvė” kadaise tu
rėjo anglišką skyrių?

Mes anglų kalba skyrių 
turėjome “Laisvėje” prieš 
30 ir daugiau metų. Ji re
dagavo ir Johnnis Orma- 
nas, ir Birutė Fulton-Palta- 
navičiūtė, ir Vytautas Zab- 
lackas. ir Matas Šolomskas,* 
ir kt. Protarpiais buvo pui
kus puslapis. Ir jis tuomet 
vaidino žymų vaidmenį.

Klausite, kodėl? Todėl, 
kad tuomet mūsų skaityto
jai turė jo dar nedi d e 1 i u s 
vaikus—moksleivius ar jau 
ir dirbančius, kurie galėjo 
“Laisvę” skaityti anglų kal
ba. Šiandien viso to nėra.

1 Tie, prieš 30 metų ar dau
giau buvę vaikai, šiandien 
vyrai ir žmonos, turį savo

i vaikus. Ir jie negyvena su 
' savo tėvais, su mūsų laik- 
raščio skaitytojais. Jie gy- i 
vena atskirai, dažnai toli 
vieni nuo kitu. Va, kodėl 
toks angliškas skyrius 
“Laisvėje” šiandien būtų 
bergždžias dalykas.

O geram anglų kalba sky
riui, — sakysime, per, sa
vaite vienam puslapiui, — 
palaikyti reikalingas žmo
gus, kuris galėtų rašyti an
glu kalba apie lietuviškus tai 
dalykus. Ar mes pajėgtume pirmauja šiame rajone der- 
tokį žmogų dabar išlaikyti? lingumu. Pernai iš kiekvie-

Aš dažnai galvoju, kad. 
mes visi išvien, ir niujor
kiečiai, ir čikagiečiai, ir al- 
diečiai ir Idsiečiai turėtume 
sutelkti jėgas ir išleisti ne
didelį anglų kalba laikraštį, 
kad ir mėnesinį, kuris ap
rėptų mūsų judėjimą ir ku
ris supažindintų Amerikoje 
augusius lietuvių kilmės 
amerikiečius su tuo, kas da- 
rosi mūsų tėvų žemėje, Ta
rybų, Lietuvoje. Bet tai 
klausimas, kurį pirmiau rei
kėtų gerokai padiskusuoti....

savo kandidatu į deputatus 
pasiūlė pirmaujantį įmonės 
šaltkalvį Vytautą Stanevi
čių.

Kauniečiai statybininkai 
pasiūlė iškelti kandidatu į 
deputatus statybos briga
dininką Joną Noreiką.

Panevėžyje, “Lietkabelio” 
gamykloje, vieningai iškel
ta darbininkės Reginos 
Žostautienės kandidatūra.

! Kauno Politechnikos in
stituto Vilniaus filialo stu
dentai ir dėstytojai kandi
datu i Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmąjį sekretorių Antaną 
Sniečkų.

Raseinių rajono “Švytu
rio” kolūkio žemdirbiai 
vienbalsiai nutarė savo 
kandidatu į deputatus iš- 

i kelti LTSR Ministrų Tary- 
i bos pirmininką Motiejų šu- 
mauską.

Rinkimu diena — kovo 
19-ą?ą — Lietuvos darbo 
žmonės išrinks 290 respub
likos Aukščiausiosios Tary
bos deputatų.

Kolūkis pasižymi
Utena. — Jau dveji 

“Lenino keliu” kolūkis
me-

no hektaro gauta po 24 
centnerius grūdų. Pakilo 
mėsos ir pieno gamyba. Už 
darbadienį apmokama po 3 
rublius. Miežių išauginta 
daugiau kaip po 29 centne
rius iš hektaro.

Kolūkis pastate daug vi
suomeninių pastatų: klubą, 
medicinos punktą, bibliote
ką. Kolūkiečiai nusitarė 
šiais metais išauginti po 25 
centnerius grūdų iš hek^ti- 
ro.

Sausinimas ir žiemą
Kapsukas. — Nors žiema 

viešpatauja laukuose, bet 
melioratoriai (sausintojai) 
tęsia savo darbą. Netoli 
Igliaukos melioratorių bri
gada. laužo įšalusią žemę, 
burzgia buldozeriai. Kas
dien iškasa po 250 kubinių 
metrų žemės, greit pakloja 
vamzdžius ir užkasa tran
šėjas.

Praėjusią žiemą jie nu- 
drenavo 50 hektarų plotą 
ir laimėjo pirmą vietą res
publikoje. Šią žiemą iki pa
vasario nusitarę nusausinti 
200 hektarų žemės.

“Aido” chorai vyks 
Olandijon

Vilnius. — “Aido” vyrų 
ir moterų chorai, vadovau
jami J. Vanago, gavo pa
kvietimą dalyvauti tarptau
tiniame chorų konkurse.

Konkursas numat omas 
liepos mėnesį Olandijoje.

Naujas šimto butų pastatas
Kapsukas. — čia pasta

tytas daugiaaukštis gyve
namasis namas, kuriame 
yra šimtas butų. Vienu 
ąkrtu įvyko šimtas įkurtu
vių.

3 pusi.

Saulės sistemos biografija
Jūs, tur būt, jau žinote, 

kad mūsų Žemė priklauso 
Saulės sistemai. Kartu su 
kitomis planetomis, su mė
nuliais, asteroidais bei 
kitais smulkiais kosmi
niais kūnais m es su
kamės apie Saulę. Saulė 
—mūsų centras. Nuo jos 
priklauso m ū s ų egzistavi
mas, mūsų likimas. Ir tai 
dabar žino visi, net vaikai. 
O štai senovėje net garsūs 
ano meto mokslininkai šito 
niekaip negalėjo įsivaizduo
ti. Pa v., egiptiečiai laikė 
Žemę plokščiu dėžės dugnu, 
o dangų. — tos dėžės dang
čiu. Senovės Graikijos fi
losofas Aristotelis, gyvenęs 
IV amžiuje prieš mūsų erą. 
jau žinojo, kad žemė yra 
rutulys, tačiau laikė ja vi
satos centru, aplink kuri su
kasi Saulė. Mėnulis, plane
tos ir žvaigždės. Ir tiktai 
XVI amžiuje ižymus lenkų 
astronomas Nikolajus Ko
pernikas drįso visiškai pa
keisti beveik du tūkstan
čius metu viešpat a v u s i ą 
Aristotelio geocentrine pa
saulio sistema. Jis pirma
sis irodė, kad ne aplinkui 
žeme, o aplinkui centrine 
žvaigžde — Saule — sukasi 
žemė ir kitos planetos. Bet 
šiuo N. Koperniko teiginiu 
ne greitai patikėjo.

Ir taip Saulė —■ mūsų sis
temos centras. Ar dicjele ši 
sistema? Nuo Saulės iki to
limiausios planetos Plutono 
net šiuolaikinė raketa nu
lėktu tik per 121 metų. O 
kad būtu aiškiau, padaryki
me Saulės sistemos modeli. 
Tarkime, kad visi atstumai 
ir dydžiai sumažėjo kelis 
milijardus kartų. Tuomet 
Saulė turėtų futbolo ka
muolio dydį. Už dešimties 
metrų sukasi aguonos grū
delis — planeta Merkurijus. 
Antroji nuo Saulės planeta 
— Venera — pasidarytų ry
žių grūdelio dydžio ir suk
tųsi maždaug už 20 metrų 
nuo Saulės. Mūsų Žemė irgi 
sumažėtų iki ryžių grūdelio 
dydžio ir būtų už 27 metrų 
nuo “Saulės — futbolo ka
muolio.” Marsas būtų ly
gus stambesniam aguonos 
grūdui ir suktųsi už 42 met
ru nuo “Saulės—futbolo ka- 
muolio.” Dar toliau sukasi 
aplink Saulę didžiosios pla
netos — Jupiteris, Satur
nas, Uranas ir Neptūnas. 
Mūsų Saulės sistemos mo
delyje jas atitinkamai gali
ma pavaizduoti slyva, dide
liu riešutu, vyšnia ir žirne
liu. Tolimi a u s i ą planetą 
Plutoną — segtuko galvu
tės dydžio — mes turėtu
mėm padėti daugiau kaip 
už 1 kilometro.

Plutonas — pas kutinę 
Saulės sistemos planeta, ku
ri buvo pastebėta astrono-

Kunigaikščio rūmuose 
vaiky darželis

Taujėnai. — Buvusiuose 
kunigaikščio Radvilos rū
muose dabar krykštauja 
Taujėnų tarybinio ūkio 
žemdirbių vaikai. Vaikų 
darželis čia atidarytas prieš 
porą metų.

Mažuosius atveda ne tik 
centrinio skyriaus ir Tau
jėnų miestelio darbininkai, 
bet ir apylinkių kaimų? gy
ventojai.

Į atremontuotas patalpas 
dabar darbininkai užsuka 
dažnai. Čia yra 500 vietų 
salė, 40 vietų valgykla ir 
kiti įrengimai,.

mų. Bet ar tikrai ji pas
kutinė? Ar negali būti pla
netų dar toliau nuo Saulės, 
už Plutono orbitos? Gali
mas daiktas, kad tokia pla
neta yra. Pavyzdžiui, Ura
no judėjime pastebimi nu
krypimai (astronomai vadi
na juos perturbacijomis), 
kurie gali liudyti apie dar 
vienos planetos buvimą. Ši 
hipotetinė planeta netgi tu
ri savo pavadinimą—Trans- 
plu tonas (“esanti už Pluto
no”).

Kartais galima išgirsti 
anie dar viena planetą — 
Faetona. Tačiau pamatvti 
jos negalima net pro di
džiausią teleskopą, kadan-. 
gi... tokios planetos nėra. | 
Nėra, bet, kai kuriu astro
nomu nuomone, ji buvo 
anksčiau. Kur gi ji “din-' 
go”? Tarn Marso ir Ju
piterio orbitų yra vadina
ma asteroidų juosta. Aste
roidai, arba mažosios pla
netos, turi įvairius dydžius 
—nuo keliu šimtu kilometru 
iki vieno kilometro skers
mens. Yra ir dar mažesniu 
“dangaus akmenų.” . juos 
vadina meteorais. Mūsų su
mažintame Saulės sistemos 
modelyje net didžiausi aste
roidai atrodvtu kaip vos 
matomos dulkelės. Asteroi
dai turi labai netaisyklin
gas formas, primena dide
les skeveldras. Todėl ir bu
vo sukurta hipotezė anie 
planeta Faetoną, kuri dėl 
kažkokių priežasčių suiro, o 
jos skeveldros sudarė aste
roidų juostą.

Visų planetų orbitos gu
li vienoje plokštumoje. Pla
netos sukasi aplink Saulę 
ir aplink savo ašį ta pa
čia kryptimi. Vienintelė iš
imtis—planeta Uranas, ku
rios suki m a s i s aplink ašį 
yra priešingas suki m u i s i 
apie Saulę.

Kol kas dar niekas tiks
liai negali pasakyti, kokiu 
būdu susikūrė Saulės siste
ma. Yra kelios teorijos, aiš
kinančios jos atsira d i m ą . 
Geriausiai sutinka su stebė
jimais tarybinio akademiko 
O. Šmidto hipotezė. Jo nuo
mone, kadaise, prieš kelis 
milijardus metų, Saulė ne
turėjo planetų sistemos, ji 
buvo paprasta žvaigždė. Ta
čiau, bėgant laikui ir vei
kiant Saulės traukai, aplink 
ia susikaupė didžiulis tarp
žvaigždiniu dulkiu ir dujų 
debesis. Pradžioje, turėda
mas rutulio formą, tas de
besis palainsniui susitraukė 
ir igavo disko formą. De
besies medžiaga tankėjo, 
susidarė dujų ir dulkių su
sikaupimai, kurie trauke 
prie saves aplinkines dul
kes ir duju molekules. Tš ši
tų kamuolių susidarė pla
netos —• tarn jų ir musų 
Žemė. Panašiai susidarė ir 
nlanetu palvdovai, pavyz
džiui. Mėnulis. Ši hipotezė 
paaiškina pagrindinius pla
netų jud ėjimo dėsningu
mus. Tačiau ginčvtinas yra 
duiu - dulkiu kilmės klausi
mas. Kai kurie kiti moks
lininkai mano, kad duiu- 
dulkiii debesis susitarė kar
tu su Saule. O gali būti, kad 
anksčiau netoli Saules 
(aišku, “netoli.” matuojant 
astronominiu masteliu) bu
vo dar viena žvaigždė. To
kias dvilvnes žvaigždes ast
ronomai dažnai mato musu 
Galaktikoje. Antra žvaigž
dė turėiusi suirti, o iš jos 
medžiagos susidarė plane- 
tos.

Kaip matome, kosmogoni
joje — moksle apie pasaulio

atsiradimą ir vystymąsi — 
y *a dar nemaža paslapčių. 
Bet mes galime tikėtis, kad
netrukus kosmonautai pa
dės astronomams išspręsti 
daug kosmogoninių proble
mų. Akmenukas, atvežtas
iš 
la 
S

Veneros ar Marso galėtų 
3ai daug papasakoti apie 
a u 1 ė s sistemos istoriją.
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Selenologai (būsimi Mėnu
lio gelmių tyrinėtojai) per 

eną ekspediciją Mėnulyje 
ilgiau sužinotų, negu per 

ilgamečius stebėjimus iš že
ls. Kosminės eros pra- 
ia pranašauja, kad mes 
rime laukti didelių ir, gal 

bi t, visai netikėtų atradi-
m L

A. Bagdanovičius
Vilniaus observatorijos 

bendradarbis
(Iš “Liet. Pionieriaus”)

“I

vi 
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urbiamoji
laisvės” redakcija,
Maloniai prašau suteikti 

?tos Jūsų redaguojamame 
.ikraštyje “Laisvėje” nuo- 
•džios padėkos žodžiui ne

nuilstamai ilgametei spau
dos platintojai Fortlauder- 
ddietei drg. Margaretai Va- 
lil|ionienei ir jos vyrui Alek- 

ndrui už jau daug metų 
įprenumeruo j a m ą “Lais- 

ir kitus Literatūros

S3’
už
vę 
draugijos leidinius.

ai

kž 
ai

Nors mus skiria tūkstan- 
; kilometrų atstumai ir 
įdringas vandenynas, bet 
udami ir skaitydami Jūsų 

puikius leidinius, rodos, 
.rtu gyvename ir kartu 
suojame pilnakraujų gy

venimu.
Tad dar kartą priimkite 

mano nuoširdžius linkėji
mus ilgiausių metų ir bran
giausio žmogaus turto svei- 

į katos, kad pajėgtumėte ne
mažėjančiu tempu dirbti šį 
kilnų darba. Jūsų prisiun
čiami leidiniai neguli per
skaityti vietoje, o eina iš 
nnkų į rankas.

Viso gero!
Vincas Mažilis

1967 m. II 12 d.
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Prašome pasveikinti
“Laisvės” laikraštyje Kovo
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jsios dienos — Tarptauti- 
s Moters Dienos proga-^- 

A|mą Phillipsę, gyvenančią 
amford, Conn., 104 Clin- 

Linkime jai ge- 
s sveikatos ir ilgų gyve- 
mo metų. Dėkojame jai 
; užsakytą mums “Lais-

Labai dėkojame iš anks
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Ona Mačiuskienė
Kipsuko rajonas
Liudvinavo apylinkė
Avikilu kaimas.v

la

f r 
Sd 
gi 
g1!

Indijos kairieji laimi
New Delhi.—Indijos par
menamuose rinkim u o s e 
'irieji nemažai laimi. Ke

rą los valstijoje kairi ų j ų 
3ntas laimėjo daugumą, 
stinėje New Delhi dau- 
au laimėjo dešinieji. Kon- 
eso partijos atst o v y b ė 

parlamente sumažės, bet tu
rės daugumą atstovų.

to 
ti.

Streikas paliečia 120,000 
Detroitas. — General Mo
rs korporacijos Ohio vais
oje darbininkų streikas 
liečia 22 firmas, kuriose 
rba apie 120,000 darbinin-di 

kt
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J. Petronis

Feliksiuko staklės
(Apsakymas)

Ne tik paskiri žmonės pravardžiuoja
mi—kartais pravardžiuojamas visas kai
mas. Mums gretimo Beržiškių kaimo 
gyventojų seniau niekas kitaip nevadino, 
kaip kazokais.

Kada ir kas jiems prikabino tokią 
keistą pravardę, nerašo jokios knygos. 
Galimas daiktas, kad ji kilo iš tų senų 
laikų, kai caro vyresnybė, malšindama 
baudžiauninkų sukilimus ar pirmąją re
voliuciją, siuntė į mūsų kraštą baudė
jus, dažniausiai juos parinkdama iš ka
zokų tarpo. Gal būt, kokia baudėjų- 
kazokų šimtinė buvo apsistojusi Beržiš- 
kiuose ir paliko jų gyventojams tą pra
vardę. Galimas daiktas, jog kaimui pra
vardė teko deŲ pačių beržiškiečių cha
rakterio, primenančio kazokų charak-

Beržiškiečiai labai mylėjo arklius. Pa
tys valgę nevalgę, kad tik arklys sotus 
būtų, kad tik jo plaukas žvilgėtų. Bet 
užtat ir važiuodavo! Ištolo, būdavo, iš
girsi “kazoką” atlekianti Kepures ber- 
žišiečiai nešiodavo tik į šalį pakreiptas 
ar į užpakalį atsmauktas, bet taip jau 
“kazokiškai,” kad jos vos laikydavosi 
ant galvos. Skvernų jie' niekados nesi- 
segdavo, o kaklaraištis, jei kuris jį per 
šventes ar atlaidus užsirišdavo, būtinai 
būdavo per petį permestas — taip, su
prask, vyriškiau, šauniau. Vakaruško
se “kazokai” šokdavo tik kepurėti ir su 
degančiais papirosais dantyse. Rankas, 
jeigu jos būdavo neužimtos, laikydavo 
susigrūdę į kelnių kišenes. Mėgo ber
žiškiečiai ir alų. Mokėdavo padaryti 
stiprų, skanų, valiodavo po tris ąsočius 
vienu atsisėdimu išgerti. O prisimaukę, 
dažnai pamesdavo santūrumą, daryda
vos priekabūs, dėl menkniekio sukeldavo 
peštynes, kartais net kruvinas.

Tokie maždaug buvo “kazokai,” ypač 
jaunieji. Garsas apie juos sklido toli.

Bet ne vien vyrai pynė savajam kai
mui šlovės vainiką. Nemažiau slaunios 
buvo ir “kazokų” merginos—nepamaino
mos dainininkės, nepavargstančios jokė-. 
jos, išmaningiausios visame krašte au
dėjos, auksarankės darbininkės, gra
žios be išimties. Jų audiniais buvo ap
tiesti Liubartų altoriai, jų plonais rank
šluosčiais kunigai savo veidus šluosty
davo, jų drobules amerikonai už marių 
tempdavo, jas pačias artimesnių ir toli
mesnių kaimų bernai vienas per kitą 
į žmonas grobstydavo.

Bet. ne visi “kazokai” buvo vienas 
į kitą panašūs.
- Labiausiai iš visų skyrėsi du—Didžio
kų Justinas ir Skruzdžių Peliksiukas. 
Pirmasis—petingas, jaučio sprandu, su
lig kūle didumo kumščiais. Kpi jis Ma
rijos atlaidų, dieną, iššinkavęs puskibirį 
alaus, atlapas Xijl a v o per Lepšiškius, 
minia pati prieš jį skirdavos—toks grės
mingas atrodydavo. O jei nusižiūrėda
vo kurią merginą, tą mažai kas tedrįs- 
davo šokinti: niekas nenorėdavo su Jus
tinu vaidytis. 'y.

Visai kitoks buvo Peliksiukas. Jis nei 
Justino pečių, nei Justino sprando ne
turėjo, nei į gėrimus ar peštynes pasi
nešęs buvo. Peliksiuką slėgė kupra, li
kusi iš to laiko, kai jis, dar mažas bū
damas, kažkaip netikėtai nuo krosnies 
pačian viduasliu nuriedėjo. Nepajėg
damas dirbti lauko darbų, Peliksiukas 
prasimanė meistrauti: remontavo laik
rodžius ir armonikas, dirbo žiebtukus 
rūkoriams, drožinėjo dailutes kultuves, 
margas rankšluostines, pačias smagiau
sias^ šaudykles audėjoms, skobdavo 
šaukštus, kokių niekas kitas neišskob
davo. Peliksiukas nešoko, tačiau nei 
vakaruškos, nei vestuvės ar krikštynos 
be jo neapseidavo. Jis turėjo peterburs- 
ką armoniką, šauniai ja grojo, buvo lau
kiamas svečias visur, kur tik reikėjo 
muzikos.

Virkdydamas armoniką, Peliksiukas 
dažnai pats verkė, nors ašarų ir nepa
rodydavo. Verkė širdis. Kiti šoka, gla
monėjasi, šnabždasi, paslapčia bučiuoja
si, o jis—vienas, vienišas. Tiesa, mer
ginos kai kada pasako malonų žodį, pa
siunčia šiltesnį žvilgsnį, bet kas iš to...

Kiekvieną sekmadienį, koks bebūtų 
oras ar kelias, Peliksiukas ateidavo į 
Lepšiškius, į pašto agentūrą, laikraščio',

kurį pats mėgo' sklaidyti ir kitiems ne
tingėjo paskaityti.

Kartą jis ėjo namo tą savo laikraštį, 
“Mūsų rytojų,” skaitinėdamas, bemaž 
nieko po kojomis nematydamas, ir tie
siog rėpliote užrėpliojo ant Miškinių 
Adeliutės.

—Čia gi dabar!—šūkte ėjo mergina.— 
Iš kur tas raštininkas atsirado!

Peliksiukas pasijuto nesmagiai ir pa
siteisino:

—Linksmą istoriją skaitau. Poemą 
apie Tamošių Bekepurį.

—Apie kokį Bekepurį ?i — nesuprato 
Adeliutė. — Adomaitienės Tamošiuką?

—Kją tu! Čia apie vieną tokį jauni
kį—kaimo senbernį. Paskaitytum—leip- 
tum iš juoko.

—Man labiau patinka, kai kitas skai
to. Tu paskaityk, o aš paklausysiu. 
Kad ir čia pat.

Vaikinui kažkas suspurgėjo krūtinėje. 
Jis minutei nudelbė akis žemyn. Kas per 
gražumas tos Adelės! Ar jis šią minu
tę sugebės kaip reikiant jai paskaityti?

—Tas “Tamošius” jau per kelintą 
laikraštį eina,—pasiteisino. — Čia nėra 
pradžios. Bet aš turiu viską išsikarpęs. 
Kada nors paskaitysiu nuo pat pradžios.

—O gal neverta visko klausytis?—pa
abejojo /Adeliutė.—Paskaityk, kiek dabar 
turi. Jei patiks—skaitysim viską.

Taip prispirtas, Peliksiukas sėdos pa
kelėj, įkvėpė daugiau oro ir ėmėsi eilių. 
Kai jis perskaitė posmą: “Vest Tamo
šiui jau pats laikas... Jis visai jau nebe 
vaikas. Metų turi jis šiandieną penkias 
dešimtis be vieno,”—mergina nebeišlaikė 
ir ėmė kvatoti.

—Na, ir Tamošius, kad jį kur galas! 
Peliksiuk, tu man perskaitysi viską vis
ką apie tą Tamošių. Perskaitysi?

• s su džiaugsmu prižadėjo ir 
„•> į nueinančią merginą.-Dai
li deja, gražuolė... Ir prie to-

• t tas netašytas kelmas, Justi- 
“O kad aš galėčiau nusimesti

bausmingai atsiduso Peliksiu-

1927 metai. Ir fašistai 
neslėpė. Jie rašė: ‘Sušau- 
dėme. Areštavome. Atida
rėme Varnių stovyklą.” Kas 
kovojo prieš tai? Pogrindi
ninkai. Jie gelbėjo pa
smerktuosius. Jie slaptoje 
spaustuvėje spausdino kny
geles. Jie neleido antsto
liui išvaržyti karvutės. Jie 
ant Nemuno kranto sėjo 
proklamacijas. Jie demonst
ravo. Jie prieš durtuvų 
mišką sukildavo su daina, 
su saulėtiška vėliava.

Kas tam žadino? Kovų 
veteranai. Jie neužmiršo 
ir pažangiųjų literatų. Jie 
sekė jų kūrybą. Štai 1931 
m. vienas Kaune pogrindžio 
veikėjų buvo A. Šimanas. 
Tai darbininkas. Bet jis 
džiaugėsi, kad trečiafrenti
ninkai eilėraščiais, apsaky
mais pasisakė prieš prie
spaudą. Tie draugai slap
tais keliais pasiuntė S. Nė
ries, Cvirkos kūrinius “Prie
kalui.”

(Atsiminimai)
Krėvę. Centro Komiteto 
organas atsargiai palaikė 
pažangiųjų literatų pozici
ją, nes atviras simpatijas 
Smetonos diktatoriai .galė
tų pan a u d o t, i provokaci
joms. Bet “Tiesos” tos ei
lutės saulute šildė rašytojų 
širdį, — svėrė tomus. Juk 
už tuos sakinius, surinktus 
“Spartako” rūsyje, darbi
ninkas rizikavo gyvybe!

1935 metais už grotų su
tikau jauną dailininką B. 
Žekonį. Už. ką jį suėmė? 
Jis piešė plakatus, kuriuos 
platino Kauno gatvėse. 
1939 metais rudenį Kauno 
kalėjime pamačiau populia
ru žurnalistą J. Paleckį. Čia 
kalėjo tapytojas S. Žukas.

1938 m. Partija dar dau
giau susiglaudė su kūrybine 
inteligentija. Pogrindinin
kus jau rėmė artistai, Kau
no universiteto profesoriai, 
agronomas A. Žukauskas. 
Liaudis pasiryžo iš už gro
tų ištraukti savo draugus.

1933 m. Zarasuose susiti- Visoje Lietuvoje rinko pa- 1 *11* • I V 1 • • *11
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— Busi rašytojas.
Kauno pogrindininkai iš 

kalėjimo slaptai gavo mano 
kelias eiles ir straipsnius. 
Jei fašistai juos radę, būtų 
jiems sudarę bylą — ilgiems 
metams įgrūdę į narvą. Vis 
gi jie mano kūrinius slėpė,

Jei buvę bažnyčios tarnai 
ėjo su kovotojais, tai dar v. 
bininkai ir valstiečiai — žy- 
miai gausiau ir drąsiau. 
kį marksizmo idėjų plitiA 
galima palyginti su šaulį 
Saulė maža. Bet ji apšvie
čia visą žemės rutulį. Taip 
Li stuvą apšviesdavo pogrin- 
džio proletarinės organiza- 
cij

ir, radę progą, nusiųsdavo i 
Amerikos “Laisvei”. Gal! 
būt, J. Kaškaičio vardu.

Taip pogrindininkai kū-i 
rybinę inteligentiją vertino į 
d i alektiškai: jų užmojus j 
kausto fašizmas. Reikia ! 
juos nukreipti į barikadas, i 
į saulę, į ateitį. Tokiu būdu j 
kovoj darbininkai ir inteli-; 
gentai susipins į ’ ‘ 
draugystės vainiką, čia 
ir inteligentai susipins į vie-

os.
Sunki kova buvo ne tik 
už duoną. Bet ir už lakš- 
galos giesmę — už meną, 
įgaliau ant Nemuno 
anto sušnarėjo kviečių 

laukai visai liaudžiai. Tų 
iku rankose atsidūrė ir 
yga.

A. Liepsnoms
56 m. IX. 10, Kaunas.

se 
kn

vienos prez Sukarno pasitraukia 
' ■ ' . Jakarta.

nos draugystės vainiką. Čia I prezidentas Sukamo, reak-
— Indonezijos

mmnke 
kios Io1 
nas...

kas.
Jis Adeliutei perskaitė visas iškarpas 

apie Tamošių Bekepurį ir nekantriai 
laukdavo sekmadienio, kad, gavęs nau
ją laikraštį, galėtų užeiti į Miškinių 
trobą. Vis labiau ta troba* jį traukė.

Deja, Peliksiukui nuotaiką dažnai su
gadindavo Didžiokų Justinas. Jis jau 
kurį laiką rėžė sparną apie Adeliutę, 
tad irgi., pas Miškinius sėdėdavo. Laik
raščių Justinas nemėgo. Ir kiek kartų 
begirdėjo Peliksiuką skaitant, vis steng
davosi iš jo pasišaipyti:

—Balabaikos t£s tavo laikraštis! Bo
bų darbas.

Seniui Miškiniui Justinas dėl savo 
grubaus būdo nelabai tepatiko. Bet už
tat jam nesvietiškai patiko Justino šy
vis — gražiausias Beržiškių arklys, eik
liausias apylinkės ristūnas. Miškinis, 
būdamas įsitikinęs, jog geras arklys ir 
gaspadorių daro gerą, nesibaimino, jei
gu jo duktė atitektų Justinui. ' Adelė 
nei labai troško Justino, nei labai kratė
si jo. p

(Daugiau bus)

Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktorius 
akademikas Kostas Korsakas—(A, Sutkaus nuok)

kau su buvusia kaline, jau Į 
populiaria revoliucioniere— 
Raudonosios Pagalbos vei
kėja F. Zaraite. Ją pa
klausiau :

—Ar komunistai palaiko 
ryšį su Salomėja Nerimi, 
Cvirka? Juk kai kurie tre- 
čiafrontininkai žymiai pa- 
kairėjo.

—Nekonspera t y v u tei
rautis apie tokius dalykus, 
—atsakė, draugė. Bet ji už
uomina liudija: ji su meile 
žiūrėjo į pažangius meni
ninkus ir nenorėjo, kad fa
šistai juos įtartų. 1937 me
tais už grotų apie rašytojus 
plačiai įsišnekėjau su įžy
miu veikėju J. Gareliu. Jis 
pareiškė:

— Pogrindininkai drau
gauja su A. Venclova, su 
Salomėja Nerimi. Jiems 
pavyko į kovą prieš fašiz
mą įtraukti ir Krėvę.

. Didelė Kaune palėpinin- 
kų buvo pergalė, kad ra
šytojai su žurnalu “Litera
tūra” viešai ir griežtai pa
smerkė kultūros priešus, 
Klaipėdos bibliotekos pade
gėjus.

Mėgau kalėjime šnekėti 
apie literatus ir su A. Lif- 
šicu. Jis apie 1932-33 m. 
Kaune vadovavo pogrin
džiui. Šiandien Korsakas— 
įžymus mokslininkas. Ir 
būdinga, kad Lifšicas dar 
1938 m. numatė jo šią di
delę literatūrinę ateitį. Bu
vęs Centro Komiteto narys 
man sakė:

—Korsakas jau daba r 
marksistinis kritikas. O at
eityje jis kritikoje taps ne
mažiau populiariu, negu 
Plechanovas rusų literatū
roje.

Ilgai kalėjau Kaune. Čia 
iš artimų politinių kalinių 
girdėjau liepsningus atsilie
pimus apie tuos meninin
kus, kuriuos reakcionieriai 
persekiojo, kurių kūrybos 
ugnį gesino cenzūros žvar
bus vėjas. Nemažas Smeto
nai buvo smūgis L. Giros 
pasitraukimas iš reakcijos 
stovyklos. Poetas jau ir ei
lėraščiuose uždainavo apie 
raudoną vėliavą. Didelė 
pogrindininkų pergalė 'bu
vo, kad Krėvė pasisakė 
prieš tautininkus, p r i e. š 
naktį, už saulę, už dienąj. 
O kai jo redaguojamą žur-! 
nalą generolas Čaplikas už
darė, “Tiesa” pirmajame 
puslapyje paskelbė pro
testą — gynė Cvirką, gynė

rašus po amnestijos įstaty
mu. . Rodos, jau pasirašė 
apie 40 tūkstančių žmonių.

Pasikeitė bendradarbia
vimas legalioje spaudoje 
klausimu. Jau marksistai 
jos neboikotavo — ją pa
naudojo “kovai prieš tauti
ninkus. Šit A.. Gūzevičius, 
tik išėjęs iš urvo kalėjimiš- 
ko, laikraštyje “Laikas” 
spausdino savo apybraižas, 
dėjo antifašistinių kūrinių 
vertimus. Draugai bendra
darbiavo ir “Mūsų Jauni
me”. Pasiryžau ir aš pasi
naudoti vieša tribūna. Slap
tai pasiunčiau 1940 m. pra
džioje ./‘Prdšvaistei” didelį 
darba “Lietuviu literatūros 
erudicijos klausimu”. Tą al
manachą redagavo Venclo
va. Bet dėl cenzūros jis ne
galėjo atspausdinti mano 
dalyko. “Lietuvos Žinioms” 
pasiunčiau ilgesnį apsakymą 
prieš antisemitizmą “Žyde”. 
Kai išvydau laisvę, J. Šim
kų o dėl jo išsitarė:

—Gavau. Nevisiškai su
pratau, ką norėjai pasaky
ti.

pogrindininkai turėjo gyvą 
pavyzdį
nukreipė- į literatūrą B. 
Pranskų, E. Tautkaitę. Jis 
nuo seno kranto atplėšė du 
kunigus: Vilūną ir Ado- 
mauską. Vienuolį V. Kopką. 
Tai liudija, kad Požėla mo
kėjo subtiliai, lyg magnetas, 
patraukti žmones. Tai liudi
ja ir visos partijos didelę 
sėkmę. Dvasininkai valdžio
je, o jų žmonės meta sutaną 
ir žingsniuoja su Marksu!

K. Požėlą. Jis
cic 
lia

pa 
vis.

šia 
rią 
čia

rir

merių verčiamas, paga- 
.1 pasirašė, kad jis pasi
ūk i a iš prezidentinių 
reigų, kuriom jis bu^B 
am gyvenimui išrinktą^

Maoistai grasina TSRS
Pekinas. — Dėl Kinijoje 
učiančios netvarkos, ku- 

sukėlė raudongvardie- 
i, pirm. Mao kaltina Ta- 
)ų Sąjungą ir dar milita- 
e jėga grasina.
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Mat, kūrinį pats “nucen- 
zūravau”. Bet visgi Šimkui 
nepasisekė prastumti — su
kliudė “demikratiški” re
daktoriai. Bet, matyt, Šim
kui buvo nepatogu apie tai 
pasakyti.

Pogrindžio veikėjų didelį 
rūpinimąsi rašytojais galiu 
paliudyti ir aš. Šit 1932 m. 
per F. Šaltuperytę savo ran- 
raščius perdaviau “Balsui”. 
Jis buvo leidžiamas Tilžėje. 
Deja, Hitleris įsigalėjo. To
dėl mano eilės į ten nenuke
liavo. Už grotų politiškai 
gerai išsilavinę draugai re
dagavo “Kovotoją” ir “Po
litinį Kalinį” Čia jie mielai 
dėjo mano kūrinius.

Kaliniai gerai žinojo: jų 
atkaklią kovą remia Ameri
kos pažangieji lietuviai, net 
apie juos rašo savo spaudo
je. Bet atsitiko dar įdomes
nis dalykas. 1935 m. j Lie
tuvą atvyko keli JAV lietu
viai. Fašistai pasiūlė jiems 
pagirti Smetoną. O du jų, 
rodos, Abekas ir Mažeika, 
vieningai pasmerkė dikta
torius, net pareikalavo pa
leisti iš kalėjimo kovotojus. 
Tai kaliniuose sukėlė didelį 
entuziazmą.

: Kaliniai dar labiau išplėtė 
mano meilės ugnį literatū
rai. Niekad jiem nebuvau 
išsireiškęs, kad įką nors ben
dro turiu su literatūra. Bet 
kameros draugai matė, kad 
rašau. Jie sakė:
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Antradienis, vasario (February) 28, 1967

Pasaulines parodos atidarymo išvakarėse
Balandžio 28 diena stam- 
usiame Kanados mieste 

bntrealyje atidaroma 
7 metų Pasaulinė paro

da. Savo pasiekimus joje 
demonstruos apie 70 šalių, 
o taip pat stambiausios pa
saulio pramonės firmos ir 
tarptautinės organizacijos. 
Tai rekordinis skaičius pa
saulinių parodų istorijoje. 
Priminsime, jog Briuselio 
parodoje dalyvavo 45 vals
tybės, nors tai taip pat bu
vo anuometinis rekordas. 
Parodos devizas “Žemė ir 
žmonės.”

Šalia kitų parodos daly
vių, tikimasi, didelį pasise
kimą turės Tarybų Sąjun
gos paviljonas. Ir tai su
prantama. Atsižvelgiant į I 
didžius Spalio revoliucijos 
penkiasdešimtmečio jubilie
jų švenčiančios šalies lai
mėjimus, susidomėjimas ta
rybiniu gyvenimu pasaulyje 
^arčiai didėja.

Tarybinis paviljonas di
naminis, lengvas ir tuo pa

čiu didžiulis stiklo, metalo 
ir aliuminijaus statinys. Jis 
yra trijų aukštų. Jame vie
nu metu galės tilpti 15-20 
tūkstančių lankytojų. Pavil
jone yra ’ 600 vietų kino sa
lė, 1,100 vietų restoranas. 
Stogas, primenantis pasakų 
p a s a u 1 i o kilimą-lėktuvą, 
veržte veržiasi į erdvę. Ta
rybinio paviljono turinį ge
riausiai nusako jo devi
zas “Viskas žmogui, viskas 
žmogaus gerovei.” Pirma
jame jo aukšte bus paro
dyta, kas yra Tarybų Są
jungos jūrose ir vandeny
se, antrajame—kas yra že
tone j e. o trečiajame — tary- 

'ūAiniai laimėjimai kosmose.
~ Apsilankęs Tarybų Sąjun

gos paviljone, lankytojas 
turės galimybę susipažinti 
su visų tarybinių tautų lai
mėjimais. Džiugu, kad mi
lijonai žmonių plačiai suži
nos ir apie Tarybų Lietuvą.

Įrengiant ir apipavidali
nant tarybinį paviljoną 
daug pasidarbavo ir lietu-

i

t 

viai dailininkai, architektai. 
Gerai matomoje vietoje bus 
eksponuojama Juozo Mikė
no skulptūra “ Pir m o s i o s 
kregždės,” vaizduojantį Mo- 
tiną-Tėvynę, leidžiančią pir
mąsias kregždes į kosmoso 
platybes.

Lietuva gausėja savo vit
ražo meistrų darbais. *Jie, 
daugelyje parodų susilaukė 
aukšto įvertinimo. Mont- 
realio parodos lankytojas 
pamatys didžiulį A. Stoš
kaus ir A. Garbausko vit
ražą “Tėvynė,” o taip pat 
dailininko A. Morkūno vit
ražą “Himnas darbui.’ ’ 
Skulptorius Valaitis paga
mino didelį pano iš metalo, 
kuris puoš paviljono resto
raną.

Architektai Ginta ir Ta
das Baginskai sukūrė 14 
metrų ilgio ir 3 metrų aukš
čio įsieną, į kurią bus įmon
tuoti visi Tarybų Sąjungos 
teritorijoje aptinkami mine
ralai. Net 30 didžiulių dė
žių su “Dailės” kombinato 
firminiu ženklu teko pa
krauti į konteinerius, kurie 
iškeliavo su šiuo meniniu 
darbu į Montrealį. Be to, ši 
architektų šeima dar pa^ 
ruošė Pasaulinei parodai 
keturias dekoratyvines vit
ražines kolonas.

Pokario metais Lietuva iš 
žemės ūkio krašto' tapo ir 
aukštai išvystytos pramo
nės šalimi. Parodoje galima 
būtų pademonstruoti labai 
daug aukštos kokybės lietu
viškos pramonės gaminių, 
tačiau pasauliniame forume 
bus rodomi tik ypač tech
niškai sudėtingi eksponatai. 
Tai vilniečių pagam i n t o s 
labai didelio tikslumo uni
versalios apvalaus šlifavimo 
staklės, o taip pat elektroni
nis prietaisas, skirtas ultra
garso greičiui skysčiuose 
matuoti. Šį prietaisą sukū
rė grupė lietuvių moksli
ninkų, vadovaujamų fizi- 
kos-matem a t i k o s mokslų 
kandidato Jaronio bei kiti

įvairūs ultragarsiniai prie
taisai. ,

Lietuvių tautos kultūri
nius laimėjimus atspindės 
knygos, taikomosios dailės 
gaminiai — iš keramikos, 
metalo, tekstilės ir, žinoma, 
iš gintaro. Prideramą vietą 
užims mūsų nagingųjų liau
dies meistrų darbai. Pavyz
džiui, iš Žemaitijos, Plun
gės ir Telšių dirbtuvių, iš
keliavo į parodą septynių 
pavadinimų eksponatai. Tai 
kraičių skrynios su žiedais 
jaunavedžiams, lietuvišk o s 
kaklajuostės ir kiti liaudies 
meistrų dirbiniai. Įdomus 
suvenyras—mediniai šaukš
tai, kuriuos senovėje varto
davę kaimo žmonės. Šioje 
parodoje jų bus visas tūks
tantis. Sudomins lankyto
jus Vilniaus “Vienybės” 
jžaislų fabriko suvenyrai — 
gražuolė Lietuvaitė,” ma
žasis piemenėlis Gintarėlis 
.su skudučiu rankose ir “Sa
dutė.”

Apie Lietuvą paviljono 
lankytojai galės plačiau su
sipažinti ne vien tik iš jo 
eksponatų. Čia bus platina
mi prospektai, atspausdinti 
anglų,, prancūzų ir lietuvių 
kalbomis, demonstruojamas 
dokumentinis filmas apie 
Lietuvą, o taip pat trum- 
pametražinis spalvotas fil
mas apie Kauno Politechni
kos institutą, v

O kad Lietuvos vaizdas, 
patirtas parodoje, išliktų il
giems laikams, lankytojai 
galės nusipirkti suvenyrų 
iš gintaro, odos, tekstilės, 
medžio drožinių, suvenyri
nių lėlių lietuviškais tauti
niais drabužiais, lininių stal
tiesių, tautinių juostų ir 
kaklaraiščių, dekoratyvinių 
takelių, servizų iš kerami
kos. Kai kuriuos gaminius 
pirkėjai "galės ir paragauti. 
Tai saldainius “Senasis Vil
nius,” sausainius “Aguonė
lė” ir plačiai žinomą gėri
mą “Palanga.”

Iš plataus pasaulinio fo
rumo Montrealye Lietuvos 
vardas dar plačiau nuskam
bės, ištarus jį milionams 
lankytojų. K. Urniežius

LAWRENCE, MASS.

Mirus

V incui Kralikauskui
so.

Reiškiame užuojautą jo našlei Ievai 
Kralikauskienei, giminėms ir 

artimiesiems draugams.

—Tekle ir Paiil’Nukas :-r •• -
No. AncĮover, Mass.

Pranešimas
BOSTON, MASS. 
Susirinkimai

2-os kuopos ir L. A.
Klubo susirinkimai 

vai. po pietų, 318 W.
f

LLD
Piliečių 
įvyks 2 
Broadway, So. Bostone.

Abiejų organizacijų nariai 
dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.

S. Rainard (16-17)

BROCKTON, MASS.

LAWRENCE, MASS.,

Mirus /

Vincui Kralikauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Ivai ir 

broliams ir seseriai Lietuvoje.

R. Čiuladienė
A. ir O. Večkiąi
A. Kavaliauskas
J. A. Shupetriai
J. U. Daugirdai 

(Lowell, Mass.)
J. Zinkus
B. A. Chuladai
A. Navickas
. Haverhill, Mass.

L. B. Gumauskai 
Havęrhill, Mass.

P. U. Račkauskai 
Haverhill, Mass. .

K. M. Morkūnai

T. Tartonis 
J. M. Milvidai 
W. Patrick 
N.. Garijonienė 
M. '• Balevičius 
M. Melička 
J. Šleivienė
P. Milius
J. Žilionis
P. M. Karpavičiai 

(Nashua, N. H.)
D. Bulauka
S. Večkys
L. Kavaliauskaitė 

(Abu iš Niujorko)

Mūsų draugysčių ir kuopų 
susirinkimai Kovo mėn.

Šv. Roko draugystes susi
rinkimas įVyks trečiadienį, ko
vo (March) 1-mą, Liet. Pilie
čių Klubo salėje, 128 Ames 
St., pradžia 7-tą vai. vakare.

Lietuvių Piliečių Klubo su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo ’ 2-rą, jų pačių salėje, 
pradžia 7-tą vai. vakare.

LDS 67 kuopo susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 2-rą, 
Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose. Pradžia 7-tą v. yak.

LLD 6-tos kuopos susirin
kimas įvyks pirmadienį, kovo
6- tą, 7-tą vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St.

Liet. Taut. Namo draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 7-tą, pradžia
7- tą vai. vakare.

Miųėtų draųgįjų pariaį įtei
kite į susįripkįmųs ir pradžio
je metų užsimokėkite duokles.

George Shimaitis
(1647)
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Mitingas Powellio grąžinimo 
į JAV Kongresą reikalu

Įdomus masinis mitingas 
įvyko praėjusį antradienį, 
vasario 21 d., Sheraton-At
lantic Kotelyje, Manhatta- 
ne. Tai buvo mitingas pro
testui prieš Adam Clayton 
Powellio bandymą išmesti iš 
JAV Kongreso. Mitingą 
rengė įvairių tautinių gru
pių spaudos atstovai.

Sakė kalbas: Mrs. Ruth 
Gage Colby, Richard B. 
Moore, Charles R. Allen, 
Jr., Sam Pozner, Ron Clark 
ir Emil Senuck. Pirminin
kavo Casimir Nowacki, ku
ris, beje, pasiūlė laišką kon- 
gresmanui Emanueliui Cel- 
leriui. Laišką paduodame, 
kaip jis buvo skaitytas ir 
priimtas:
Congressman
Emanuel Ccllcr, Chairman, 
House Committee 
on Adam C. Powell, 
Washington, D. C.
Dear Mr. Ccller:

Some three hundred New 
Yorkers met, on F e b r u a r y 
21st, in the Crystal Room of 
the Sheraton-Atlantic Hotel in 
New York City, for a mass 
meeting called for the express 
purpose of making known our 
sentiments with regard to giv
ing the same fair treatment to 
■Representative Adam Clayton 
Powell that would be ren
dered to any other Congress
man under the provisions of 
our American Constitution.

We are aware that, when 
Congress was considering

Brockton, Mass.
Noriu pranešti visiems 

piknikų rengėjams, kad mū
sų LLD 6-tos kuopos Ramo- 
va parkas panuomotas lie
pos (July) 2-rą dieną, sek
madienį, “Laisvės” naudai 
piknikui. Prašome tą dieną 
kitur šioje apylinkėje ne
rengti. Dalyvaukime “Lais
vės” piknike Montelloje vi
si iš visur, t, _  •

Mes jau susirašinėjame su 
Worcesterio LLD 11 kuopos 
sekretorium J. Jaskevičium, 
kad bendrai, surengtum pra
kalbas Antanui Bimbai, ku
ris išbuvo Tarybų Lietuvo
je penkis mėnesius. Pra
kalbas manome rengti ba
landžio mėnesį, 8 ir 9 arba 
15 ir 16. (Renkite, drau
gai, 8 ir 9, nes atrodo, kad 
jau kitur yra rengiamos 
Bimbai prakalbos 15 ir 16 
d. — Red.)

Mums siūloma šeštadienio 
vakaras, bet dabar tokia 
užpuolimų gadynė, seni 
žmonės vakarais tamsoje 
bijo eiti į parengimus. Tad, 
pas mus kyla mintis šešta
dieniais parengimus pradė
ti rengti 2-rą valandą po 
pietų.

Lietuvių Taut.Namo kny
gyno kapitalas jau visai su
mažėjo, liko tik keletas do
lerių. Ar nebūtų galima 
surengti draugišką arbatos 
popietę sekmadienį, kovo 12 
d., 2-rą valandą po pietų? 
Liet. Taut. Namo kamba
ryje įėjimas nemokamas, 
galėtume apkalbėti ir kitus 
mums svarbius reikalus.

G. Shimaitis

• Vakarų Vokietijoje be
darbių skaičius palyginti su 
tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu padidėjo dau
giau kaip du- kartus. Dabar 
čia darbo neturi 578,400 
žmonių.

passing a bill on school s ; 
housing and'labor, it was the 
“Powell A m e n dment” that 
caused a desegregation provi
sion to be included. We know 
that it was Mr. Powell who, 
early in his career, sponsored 
legislation for Federal aid to 
education, increased benefits 
for the unemployed and for 
a minimum wage.

Also, we cannot forget that 
the Congressional • R e c o r d 
shows that, under the stew
ardship of Represen t a t i v e 
Powell, thi$| Committee had 
more bills ęnacted into law 
than any other major Com
mittee a n d that these laws, 
which bear the imprint of 
the Powell Committee’s de
liberations, are outstanding 
and are noteworthy for their 
democratic non-discriminatory 
features. To retain Mr. Powell 
as Congressman, but deny him 
the Chairmanship of this Com
mittee, would be an insult to 
the voters.

Therefore, we go on record 
as strongly urging that, be- 1 
sides Representative A d a m 
Clayton Powell being rein
stated to his seat in the House 
of Representatives, he shall 
also have restored to him the 
Chairmanship of the House 
Labor, Education and Welfare 
Committee, which is rightful
ly his.

Respectfully yours, 
Nationalities Committee 
for the Defense of 
Congressman Powell, 
Casimir Nowacki, 
Chairman

Philadelphia, Pa.
Amilija Riaubienė ligoninėje

Amilija per daugelį metų 
nesveikavo, artritis jos kū
ną taip biauriai sužalojo, 
kad ji mažai tegalėjo ir 
vaikščioti. Retkarčiais prie
puolis (stroke) ją .vargin
davo. ir štai vasario 19 d. 
priepuolis ją parmušė ir 
bekrisdūma nusilaužė koją. 
Dabar randasi St. Joseph 
Hospitalyje, 16th & Girard 
Ave., Philadelphijoje, room 
307.

.Vasario 23 dieną buvo 
padaryta operacija. Apie tai 
bus pranešta vėliau.

Mudu su Elzbieta linkime, 
kad ji sus t i p r ė t ų , būtų 
sveika ir linksma ir džiaug
tųsi gyvehimu.

Nesmagu, kad ir jos vy
rui Pranui sveikatėlė šlu
buoja, šiiįdis neduoda ramy
bės.
Užuojauta Amilijai ir Pra

nui.
J J. A. Bekampis

MIAMI, FLA.
I saulėtą Floridos kraštą 

daug atvažiuoja 'pensininkų ir 
pensininkių praleisti laiką. Iš 
tikrųjų yra gražu ir malonu 
sutikti tiek daug žmonių iš vi
sų Amerikos kraštų. O mes, 
Miamyje, turime vietą kur su
eiti su visais.

č’ikagietės, Marcelė Vasi
liauskienė ir Albertina Jen
kins, nepamiršta Čikagos or
ganizacijų bei laikraščio “Vil
nies.” Sako jos: besiilsčdamos 
turime nepamiršti judėjimo.

Mes matėme fotonuotrauką 
Springfieldo moterų pagamin
tos užklodės. Tai tikrai bran
gi dovana! čikagiečiai galės 
pasidžiaugti šia puikiai pada
ryta užklode savo bazare, o 
kas nors tikrai bus laimin
gas, gavęs ją.

Net norisi iš čia keliauti i 
“Vilnies” bazarą.

Keleivis

Hartford, Conn.
L. M. Klubo susirinkimas 

buvo sėkmingas, dalyvavo 
gausus skaičius narių, pa
darė gerų tarimų pavasari
nei veiklai. 24 narės pasimo
kė j o duokles už šiuos metus 
ir L. Žemaitienė perstatė 
naują narę K. Remeitienę 
iš New Britain, Conn.

Finansų raštininkė pra
nešė apie turto stovį, gerai 
laikomės. Ligonių irgi ne- 
turihf šiuo tarpu. Linksma 
pranešti, kad O. Silks gerai 
susveiko (remiantis gydy
tojo pasakymu), tai dabar 
vėl matysime mūsų tarpe 
dirbant ir dainuojant.

Nutarėm surengt pami
nėjimą Moters dienos, bis- 
kį vėliau negu 8-ą. Bus sek
madienį, kovo 12 d., 1 val.- 
pietų metu, 157 Hungerford 
St. Bus duodami geri pie
tūs, o po pietų trumpa pro
grama. Visus kviečiame da
lyvauti ir kitus paraginti.

Kovoj už taiką ir Hart
fordo/ apylinkės moterys 
neatsilieka nuo kitų. Tris
dešimt moterų dalyvavo 
Washingtone, vadovybėje 
Mrs. Gorney (lietuvių ne
buvo). Demonstracijos da
lyvės matėsi ir su senato
rium Ribicoff.

V. K.
- -o- -

Pietūs su programa
Paminėjimui Tarptauti

nės Moters dienos pietūs 
įvyks kovo 12 d., sekmadie
nį, 157 Hungerford$t. Pra
džia 1 vai. pietų metu.

Rengia L. M. Klubas.

Chicago, ill.
Gerai pavykę prakalbos
šeštadienį po pietų, vasa

rio 18, LLD Pirmosios ap
skrities komitetą? Muruošp 
prakalbas. įkalbėjo tik ką 
sugrįžęs iš Lietu’fcs^buvę? 
ir kirase šalyse, dbg. Anta
nas Bnnba, žurnalo “Švie
sos” redaktorius ir žymu? 
visuomenės veikėjas.

Nors šeštadieniais pas 
m u s prakalbos Į neruošia
mos, taipgi buvė nepalan
kus oras. Dar ’vis mažai 
vietos automašinoms pasi
statyti, tai daugelis iš to
liau bijo atvažiuoti, bet 
prakalbos gerai pįvyko. 
Viršutinė Mildos salė buvo 
apipilnė. .

Pirmininkas V. Andrulis, 
perstaty damas kalbėtoją, 
pažymėjo jo didesnius nuo
pelnus, jo .nepaprastą darbšį- 
tumą ir didelį ryžtą.

Prakalbos visi atidžiai 
klausėsi. Tyla buvo nepa
prasta. *

Netenka aiškinti, kad d. 
Bimba yra geras kalbėtojas'.

Pabaigus kalbą, rinkta 
aukos “Laisvės” paramai 
proga jos bendrovės suva
žiavimo. Surinkta virš $200, 
Nemažai gauta vėliau. Visa* 
suma pasiekė virš $400.

Buvo daugybė klausimų. 
Prakalbos ilgai nusitęsė,; 
bet praėjo labai geroj nuo
taikoj. Padaryta daug nau
dos. V. B.

AREŠTAVO ĮTARTĄ 
ŽMOGŽUDYSTĖJE į

Bronx rajone ^areštuota? 
Calvin Frazier, 2 4 m e tų L 
įtaptas žmogžudystėje. Įtaj- 
ria; kad pastangose apiplėšt 
ti jis pastato keltuve mirti
nai subadė Philip Lewis, 69 
metų. Sako, ’kad jis suimk 
tas už bloko ir pusės nuo 
tos vietos, iki kurios buvo 
nuo keltuvo atsektas krau- 

i jo taškais tuojau po žmog- 
, žudystės.

5 pusi.

Help Wantęd Female
PART TIME HELPER 

In Luncheonette, between 11 and 2 
P. M. Daily. Good working 

conditions, lunch included.
Apply:

901 S. Delaware Ave., or call 
DE 4-9285

(16-19)

WOMAN
Cleaning and ironing.

2 days a week.
$11 per day. Phone WI 7-1622 

Ry dal area.
Easy transportation arranged.

(16-17)
/  ____

TAILOR. SHOP FOREMAN-HEAD 
FITTER. Experienced in linequality 
men’s clothing. Paid vacation and 
ho idays. Insurance and profit shar
ing program. Liberal employee dis
count. Address inquiries to R. L. 
Me yo.

SHULMAN'S
Granby at Tazewell St. 

Norfolk, Va. 23510
(16-17)

Help Wanted Male

MOTORCYCLE MECHANICS
Fu 1 time employment, many fringe 

benefits.
COLOSIMO’S,

CE G-4100
(15-19)

Rochester, N. Y.
Mūsų ligoniai

Rimtai susirgo mūsų klu
bo narės, draugė mūsų klu
bo pirmininkė Leokadija 
Bekešienė ir Ona Galinai- 
tienė. Gydytojas jas lanko 
kas dieną. Taipgi Ona Ma
linauskienė nesijaučia kaip 
re.kia. Serga Rožė Černiau
skienė ir M. Žemaitienė. 
Sunkiai buvo susirgęs Jur
gis Daukas, jis jau eina ge
ryn.

Vis tai musų artimi drau
gais Linkime jiems greit su
stiprėti ir vėl sykiu su mu
ms dalyvauti, nes turime 
daug darbų atlikti.

LLD 110-oji kuopa-Mote- 
rų klubas ir LLD vyrų kuo
pa rengiame pietus kovo 
(March) 12 dieną. Tai bus 
Moters dienos minėjimas. 
Prie kitų skanių valgių dar 
bus kugelio ir namie keptų 
pyragų. Tai ir marš visi į šį 
paminėjimą. Yra kviečiami 
visi rochesteriečiai, bing- 
hamtoniečiai ir kanadiečiai. 
Visi būsite mandagiai pri
nt ti ir gerai pavaišinti. 
Rengėjai kviečia visus.

K. Žemaitienė

700 saviveiklos 
koncertų

Utena.------Rajono kultū
ros darbuotojų pasitarime 
buvo įsipareigota surengti 
700 koncertų kolūkiečiams, 
ta t’y b i n i ų ūkių darbinin
ką ms ir tarnautojams, mi
nint spalio revoliucijos 50 
metų sukaktį.

Bibliotekų darbuotojai iš
plės knygnešių tinklą, su
aktyvins darbą s u skaity
tojais. Turės susitikimą su 
kompozitoriais, poetais ir 
kinais menininkais.

■ AUNI DEMOKRATAI 
Už ABORTŲ BILIŲ

St. John’s universiteto Jau
nųjų demokratų klubas pa
re škė, kad reikia liljerališ- 
kesnio aborcijoms Įstatymo. 
Sako, jog dalinis ^apklausi
nė j įmąs rodo, kad/studentai 
2 prieš 1 balsuoją,už libe
ralizavimą, *nežiū r J n t kad 
katalikų viršenybė tam prie
šinga. Klubiečiai sako:

—Svarbu kai grupė di
džiausios ir veik konserva- 
ty aiškiausio? katalikų kole
gijos šalyje pasisako tokiu 
kl uisimu.

f 
A 
l



Antradienis, vasa rio (February) 28, 1967

Gyvas buvo laisvi ečių syvažiavimas
Vasario 19 d. atvyko daug i rie vis atskiriami nuo tų 
ihninVn r>Q hv ------kurios prieinamosdalininkų ne tik iš paties! progų,

New Yorko ir jo apylinkės, baltiesiems.
bet ir iš gana toli. A.sLip-
čius ir P. Šlajus iš Chester, redakcija griežtai smerkia 
Pa.; J. Stasiukaitis iš Phi- Kinijos Komunistų partijos 
ladelphijoš, Pa. Iš New vadą Mao Tse-tungą, kad 
Jersey: Ig. Beeis, J. Stane-' jis skaldo pasaulio darbi- 

Mao Tse- 
“raudon-

Jis sakė, kad “Laisvės”

lis, Geo. Stasiukaitis, A. ninku vienybę. 
Skairus ir ’ kiti. Iš Long ; tungo chuliganų 
Island matėsi Povilas Be- gvardiečių” puolimas Tary- 
čis ir Mrs. Smaidžiūnienė. 1 bų Sąjungos atstovybės

Stefanija Sasna ir Anna plonių yra niekas daugiau, 
Cibulsky^pi’anešė, kad net į kaip ardymas tos pasaulio 
81 dalininkes yra suvažia-1 darbininkų vienybės, kuri 
vime. ' 75 atstovauja save, Į deda visas pastangas page- 
o šeši atstovaujanti orga-; rinti visų darbininkų gy- 
nizacijas — Brooklyno Ai-1 venJmą. ...............
do chorą, LLD kuopas 1-ą, 
10-ą ir 24-ą ir Moterų Klu-

Cibulsky

Redakcija dedanti dide
les pastangas, kad išvysčius

hlą. ' O kai' prie to prišildė-; ^rus ryšius tarp Ameri- 
jo geras skaičius svečių, tai \ kos lietuvių ir Lietuvos,

: idant lietuvybė pasilaikytų 
kuo ilgiausiai išeivijoje.

“Laisvės”

“Laisvės” svetainė ir prisi 
pildė.

Povilas Venta, “Laisvės” : “Laisvės” redakcijai gai- 
direktorių tarybos pirmi-j ja, kad netolimoje praeity- 
ninkas, atidarė suvažiavi- je “Laisvė” J. 1 ’ ’ 
mą 11-ą vai. .ryto. Pasvei- gerų bendradarbių.
kinęs dalininkus ir padėko- teikdavo daug. gero rašto

neteko labai
, kurie

jes jiems už skaitlingą at- 
silankvma. Povilas paprašė 
juos' išrinkti konferencijos 
pirmininką, paskird amas 
Magdaleną Juškienę ir Pet
rą Šolomską balsus skai
tyti.

Valvs Bunkus, New Yor
ko “Laisvės” vajininkas, 
buvo išrinktas pirmininku, 
o Povilas Beeis, Long Is
lando “Laisvės” vaiininkas, 
pirmininko pagalbininku.

Nuo dabar konferencija 
pradėjo eiti labai sklan
džiai. Pirmiausia išsirinko 
rezoliucijų komisiją išreiš
kimui nusistatymo “Lais
vės” linijos ir rekomendavi
mui kitų dalykų, susirišu
sių su laikraščio leidimu. 
Į komisiją išrinkti V; Bun- 
kienė, I. Mizarienė, P. Ven
ta, W. Keršulis, A. Gil
man.

Knygvedė L. Kavaliaus
kaitė perskaitė oficialų ac- 
countanto finansinį rapor-

“Laisvei.” Mizara suminė
jo Antaną Matulį, S. Pen- 
kauska ir Vincą Kralikaus- V v

Vienok džiaugėsi tuo, kad 
“Laisvė” turėjo daug geni 
bendradarbių, todėl kai vie
ni geri pasitraukia, vis dar 
yra kitu, kurie užimtų anų 
vietą. Taipgi jis džiaugėsi, 
kad dabar “Laisvė” turi 
aukštai lavintu mokslinin
kų bendradarbių iš užrube- 
žio, kuo negali tiek pasi
girti kiti lietuviški laikraš
čiai išeivijoje. «

Redakcija, sakd, labai ap
gailestauja, kad nebeturi 
redakcijoje Dbmininko 
Šolomsko. kuris pasitraukė 
iš redakcijos ant visados 
iš prieažsties nesveikatos.

Nemažai ji& kalbėjo apie 
reikalingumą angliško sky
riaus “Laisvėje,” arba at
skirame leidiny, Taip daug 
kas kalbąs “Laisvės” skai
tytojuose. Bet\ tuo reikalu 
esąs didžiausias klausimas 
tokiam skyriui tinkamų ra
šytojų, kurių raštus ang
liškai skaitanti skaitytojai 
skaitytų ir norėjų daugiau 
skaityti’. O jeigu šiuo mo
mentu tokių rašytojų netu
rime, tai prisieina pamirš
ti ir apie anglišką skyrių, 
sako jis.

Po redakcijos raporto pa
sipylė diskusijos, kuriose 
ėmė balsą daug. Jos man 
patiko: buvo patenkinančių 
minčių, gražių minčių. Kal
bėjo: J. Stanelis, Ig. Bė
čis, J. Gasiūnas, O. Kaz- 
---------- , _ --------------  

| J. Grybas, J. Juška, Geo. 
Stasiukaitis, P. Venta, W. 
Keršulis. E. Jeskevič i ū t ė, 
Al. Velička, A. Skairus, L 
Mizarienė, S. Sasna.

Įdomuį buvo, kai disku
sijos ėjo |apie ilgus ir trum
pus straipsųius “Laisvėje.”

jų tarpe jau keleri metai.
Lilija Kavaliauskaite pra

nešė, kad su gerais linkėji
mais dovanų suplaukė virš 
dviejų tūkstančių dolerių. 
Visiems džiugu; “Laisvė” 
turi gerų draugų.

Vajininkai sakė, kad ga
vimas naujų ska i t y t o j ų 
“Laisvei” nedidelė proble
ma. Vajaus pasekmės bu
vę geros. Negerumas esąs 
tik tas, kad lietuviai Ame
rikoje žymiai retėja, tai 
sunkiau darosi juos rasti.

Nenugirdau visų vajinin- 
kų vardų, bet galiu pasa
kyti, kad šitie buvo iššauk
ti: V. Bunkus, P. Bėčis, J. 
Stasiukaitis, Geo. Stasiu
kaitis ir A. Lipeius.

Penktą valandą vakare 
Valys Bunkus konferenciją 
uždarė. Už pusvalandžio 
prasidėjo vaišingas banke
tas, kurį surengė “Laisvės” 
direktoriai.

Ne visada praeityj mačiau 
tokią linksmą vienminčių 
žmonių sueigą, kaip ši.

Per kelias valandas žmo
nės valgė, vaišinosi ir ve-! 
dė nepertraukiamus pasir 
kalbėjimus. Bankete buvo 
daugiau žmonių negu pa
čioje konferencijoje.

Nugirdau, kad gaspadinė- 
mis buvo Kaziūnė Čeikaus- 
k i e n ė ir J. Lazauskienė. 
Bet joms daug gelbėjo Geo. 
Varesonas. O padavėjomis 

►—O.Čepulienė, I. Mizarienė, 
V. Bunkienė, N. Ventienė, 
Koste 
vins. 
pinosi

Rušinskienė. A. Ne-

“prie tikietų.”
A. Gilman

! ‘Laisvės* Bendroves Suvažiavimo 
Sveikinimai

Oakland, Calif.
ALDLD 198 kp. sveikina 

“Laisvės” suvažiavimą. Lin
kime ilgų gyvavimo, metų. 
Siunčiame čekį vertės $50. 
Ks. B. Karosienė, sekr.

Elizabeth, N. J.
Sveikiname “Laisvės” da

lininkų suvažiavimą. Lai gy
vuoja “Laisvė” per daugelį 
metų. Aukojo:

Beeis .. . ................ ■
Makutėnienė.......
M. Barkauskai ... 
Pačiūn as ,..............

W. Paulauskas ......
W. Simanas ..............
Walter ir Mylda Žukai
A. Skairus ..............

Čia randate $19. Draugiš
kai, A. Skairus.

Nelė Griciūnienė, Phila.5.00 
Antanina Paukštienė,

Phila., Pa. .............  4.00
Pranas ir Amelia Rau-

bai, Phila., Pa........ 3.00
Uršulė Guzonienė, Glou

cester, N. J............. 2.00
Ben beržas, Cherry

Hill, N. J. ......... 2.00 
F. Lešinskas, .Phila. Pa. 2.00' 
J. Adams, Phila., Pa. . 2.00 ' 
Benedikta Navalins-

kienė
Po $1: A. Gailiūnas, Glen

dora, N. J.; J. Kavaliaus
kas, J. Morkūnas, Chas. Ro
man, A. Laurin, Veronika 
Fergis, Philadelphia, Pa.

Viso čia randate $63.
Draugiškai, J. A. Bekampis

2.00

nė, Ę. Pajienienė, S. J. Jo-
kubka, U. Uodaitienė, E. 
Klastauskienė, Ig. Urmon, 
Avižienis. G. Montvila, M. 
Gilis, Mockus, Wm. Plečkai
tis, F. Kirka, J. Kiaunė, P. 
Dauderis, S t a r e v i č i e nė, 
Gvergždienė, P. Viso čika- 
giečių $400.00.

(Bus daugiau)

B.
D.

$5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00 
2.00

Aido choro garbės 
nariai

Sekanti prieteliai užsimo
kėjo garbės narių duokles, 
įteikdami po penkinę:

George Stasiukaitis
Vincas Guns
Albina Mikalaus

Ludington, Mich.
Sveikiname “Laisvės” visą 

kolektyvą, vajininkus, visus, 
darbuotojus, suvažiavimo 
delegatus, linkime pravesti 
geriausius tarimus dėl mū
sų brangaus laikraščio “Lai
svės”, kad “Laisvė” lankytų 
mūs namelius per daugelį 
metų. Čia randate $5. Drau
giškai. Petras ir Marytė 
Smalsčiai.

Bridgeport, Conn.
Gerb. laisviečiai: Rengiau

si būti “Laisvės” šėrininku 
suvažiavime, bet pasidarius 
blogi automobiliui keliai dė
lei iškritusio sniego, pasilie
ku namieje. Nors pavėluo
tai. A. Mureikienė ir aš au
kojame “Laisvei” po $5, 
sveikiname suvažiavimą. 
Draugiškai, J. J. Mockaitis.

Per A. Bimbą iš Čikagos 
parvežta sekamai:
Vincas Rudaitis .... $50.00 | 
Dr. Al K. S. Margeris 50.00 ■ 
Walteris Dubendris .. 25.00 : 
Roger Žilis .............. 15.00 j
Konstancija Gegužienė 10.00! 
Mildred Friberg .... 10.001 
Juozas Staškus.........
Vincas Vasys .........
E. ir A. Maziliauskai 
E. ir J. Pauliukai ..
J. ir V. Andruliui ... 
Antoinette Tolish .... 
A. ir A. Staškai .... 
M. Mekšrienė....... . .
G. K. ir A. Budris ... 5.00
J. ir M. Chesna.........
Kazimieras Sabutis ...

10.00 
10.00 

7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00

Elena Siaurienė
Jie linki, kad AIDAS il

gai gyvuotų, link s m i n t ų 
žmones gražiomis d a i n o- 

: mis. Ačiū jiems už jų para
mą.

A. Mitchell, fin. sekr.

Buknys pateikė džiugi
nantį raportą, kad “Lais
vės’* skaitytojai labai gerai 
atsiliepia su doleriu, kada 
jo “Laisvei” reikia. Ta
čiau jis pridėjo tą nema
lonumą, kad techni kinių 
darbininkų — linotipininkų 
ir presmanų — spaustuvė
je pradeda stokuoti, kaip 
ir visoje Amerikos lietuviš
koje spaudoje.

Tuo tarpu bent keletas 
tos technikos balsų pasi
girdo, kad jis nusiramin
tų, nes šiais metais ta tech- 
nikos šaka nesudarys kri- Į lauskienė, J.ft Stasiukaitis, 
zines padėties. Tas iš
traukė didelę šypsą iš jo.

“Laisvės” redak torius 
Rojus Mizara išdavė išsa
mų raportą iš 1966 metų 
redakcinės veiklos ir jos 
problemų. Labai įdomus tas 
jo raportas buvo. Jis pa
reiškė, kad redakcija ban
dė eiti ta linija, kuria eina 
šviesiausios masės JAV-jų 
studentų, mokytojų, moks
lininkų, dvasininkų, kurie 
deda didžiausias pastan
gas įtikinti mūsų šalies val
dovus, kad mūsų šalies ve
damas karas Vietname yra 

v be galo blėdingas pačiai 
mūsų šaliai, ne tik Vietna
mo žmonėms. Redakcija 
bandysianti laikytis tos li
nijos ir ateity iki karas pa
sibaigs Vietname. Redak
cija taipgi nusistačiusi 
skiepyti “Laisvės” skaity
tojuose tą mintį, kad Ame
rikoje turi išnykti nelygybė 
tarp rasių, kaip negrų, ku

gavo naują sutartį
Long Island geležinkelių 

inžinieriai gavo tre jiems 
metams sutartį su algos pa
kėlimu, su atostogų ir ki
tais šalutiniais priedais sie
kiant 18 proc. Priedai bus 
teikiami trimis dalimis — 
kasmet po dalį. Pinigiškie- 
ji priedai yra nuo 46 centų 
iki 91 c. per valandą.

Savannah, vienintelis pa
saulio atomine jėga varo
mas prekybinis laivas, pa
tupdytas Hudson upėj kar- 
šintis. Sako, per brangiai 
atsieina išlaikymas. Jo pa
statymas kainavo 40 milijo
nų ir kasmet reikėjo pridė
ti po 3 milijonus.

Philadelphia, Pa.
širdingi “Laisvės” rėmė

jai sveikina garbingą 
“Laisvės” Bendrovės suva
žiavimą, linkime, kad dele
gatai padarytų tarimus, kad 
“Laisvė” dar ilgus metus 
gyvuotų ir neštu lietuviams 
tiesą ir šviesą. Lai gyvuoja 
Laisvė! Čia sveikintojų 
vardai:
Elzbieta lietuvaitė (Phi

ladelphia, Pa........ $10.00
Camdeno (N. J.) LLD

kuopa ...................... 5.00
Jonas Shinkūnas (Cher

ry Hill. N.J.) .... 5.00 
J. A. ir Elzbieta Bekam

piai (Cherry Hill) . 5.00 
Petronėlė * Degutienė,

Roxborough, Pa. ..
Marytė Rainienė, Phila- .

delphia, Pa.............. 5.00

5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Iš sykio diskusantai spyrė-j 
si, kad nereikia ilgų raštų. 
Tačiau kai patys tą klausi
mą išgvildenome, tai priei
ta prie išvados, kad įdo
mus raštas, nors ir ilgas, 
yra geresnis, negu trumpas 
ir neįdomus. Ura!

Kitas dalykas buvo įdo
mus ir jaudinantis. Tai 
“Laisvės”? skaitytojų linkė
jimai “Laisvei” geros sėk
mės. Sykiu jie pateikė ir 
dovanėlių. Keletas dovanų 
buvo surištos su širdies 
jausmais, kaip, pavyzdžiui, 
Onos Kazlauskienės, kuri 
teikė “Laisvei” dovaną at
minčiai savo mylimo vyro 
Vinco, kurio nebėra gyvų-i

Moters Dienos Minėjimas
Niujorko Lietuvių Moterų klubas ruošia 

Kovo Aštuntosios minėjimą

Sekmadienį, Kovo 5 d., 1967
“Laisves” svetainėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Parke, N. Y.
Pradžia: 3 vai. popiet

TAI BUS MOTERS DIENOS
MINĖJIMAS SU KONCERTU

Koncertinę dalį atliks Aido choras, su savo solistais 
ir kitais pamarginimais, kuriuos ruošia 

khibietč Mildred Stensler.

Pačios klubietės atliks visą programą—bus kalbų 
(neilgų), skaitymų, eilėraščių, ir t. t.

Po programos bus skanių užkandžių, kavutės, 
šilto valgio, namie keptų pyragų.

Įėjimas nemokamas.
Kviečiame Visus

Jonas Mažeika ....... 
J. M. Kaminskas .... 
“Laisvės” skaitytojas 
Mae Butko ..............
Berwyn “L” mylėtojas 
Chicagos Žemaitis .. 
Aleksas Gable .........
Jonas Deltuva.........
J. ir B. Pavilonis ... 
Albinas Petronis ....
K. Danyla ...............
Martha Plauska ....
J. ir P. Peškaitis ....
Adeline Bacevich ... 
Jonas Pateckas.......
Juozas Nedvar .......
Martin Widra ....... .
Gus ir J. Rimkus ... 
S. Vaičiulionienė ... 
Jonas Stulgis ...........
P. Piušis ..................
A. Grina ..................
K. Gurskienė ...........
Matt Wall .. ..............
Anelė Dočkienė .......
Ant. Andrijauskas .. 
Agnes Salaveičikas . 
Charles Šileikis.......
F. ir M. Walatis ....
Ona Jokubauskienė ... 2.00 
V. Juška .................... 2.00
Frank Lukas...............2.00
N. ir F. Chernauskai .. 2.00 
V. ir J. Dorinai .......  2.00

I B. F. Kubilius ............... 2.00
Alex Gable ............... 2.00
A. Katela...................... 2.00

Po $1: T. Dabulskis, A. 
Valentą, A. Elanis, C. Ku
du k i s , J. K. Stalioraitis, 
Sophie Mažeika, St. Zolpe, 
Anna Drigot, Joe Baltrus, 
E. Pazarskienė, Dalyvis, D. 
Reuther, P. Maselis, Nausė
da ,J. Pocius, B. Gelgaudie-

VINCAS VENCKŪNAS 
LIGONINĖJE

Ilgametis mūsų veikėjas 
Vincas Venckūnas susirgo 
Gall Bladder liga ir tano 
paguldytas į ligoninę — Ge
neral Hospital, Bushwick ir 
DeKalb Ave., Brooklyne. V. 
Venckūnas ligoninėje vadi
nasi Vance. Šiuos žodžius 
rašant atrodo, kad jam rei- 
kės pasiduoti operacijai.

Lankymo valandos dieno
mis nuo 2 iki 4 vai., o va
karais nuo 7 iki 8:30 v.

(Linkime draugui Venc- 
rašant, atrodo, kad jam rei- 
pasveikti!—Red.)

Vasario 23 šaltis pralai
mėjo dvikovų su saule. Nak
tį šaltis buvo New Yorko 
miestą apklojęs baltai, bet
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“Gimtasis Kraštas”
Naujas lietuvių kalboj 

laikraštis
Kultūrinių Ryšių su 
Lietuviais Komitetas, 

Vilniuje.
išeina du kartu į sav.

Leidėjai:
Užsienio

Laikraštis
Prenumerata pusei metų —$1.00.

Sisųskite užsakymą ir mokestį 
<lal>ar, bet ne vėliau f <1. gegužės. 

1967 m.
Galite rašyti lietuviškai.

Imported Publications 
& Products

1 Union Sq.» Rm. 611
N. Y. C. 10003

Senatorius Robert F. Ken
nedy pareiškė pritarimą 
tokiam įstatymui, ku r i s 
leistų aborcijas pastoju
sioms iš prievartavimo.

rengimy kaleni
Kovo 5 d.

oters Dienos mi
*ia Niujorko Li 
;erų klubas, Laisvės 
, 3 vai. popiet.

Kovo 12 d.
The Workerio” jubilie

jaus minėjimas. Town Hall, 
43rd St. prie 6th Ave., New

M' 
ren 
Mot 
Įėję,

Kovo 18 d.
Amerikinio S v e t u r g i- 

mia|ms ginti komiteto masi
nis

ketįs, Liet, klube, 
son

ser
“La
Pat

mitingas.
Balandžio 9 d.

DS 3-ios Apskrities ban- 
Harri-

N. J., 2-rą valandą.,
Balandžio 22 d.

etuvių Namo Bendrovės 
ninku šuva ž i a v i m a s 
isvės” salėje, Ozone 
ke. Pradžia 2 vai.

ų užsakymų.

i Anglijos vyria u 
arė perduoti Airnut 

firmoms eilę stambių 
•rin

TĖVYNĘ
rėkite linksmus pasimatymus 
su giminėmis ir draugais.

21 Dienos
EKSKURSIJA

'skaitant dvi savaites
VILNIUJE

Taipgi apžiūrėsite
Maskvą ir Leningradą

nuo $740
(Kainoje iškaitoma į abi pusi 
reaktyvinė transport arija 
Sovietų Sąjungoje, pirmos 
įjūšies viešbučiai, valgis,

pžiūrėjinias miestų, 
uvežitnas i ir iš aerodromųj.

Mes Parūpinsime Vizas
Dėl nemokamos knygelės, 

rašykite:

mON TOURS, Inc
1776 Broadway, N. Y. C., 10019

PL 7-9595

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija 
Parašė Antanas Bimba 

550 puslapių. Ks ina $1.50.

*

šloje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausi
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinipiai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai 
Npgrų vergove Amerikoje 
laisvieji darbininkai senovije 
Revoliucija ir nepriklausom 
Proletariato klasės susiforn 
Pilietinis karas arba antroj 
JAV ekonominis vystymasis 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1 
Streikai, Darbo Riteriai, pi 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pi 
Socialistai, profesinės sąjun 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia 
Didžiųjų kovų audra 
Bedarbių kovos 1928-1940 
Streikai, profesinės sąjungas ir 
Ruzveltas, “Naujoji dalybs,

Ši knyga gaunama “Lajisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus,

mų iš Jungtinių Ame-
• i ♦ • T • _ .

ybės karas 
avimas (1783-1860)
Amerikos revoliucija 
po polietinio karo 

1873-1880) 
ofesinės sąjungos

‘masis pasaulinis karas 
gos ir jų politine veikla

metais
Naujoji dalyba 

ir komunistai

adresuokite:

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




