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Gražiai pasidarbuota 
Ir drąsi, ir protinga 
Rimta nuožiūra 
Juos pamiršt nereikėtų 
Lazdos kitas galas 
Tebetupi ant tvoros 
Kam tos bombos?

Rašo A. Bimba
f Tikiu, kad kiekvienas
tėte Administracijos vėlia įsią 

•pranešimą apie vajaus eigą. 
Tai labai džiugus pranešimas. 
Kiekvienas laisvietis gali did
žiuotis.

Jau aišku, kad vajų užbaig
sime su gražiu kaupu. Vaj 
fondas jau truputį pervi 
tas. O dar pora savaičių 
vajaus pabaigos.

aus 
'šy- 
ligi

Spaudoje tebeverda disku
sijos apie įžymiąją aktorę 
dainininkę negrę Eartha Kitt. 
Vieni ją peikia ir bara, 
nuoširdžiai sveikina.

Jos pasirodymas ir pasisa 
mas prezidentienės
nienės sukviestame mo

ir

kiti

Policija areštavo
104 maimenu

Johnstown, Pa.—70 vals
tijos trūperių (policistų) 
užpuolė streikuojančių mai- 
nierių piketą ir 104 mai
nierius areštavo.

Teisėjas T. F. Landsber- 
ry pareiškė, kad areštuotie
ji sulaužę jo paties išduo
tą draudimą, limituojantį 
piketą tik iki 15 žmonių. O 
streikieriai sudarė masinį 
piketą. Areštuotieji paleis-

ti po užstatu — 
kiekvienas.

Teisėjas įsakė 
Mainierių Unijos 
2 viršininkams
man už keturis birmesnius 
prie kasyklų “prasižengi
mus.”

po $100

Jungtines 
distrikto 

stoti teis-

Unija bando suorganizuo- 
r.eunijinėse 
anijos ka-

ti mainierius 
Solar Fuel komp 
syklose.

Laosas priešingas JAV 
elektroninei užtvarai

Vientiane. — Laoso vai-!ir visuomet prie 
džia pareiškė, kad jinai 
priešinga Amerikai statyti 
elektroninę užtvarą pieti-

bet

ky-
Johįiso-

erųf(-niame Laose, kad tuo būdu 
veikėjų -pobūvyje nuskambėjo 
per visą pasaulį.

Ji čia tiesiai į akis pasakė:
Vietnamo karas baisi nelai 
Jis turi būti baigtas!

žinoma, kad reikėjo drąsos 
šitaip aiškiai ir aštriai tokio
je ponių sueigoje pasisakyti.

mė

atkirstų teikiamą Vietkon- 
go partizanams pagalbą iš 
Šiaurės Vietnamo.

Oficialiame vyriausybės 
pareiškime pasakyta, kad 
valdžia “pirmiau priešinosi I

Kai šie žodžiai pasieks skai
tytojus, skandalas su Ameri- 

'leb-
I cyLOJUS, SKiUiuaittB pu .ri.il

• kos žvalgybiniu laivu “P 
lo” gal bus jau vienaip ar ki 
taip likviduotas.

Nesinori tikėti, kad Š. K 
jos valdžia būtų laivą už 
lūs tarptautiniuose vandenyse.

Nuožiūrų, kad “Pueblo’ 
šnipinėjimo misija buvo 
plaukęs į š. Korėjos vand 
yra labai daug.

Laivas atplaukė iš Japoni
jos.

Ko jis ten plaukė? .
Kokia jo buvo misija?
Prieš išplaukiant iš Japoni

jos sausio 4 d. jūrininkas N. 
W. Spear laiške savo motinai 
rašė: “Visko gali būti.”

Vadinasi, laivo įgula žipojo, 
kad laivas siunčiamas p 
jingai misijai, siunčiamas 
draustas vietas...

Su laiku viskas išryškės.Ti
kime, kad įvykis neišsivystys 

4į didesnį konfliktą.

ore- 
“puo-

su 
at- 

enis,

avo-
Į už

Savaitraštyje “Literatu:-a ir 
menas” skaitau, kad poetas 
Eduardas Mieželaitis lankėsi 
Lenkijoje. Bet jo įspūdži 
nieko nematau apie jo susiti
kimą su lietuviais.

Kai aš lankiausi Lenki 
Seinų ir Punsko lietuviai 
tik tuo ir skundėsi. Jie 
sakė: Matome, kad labai 
mūs lietuvių tautos sūnūs 
kosi Lenkijoje, bet pas mus at
vykti ir su mumis sus 
“pamiršta”. Tai, sako, iįeSe- 
rai, tai mums didelė, d 
skriauda....

Aš su jais pilnai, sutinku.
Lietuvos rašytojai, mc 

minkai, švietėjai ir kiti veikė
jai turėtų seiniečių ir punskie
čių nepamiršti, kai pasi 
proga apsilankyti svetingi 
Lenkijoje.

uose

joję, 
kaip 
man 

žy- 
lan-

tikti

dėlė

ksli-

aiko 
’joje

Chicagos menševikų lafkra- 
štyje didesnėmis raidėmis 
dama: .“Užtektų 45 naujųjų 
JAV raketų sunaikinti 
Sovietų galybę”.

Bet nereikėtų džiaulgtis. 
tazda turi du galus. Juk 

at tarybinių raketų 
tų nuo šios ašarų ;pa

gie-

visą

tiek

kai.

pinsis
ir laužy-

5 teisių.”
sakoma,

kokiam kišimuisi 
mui jos teritorijo

Kiek pirmiau, 
premjeras Phom^a sutikęs 
su amerikiečių n 
kaip nors sulaikyki Vietkon- 
go partiz anam 
Bet jis niekad 
leisti amerikiečiams statyti 
elektroninę užtvarą.‘

u o m o n e

s pagalbą, 
nesutikęs

Kompartija kviečia padėti 
vario streikieriamš

Amerikos Komunistų par
tija atsišaukia į darbinin
kus, ypač darbo unijas, su
teikti skubią paramą strei
kuojantiems vario darbi
ninkams.

60,000 vario darbininkų 
didvyriškai kovoja prieš 
vario kompanijas. Jau sep
tyni mėnesiai jie yra strei
ko lauke. Jiems greita pa
galba reikalinga.

nes nušluoti ir visą Jungtinių 
Valstijų galybę! Aišku, nieko 
nebepasiliktų ir iš Chicagos 
lietuviškų menševikų. . .

Ar tie pablūdę žmonės apie 
tai pagalvoja?

Kennedy 
Ir ragi- 

sen. 
jis

Me
tyli, 
lai-

Senatorius Robert 
tebetupi ant tvoros, 
namas pasisakyti už 
Carthy kandidatūrą
žiūri, kuris nominacijas 
mes, jis už tą balsuos!

O gal dar apsigalvos ir nuo 
tvoros nulips? Turėtų.

Daugelis amerikiečių iš jo 
to laukia.

Dar didesnis ir baisesnis 
skandalas su Amerikos bom
bonešiu, kuris šiomis dienomis 
nukrito šalia Greenlandijos, 
negu su laivu “Pueblo”.

Visi manė, kad (Amerikos 
branduolinės bombos saugiai 
laikomos Amerikoje sandė
liuose. Bet pasirodo, kad jos 
bombonešiais nešiojamos po 
visą ipasaulį. Net keturios 
bombos viename lėktuve!

Ką tas bombonešis su tomis 
bombomis toje pasaulio daly
je veikė?

Sako, kad viena bomba 
sprogo ir pasėjo daug pavo
jingų, nuodingų nuosėdų.

O jeigu lėktuvas su keturio
mis bobomis būtų nukritęs kur 
nors ant kokio miesto! Ar 
pasaulis nebūtų pamanęs, kad 
^Amerika jau pradėjo bran
duolinį karą?

Kompartija nurodo, kad’ 
tokiais savo žygiais vario 
kompanijos konspiruoja su-' 
ardyti vario kasėjų uniją, 
taipgi sudaužyti streiką.

Vario kasėjams parama
Butte, Mon. — Streikuo

jantieji vario kasėjai gavo 
13,000 svarų visokio mais
to ir $1,000 pinigais iš Oil, 
Chemical & Ate 
ninku Unijos ir 
Laurel, JVIont.

mic Darbi- 
f ar merių,

Floridoje panaikino 
fašistinį įstatymą

Tallahassee. — Floridos 
Aukščiausias teismas pa
naikino nuo 183 
kiantį. rasistinį

Įstatymas ikiš 
baltiesiems susit 
negrais. Negro James Hook 
ir jo baltos sužadėtinės Li- 
ane Peters apeliacija buvo 
užgirta ir jie c 
susituokti.

12 metų vei- 
įstatymą.
iol draudė 
suokti su

abar gales

Johnsonas prašo kovoti 
visokią diskriminaciją

s. — Prez.

“LAISVES” BENDROVES 
SUVAŽIAVIMAS KOVO 17 D.

Vasario mėnesis turi būti organizavimasis geram 
“Laisvės” suvažiavimo pravedimui. Vasario mėnesio 
organizacijų susirinkimų dienotvarkėse reikia turėti 
punktą — “Laisvės” Bendrovės Suvažiavimas! Orga
nizacijoj, kurios yra “Laisvės” Bendrovės dalininkės, 
turi išrinkti ir prisiųsti į suvažiavimą savo atstovus. 
Susirinkimuose reikia turėti mintyje suvažiavimui svei
kinimus su finansine “Laisvei” parama.

“Laisvės” Administracija

Jungtinės Valstijos ruošias
daužyti Šiaurės Korėją

Washingtorias. — Prez. 
Johnsonas- įsakė paskelbti 
aviacijos rezervistų mobili
zaciją. Pašaukta apie 15,- 
000 rezervistų, paruošti jie 
naujiems žygiams prieš Š. 
Korėją.

Paruošti lėktuvai Ameri
kos bazėse Japonijoje ir P. 
Korėjoje. Tik laukia įsa
kymo pradėti bombardavi
mą.

Kariniai laivai supa Šiau
rės Korėjos vandenis, taip
gi paruošti, akcijai.

Prez. Johnsono reikalavi
mu Amerikos ( žvalgybinio 
laivo ! “P.ueblo” klausimas 
svarstomas Jungtinių Tau
tų Sąuguin^Taryb^je. 
Johnsonds nori, kad Jungti
nės Tautos įsikištų ir Ame
rikai padėtų priversti Šiau
rės Korėją paleisti “Pueb- 
14.”

Tarybų. Sąjunga nusista
čiusi nesikišti į šį klausimą, 
nes tai yra Jungtinių Vals
tijų ir Šiaurės Korėjos da
lykas.

Jeigu diplomatija nepa
veiksianti ir Šiaurės Korė
ja nepaleisianti “Pueblo,” 
tuomet, prez. Johnsonas sa
ko, būsianti jėga prieš Šiau
rės Korėją panaudota.

Šiaurės Korėjos vyriau
sybė nurodo, kad ji nesi- 
skaitys su jokiu Jungtinių 
Tautų tarimu, nes ji nėra 
Jungt. Tautų narė. Ji sa
ko, kad laivo įgula, įsiver
žusi į Šiaurės Korėjos teri
toriją, turi būti nubausta 
už prasižengimą. Šiaurės 
Korėja esanti pasiruošusi 
Amerikos imperialistų ata
kas atremti.
• Jeigu Amerika pradėtų 
karą- su Šiaurės Korėja, 
Kinijos Liaudies xRęspubli- 
ka nuošaliai nestovės, ateis 
Šiaurės Korėjai pagalbon. 
Tarybų Sąjunga taipgi 
teiks Š. Korėjai paramą. O 
tai reiškia naujo pasaulinio 
karo pavojų, kurį provo
kuoja Amerikos įsiveržimas 
su žvalgybiniu laivu į Šiau- 
Irės Korėjos vandenis .

Gen. Motors darbininką streikai 
paliko be darbo 46,400 žmonią
Detroitas. — 46,400 Gene

ral Motors Corp, darbininkų 
nedirba dėl streikų Michi- 
gano, Ohio ir New Yorko 
valstijų fabrikuose, su ku
rių darbininkais korporaci
ja dar neturi sutarties ir 
n e p a t enkina jų reikalavi
mų.

Korporacija praneša, kad 
dėl streikų priežasties ji

planuoja iš darbo paleisti 
6,300 darbininkų.

Jungtinė Autom o b i 1 i ų 
Darbininkų Unija skelbia, 
kad kontraktai pasirašyti 
su 93 fabrikais, bet dar ne
susitaikyta su 75 fabrikais.

Unija kaltina G. M. kor
poraciją, kuri neleisdama 
unijai tarti su fabrikais ant 
vietos, provokuoja streikus.

Tarybą Sąjungos prem. Kosygin 
iškilmingai priimtas Indijoje

Partizanai dėkoja 
už paramą

Hanojuš. — Pietų Vietna
mo Nacionalinio išsivadavi
mo fronto Centro Komite
tas dėkoja viso pasaulio 
tautoms, kurios kuo nors 
partiz anus parėmė 7-ųjų 
šios patriotinės organizaci
jos įkūrimo metinių proga.

Nacionalinis išsivadavimo 
frontas nurodo, kad pažan
gios daugelio šalių vyriau
sybės ir tautos iškilmingai

paminėjo 7-ąsias fronto 
įkūrimo metines. Visame 
pasaulyje įvairiomis formo
mis vystomas solidarumas 
su Pietų Vietnamo liaudimi 
ir partizanais.

“NIF Centro Komiteto ir 
jam priklausančių organi
zacijų vardu Prezidiumas 
nuoširdžiai dėkoja už karš
tą paramą, kurią mums su
teikė bičiuliai visame pa
saulyje.”

Tūli K ūbos bėgliai sako: 
sprogdiną Kubai siuntinius
Miami. — Misteriška Ku

bos bėglių grupė, pasivadi
nusi “Cuban Power,” pa
skelbė, kad jie sprrogdins, 
dinamituos ir kitaip nai
kins Meksikos, Ispanijos ir 
kitus lėktuvus, kurie veža į 
Kubą medikamentus, dra
bužius ir maistą.

Jie giriasi ' susprogdinę 
B-25 prekybinį lėktuvą Mi

ami International Airporte. 
Tai padarę sausio 20 d.

Sausio 2^ d. bombos spro
go trijose krautuvėse, kur 
buvo Kubai siuntiniai.

1967 m. gruodžio mėn. 
įvykęs New Yorko pašte 
sprogimas, kuriame sunai
kinta nemaža Kubai siunti
nių, padaryta daug nuosto
lių. O tai tų pačių bėglių 
kriminalinis darbas.

Kanados gydytojas sako: 
JAV nuodija vietnamiečius

/Washingtona,;
Johnsonas kreipėsi į Kon
gresą su prašysiu priimti 
civilinių teisių 
kuris apsaugos irisas mažu
mas nuo diskriminacijos.

Kartu jis pastebėjo, kad 
pereitą vasarą daugelyje 
vietų kilę neg^ų riaušės 
esąs “kriminalinis elgesys.” 

Prezidentas nusiskundė, 
kad jis bando per pasta
ruosius trejetą metų reko
menduoti Kongresui civilių 
teisių bilių, kuris būtų vi
suomenei naudingas, bet iki 
šiol negalėjo laimėti.

įstatymą,

New Delhi, Indija.—Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Aleksiejus Kosyginas atvy
ko Indijon šešetui dienų. 
Dešimtys tūkstančių žmo
nių susirinko jį sveikinti 
vykstant iš aeroporto į sos
tinę. Kai Kosyginas suplo
jo rankomis Indų būdu, ga
vo jis labai daug aplodis- 
mentų-sveikinimų.

Kosyginas pasakė, kad 
jis čia atvykęs dėl tolesnių 
draugiškų santykių ir arti
mesnės kooperacijos tarp 
abiejų didžiųjų šalių. Tuo 
reikalu teks jam ir Indi
jos premjerei Indirai Gan
dhi pasitarti.

Kosygino garbei surengi- 
tame bankete premjerė* 
Gandhi sveikino jį, kaip

“vyriausią Taškento Dekla
racijos architektą.” 1966 
metais jam vadova u j a n t 
susitarta baigti karą tarp 
Indijos ir Pakistano.

Paleido du amerikiečius
Saigonas. — Vietkongas 

paleido du JAV kareivius 
Jose Santos ir Luis Ortiz- 
Rivera, kurie buvo suimti 
1967 m. geg. 14 d.

Graikijoje baisiau, kaip 
buvo Hitlerio okupacijoje
Paryžius. — Buvęs Grai

kijos ministras A. Papan
dreou sako, kad dabar fa
šistinė diktatūra palaiko 
didesnį prieš gyventojus te
rorą, kaip buvo Hitlerio 
okupacijos metu.

Ottawa. — Kanados gy
dytojas A. Vanema, grįžęs 
iš Pietų Vietnamo, pareiš
kė, kad ten jam teko su
teikti pagalbą maždaug. 20 
civilinių pacientų, apsinuo
dijusių amerikiečių naudo
jamomis kovos dujomis. Ke
turi iš jų—viena moteris ir 
trys vaikai—mirė.

Šį pareiškimą Venema pa
darė sausio 18 d. Toronto 
aerouoste, sugrįžęs iš Sai-

Saloje riaušės dėl 
maisto trūkumo

Port Louis, Mauritus. — 
Rodrigues saloje gyventojai 
sukilo, reikalaudami maisto, 
kurio labai stoka. Riaušėse 
žuvo 17 žmonių.

Rodrigues sala randasi už 
350 mylių į vakarus nuo 
Mauritus salos, kur taipgi 
stoka maisto.

Salos yra Anglijos kont
rolėje. Prieš badaujančius 
gyventojus Anglija pasiun
tė karinį laivą.

Sustreikavo Indijos 
spaudos darbininkai
New Delhi.—Indijos spau

dos darbininkai paskelbė 
streiką, pro testuodami 
prieš darbdavius, kodėl jie 
nesilaiko sutarčių algas pa
kelti.

Streikas prasidėjo sausio 
24 d. Valdiška algoms re
guliuoti taryba sutiko, kad 
spaudos darbininkai turėtų 
gauti algų pakėlimą. Bet 
iki šiol darbdaviai atsisako 
pakelti algas.

gono. Jis trejus metus dir
bo vienoje iš Pietų Vietna
mo ligoninių.

Norėtų politinio 
susitarimo Vietname
Maskva.—Anglijos prem

jeras Wilsonas per trejetą 
dienų tarėsi su Tarybų Są
jungos vadovais Vietnamo 
karo klausimu.

Pagaliau išleistame bend
rame pareiškime pasakyta, 
kad Pietų Vietnamui reikia 
“politinio susitaikymo,” ku
ris suteiktų žmonėms teisę 
tvarkyti savo reikalus be 
užsieninio trukdymo.

Johnsonienė susitiko 
prieškarinį piketą

Washingtonas. — Iš< Bal
tųjų rūmų prezidento žmo
nai einant didžiulė jaunimo 
piketininkų grupe pasitiko 
su šūkiais: “End the war, 
Lady Bird,” “Stop the kill
ing — now.”

Keliuose plakatuose buvo 
užrašyta: “We support 
Eartha Kitt,” kuri pirmiau 
Baltuosiuose rūmuose iš
drožė Johnsonienei prieška
rinę kalbą.

Sen. Kenedis pktyre 
korupciją P. Viętname 
Bostonas. — Grįžęs iš P.

Vietnamo, sen. Ed. Kene
dis pareiškė, kad ten siau
čia baisi korupcija, kad vir
šininkai pasigrobia ir su
naudoja saviems reikalams 
pusę iš Amerikos prisiųs
tų karo pabėgėliams para
mai fondų.
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Svetimkalbių amerikieč. spaudo 
kreipimasis į prez. Johnsoną

SAUSIO 23 dieną prezidentui Johnsonui į Washing- 
toną pasiųstas sekamas kreipimasis dėl baigimo Vietna
mo karo:

Mes, žemiau pasirašiusieji Amerikos svetimkalbių 
spaudos redaktoriai, esame labai susijaudinę ir giliai su
sirūpinę agresyviškojo karo Vietname plėtimu (eskala
cija). Iš jo išplaukia nuostoliai gyvybėmis ir neapsako
mos kančios, beatodairinis bombardavimas Šiaurės Viet
namo ir barbariškas panaudojimas napalmo bombų su
kėlė visuose taiką mylinčiuose žmonėse giliausią pasi
piktinimą. Tai visa atšaldė žmonijos draugiškumą ir 
gerą valią linkui mūsų šalies, Jungtinių Amerikos Vals
tijų. Taip pat šis karas 
nijos baimę, kad dabartinis konfliktas veda vis arčiau 
prie pasaulinio karo, su 
naikinimo pavojumi.

1964 metais prezidentiniuose rinkimuose Ameriko 
žmonės, didele dauguma 
mi jūsų pažadėjimu ba 
žinti taiką i tą nelaimingą kraštą. Taip pat mes, tikė
dami jūsų aukštu pasiž 
palaikėme jus. Specialiais 
(editorialais) raginome m 
paremti jūsų kandidatūrą ir balsuoti už jus.

Karas Vietname su 
nesinėmis išlaidomis yra baisus Amerikos žmonių ge
rovei smūgis, kenkia pravedimui ir pagerinimui civilinių 
teisių įstatymų ir be galo susiaurina taip garsiai jūsų 
administracijos paskelbtą programą prieš skurdą. Kaip 
natūralus šio karo rezultatas, jis atnešė Jjadidėjusią 

pabrangino pragyvenimą, pa-

C

ir giliai su-

Vietname padidina visos žmo-

jame įgimtu branduolinio su-

balsų, pasisakė už jus, tikėda- 
gti karų Vietname ir sugrą-

adėjimu, per savo laikraščius 
is straipsniais bei vedamaisiais 

tusų skaitytojus visais būdais

pustrečio bilijono dolerių mė-

mokesčių (taksų) naštą, 
gimdė infliaciją ir sustabdė pastangas pašalinti getus ir 
lūšnynus. Pastaraisiais 
sukilimai daugiau kaip 
minės problemos’ turi stovėti pirmoje vietoje.

Savo nuolatinių x ,įj ^ nenukrypstamu nusistatymu 
prieš baigimą karo Viename, jūs padėjote pakelti gal
vą piktiems, džingoistir iams, rasistiniams, priešdarbi- 
ninkiškiems ir visai eile kitų ultra nacionalistinių reak
cinių elementų mūsų šalyje. Jie šiandien sušilę dar- 
būojąsi sukaneveikti mūsų Konstituciją ir Teisių Bi- 
lių, atvirai palaikydami galingą antidemokratinę ir anti- 
darbininkišką militariniLj-industrialistų sąjungą.

Istorija yra puikiai įrodžius, kad tautinio išsivada
vimo kovų negalima užgniaužti militarinės galios jėgo
mis—ypač iš užsienio iųtervencionistų atneštomis jėgo
mis.

Mes tikime, kad ta 
Vietname ir sukurti p 
Kad tai pasiekus, mes 
bombardavimą Šiaurės 
rikos militarinės jėgas 
pasiekimui taikos 1954 
dais.

To, mūsų supratimu, ir, mes tikime, didelės daugu
mos Amerikos žmonių supratimu, reikalauja šios šalies 
ir visos žmonijos geriausi interesai.

Pasirašo:

ketveriais metais negrų masių 
šimte miestų parodo, kad na-

kiais būdais galima baigti karų 
astovių taikų visame pasaulyje, 
raginame jus tuojau nutraukti 
Vietnamo, ištraukti visas Ame- 
š Pietų Vietnamo ir imtis žygių 
metų Ženevos Sutarties pagrin-

James Lrstig (a “Amerikai Magyar Szo”) 
Max Kurz (“The German American”) 
Leon Tobpko (“The Ukrainian News”) 
Ąnthony Rimbą (“Laisvė”) 
Vahan Chazassian (“Lraper”) 
Victor A. Yakhontof (“Rušky Golos”) 
Chas. Musil
Paul Novįck (“The Morning Freiheit”) 
John Be

Bimba (“Laisvė”)

zman (“Uus Ilm”)

Ka valgėm, ka gėrėm ’-utė a!ausA prT°.nęs /ar-* * 7 <c D hiinfmni Anvhlnnflic rlnn.

Valgymas — nepatai soma 
žmonijos ydą. Tai senas 
posakis/ Juq suabejoji 
ragavęs šiaįs metais sj įkur
tos dešros “Vilnelės rule
tas” arba “Ęumpio si cit
rina.” Skanios ir 
senaisiais metais pra 
gaminti lietuviškos ^ešros 
pagal naują receptūrą 
šiolika nauju pavadipiįnų.

Tįesa, dėl skonio ųejįgip- 
čijamą. Bet tąį nereiškia 
suvalgytą “Bąįangcs” ir 
“Kauno” duonos. O juk pa
sirodė 15 naujų duonos-py- 
rago gaminių...

' Karštą buvo praėju si ya- 
sara. Ir bene labiausiai tąį

, pa

rute

kitos 
dėtos

Še-

buotojai. Apytikriais duo
menimis kiekvienas Lietu
vos gyventojas per metus 
išgėrė po 24 litrus alaus. Q 
kur limonadas ir minerali
nis vanduo? Beje, minera
linio vandens nė vienais 
metais nebuvo tiek išger
ta—apie 7 milijonus bute
lių.

Vyta litas Janulis

Unįted Nąrioųs, N. Y. — 
Geųerąjįąm sekretoriui U 
Thant suėjo 59 metai am- 
žįąųą. Koresp p P 4 ę ų t a i 
Jungtinėse Tautose cįąvė 
jam “tortų įr kavos gimta
dienio party.”

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

vei-
Su

UTENIŠKIAI PAGERBĖ 
SAVO GARBINGUS 
VYRUS

Rimantas Urbonas 
kiausia bus uteniškis, 
pasididžiavimu jis rašo

“Utena šiandien vienas iš 
sparčiausiai augančių Rytų 
Aukštaitijos miestukų. Tie
sa, šiandien čia gyvena dar 
tik 10 tūkstančių gyvento
jų, bet per artimiausią de
šimtmetį numatoma, kad 
kad jos gyventojų padaugė- 
sią keturis-penkis, o gal ir 
visus aštuonis įkartus.

Baigiantis 1967 metams, 
uteniškiai dar susirinko į 
kultūros namus1 ir pagerbė 
šešis miesto piliečius. Jiems 
įteikti Garbės piliečių pa
žymėjimai.

Kas gi tie šeši, kuriems 
uteniškiai parodė šitokią 
pagarbą? Ogi, kilęs iš “pa 
Utenas” ir Leliūhų žemėje 
išaugęs, šiandien visų Lie
tuvos muzikos mėgėjų did
žiai gerbiamas kompozito
rius Juozas Karosas; pla
čiai žinomas pedagogasRa- 
polas Šaltenis; taip pat, 
kaip ir J. Karosas, kilęs iš 
Leliūnų, buvęs akmenskal
dys, o dabar akademikas — 
Ekonomikos instituto di
rektorius Kazimieras Meš
kauskas; iš Tauragnų kilęs 
poetas Teofilis Ti 
voliucinįų kovų 
dabar pensininką; 
Varnas ir buvęs 
būrio partizanai 
metais statęs naująją Ute
ną, dabar taip pa 
sininkas, Kazimieras Jūre
lė.' 1 ' •

Taip Utena atsidėkojo 
žmonėms, savo darbais įr 
kūryba išgarsinusiems jos 
vardą visoje Liq

vytis; me
daly vis, ,o 

S Mykolas 
“Audros” 

pokario

t jau pen-

atsidekojo

tuvoje.”

PAIEŠKOPASIGENDA ir 
SAVO LAIVUI 
KAPITONO

Kanadiečių kle 
viškės žiburiai” (sausio 18 
d.) palieja ant balto popie
riaus labai įdomių 
mojimų”.

Prašome:
Po ketvirčio šimtmečio lie

tuviškoji išeivija pradeda jau
sti emigracinius smūgius, ypač 
tose srityse, kurios lengviau 
pažeidžiamos. Rodos, juos tu- 
rūtume pajusti įpirmįausią po
litinėje ir kulįūri 
tačiau taip nėra, 
lengvai pažeidžiamos 
bet jose dar yra šioks toks va
dovavimas, kuris 
spontanišku

ikalų “Tė-

“apdū-

nėj.e srityje, 
Tiesa, tai 

sritys,

ą mažiausiai

nėję būklėje

jungiasi su 
gajiimu. Leng

viausiai .pažeidžiama religinė 
sritis, nes joje yr 
vadovavimo, telkiančio turi
mas jėgas. Creres
yra ukrainiečiai ir kitos tauti
nės grupės, turinčios savo hie
rarchiją, kuri sayo autoritetu 
dengia ir 
Mes, lietuviai, to 
neturime. Taipgi
autoriteto, tvarkančio visos iš
eivijos religiniu
Trągiškiapsią yr? tai, kad nė 
nebandome sudaryti tokio au
toriteto net esamų galimybių 
ribose. Šiuo met 
talikų Bendrijoje 
nes reformos, ke čiasi jos vei
das, kaikur net 
kaip pvz. Olandijoje, 
me laikotarpyje 
bių pajudėti ir lįet.uvį.ų išeivi
jos religinės srities vadovams. 
Turime dyąsinįnky, dirbančių 
įvairiose srityse, 
niam religinės s: 
nimui iniciatyvos 
tyti. Turime išmokslintų, pa
sauliečių katalik 
gestijos bei mią 
.ciatyva, galėtų 
religinėje srityje 
stipresnio \ sųj.u.dį

tautines savybes, 
•kios atramos 
neturime nė

s reikalus.

u visoje Ka- 
vyksta vidi-

iš pagrindų, 
Tokia- 

yra galimy-

tačiau esmi: 
rities pajudi- 
mažai tema-

POPIEŽIUŠ IR VpL 
ĮŽEIDĖ LIETUVIŲ 
TAUTĄ

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” (sausio 16 
d.) įdėjo žinių “Min. Gird
vainis pas popiežių Paulių”. 
Joje sakoma:

Popiežius Paulius VI, sau
sio 8, iškilmingoje audiencijo
je priėmė prie Šv. Sosto akre- 
diduotus diplomatinius atsto- 
bus. Audiencijoje dalyvavo 
taip pat Lietuvos atstovas prie 
Vatikano min. Stasys Gird
vainis, lydimas pasiuntinybės 
sekretoriaus Stasio Lozoraičio 
jr. šia progą min. Girdvainis 
šventajam Tėvui asmeniškai 
perdavė lietuvių tautos vardu 
naujųjų metų sveikinimus. 
Paulius VI atsakydamas, pri
siminė savo ilgą pažintį su 
Girdvainiu, užtikrino, jog Lie
tuva yra jam visada brangi ir 
artima ir pakartojo, jog lietu
vių tautos kančios jam yra ge
rai žinomos, šventasis Tėvas, 
per Lietuvos atstovą, suteikė 
visai lietuvių tautai apaštališ
kąjį palaiminimą.

Vadinasi, popiežius ir vėl 
piktai įžeidė lietuvių tautų. 
Jis puikiai žino, kad šitie 
sukti vyrai yra savanaudiš
ki karjeristai lir neatsto
vauja jokiai Lietuvai, jo
kiai lietuvių tautai. Bet, o t, 
jis jtios pasikvietė, kaip 
“akredituotus Lietuvos dip
lomatinius atstovus” ir pa
laimino.

Labai negražu, kad kata
likų bažnyčios galva sųmo- 
ningai ir apgalvotai tęsia 
Vatikano su lietuvių; tautos 
troškimais ir viltimis nesi
skaitančių politikų.

augusius žmones. Tolesnis šių 
.vaikų gyvenimo kelias nuvedą 
juos į pataisos namus, o vė
liaus ir į kalėjimą.

...Bene labiausiai vargsta 
Brazilijos šiaurės gyventojų 
vaikai Baijos srityje, nes ten 
žemdirbių šeimos vos ne išti
sus metus kenčia badą. Viena 
dėl to, kad šiose srityse būna 
smarkūs lietūs, ar didelės sau
sros, kas sunaikina ne tik der
lių, bet ir gyvulius.

Antra priežastis tai, kad 
žemdirbių šeimos gan gausios 
vaikais nuo 9—10 ir daugiau. 
Nors tėvai dirba laukuose nuo 
ryto iki vakaro, bet jų vaikai 
nuolat badauja, iręs neuždir
ba maistui.

šių žemdirbių vaikai augina 
vienas kitą. Apie kokį nors 
mokslą, auklėjimą, niekas 
net negalvoja. Jų vaikus pa
žinsi iš tolo,— liesi, kaulėti 
kūneliai su dideliais išpūstais 
pilvukais, nes jie iš bado viską 
valgo kų tik nutveria, kad tik 
sotūs būtų..,

0 reikia atsiminti, kad 
Brazilija yra labai didelis 
ir gamtiškomis gėrybėmis 
turtingas kraštas. Deja, jį 
ekonominiai pavergusios di
džiosios Jungtinių Valstijų 
kapitalistinės monopolijos. 
Liaudies gerovė joms nea
peina.

Kraštų valdo Amerikos 
kapitalui parsidavusi mili- 
taristų ir politikierių klika.

Kaip ilgai Brazilijos liau
dis tų Jungų vilks ir tole
ruos? Sunku pasakyti.

Daugelis lietuvių lankys 
velionio pelenų urnų Ra
šuose šalia kitų mūsų kul
tūros korifėjų. .4

Teošia jo palaikams ga
lingai lapo jų klevai!

J. Subatay ičius.
Vilnius, spalio 10 d.

IŠ LAIŠKU

AĘIE BAISŲ VAIKŲ 
LIKIMĄ BRAZILIJOJ

Urugvajiečiu lietuvių lai
kraštyje “Darbe” atspaus
dinta šiurpuliais sukrečian
ti korespondencija iš Brazi
lijos, San Paulo miesto. Ra
šoma apie vaikus.

San Paulietė Rūta rašo:.
Basi, murzini, nuplyšę, pus

nuogiai, jie bėga rytais San 
Paulo miesto gatvėmis, tik ne 
į mokyklas, o užsidirbti duo
nos kąsniui. Kam batus nuva
lo, kam ką ipąneša, vieni iš jų 
elgetauja, kiti net vagiliauja, 
o yra tokių, kurie rausiasi at
matų dėžėse ieškodami visko 
— maistų, popierių, butelių, 
skudurų, gelžgalių ir kito 
šlamšto, kurį pardavę galėtų 
nusipirkti ką nors valgomo.

Vieni iš tų vaikų turi tėvus 
ir užmiesčio pelkyne — ba
rako pastogę, ,o kiti nei to ne
turi, nes, daugiausiai, tėvai 
negalėdami jąmaitinti savo vai
kų, pameta juos lig kokius ka
čiukus gatyęje, lauke ar prie 
namų.

Kas savaitė San Paulo dien
raščiai /talpina šių pamestinu
kų nuotraukas, tikėdamiesi, 
jog kas atsiims juos, bet nie
kas neatsiliepia, nes niekam 
šie vaikai nėreikalingi.

Kartais, gražesnius vaikus, 
paima auginti turtingos bevai-v 
kių šeimos, kitus gi priglau
džia elgetoj -(Įelei to, kad ge
riau išmalda sektųsi. Kai kam 
pavyksta pakliūti į našlaičių 
namus, bet tų namų taip ma
žai, kad ir prie geniausių no
rų nei pusės pamestinukų ne-‘ 
sutalpintų.. '

Kur .dingsta kiti vaikai? Pa
slaptis ...

Tpki benąjųiiai vaikai paau-? 
gę, įei ųesugebą doru bū,du 
ri’asimąitmįti, tampa nusikal
tėliais, jie pradžioje ima už
puldinėti tik turtingųjų tėvų 
vaikus, atimdami iš jų viską 
ir juos nurengdami.

Dažnįapšiaj šie maži 8-9-. 
10 metų plėšikąi yeikia kelie
se, grupėm^? ?r 'V®lteų Įpratę 
įsigyją pei|įųs, ^eyolverius įr 
ją,U užpuldmąją ųaktijnis aų-

ų, kurių šu
tys, ypač ini- 
daug reikšti 

f b,et ir iš jų 
rųo negirdėsi.,

(Iš 1967 m. spalio 10 d. 
rašyto laiško. Atsiprašome 
laiško autorių už jo nepa- 
naudojimų anksčiau. Red.)

Tik vakar mane pasiekė 
rugsėjo 12 d. “Laisvės” nu
meris, kuriame velionis Ro
jus Mizara smulkiai pasa
koja apie Franko Yakščio 
mirtį. Sakytum, pats sau 
nekrologų rašė iš anksto, 
tik kito vardu! Dvidešim
čia metų jaunesnis už Ro
jų, ir staiga pakirstas mir
ties. Bet likimas, rinkda
masis sau aukas, nepaiso 
metų. Rojus jautėsi tvirtas, 
energingas, ir jei ne koks 
absurdiškas atsitikimas, gu
lėjo darbuotis ir džiaugtis 
gyvenimu dar daugelį metų.

Vilniaus laikraščiuose jau 
pasirodė keli ilgi ir išsa
mūs nekrologai apie velio
nį Rojų Mizarų. A.-Venc
lova, J. Baltušis, A. Gudai1- 
tis-Guzevičius ir kiti išskai
čiavo mirusiojo nuopelnus 
’ietuvių tautai...

Mus pasieks dar keletas 
“Laisvės” paketėlių, iš ku
rių vis dar dvelks velionio 
dvasia..: Iš laikraščio pus- 
!apių, kaip ligi šiol, dvelks 
kovinga, optimistinė nuo
taika. Tik, deja, kronikoje, 
bus ir toliau pilna skau
džių pranešimų — vis mir
tys, mirtys ir mirtys. Re- 
tėte retėja'. lietuvių emi
grantų karta, gimusi Lietu
voje dar prieš pirmų j į pa
saulinį karų . Šiurpu daro
si, tas žinutes skaitant.

Štai miršta senutė, dir
busi vįsų gyy.enimą tar
naite. Ji penkias dienas 
nelaidojama, iki atvyks iš 
Vietnamo jos sūnus. Lietu
vis, ir iš Vietnamo! Pq lai
dotuvių jis vėl išskubėjo 
grįžti į ten, kur žudomi ne
kalti žmonė.s

Kitur vėl žinutė — nuo
šalioje vietoje artimieji pa
laidojo iš Vietnamo parvež
tus žuvusio lietuvio palai
kus. Ir vėl lietuvio!

Mums čia, Lietuvoje, ne
lengva įsivaizduoti, kokių 
didelę reikšmę turi “Lais- 
yės” ląįkrąštis? jo tiesos žo
dis. Mūsų skaitytojai daž
nai nežino, kad anglų kalbų 
yįspms . Jųngt. Valstijoms 
geidžiamas pažangusis laik- 
raštįs “Worker,” irgi yra 
dųkartsayaitinls ir gaj net 
mųžęsnis sąyp spaudos plo
tų. Tad jaunosios kartos 
sųpųms ir dukterims, kurių 
tėyai lietuviai emigrantai, 
“JLąįsyė” gųl lengviau pri
einama, negu “Worker,” i^ 
jos puslapių jie greičiau iš
girs tiesų apie reakcinę šu
kes politikų.

.. .Mums sunku spėti, ku
kiu laipsniu “Laisyė” prisi
deda prie didžiulės idėjinės

kovos, vykstančios 
protuose, bet mes 
kad vis daugiau dorų žmo
nių praregi, atmerkia akis 
ir supranta, kad, atsisaky
dami palaikyti ryšius su 
gimtuoju kraštu, pritarda
mi fašistinėms nuotaikoms, 
jie tik žalų daro sau ir sa
vo tauatiečiams, kad jie 
tampa mohikaniškais don 
kichotais, atitrūkusiais nuo 
realybės.

Mes, vilniečiai dar, tur 
būt, negreit galėsime, nu
ėję į Rasų kapines, nusi
lenkti velionio pelenams, 
bet jo dvasia visų laikų teb
ėra su tais, kuriuos jis 
įkvėpė, su kuriais bendra
vo. Mes tebegirdime jo 
mums pasakytus žodžius, su 
juo tariamės ir diskutuoja
me naujas problemas, girdi
me jo argumentus, kurie lo
giškai išplaukia, iš visų jo 
gyvenimo. Nors jo nebėra 
gyvųjų tarpe, bet mes sė
dime su. juo kartu už stalo 
“Neringoje” ir klausomės 
protingų jo patarimų apie 
dalykus, kurie įvyko, jau 
jam minis, nes tuos jo pa
tarimus mes intuityviai iš
vedame iš visos jo veiklos.

Važiuodami tomis vieto- 
kuriomis drauge su

žmonių 
tikime,

mis, 
juo Lietuvoje keliavome, 
mes tarsi pajuntame jį sė
dint šalia savęs ir įsidėmi
me jo pastabas apie mato
mus pakeliui objektus. Jo 
dvasia tebęgyyena tūkstan
čiuose ir tūkstančiupse 
žmonių. su kuriais jis bend
ravo iki jųirties, kurie skai
tė jo literatūros veikalus ir 
žurnalistinius straipsnius.

Man atrodo, aš ir atei
tyje vis gausiu iš velionio 
laiškų, raginančių ir toliau 
siuntinėti “Laisvei” savo 
eilėraščių, talkin i n k a u t į 
laikraščiui savuoju “hob
by” — mėgėjiškais poezijos 
kūrinėliais — ir išverčią- 
mais straipsneliais iš laik
raščių anglų kalba.

Didelį sau paminklų pasi
statė velionis žmonių širdy
se. Jis buvo stambus medis, 
kurio gausios šakos — pa-, 
žangi jaunoji karta — sems 
syvus iš galingo kamieno.

Šie žodžiai — ne hiperbo
lės, ne gražbyliavimas, o po
etinis būdas išreikšti giles? 
nei tiesai. Velionis, kiek ži
nau, nevengė poezijos gy
venime! Poezijų padeda gy
venti. Žinodųmas, kacį Įiks 
nemirtingas say.o aiųiuose/ 
žmogus gali drųsiai žengti 
per gyvenimų, gali išdrįstu 
sakyti tiesų. Rojus Mįzara, 
vienas iš nedaugelio išdrįsę 
sakytį tiesų, iki paskutinių 
žingsnįo stov.ėtį kovotojų 
už taikų pozicijose, vykdyti 
pagrindinį mūsų epochos 
uždavinį.

Gerbiama redakcija!
Labai dėkoju už “Lais

vės” laikraštį. Jau gavau 
tris numerius (90, 91 ir 92). 
Laikraštis patiko. Jį man 
užrašė teta Liudvika Gu- 
mauskienė, kuri gyvena 
Haverhill, Mass. Aš jai bu
vau Užsakęs laikraštį “Gim
tasis kraštas.” Ji' man ra
šė, kad labai silpnai mato, 
ir dėl to-' sunku jai skaityti.

Jūsų laikraštis išleidžia
mas labai stambiu šriftu. 
Gal būtų gerai, jeigu ir 
“Gimtąjį kraštą” leistų 
stambesnių šriftu. Tada at
sirastų daugiau šio. savait
raščio skaitytojų, ypatinga^ 
senesnės kartos išeivių tar
pe. Jeigu jūs su manim 
sutinkat, tai tą mintį galite 
paskelbti savo laikraštyje, 
gal tada vilniškiai leidėjai 
ką nors nuspręs tuo reika
lu.

Norėčiau gauti, jei gali
ma, šias knygas:

1) “Atsiminimai ir dabar
tis.” L. Prūseikos

2) “Žvilgsnis į praeitį.” 
R. Mizaros

3) “Amerikos preziden
tai.” A. Bimbos

4 ”LLD ir pažangieji lie
tuviai.” A. Petrikos

Ar negalėtumėt jūs savo 
laikraštyje paskelbti kai 
kuriuos duomenis, pav.: 

. 1) Plieno per metus pa
gaminta tiek.

2) Elektros energijos — 
tiek, ir taip toliau

.Mūsų spaudoje kažkodėl 
neskelbiami teitų šalįų eko
nominiai pasiekimai. Tu£ 
būt ir jūsų spaudoje neskel
biami mūsų ekonominiai ro
dikliai.

Aš Vilniuje gyvenuo nuo 
I960 metų. Iš pradžių dir
bau statyboje. Dabar dir
bu tekintoju Vilniaus ĖSI 
gamykloje. Čia dirba 3,000 
darbininkų. Gaminame 
elektrinio suvirinimo įren
gimus ir dulkių siurblius 
“Saturnas.”.

Aš dabar neturiu nuola
tinės gyvenamosios vietos. 
Tai man rašykite šiuo ad
resu:

Lįtbuąnia, USSR
Vilnius 30
(iki pareikalavimo) 
Vizgirda Pranas, Vinco

Diplomas kilimy 
audėjams J

Garsus Lentvario kilimų 
fabrikas. Apie tai pasakoja 
iy fabriko klubo fojė iška
binti diplomai, kuriais įvai
riose parodose buvo apdo
vanoti lentvariečių kilimai. 
Gausią diplomų kolekciją 
papildė dar vienas. Fabri
kas Lietuvos profesinių są
jungų tarybos ir “Tiesos” 
redakcijos apžiūroje užėmė 
antrąją vietą.

Diplomą įteikė Lietuvos 
Respublikinės prof e s i n i ų 
sąjungų tarybos sekreto
rius A. Daukša.

Buvusio prezidento Jung
tinėse Tautose generalėje 
asamblėjoje gen. Carlos P. 
Roiųulo žmona Virginia 
Llmąs r Ramulo mirė . Ji 
turėjo 62 m. ąiųžiaus. 
buvo išrinkta “beauty 
queen” prįpš ąptrąjį pasaų- 
Jinį kąrą, (taipgi bu$ pi$- 
Špja.



Antradienis, Sausio (Jar nary) 30, 1968

IiIiD reikalai
< Iš Centro raštinės

Štai ir vėl maloni žiiįia 
bariams! Sausio 16 d.,, 
pagalba gerų draugų, 
siuntinėjome kuopų sek

' toriams ir pavieniams ba
riams Antano Bimbos kr 
g# “ 
tas.”

su
iš-
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Klesti Nemuno Kr|š-

Angliškai skaitan
tiems nariams pasiuntė 
Philip Bonoskio knygą 
“Beyond the Borders 
Myth/From Vilnius to L 
noi.” Kaip jau rašėme anks
čiau, A. Bimbos knyga di 
dama nariams už 1967 n 
tus, o P. Bonoskio už 1968 
metus. Lietuviškai sk 
tantieji gaus Jono Gasiū 
knygą “Mano Dešimtmeč 
Amerikoje” už 1968 meti

Nežinau, kaip aš galiu at
silyginti draugams už j 
$albą išsiuntinėjant knygą. 
Gi tai didelis darbas, b 
yiu tarti širdingą ačiū ė’o-

■m

of 
a-

o- 
e-

ai-
10 
ai 
is.
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tui, Antanui Bimbai. V. CĮa- 
siūnienei, Pranui Bukn 
ir Jonui Siurbai.

Nariams patariu : kino 
greičiausiai pasiimkite kry- 
gą ir skaitykite. Žinau, k 
patiks. Man sakė Jor; 
Grybas, kad jis persk# 
A. Bimbos knygą per vie 
vakara, ji jam taip patiku
si, kad negalėjo padėti 
baigė visą.

ui

ačl 
as 
tė 
na v

ki
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ki-
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Nuo praėjusio pranešimo 
iki pabaigos 1967 metu, au
kų gavome sekamai:

Atminčiai Rojaus Mina
vus: Amilija Jeskevičiūtė, 
kuri dainuodama solo 
“Laisvės” metiniame kon
certe, dedikavo savo dair
Rojaus atminčiai, aukojo 
$25. Pranas Zavis prisiun
tė $10, sakydamas, kad s 
Via šią sumą paminklui Ro
jui,1 o jau dabar ir Pranas 
atsisveikino su pasauliu. 
Amžina atmintis jam.
nas ir Marė Ulozai iš Wa
terbury, Conn., aukojo $10.

Kitos aukos: 78 kp. per 
J. K. Alviną $50 (iš viso ši 
kuopa > aukojo 1967 metais 
$150); palikimas Clevelan- 
do Meno Choro (kuris tapo 
likviduotas) per Anna Salin 
$40; iš Clevelando spaudos 
parengimo per J. Petraus 
$10; Petronė Paulauskienė 
atminčiai savo brolio Juozo 
Miliausko per J.« Purt ką 
$10; J. A. Dwarsh iš Hood 
River, Ore., $3; Suzana Ka- 
zokytė iš Frackville, Pa., 
$3; Charles Vaičiūnas 
Harrisburg, Ill., $3; po $1
A. Gabalis ir Jonas Ditlus.

Šiais metais aukų gajvo- 
ipe sekamai:

75 kp., Miami, Fla, per J. 
Kancerį $50(ši kuopa auko
jo $100 praėjusiais metai 
145 kp., Los Angeles, Q 
(per gruodžio 30 d. pob 
aukų surinkta) $30; T< 
Brosky $4; Vera Gro 
$3; po $1—Jonas Sun 
Jokūbas Kirmela ir S. 
dušis (Bayonne, N. J.? 
kp. nariai).

Širdingai ačiū visiems

iš

lif. 
ūvį 
>ny 
įan 
ila, 
Ra- 
212

(19
nas

dy-

Naujų narių per lapk 
ir gruodį gavome tik 3 
kp. Chicago, Ill.—2 ir vie 
įsirašė pavienis).

Kvota 1967 metų išpi
ta tik per pusę. Viso gavo
me 111 naujų narių, o kv 
buvo 250.

Be jokių tarimų, tęsk 
šį darbą 1968 metais.

Štai jau ir pradėtas c 
bas — 28 kp. Waterbury, 

į ; o

ota

me

ar-

dbnn., gavo 2 nariu 
Phoenix, Arizona, 91 kuo-

1967 metais gavime na-

LAISVĖ

Šen ir ten pasidairius FLORIDOS GEDA
3 pusi.

kėtis kad tuo viskas ne
sibaigs.

Su š. m. kovo 1 diena
rių geriausiai pasirodė 45 
kp. St. Petersburg, Florida, 
su 28. 91 kuopa, Phoenix, 
Arizona, irgi gerai padir
bėjo, išpildydama kvotą su 
kaupu (gavo du sykiu tiek, 
kiek kvota reikalavo). 29 
kuopa, Rockford, Ill., ir 62 
kuopa Stoughton, Mass., 
taipgi išpildė kvotas.

Šiemet susitvėrė nau
ja kuopa (geriau sakant, 
tapo atgaivinta) 166 kuopa, 
Stamford, Conn. Tai pasi
darbavimas Amilijos Yuš- 
kevičienės (Burbai t ės). 
Pradžia gera, nes jau ir 
vieną naują narį ši kuopa 
gavo. Dėkojame Amilijai.

Kuopų valdyboms norėtu
me patarti dėti pastangas 
tuojau iškolektuoti duokles 
iš visų narių už 1967 metus. 
Niekad nebuvo tokia gera 
proga kaip dabar, nes tie, 
kurie užsimokėję u ž 1967 
metus, gauna dvi puikias 
knygas: Juozo Baltušio 
“Tėvų ir brolių takais” ir 
Antano Bimbos “Klesti Ne
muno Kraštas.”

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

Tai bus seniausias 
kolekcionierius

Vračansko apygardos Koi- 
naros kaime Bulgarijoje 
neseniai buvo rastas senovi
nis molinis indas. Inde bu
vo 200 senovinių monetų, 
iškaltų Romoje trijų šimt
mečių bėgyje, pradedant 
nuo antrojo amžiaus prieš 
mūsų erą. O įdomiausia — 
lobyje nebuvo dviejų vie
nodų monetų.

Todėl ir kilo nuomonė, 
jog lobis priklauso nežino
mam seniausiam kolekcio
nieriui, gyvenusiam pirma- 
iame mūsų eros amžiuje 
Romos imperijos pakrašty
je jos klestėjimo laikotar- 
niu.

Pastaruoju laiku paste
bėjau, kad jau ir kai ku
rie aršūs socializmo priešai 
pradeda atšalti nuo priva
čios nuosavybės įkarščio, 
prie kurios anksčiau jie bu
vo taip prikibę, kaip prie 
kokios mistiškos šventovės. 
Suvisuomeninimas nekilno
jamo turto jiems atrodė di
džiausia socialinio gyveni
mo pabaisa!

Ypatingai pasižymėjo sa
vo gobštumu ir taupumu į 
šią šalį atvykę naujakuriai 
(dipukai). Jie peržengė vi
sas privačios nuosavybės 
ribas.

Bet ir jie nusivylė! Dau
gelį ir iš jų ištiko nesėkmė. 
Susižeidimai, ligos, nedar
bas, išsėmė jų daugelio me
tų sunkaus darbo santau
pas, ir pagaliau jie prara
do savo gyvenamuosius na
mus, žemės sklypus, auto
mašinas ir kitką... Viską 
ciuckis ant uodegos nusi
nešė.

Jie tik tuomet praregėjo 
tikrą kapitalistinio pasau
lio netvarką, kuomet šeri
fas pasibeldė į jų duris su 
dokumentais nuos a v y b e i 
parduoti..

Suvenyrai iš lėktuvų
Vietnamiečiai nuo seno 

garsėjo kaip puikūs suve
nyrų meistrai. Tačiau pa
staruoju metu senovinis 
tradicinis verslas ėmė vys
tytis kiek neįprasta krypti
mi ryšium su gausybe nau
jos žaliavos...

Spręskite patys. Vietna
mo Demokratinės Respub
likos padangėje jau numuš
ta beveik 3,000 Amerikos 
lėktuvų. O vario ir aliumi
nio lydinys, iš kurio paga
minti oro piratų kėbulai,— 
puiki žaliava žiedams, sa
gėms bei kitiems papuoša
lams gaminti. Iš jo taip 
pat gaminamos gražios ra
šalinės, peiliai popieriui 
piaustyti, peleninės ir t. t.

Seku, seku pasakų...
Didelio pasisekimo Kauno 

Valstybiniame lėlių teatre 
susilaukė nauji pastatymai: 
dviejų veiksmų pasakos — 
Viktoro Miliūno “Tūkstan
tis pavojų” ir G. Matvejevo 
“Du drąsuoliai.”

Spektaklius režisavo teat
ro vyriausiasis režisierius 
LTSR nusipelnęs meno vei
kėjas S. Ratkevičius ir ak
torius A. Stankevičius, lė
les pagamino A. Stočkienė. 
Pagrindinius vaidmenis at
liko aktoriai O. Vaitkienė, 
R. Kabelkaitė, E. čyvienė, 
O. Stankevičienė, A. Luko
ševičius, E. ižekienė, R. 
Čeponienė, A. Ignatavičie
nė ir kt.

Nuosavybės neva savinin
kas nusiperka komercinį 
dienraštį ir vartydamas jo 
lapus pasiguodžia, jog ne 
jis vienas prarado dauge
lio metų taip rūpestingai 
sukurtą nekilnojamąją nuo
savybę. Jis tik dabar nu
stėrsta, pamatęs tikrovę — 
“laisvojo pasaulio”' siste
moje savo nuosavybės ne
saugumą. 

• • •
Kai kiek plačiau pagalvo

ju apie tolimesnę praeitį ir 
mums atmenamus karus, 
tai net šiurpas per nugarą 
prabėga! Tik per pusę 
šimtmečio mes pergyvenom 
du pasaulinius karus, o tre
čiąjį lokalinį, bet labai kru
viną Korėjos karą, į kurį 
buvo įsivėlusi mūs šalis, Is
panijos liaudies išsilaisvini
mo karą, kurį sutriuškino 
tarptautinis fašizmas. Nors 
tai buvo trumpas, tačiau 
daug gyvybių nusinešė. 
Konge (Afrikoj) imperia
listai išžudė daug nekaltų 
žmonių. Baisiai liejosi 
kraujas Alžyre, kol liaudis 
išsilaisvino iš prancūzų im
perialistų. Indonezijoj di
dieji aukso karaliai įvykdė 
baisias liaudies skerdynes. 
Iraelio-arabų karas. JAV 
imperialistų puolimas ant 
jaunutės Kubos Respubli
kos, kur jie skaudžiai nu
svilino savo nagus, nupuldė 
savo prestižą ir su didele 
gėda pasitraukė. JAV nu
slopino liaudies revoliucinį 
judėjimą Dominikos Res
publikoje. IQ šiuo metu ve
da baisų karą Vietname.

Negalima nepa minėti 
Italijos fašistų karo Etiopi
joj.

Net sunku visus suminė
ti. O kiek Centrinė žval
gyba padarė smurtu per
versmų mažose ir didelėse 
valstybėse! Dar ir šiandien 
mūsų militaristai tą pačią 
giesmę kartoja: Viėtname 
kariaujame dėl to, kad pa
saulyje būtų taika...

kams. Jau nei myteriai, ku
rie parodo, kiek kilovatva
landžių jėgos sunaudota, 
nieko nereiški#. Kompanija 
pati įdėjo myterius, pati 
juos skaito ir be jokios 
kontrolės apiplėšia plačiąją 
visuomenę.

Tai legalūs plėšikai, prieš 
kuriuos nėra kam pasi
skųsti... Apie šešis šim
tus sąskaitų mokėtojų ap
supo kompanijos raštinę, 
šaukdami: Nužeminkit kai
nas, plėšikai!

• * — •** • “ **•“ • "*
Dar tik prieš keliolika 

metų mūsų šalies universi
tetuose ir kolegijose būda
vo tyku. Niekas nesudrums
davo ramybės. Studentai su 
išplautomis sme g e n i m i s 
nekeldavo jokių protesto 
demonstracijų prieš mo
kyklų vadovybę, nei prieš 
savo mokytojus, kurie kal
davo į jų galvas šovinistinį 
patriotimą, nedalei s d a m i 
jiems laisvai savo protu 
galvoti. Būdavo, jeigu kar
tais kokiame liaudies bruz
dėjime pamatydavai aukšto 
mokslo studentą, vadovau
jant darbininkus, tai būda
vo retenybė. Tai staigmena!

Kas kita šiandien: moks
leivija nesiduoda smegenų 
plovimams, jie vadovauja 
didžiulėms liaudies masėms.

Studentai dem a s k u oj a 
valdančiosios klasės imperi
alistinius siekius. Jie stoja 
pirmose eilėse kovon prieš 
aršiausius humani š k u m o 
priešus militaristus.

Šiandien aukštosiose mo
kyklose vyksta kaip ir re
voliucinis bruzdėjimas, per- 
sila užimąs, persiauklėji
mas. f Ir atrodo, kad mū
sų moksleiviai ir ateityje 
nenurims, netylės prieš val
dančiosios klases žygius. 
Jie neis mirti už aukso ka
raliukų interesus!

Kantri mūsų liaudis! Bet 
kaip ilgai ji kęs savo val
dovų plėšikavimus,tai tik 
ateitis parodys.

Prieš porą mėnesių Phi- 
ladelphijoje įvyko protesto 
demonstracija prieš plėši

Koncerto salėse
Vilniaus filharmonijos sa

lėje. klausytojai karštai plo
jo Leningrado diplomantui
I. Kučinskui ir tos pačios 
konservatorijos aspirantui
J. Belobževskiui. Šis duetas 
labai kūrybiškai sugrojo J. 
S. Bacho, L. Bethoveno ir 
P. Hindemito sonatas, pa
rašytas violenčelės ir for
tepijono duetui.

Nors pianistas A. Slobo- 
dianikas dar Maskvos kon
servatorijos studentas, bet 
jau tarptautinių konkursų 
laureatas. Apie jį kaskart 
dažniau kalba muzikinė vi
suomenė. Šį kartą Vilniaus 
klausytojus jis supažindino 
su J. Haydno, L. Bethove
no ir B>. Bartoko sonato
mis ' fortepijonui, M. Mu- 
sorgskio, F. Listo, P. Čai
kovskio kūriniais.

Kas lankosi Floridoje, 
kiekvienas pastebi, kad 
Florida, kaip valstija, yra 
valdoma viduramžių vergi
jos priemonėmis. Nei vie
noje kitoje valstijoje kali
niai nėra verčiami dirbti 
prie kelių taisymo arba ki
tų viešų darbų,. Gi Florido
je tas daroma. Tik įvažia
vai į Floridą ir jau greitai 
tau metasi į akis vaizdas, 
šen ir ten pastebi kalinius 
—10 jų arba daugiau, o prie 
jų stovi deputis su šautuvu 
rankose arba ant peties, 
kaip jam smagiau; o kar
ais jis taip šautuvą laiko, 

kad rodosi, jog dar truputį 
pakels ir taikys į cielių.

Kultūringam žmogui 
toks vaizdas atrodo labai 
primityvus, jis ne 20, o 13 
šimtmečio kultūros liekana.

•

Gruodžio pabaigoje Mia- 
mėje pasikartojo apiplėši
mai, kuriuose 3 žmonės bu
vo užmušti. Miamio policijos 
viršininkas Headley, nieko 
nelaukęs, pareiškė, kad 
čia yra negrų kaltė, ir 
jis nevartosiąs baltų pirš
tinaičių, bus įsakyta polici
jai duoti jiems kiek tik 
telpa. Bus paleisti ant jų 
šunys, gaus tą ko norėjo.”

Tokį pareiškimą galėjo 
padaryti tik šimtaprocenti
nis rasistas. O mūsų gu
bernatorius Claude Kirk to
kį policijos viršininko pa
reiškimą, pasikėsinimą ant 
negrų, užgyrė.

_  •_•

Paprastai į JAV impor
tuojama tūkstančiai agri
kultūros darbininkų, kurie 
pigiai gali atlikti ūkių dar
bus; būdavo puertorikiečių, 
meksikiečių ir. dar kitų. 
Šiais metais nurinkti daržo
ves ir sodų vaisius parsi
traukė virš 10,000 tokių 
darbininku, iš Jamaikos.

O kodėl iš Jamaikos? To
dėl, kad meksikiečiai ir pu- 
ertorikiečiai praeity, su pa
galba vietinės darbininkų 
sąjungos, susiorganizavo ir 
pareikalavo didesnio mo
kesčio už darbo valandas. 
Taigi, norėta išvengti, kad 
vėl nesusiorganizuotų ir ne
statytų reikalavimų. Neiš
degė. Atvežti jamaikiečiai 
pasirodė esą dar kovinges- 
ni; susiorganizavo ir išsta
tė savo reikalavimus.
Sausio 4 d. Central farmos 

cukrinių nendrių kirtėjai 
padarė didelį pasipriešini
mą (komercinė spauda va-

Mokslininkas iš 
Panevėžio

Panevėžio ligoninės gydy
tojas Vaclovas Skavrons- 
kas ilgą . laiką kruopščiai 
ieškojo, gydydamas tropi
nes opas. Jis atliko apie 
120 sėkmingų šios rūšies 
operacijų. “Kojų tropinių, 
opų gydymas odos plastika” 
—tokią temą gydytojas pa
sirinko moksliniam darbui.
Kauno Medicinos institute 
jis apgynė medicinos moks
lų kandidato disertaciją.

kišką elektros kompaniją, Vaclovas Skavronskas — 
prieš neribotai aukštas są- antrasis medicinos mokslų 
skaitąs elektros vartoto- kandidatas Panevėžyje.

prieš juos pavartojo jėgą: 
valstijos kelių ginkluotus 
traperius ir artimo kalėji
mo ginkluotą sargybą, ku
rie prisistatė vedini vilkiš
kus šunis. Puolimas pada
rytas. Cukrinių nendrių 
kirtėjai apsupti, areštuoti. 
80 jų suimti ir išvežti at
gal į Jamaiką, 52 padėti po 
$11,000 užstato ir laukia 
teismo, prieš juos kaltini
mas “norėjimas nuversti 
JAV valdžią.” Aišku, ir 
patys kaltintojai tuo ne
tiki. Bet kaip kitaip dar
bininkus nugąsdinsi.

9,000 jų grįžo į darbą pa
nikoje, be laimėjimo. Vė
liau 400 Pohokee ir Belle 
Glade farmos cukrinių nen
drių darbininkai protestuo
dami pametė darbus.

Taigi, šį kartą spėka ir
teroras laimėjo. Galima ti-‘

dina “mutiny”) ir reikalavo 
didesnio mokesčio už nend
rių kirtimą.

Central Florida cukrinių

Floridos pradinių ir aukš
tesnių mokyklų mokytojai 
ruošiasi išeiti į streiką; jie 
reikalauja algų pakėlimo ir 
mokymo gerinimo, taipgi 
daugiau mokyklų statymo, 
nes klasės labai kenčia dėl 
vietos stokos, mokinių per- 
viršiaus.

Bet Floridos gubernato
rius Claude Kirk tais klau
simais nesileidžia į kalbas. 
Jis mano, kad tai ne mo
kytojų reikalas nustatyti 
gerinimus arba statymą 
daugiau mokyklų; jų rei
kalas yra mokyti. O apie 
algų pakėlimą jis viską da
rytų, kad dar galėtų mo
kytojams algas numušti.

O visgi, galima spręsti, 
kad mokytojai, jei gerai lai
kysis, streiką laimės.

Dainavos Sūnus

Penkių darbo dienų savaite 
ir Tarybų Lietuvos kaime!
Nuo Naujųjų metų Lietu

vos kaimas dirba penkias 
dienas per savaitę. Sudė
tingiau, negu mieste: jį 
komplikuoja gamtinės ir 
meteorologinės sąlygos. Ar 
nenukentės dėl to derlius? 
Į šį klausimą atsako Tary
bų Lietuvos žemės ūkio mi
nisterijos valdybos viršinin
kas Leonas Radėnas.

Korespondentas: Prade
dant nau j u o s i u s metus, 
įprasta kalbėti apie darbus, 
kurie laukia. Šį kartą ne 
mažiau įdomu išgirsti ir 
apie naujas poilsio sąlygas.

L. Radėnas.* Yra gera 
patarlė: “Poilsis darbui ne
trukdo.” Nors, mano nuo
mone, kur kas daugiau yra 
darbą aukštinančių patar
lių...

Korespondentas: Tuo abe
joti netenka. Tačiau, tur 
būt, ne vien žmonių darbš
tumas leido sutrumpinti 
darbo savaitę?

L. Radėnas: Taip. Lie
tuvos kaime, kaip žinome, 
žmonių dabar perpus ma
žiau, negu prieš karą. Bet
gi ir dirbama kitaip. Sa
kysim^ vien mechanizato
rius su javų kombainu pa
vaduoja keliasdešimt žmo
nių.

Korespondentas: Bet juk 
technika nebe pirmi metai 
padeda. Dabar, norint per 
trumpesnį laiką, t. y. per 
penkias dienas nudirbti tiek 
pat, kiek anksčiau, reikia
dar kažko imtis.

L. Radėnas: Be abejo, 
___  ______ _____ t reikia didinti darbo našu- 

nendrių laukų savininkai |mą. Žinoma, tai — ne vie-

nos dienos rūpestis.
Korespondentas: O kol 

kas?
L. Radėnas: Kol kas dau

gelyje ūkių bendras darbo 
valandų skaičius per savai
tę yra likęs tas pats — žo
džiu, per penkias dienas 
dirbama šiek tiek ilgiau. 
Tai laikina. Ieškoma kito
kios išeities — geriau orga
nizuoti darbą, operatyviau 
spręsti iškylančius reika- 
lius, kad darbas eitųsi spar
čiau.

Korespondentas: Ar ilgai 
galėtų užsitęsti šitas perei
namasis laikotarpis?

L. Radėnas: Na, metus 
kitus:> Kitur—mažiau.

Kbresponden tas: Nese
niai teko lankytis Kauno 
rajone. Prisimenu “Perga
lės” kolūkio agronomas pa
sakojo, kad jų laukininkys
tės brigadų kolūkiečiai vi
dutiniškai per dieną dirba 
no 5-6 valandas.

L. Radėnas: Vidutiniš
kai — taip. Žiemą dienos 
trumpos, o ir darbų mažiau. 
Tačiau nereikia pamiršti, 
kad nuo šiol ir vasarą lau
kuose dirbantys turės dvi 
garantuotas poilsio dienas.

Korespondentas: Ar ne
bus taip, kad žemdirbiai 
dvi dienas iš eilės poilsiaus, 
o laukuose perdžius neapsė
ta dirba arba liks po lietu
mi subrendę javai?

L. Radėnas: Jokiu būdu. 
Reikalui esant, poilsio die
nas galima nukelti į darby
mečio pabaigą. Bet, manau, 
šituo teks naudotis išimti
nais atvejais.

Korespondentas: Šiaip ar 
taip—penkių dienų savaitė 
labiausiai, tur būt, džiugi
na gyvulių prižiūrėtojus, 
kurie tiek žiemą, tiek va
sarą dirba pilną laiką.

L. Radėnas: Be abejo.
Korespondentas: Vadina

si, iš esmės visi ilsisi dvi 
dienas

L. Radėnas: Yra viena 
kita išimtis. Pavyzdžiui, 
veterinarijos gydytojas, ar
ba sandėlininkas. Tačiau 
vienas paukštis — ne pa
vasaris. '

Washington — Sausio 22 
d. Hobart Taylor, direkto
rius Export-Import banko,

ninkams. Nuotraukoje: Lietuvos Mokslų akademijos pridavė Prezidentui rezig- 
Fizikos-matematikos instituto skaičiavimo centre. Prie naciją. Jis tarnavo šiame 
valdymo pulto (iš kairės) vyresnysis inžinierius Vy- poste nuo rugsėjo 1965,' bet
tautas Bukauskas ir laboratorijos vadovas Jonas Pet
kevičius.

B. Baranausko nuotrauka

dabar norįs eiti į privatų 
biznį. Jo įpėdinis dar ne
paskirtas. .
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JUSTAS PALECKIS

KOMUNIZMAS IR DEMOKRATIJA

Suvesdami rezultatus, ki
nuos pasiekė per penkis 
dešimtmečius mūsų šąli 
žengdama socializmo ir ko
munizmo keliu, mes mato
me ne tik galingą ekon 
mikos ir kultūros pakilimą, 
ne tik neišardomą visų vi
suomenės socialinių sluoks- 

• nių, visų mūsų šalies naci
jų ir tautybių susitelkimą 
bei vienybę, bet ir tai, k^d 
tais metais gimė, isitvir 
no ir nuosekliai tobulėjo da
rybinė socialistinė dem 
kratija — liaudies valdž 
tikrąja šio didžiojo žodz 
prasme.

Socializmas pirmą kartą! 
istorijoje suteikia demokra
tijai jos tikrąjį turinį 
ekonominį, socialinį ir j 
litinį. Gimusi Spalio re\ 
liucijos ugnyje kaip pro 
tariato diktatūra (tai yra 
plačiausių jų darbo žmor 
masių valdžia), socialist! 
demokra t i j a, įvairios ; 
formos nuosekliai vystom 
ir tobulinamos. Proletari 
demokratija, darbininkų 
valstiečių demokratija ta 
pa bendraliaudine, tam 
valdžia, priklausančia visai 
liaudžiai; ją liaudis vykdo 
betarpiškai arba per savo 
renkamuosius atstovus.

Visiems prieinamos 
sąlygos

Kalbėdami apie tarybinę 
socialistinę demokr a t i j 
mes turime galvoje ne tik 
užfiksuotas įstatyme pilie
čių rinkimines teises ar 
liaudies atstovavimo orga
nų sistemą. Mes kalbame 
pirmiausia apie tas reali 
visiems ir kiekvienam p 
einamas mater i a 1 i n i o 
dvasinio gyvenimo sąlyg|as, 
kurias mūsų jaunoji) ka 
laiko visai kasdiemškoihis 
ir natūraliomis kaip saplė 
vidudienį. Visuomeninė 
su pagrindinių g a m y b 
priemonių nuosavybė, žiho- 
gaus išnaudojimo likvidavi- santykių, ūkinės įr kultūri- 
mas, nacionalinės^ priespau- n§s statybos vystymo spar
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Ištraukos iš tuo payadinimu straipsnio, tilpusiu žurnalo “Komunistas” 
šių metų 4-jame numeryje 
darbo žmonės gavo iš visuo
meninių fondų daugiau 
kaip 45 milijardus rublių iš
mokų ir lengvatų pavidalu, 
kad įvairiomis formo
mis mokosi daugiau kaip 
72 milijonai žmonių 
arba beveik trečdalis gy
ventojų, aš kas kartą gal
voju apie tai, kad kiekvie
nas šis skaičius — tai nau
jas impulsas, nauja paska
ta vystyti socialistinę de
mokratiją.

Ar ne todėl buržuazinės 
demokr a t i j o s apologetai 
taip atkakliai stengiasi ap
riboti demokratizmo esmę- 
vien tik rinkimų sistema, 
įrašyti į rinkiminį biuletenį 
kandidatų skaičiumi, disku
sijomis parlamente?

Ką visa tai duoda 
darbo žmogui

Marksistai-leniniečiai
no, kad beprasmiška kalbė
ti apie demokratiją, apie 
atstovavimą, apie asmeny
bės laisvę, neatsižvelgiant į 
galutinį rezultatą, neatsi
žvelgiant į tai, ką visa tai 
duoda darbo žmogui. De
mokratija—vadovavimo vi
suomenei sistema — orga
niškai būdinga socializmui, 
ją apsprendžia, pati socia
lizmo šalies ekonominio ir 
socialinio gyvenimo esmė. 
Vystantis šalies ūkiui ir 
kultūrai, kylant žmonių są
moningumo lygiui, darbo 
žmonės vis plačiau daly
vauja valstybės valdyme, ir 
tokiu būdu vis realesne ir 
platesne tampa socialistinė 
demokratija. Bet aplamai 
tai tėra viena klausimo pu
sė. Demokratija, kaip to
kia, niekada nebuvo ir ne
bus mums savitikslis. Kaip 
ne kartą yra nurodęs V. 
Leninas, sąlygojama ekono
minių visuomenės gyveni
mo sąlygų, veikiama ekono
minės pažangos, socialistinė 
demokratija pati galų ga
le yra galingas gamybinių

dos ir nacionalinės nelygy
bės pašalinimas—štai tvirti 
mūsų demokratijos pamat-

dos ir nacionalines nelygu 
bės pašalinimas—štai tvirti 
mūsų demokratijos pamat
ai. Skaitydamas medžiagą, 
kurioje pateikti šykštūs 
statistiniai duomenys apie 
tai, kad 1966 metais, k 
ir ankstesniais metais, 
lyje nebuvo nedarbo, k

aip 
ša- 
a d

tinto j as.
Vis platesnė ir įvairesnė 

darosi praktika, kai darbo 
žmonės pagal gyvenamąją 
vietą, visuomeninės organi
zacijos ir laisvanor i š k o s 
draugijos svarsto vietinių 
valdžios organų nutarimų 
projektus, taip pat respub-
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likos ir bendrasą j linginių 
įstatymų projektus.

Kasmet, po kiekvieno nau
jo žingsnio komunizmo sta
tybos keliu mes vi^ stipriau 
jaučiame, kad mūsų bend
ras reikalas vis labiau tam
pa kiekvieno suaugusio pi
liečio reikalu, jo gyvenimo 
dalimi, matome, Kaip išsi
pildo pranašiški Lenino žo
džiai apie didžiąją masių 
dalyvavimo valdyme jėgą.

Liaudis siunčia, i 
savo geriausius 
per juos išreiškia 
valią, sprendžiant 
grindinius visuom< 
venimo klausimus. Mūsų 
rinkiminis įstatyrr 
kia teisę iškelti kandidatus 
į Tarybų deputatas visuo
meninėms organiz acij o m s 
ir darbininkų be 
tojų visuotini 
sirinkimams pagal įmo
nes ir įstaigas, T 
pagal karines dalis, visuo
tiniams valstiečių 
kimams pagal kc 
kaimus, tarybinių 
bininkų ir tarnau 
gal tarybinius ūkius. Kaip 
upeliai poplūdžio metu su
teka į upę, taip Taryboje 
susilieja visų soc i a 1 i n i ų 
sluoksnių ir tautybių, visų 
gamybinių kol e k t y v ų ir 
profesijų atstovai. Todėl, 
išreikšdamos liaudies valią 
ir interesus, Darbo žmonių 
deputatų tarybos .. tampa 
organais, kuriuose susivie
nija visos politinio, ūkinio 
ir socialinio - kultūrinio va
dovavimo visuomenei gijos.

Liaudies masių 
dalyvavimas

Liaudies valdžios pilnu
mas užtikrinamas per visą 
Tarybų sistemą, pradedant 
kaimo Taryba ir baigiant 
TSRS Aukščiausiąja Tary
ba. Tai iš pagrindų keičia 
bendravalstybinės valdžios 
ir vietinės savivaldos sa
vitarpio x santykį. Tarybų 
sistema, pagrįsta demokra
tiniu centralizmu, atsižvel
gianti į daugianacionalinį 
mūsų šalies pobūdį ir jos 
didžiulę teritoriją, leidžia 
aukščiausiems valdžios or
ganams gerai žinoti vietų 
poreikius, remti vietinių 
organų iniciatyvą ir sava
rankiškumą. Antra vertus, 
įstatymai ir susiformavusi 
praktika užtikrina vis ak
tyvesnį vietinių Tarybų da
lyvavimą, sprendžiant ben- 
dravalstybinius klausimus.

Vadinasi, Darbo žmonių 
deputatų tarybos, kuriose 
dirba daugiau kaip du mili
jonai liaudies atstovų, tam
pa pagrindiniu viso valdy
mo mechanizmo branduoliu, 
nuolatiniu ir vieninteliu vi
so valstybinio aparato, vie
tinio ir centrinio, nuo apa
čios iki viršaus, pagrindu. 
Tarybinė santvarka visiems 
laikams sugriovė tą akla- 
sienę, kuri skyrė valstybės 
aparatą nuo liaudies.

Pasiekimai, laimėjimai
Tarybų valdžios demo

kratizmas neatskir i a m a s 
nuo jos internacionalizmo. 
Mūsų šalis — penkiolikos 
suverenių respublikų Są
junga. Į šias 15 respublikų 
įeina 20 autonominių res
publikų, 8 autonominės sri
tys, 10 nacionalinių apy
gardų. Kiekvienas iš šių 
nacionalinių-valstybinių su
sivienijimų po Spalio revo- 

į liucijos padarė savo vysty-

Tarybas 
atstovus, 
ji savo 

visus pa- 
enės gy-

as šutei-

. tarnau- 
a m s su-

karių —

susirin- 
lūkius ir 
ūkių dar- 
tojų——pa-

mosi kelyje milžinišką šuo
lį į priekį. Daugelis tautų 
atėjo i socializmą iš pusiau 
patriarchalinės, pusiau fe
odalinės s a n t v a r kos, iš
vengdamos kapitalis t i n i o 
vystymosi stadijos. Sąjun
ginėse respublikose sukur
ta šiuolaikinė pra m o n ė, 
smarkiai išvystytas žemės 
ūkis, suklestėjo nacionalinė 
kultūra.

/

Socialistinė demokratija 
anaiptol neapsiriboja vals
tybinio organiz avimo rė
mais. Ji persunkia visų 
visuomeninių organizacijų, 
gausių darbo žmonių visuo
meninio saviveiksmiškumo 
organų veiklą. Ji kuo glau
džiausiai susijusi su tary
binių piliečių teisių ir lais
vių užtikrinimu, neatskiria
ma nuo sąmoningos kiek
vieno darbo žmogaus draus
mės, nuo kiekvieno darbo 
žmogaus atsakomy b ė s už 
bendrąjį reikalą didinimo.

Demokratija vystosi ne 
lygiu keliu. Tarybų šalis 
pirmą kartą tiesia komu
nizmo statybos kelią, pirmą 
kartą išbando demokratines 
formas, būdingas šiai sta
tybai. Sunkumai, iškilę, 
statant socializmą kapita
listinio apsupimo sąlygo
mis, antrojo pasaulinio ka
ro sunkumai, įvairios ob
jektyvaus ir subjektyvaus 
pobūdžio priežastys negalė
jo, žinoma, neatsiliepti ta
rybinės demokratijos vys
tymui. Bet aplamai tarybi
nė demokratija išlaikė visus 
išbandymus, įrodė savo gy- 
v y b i n g u m alsavo tikrai 
liaudinę esmę. ■; '

Prasidėjo pasitarimas
Maskva — Anglijos prem

jeras Harold Wilson ir Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Alex Kosyginas pradėjo pa
sitarimus paskiausiais tai
kos klausimais Vietname.1

Wilsonas g atvyko labai 
šaltoje dienoje (25 laipsniai 
žemiau nulio) Maskvoje, 
bet atrodo, kad pasitarimas 
ne šaltas. < Jie abu kalbėjo 
valandą ir 35 minutes, o vė
liau tęsė kalbą per pietus. 
Žinoma, bus ir daugiau pa
sitarimų per 3 dienas Wil- 
sono buvimo Maskvoje.

Pittsburgh, Pa.
Mirtis retina senuosius 

draugijų veikėjus
Š. m. sausio 14 d. mirė 

Jonas A. Rukas-Rose. Sau
sio 16 d. buvo nuvežtas į 
Miami, Fla., ir palaidotas 
Woodlawn Park kapinėse, 
kur palaidota jo žmona Ma
rijona.

Biskutis apie Jono Ruko 
gyvenimą. Jis gimė Lietu
voje 1884 m. birželio 10 d. 
Jaunas būdamas nuvažiavo 
į Rygą (Latvija) mokytis 
siuvėjo amato. Išmokęs siu
vėjo amato, 1905 m. atva
žiavo į Pittsburghą; 1908 
m. apsivedė su Marijona 
Baronauska i t e ; užaugino 
dukterį Malviną.

Jonas Rūkas buvo libera-1 
liškas žmogus ir su visais 
gerai sugyveno. Pittsbur
gh© gyvendamas, priklausė 
prie pažangiųjų draugijų ir 
daug darbavosi: per kele
rius metus buvo A P L A 
centro pirmininku; daugelį 
metų buvo APLA 1 kp. pir
mininku, pirmininkavo SLA 
3-čiai apskričiai ir 86 kp. 
per daugelį metų. Buvo na
riu ir kitų Pittsburgho lie
tuvių draugijų ir dalyvavo 
veikime.

Priveš apie 20 metų Jonas 
persikėlė į Miamį, Fla. Po 
kiek metų, mirus žmonai, 
jis vėl sugrįžo į Pittsburgą 
gyventi pas dukterį. Pagy
venus čia apie 4 metus, po 
sunkios ligos Jono Ruko 
gyvybė užgeso.

Ir taip senosios kartos 
Pittsburgho lietuvių drau
gijų veikėjai vienas po ki
to eina į amžino poilsio vie
ta.. . J. K. M.

San Francisco — Joan 
Baez, žymi liaudies daini
ninkė, išeidama iš kalėjimo, 
po 31 dienos išbuvimo ten 
už prieškarinę demonstra
ciją Oakland, Califj, pasakė, 
kad ji mananti, jog tai ne 
paskutinis kartas j ai teks 
būti areštuotai ir kalina
mai. 1

Joan pasakė: mums būti 
nuteistais—mažas dalykas. 
Kas biauriausia, tai kad 
mes negalime sulaikyti žmo
nių žudymą / Vietname.

Norwood, Mass.
Sausio 11 d. 10 vai. ryto 

gaisras sunaikino trijų

Mockaitis, fin. sekr. S. S.
Thompson, ižd. J. Bacevi
čius, duoklerninkas P. Put
rimas, trustee Vitas Vaite- 
kūnas; klubo kontrolės ko- ni0 firmų dviejų aukštų
misija — F. Mockaitis, J. 
Mockaitis ir J. Bacevičius. 
Direktoriais keletas jaunes
nio amžiaus narių išrinkta, 
pakeičiant senesnius.

Susirinkimo dalyviai reiš
kė padėką Elenai Bara
nauskienei už gerą biznio 
vedimą draugijos klube.

Sausio 17 staiga nuo šir
dies smūgio mirė Anupras 
Katinas, 73 m. Buvo narys 
Liet. Jaunų Vyrų Draugi
jos, taipgi LDS 74 kp. ir 
LLD 63 kp. Paliko liūde
syje žmoną Pauliną, sūnų 
William ir jo šeimą; rodos, 

| turėjo brolį Lietuvoje.
Pažymėtina, kad 10 metų 

jis ištarnavo LDS 74 kp. 
protokolų raštininku ir per 
37 metus nebuvo sirgęs.

Jo £mona sunkiai serga, 
net savo vyro šermenų me
tu turėjo gulėti lovoj.

Širdinga užuojauta arti
miesiems.

J. J. Mockaitis

Bridgeport, Conn.
Lietuvių Jaunų Vyrų'me

tinis susirinkimas atsibuvo 
sausio 14 d. savoje svetai
nėje. Tokiuose susirinki
muose išduodami finansi
niai raportai, peržvelgia
mas praeities veikimas ir 
daromi planai ateičiai.

Iš finansų komisijos ra
portų pasirodė, kad drau
gija gerai finansiškai stovi, 
todėl, draugijos direkto
riams patariant, susirinki
mas nutarė atleisti narius 
nuo duoklių mokėjimo, ku
rie yra išbuvę draugijoje 
50 metų, su pilnomis nario 
teisėmis. O tokių narių yra 
nemažai.

Už daugiau kaip 50 metų 
tarnavimą finansų sekreto
riui S. S. Thompsonui (Ta
mošiūnui) jam pagerbti 
įteikta graži ir raštininkui 
tinkama dovana.

Už gerą draugijai vado
vavimą, veik visa valdyba 
palikta ta pati. Pirm. F.

Rochester, N. Y.
55 dienų busų streikas
1967 m. lapkričio 29-os d. 

vidurnaktį busų šoferiai iš
ėjo streikan. Tai jau tre
čias streikas 1967 m.

Streikas vedamas už di
desnį užmokestį prieš Ro- 
cchesterio Transit Korpora
ciją. ; '

Šoferiai yra AFL - CIO 
unijistai.

Derybas bevedant buvo 
prieita tik 6 c. skirtumas į 
valandą, gyventojams da
rant spaudimą prieš RIT, 
miesto vyriausybę ir uniją.

Miesto vyriausybė pasiūlė 
72 tūkstančių subsidiją, 
kad unijistus patenkintų, 
kad greičiau streiką už
baigtų. Tačiau unija ir 
Transito kompanija pasiū
lymą atmetė ir derybos pa
kriko.

Berašant šią žinią, per 
radiją pranešė, kad Roches- 
terio miestas su Monroe ap
skritimi nusitarė nupirkti 
visą Transito kompanijos 
inventorių. Kai tik oficia
liai pirkimas bus paskelb
tas, šoferiai eis į darbą po 
miesto ir apskrities vadovy
be.

Tad busų streikas gal už
sibaigs šią savaitę.

Rep.

didelį medinį bloką ait 
Railroad Ave., prie pat ge
ležinkelio linijos ir Nor
wood© miesto centro. Nuo
stolių padarė už $100,000. 
Gaisrui kilus, visi darbinin
kai spėjo saugiai išbėgioti: 
vieni pro duris, kiti pro lan
gus iš antro aukšto kopė
čiomis nulipo, nei vienas 
nebuvo sužeistas.

Gaisrininkai kovojo su 
gaisru ne tik vietiniai, bet 
buvo pašaukti iš Westwood, 
Walpoles ir Cantono, nes 
buvo baimės, kad gaisras 
nepersimestų skersai gat
ves į gyvenamus žmonių 
namus.

Šis pastatas buvo staty
tas prieš 50 metų. Ten biz
nis buvo šių firmų: Van 
Ham Pattern Works, Nettjg 
Office Equipment Co. ir 
Bay State Foundry, Inc.

50 darbininkų laikinai li
ko be darbo.

Norwoodas mažai skiriasi 
nuo Bostono vagystėmis.

Sausio 14 naktį vagis įsi
laužė į Drug Store ant Wa
shington St. ir kamp. Rail
road Ave. Atplėšė seifą ir 
išvogė $725.80. Didžiuma 
šių pinigų buvo žmonių su
mokėta telefono kompani
jai.

Sausio 16, kitoj vietoj, 
ant Wickham Way, vagis 
įsilaužė į apartmentą, kuo
met namų savininkai buvo 
išvažiavę; išsinešė visokių 
brangenybių $5,000 vertės.

Nėra tos savaitės, kad 
Norwoode nebūtų vieno ar 
daugiau įsilaužimų į namus 
ir išvogti TV, radijo ftn- 
tųvąį,, brangūs kailiniai ir 
pinigai. .4

M. Uždavinis

Hattiesburg, Miss. — 10 
kukluksų kaltinami užmu
šime negro civilinių teisių 
veikėjo Vernon D a h n e r, 
kuomet jo name bomba 
sprogo.

Lawrence, Mass.
Mirus “Laisvės” vaji- 

ninkams S. Penkauskui ir 
V. Kralikauskui, atrodė, 
kad su jais Lawrencuj mi
rė ir “Laisvės” vajaus dar
bas. Tačiau taip nėra: jų 
žmonos vaikštinėja, kiek 
gali, ir rūpinasi prenume
ratų atnaujinimu bei' ki
tiems pagelbsti.

Garbė moterims!
Ex lawrencietis

Jubiliejiniais Spalio metais Lietuvo
je atliktas didelis darbas, išaiškinant 
vietas, susijusias su kovomis už Tarybų 
valdžią.

Nuotraukoje: namas Rokiškyje, 
Laukupip gatvėje, ant kurio, atidengta 
memoriąlinė lenta su įrašu: “Šiame na
me 1934 metų pabaigoje buvo leidžia
mas LKP Rokiškio apskrities pogrin
dinio komiteto laikraštis “Kibirkštis.”

’ - 1>A^ Brazaičio (ELTOS) ntiotr.

ŠALIE AUKŠTAIČIŲ!
Šalie aukštaičių, šalie žemaičių! 
Neries, Dubysos, šventosios krašte! 
Svajas įaudė rietimuos kraičių 
Sesučių rankos margybe raštų!
Stogų žirgeliais, saulėm ir tulpėm 
Dailidės puošė vargdienių buitį; 
Ant durų staktos, ant klėties stulpo 
Išraižė kaltais lemtį užguitą...
Kiek daug žaliūkų už jūrų plaukė 
Ir broliams laimę parnešt svajojo, 
Bet veltui dažną gimtinė šaukė — 
Per alkios buvo dienos artojo.
Ieškoti duonos po žemę plačią 
Pasklido sklido vaikai iš pirkių; 
Nors ir įaugęs į šalį svečią, 
Namų pasilgęs, daug kas pravirko.
Dori lietuviai užmegzti trokšta 
Ryšius su brangia, nauja tėvyne: 
Sapnuoja pilį, jos seną bokštą, 
Dainom ir meile save gaivina...

J. Šimonis

Chicago, Ill.
Ukrainiečiai katalikai 
apmušė savo kunigus j

Kaip lengvai dabar žmo
nės susierzina, rodo ukrai
niečių Šv. Mykolo parapijos 
narių vaidai su' savo kuni
gais ir net su vyskupu.

Dvasininkai pakeitė van
dens šventinimo dieną ir 
aplamai kalendorių iš seno 
(julianinio) į naują (grego- 
rinį). Skirtumas yra 13 
dienų.

Parapijonai tam pasiprie
šino. Kunigams nepaisant 
protesto, kilo grumtynės. 
Du kunigai apmušti, sukru
vinti, vieną teko vežti į li
goninę.

Parapijonai taipgi marša- 
vo pareikšti protestą vysku
pui. Girdėjosi šauksmai: 
“Mušti kunigus!”

Keturi “maištininkai” 
areštuoti. Kiti 200 paskelb
ti esą ekskomunikuotais.

Sudarytas parapijonų ko
mitetas “senoms bažnyčios 
tradicijoms palaikyti.”

Vaidai eis toliau. Eksko
munikos ir tikintieji jau 
nepaiso. Rcp. .
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Worcester, Mass.
Sausio 15 d. mirė Anta

nas Pilkauskas. Palai 
sausio 17 d. Vilties 
nėse.

Antanas Pilkauskas 
iš Anykščių apylinkės, De
beikių kaimo. Ame] 
išgyveno 60 metų, mii 
laukęs 81 metus.

Visą savo subrendusį gy
venimą Antanas stove 
pažangiųjų lietuvių judėji
mu mūsų išeivijoje. Buvo 

skaitytojas ir pa
baudos rėmėjas

dotas 
kapi-

kilęs

’ikoje 
ė su-

jo su

“Laisvės” ; 
žangios spaudos rė 
visą čia išgyventą laikotar
pį. Jis mylėjo pažang 
ną.
Aido chorą, kad tęstų 
nį gražų darbą. Pagal sa
vo išgalę aukodavo /.men
kos darbo žmonių kovoms.

Siautėjant fašizmu 
tuvoje, Antanas prisidėda
vo su auka politinių kali
nių gelbėjimui ir nuc karo 
nukentėjusių Lietuvos žmo
nių pagalbai. Antanas yra 
prisidėjęs su gražia auka 
pasiuntimui medikalirių in
strumentų Tarybų Lietuvai.

Antanas Pilkauskas buvo 
garbės narys Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugijos ir 
LLD 11 kuopos. LLF 
kuopoj yra keletą 
ėjęs organizatoriaus 
gas. Jam rūpėjo vi£a pa
žangioji veikla ir visu 
tu su mumis dalyvavo.

Garbe Elzbietai P 
kienei už laisvas k 
ves savo gyvenimo draugo, 
kad nepaniekino jo 
nimų. 
atsisveikinimo kalbą 
čioj, o draugė M. Sukac
kienė pasakė gražią 
sveikinimo kalbą kabi

ą, me-
Ne kartą apdovanojo

meni-

Lie-

H-oj 
metų 

parei-

r kap

Ikaus- 
idotu-

_____ _ v i įsitiki-
Man teko pasakyti 

koply-

atsi- 
inėse. 

us P.
gra-

Laidotuvių direktori 
Karalius laidotuvėse 
ziai patarnavo.

Visi palydovai buvo už
kviesti į Lietuvių piliečių 
klubą ir gražiai pavaišinti.

Mūsų visų gili užu 
šioj liūdnoj valandoj Elz
bietai Pilkauskienei 
siems jo artimiesieins, ir 
visiems, kurie Antanų paži- 

0 tau, mielas] drau- 
būna

oj auta

ir vi

nojo.
ge Antanai, tegul 
lengva žemelė.

Juozas M. Lukas

Stoughton, Mass
LDS 67 kp. permai i 

sirinkimų dieną: pi 
buvo pirmą ketvir t 
mėnesio, dabar bus 
ketvirtadienį kožno 
šio.

Sekantis susirink 
įvyks vasario 8 d., L 

k Tautiško Namo kambariuo
se, 8 Vine St.

ival. vakaro.
Taipgi pranešu, ka|d LDS 

20 kuopa, Bridge w 
Mass., tapo prijungt 
LDS 67 kp., B r o c 
Mass. Visokiais re

nė su
ėmiau 
;adienį 
antrą 
mėne-

imas 
etuvių

Pradžia 7

a t e r, 
a prie 
cton, 
ikala'is

Mia
LIETUVIŲ

2610 n. w. i

reikia kreiptis prie sekre,- 
torės Nellie Caparotta, 229 
Green St., Brockton, Mass. 
Tel. 583-2431, arba prie G. 
Shimaitis, 160 Melrose St., 
Brockton, Mass. Tel. 5^6- 
4181.

ALDLD 6 kp. susirinki
mas įvyks pirmadienį, va
sario 5 d. Jau atėjo knyga 
“Klesti Nemuno kraštas.” 
Prašome narius būti susi
rinkime, gauti tą knygą.

_ • " •
Čia irgi siaučia liga, va

dinama “flū.” Daug kas 
pagulėjo, pasirgo, bet lais- 
vietį Benį Sauką ir S. Mer
kiau liga suspaudė, jau apie 
trys savaitės kai serga, bū
na po gydytojų priežiūra.

•
Pas mus labai prastas gė

rimui vanduo, rudas, kaip 
arbata. Daug kas perka gė
rimui vandenį iš public 
market arba parsiveža iš 
kitur.

George Shimaitis

Brockton, Mass.
Iš Suvienytų Lietuvių 

draugijų namo susirinkimo
Susirinkimas atsibuvo 

sausio 21, sušauktas atviru
tėmis. Narių atsilankė ne
mažai. Finansų sekretorė 
Bertha Jacobs turėjo daug 
darbo, nes daug narių mo
kėjo savo metines' duokles. 
Namo metinės duoklės yra 
$1 ir pomirtinės duoklės 
$1.20. Kai narys numirš
ta, artimieji gauna paliki
mą — $50, bet tas yra tik 
protokole užrašyta, tą turi 
kas metai perbalsuoti.

Nubalsuota palikti po se
novei.

Taipgi nutarta laikyti tik 
kvoterinius susirinki mus. 
Pirmas kvoterinis susirin
kimas įvyks kovo 26 d. .

Rinkimuose valdybos 1968 
metams buvo paduota, pra
šoma, kad apsiimtų visa se
na valdyba. Pirmininkas A. 
Raila labai prašė, kad jo 
vietą užimtų kas nors kitas, 
nes jis turi sunkiai sergan
čią žmoną; jau bus du mė
nesiai kai serga ir' vis nei
na geryn. Bet, sakoma, kas 
veža, tam ir krauna. Jis 
jau išbuvo tame urėde tre
jus metus, namo finansinį 
stovį atstatė ant gero pa
grindo, tai jo nenori pa
leisti.

Labai gerai finansus 
tvarko Bertha ir Frank Ja
cob. Protokolų raštininkė 
Anna Chenčįus irgi norėjo 
atsisakyti, bet ir ją balsavo 
ir prašė pasilikti.

George Shimaitis

MIAMI, FLA.
Sausio 21 LLD 75-ta kuo

pa surengė didžiulį koncer
tą Miamio Lietuvių sociali
niame klube. Šis parengi
mas buvo didesnis nei bile 
kada klube yra buvę. Daly
vavo virš 200 publikos. Sve
tainė buvo sausakimša. 
Kreditas priklauso ne tik 
rengėjams už jų gerą pla
navimą, bet ir gaspadinėms, 
kurios padaro skanius pie
tus, ir chorams, ir solis
tams. Reikia ypač pagir
ti St. Petersburgo Dainos 
mylėtojų chorą, vadovauja
mą Adelės Pakalniškienės. 
Jie ne tik visas choras at
vyko, bet ir apie 40 savo 
publikos atsivežė. Manau, 
kad miamiečiai irgi, progai 
pasitaikius, tuo pačiu atsi
mokės.

Dainos mylėtojų choras, 
vadovaujamas grakščios ir 
energingos Adelės, atidarė 
koncertą ir puikiai sudai
navo sekančias dainas: 
“Linksmutė dainelė,” “Ty
lūs armonikos tonai”—vien 
moterų, “Ateik, ateik,” 
“Verkia n t y s i s smuikas,” 
“Lai kasdien šviečia saulė” 
ir “Jungtinės Tautos.”

Miamio Aido choras, ga
biajam B. Nekrašui vado
vaujant, irgi darnai sudai
navo sekančia^ dainas: “Ir 
kam gi liūdėti ir kam 

“Kalinio dai-

Prancūzija mažina taksus
Paryžius. — Paneigdama 

prez. Johnsono pasimojimą 
gelbėti dolerį, Prancūziją 
nusprendė sumažinti paja
mų taksus 15 proc.

mi, Florida
SOCIALIS KLUBAS

19 th St., Miami, Fla. 33167

efonas —- 688-4161

atostogoms ar kitais reikalais at- 
, Fla., neužihirškite atsilankyti į 
lubą. Čia kiekvieną sekmadienį

Lietuviai, kurie 
važiuojate į Miam 
Lietuvių Sociajį K 
1 valandą dieną yra duodami pietūs už žemą kainą.

Po pietų šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.
Kuriems reikalingos 

barių, vietiniai klubo n

susitikimai ir svečiavimasis.
gos informacijos gavimui kam

barių, vietiniai klubo nariai patars jums kaip ir kur 
jųps gąuti.

Kviečia j
LIETUVIŲ SC

syęčiųs yisųą lietuvius
CJAMO KLUBO VALDYBA

BUSINESS OPPORTUNITY Male & Female Help Wanted Male

TEXACO STATION
AVAILABLE IN 

BROOMALL AREA
1— Excellent neighborhood location.
2— Minimum investment necessary.
3— Guaranteed new income.
4— Financial assistance available.

. 5—State inspection approved facilities.
6— 3 bay porcelain station.
7— Paid training

FOR INFORMATION ABOUT THIS 
IDEAL LOCATION CALL

MR. KENNETH McGINLEY 
HO. 3-7600 or, after 6 PM 609-877-8837

amio Aido choro nariui ir 
nuoširdžiam pažangiečiui 
velioniui Povilui Baltrėnui 
pagerbti. (Baltrėhas nuo 
širdies smūgio mirė š. m. 
sausio 8 d.). Kitą dainelę 
Nekrašas sudainavo leng
vesnio pobūdžio, rodos, apie 
senbernio vargus, kas pub
likai irgi patiko.

Kelių minučių meninės 
programos per traukoje 
trumpą, bet labai sklandžią 
kalbą pasakė Jonas Milleris, 
santpeterbur g i e t i s. Jis 
priminė, kad vien maistu, 
nors pietūs buvo labai ska
nūs, žmonės nepasitenkina. 
Jiems reikia ir kultūrinio 
peno: literatūros ir dainos. 
Tik lietuvių spauda ir dai
na tepalaiko išeivijoje mū
sų meilę šaliai, kur mes gi
mėme ir augome. Ačiū, Jo
nai, už tokią reikšmingą 
kalbą.

Jau einame prie koncerto 
pabaigos, ir vėl Adelės Dai
nų mylėtojai dainuoja:

’ “Neiš
eik,” “Prašvilpta m,eilė,” 
“Saulė teka,-saulė leidžias” 
ir ^Širdie?’

Publika po kiekvienos 
chorų ir solistų dainos gau
siai plojo ir per visą pro
gramos eigą užsilaikė kul
tūringai ramiai.

Koncertas užsibaigė, visai 
publikai dainuojant “Kai 
aš turėjau kaime mergelę.”

Bevardis

BUSINESS OPPORTUNITY

WHY GET RICH SLOW?

BUY A GOING SERVICE

STATION

FINANCING AND OTHER
ASSISTANCE AVAILABLE

CALL 215-LO 7-9386
FOR INFORMATION ON—
HOW TO OWN A SERVICE

STATION”
(8-9)

1st TRENTON
NATIONAL

BANK
Needs

EXPERIENCED 
KEYPUNCH 
OPERATORS

— Apply in Person —

PERSONNEL DEPT.

1 West State St.
Trenton, N. J.

An Equal 
Opportunity
Employer

(7-9)

KITCHEN HELP
Dishwashers, men or women.

Cold meat man
Exp necessary

Kit. Steward. Warwick
Trudie Muller. PE 5-3800.

Hotel, 
Ext. 89.

(7-9)

MEN & WOMEN, over 21 for drive- 
in-restaurant. No exp. necessary. Good 
starting salary. Periodic raises. Full 
or part time schedule arranged. Day 
or evening hrs. Apply in person. 
Manager, Steer Inn, 462 Easton Rd., 
Glenside. (7-13)

. Help Wanted Female

ATTENTION. Excellent opportu
nity. Collector salesmen, men want
ed to collect hard goods route in 
NJ. Pref, man living in Cumberland 
or Salem Co. Steady empl., excell, 
oppor., salary plus comm, for hard
working man with good transporta
tion. Call JEFERSON SALES, 316 
N. Market St., Wilmington. Call coll. 
302-658-7331. (3-12)

PLASTICS EXTRUDER. Excellent 
opportunity for experienced person. 
AH benefits. Excellent wages. Plant 
situated in country like setting near 
desirable residential area. Phone or 
write Adam Spence Corp., 3856 Park 
Ave., Edison, N. J. 08817 201-494- 
1900. (1-8)

500,000 JOBS
For trained Computer Technicians, 

U.S. Dept, of Labor. Train now for 
the Computer world of your future. 
Computer programming, date pro
cessing. Call or write for free sample 
aptitude test and booklet describing 
opportunities in the Computer Field 
and how you can qualify.

INSTITUTE OF
COMPUTER TECHNOLOGY 

OF TRENTON
W. State St., Trenton, N. J. 

609 EX 6-0808.
Schools in Major Cities. ’

15

MAN — interested 
in learning Meat Business.

Excellent Future.
Good Fringe benefits.

MA 7-4885
(6-10)

gi kentėti,” 
ną,” “Žirgelis,” “Linksma 
pavasario atėjo diena” ir 
“Vilniuj žydi liepos.”

Toliau Alena Mikitienė, 
švelniu alto balseliu, sudai
navo solo: “Danny Boy” ir 
“Onytę.”

Sekė jau iš sęnų laikų pla- 
čiai Amerikos lietuviams uu „Vlcwjal Mal, 
žinomas solistas Stasys Vai-į “Saulėta Florida,” 
neikis. Jis stipriu tenoro 
balsu labai audringai sudai
navo “Kalvį” ir gal truputį 
apyliūdnę “Kai paseno jau 
Stasys,”' ir dar vieną dai
nelę, jam neįprastą, kurią 
Nekrašas išvertė iš rusų 
kalbos.

Solistė Gabrėnienė stipriu 
soprano balsu irgi žavėjo 
publiką. Ji sudainavo liūd
ną ir jausmingą Šimkaus 
dainelę “Kada noriu ver- 
kiu”ir “Plaukia sau laive
lis.” Šios dvi dainelės pri
minė mums yargingą mū
sų jaunatvę dar esant Lie
tuvoje. Kai (kuriems, net 
ašaros skruostais nuriedė
ję. Gąlutinai Gabrėnįenė su 
Nekrašu sudainavo “Indian 
Love Gall,” Nekrašui pianų 
akompanuojant.

Nekrašas akompanavo vi
siems solistams.

Nekrašas irg 
porą solų. pirmoji buvo 
liūdna dainelė

gi sudainavo

buvusiam Mi-

St Petersburg, Fla.
Kad ir šiltame klimate gy

venant, emigrantų gretos 
be persto j imo retėja, mirtis 
be pasigailėjimo kerta vie
ną po kito. Sausio 19 d. mi
rė Ella Propiestienė, LLD 
45 kuopos narė, sulaukus 79 
metų amžiaus. Kaip žino
dama, ji metai prieš mirtį 
gausiai apdovanojo pažan
giąją spaudą ir šiaip pavyz
dinga buyo žmonelė.

Kilusi iš Barzdų kaimo, 
arti Griškabūdžio miestelio, 
Suvalkijoje. Paliko eilę gi
minių: M. Lideikienę, Lar
go, Fla.; B. Briedienę, Niu
jorke; kitus Kanadoje ir 
Lietuvoje.

Prieš išlydėjimą šermeni
nėje V. J. Valley pasakė 
kalbą apie jos nužygiuotą 
gyvenimo kelią. Laidoti iš
vežta į Detroitą, ten jos gy
venimo draugas jau keleri 
metai ilsisi kapinėse.

Užuojauta giminėms.
Šiomis dienomis išskrido 

į Meksiką Juozas ir Elzbie
ta Davidoniai. A Meksikos 
mieste gyvena jų duktė ir 
žentas, jie pasikvietė juos 
pasisvečiuoti. Sakė, ten il
gai nemano svečiuotis.

Dainos mylėtojai su sa
vo vadove Adele Pakalniš
kiene grįžo iš LLD 75 kuo* 
pos miamiečių gražaus kon
certo. Visi pasite n k i n ę 
koncerto eiga, kuopos priė
mimu ir saugia kelione. Da
bar daini n i n k a i ruošiasi 
vietiniam koncertui, kuris 
atsibus šeštadienį, vasario 
17 d., su soliste iš Čikagos, 
Esteįle Bogden.

Vikutis

COMPTOMETER OPERATOR
Full time, 5 day week with fast 

growing food chain. Easy access 
from Pa. Tpke. Apply in person.

7-11 OFFICE 
2711 Easton Road 
Willow Grove, Pa.

OS 2-5711
(6-12)

CHIEF ENGINEER
Excellent opportunities for exper

ienced person to take complete charge 
of 250 bed hospital. Top salary with 
excellent benefits. Apply in person 
or send resume. Personnel Dept. Me
tropolitan Hospital, 300 Spruce St., 
Phila., Pa., 19106. MA 7-8310—Ext. 
216. ' (7-10)

EAST NEWARK, N. J.

PRANAS JOSMANTAS
Mirė š. m. sausio 20 d.

ovilui Lietuvoje.

Reiškiame gilią užuojautą likusiai šeimai, 
žmonai Anelei, posūniams Petrui ir Edwardui, 
broliui Petrui, seserims Petronėlei ir Cicilei, 
broliui P

G. C. Kairiai
A. Josmantienė
P. J. Ramoškai
P. Bartkus
H. Bartkus
Mr. & JMrs. L. Wallis
Ę. A. Bajorąi
P. JM4r$opas,
A. Ę. 0stąpų|<
F. A. Lupsevičiai
Ą. Ąrląus '
Draugais
J. Sįkorskis
A. Kushlis

» ' \ i i

P. Juškienė 
F. A. Bunkai 
Sajly Balchunas 
Ę. Paciųųąs 
M. Paulauskas 
ig. Beeis 
T. Štųc^ę^ę 
J. Sjtanefis 
M. Wftkus
A. Sjtanioųietyė 
P.
B. Kuąjįįiępė 
F. Syųatopė 
p. gikorąkįs

CREDIT. Leading National Co. in 
dealei’ and consumer credit offers 
a challenging opportunity for the 
“Office Career Woman.” Selected 
employes will be trained in “On the 
Job Company Procedures.” This po
sition requires typing and telephone 
contact with dealers-customers. Good 
starting salary, pleasant working 
working conditions, good employe 
benefits. For appt, call GR 7-3517 
or GR 7-0680. APPLIANCE BUY
ERS CREDIT CORP., Phila., Pa. 
An Equal Opportunity Employer.

(7-13)

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Draugijų ir kuopų mėne
siniai susirinkimai įvyks se
kamai :

ALDLD 6 kuopos susirin
kimas Vasario-Feb. 5-tą d. 
(pirmadienį). Pradžia 7-tą 
vai. vakare,

. Liet. Taut. Namo susirin
kimas įvyks antradienį, Va
sario-Feb. 6-tą d., 7 v. vak.

LDS 68 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 
Vasario-Feb. 8 d.

Visi minėti susirinkimai 
bus laikomi Liet. Taut. Na
mo kambariuos, 8 Vine St.

Švento Roko draugystės 
mėnesinis susi rinkimas 
įvyks trečiadienį, Vasario-

Lietuvių Piliečių Klubo 
mėnesinis susirinkimas 
įvyks Vasario-Feb. 8-tą d., 
ketvirtadienį.

Abiejų draugijų susirin
kimai bus laikomi Liet. Pi
liečių Klubo salėje, 128 
Ames St.

HOUSEKEEPER
Exp. to sleep in 5 days a week. 

For Doctor’s family in Cherry Hill. 
Own room and bath. 3 school age 
children. Call KI 5-1740. Weekdays 
10-5. (7-8)

General Help

100 MEN WANTED NOW. The 
2nd largest business of its type in 
U. S. Now expanding to become No. 
1. Salary plus bonus. $63—20 HR. 
WK-EVES. $125—40 HR. WEEK. 
$200 A WK POSSIBLE WITH—O.T. 
We need men age 19 to 30. In SALE 
& SERVICE DEPT. SUPERVISORS, 
STORE MANAGERS.
Permanent prestige Insurance plus 
benefits.

Call MR. BOSWELL 
RA 5-9400 or 

RA 5-7551
(7-13)

SLIP COVER 
SEAMSTRESS

Steady employment. Pleasant work
ing conditions. Apply in person. 
GASSAWAY & RILAND, 151 N.

Cameron St., Hbg.
717-234-3933. (7-8)

CLERICAL-CREDIT. If you are 
not paid well, if you do not have full 
Co. paid benefits, if your present 
responsibilities are unchallenging 
and you are capable of performing 
required office duties and enjoy di
versification— WE HAVE A BET
TER IDEA. Call Mr. Maslanka, 609- 
428-3224, FORD MOTOR CREDIT 
CO., 520 Haddon Ave., Haddonfield. 
An equal opportunity employer.

(8-11)

500,000 JOBS 
For trained

COMPUTER TECHNICIANS 
U. S. DEPT. OF LABOR 
TRAIN NOW FOR THE 
COMPUTER WORLD OF 
YOUR FUTURE

Computer Programming Data 
Processing.

Call or write for free sample apti
tude test and booklet describing op
portunities in the Computer Field 
and how you can qualify.

INSTITUTE OF COMPUTER 
TECHNOLOGY OF TRENTON 

15 W. State St. EX 6-0808. Schools 
in Major Cities.

(7-11)

REAL ESTATE

THE SPLENDOR OF A

NEW HOME

CAN FINALLY BE YOURS

TOOL & DIE MAKER. Would you 
like to be your own boss, make your 
own decision? We need one man 
with excellent machine shop exper
ience and mechanical knowledge to 
maintain our dies, jigs, fixtures & 
molds, as well as contacting job 
shops on repairs. Excellent opportu
nity offering liberal benefits and 
wages. We are an equal opportunity 
Employer. Reply: FIBRE METAL 
PRODS. CO., 5th & Tilghman Sts., 
Chester, Pa., 19016. After 7 PM call 
KI 3-4835, LO 6-7091 or EL 6-2461.

(7-13)

Featuring a tremendous living room, 
and oversized family room, a sepa
rate dining room and complete ul
tra-modern family kitchen. 4 spa
cious bedroom closets galore, plus 2 
beautiful ceramic tile bathrooms and 
garage. Only 3 homes to offer — 
$22,900.

Sample open 1 ’til 5 every Sunday 
or by appointment anytime, call 
948-9978. Location: Stoney Run 
Road, East Vincent Twp, west of 
Phoenixville, 1 block east of Jone 
Motor Freight Co., or call C. Moles, 
1-825-2121.

SALES
Rowland LA 5-8000 
Manufacturing Co.

Intelligent, minimum 2 yrs. col
lege, some business experience, mar
ried, draft exempt. Good potential. 
Expense plus new car plus $7200.

(7-8)

Smerkia Dr. SpQcko areštą
Ann Arbor, Mich.—Prieš 

karą kovotojų delegacija 
pridavė peticiją Selective 
Service raštinei, kad jie 
priešingi drafto įstatymui 
ir smerkia dr. Spocko areš
tą, v

BATCHWEIGHERS — AND - 
MILLHANDS WANTED FOR 

. PRINTING INK COMPANY 
PERMANENT POSITION 
DAY AND NIGHT SHIFT.

355—3800. '' (6-8)

Help Wanted Female

HOUSEKEĘPER
Live m

Must like children 
European trained.

Ventor. Call DE 2-4084—Phila.
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Išmintis nugali ligą Worcester, Mass. MIESTE PASIDAIRIUS
Viename moksliniame 

be radau ryškią, tai 
frazę: “Ne dievo vali 
aterosklerozės paslaptis 
mia daugumos žemiškųjų 
gyvenimų pabaigą.” Tfaip, 
tikrai taip. Širdies ir k 
jagyslių ligos nusinbša 
daug gyvybių , o tarp t 
gų viena iš tragiškiaus 
aterosklerozė. Baugi 
socialinė prasmė: ate 
sklerozė — dažnai šeštąją 
dešimtį peržengusių 2 mo- 
nių invalidumo priežastis. 
Vadinasi, kaip tik tada 
žmogus pilnas patyrimo 
nių, kada jis galėtų 
visapusiškai naudingas 
suomenei, ateroskleroze 
veda jį iš rikiuotės.

To maža. Sunkios 
ligos formos išnaikina 2 
guje viską, ką jis turėjo 
žmogiško. Žmogus nebega
li susikaupti, daug ko nebe
supranta, nustoja veikusi jo 
atmintis, nusilpsta protas, 
paraližiuojami kūrybi n 
sugebėjimai. Keičiasi asme
nybė ir jos charakteris. 
Aterosklerozi n i n k o protą 
galima palyginti su n 
venamais namais, . jie 
laipsniui nyksta, yra, Ii 
mi tik iš išorės panašas į 
buvusius namus.

Tokios yra pasekmės, 
rias sukelia galvos sir 
nų kraujagyslių atero
sklerozės sunkios form 
baisioji mirtina liga dvide
šimtajame amžiuje.

Iš tikrųjų, juk sene 
aterosklerozės nebuvo, 
dytojai į ją atkreipė dėme
sį ne taip seniai

Vadinasi, ka< 
šimtas amžius? \Ką g 
dvelkimas iš pamatų pakei
tė mūsų gyvenimo būdą. 
Neregėtas gyvenimų' tem
pas, nervų įtampa, sutrum
pintas miego laikas, suma
žėjęs fizinio darbo poreikis 
—visą tai negalėtų neatsi
liepti sveikatai.

Pačių įvairiausių spec 
bių gydytojai priėjo \ 
išvadą: tarp gausybės prie
žasčių, žadinančių ši 
ir kraujagyslių ligas, svar
biausias vaidmuo atitenka 
nerviniam - psichiniam 
toriui. Štai akivaizdžiausias 
ir bene vienas iš būdin
giausių atvejų, žmogus, 
sirgo neurastenija. Šildom 
plikavosi į hipertoniją, 
pertonija perauga į ai 
sklerozę.

Kiekvienas kasdien n 
me: žmogus susijaudin 
padidėjo jo kraujo sp; 
mas. Jaudinasi nuolatos, ne- 
išmiega, nenormaliai d rba, 
sakysim, protinį darbą, ir 
pagaliau suserga hiper 
ja. Sekantis etapas - 
gali ir nebūti, bet visa 
limas, — galvos smegenų 
kraujagyslių aterosklerozė.

Gerontologijos . inst ituto 
Maskvos skyrius stebėjo 
grupę mokslo darbuotojų, 

^susirgusių ateroskle rože. 
Štai pagrindinės pri 
tys, dėl kurių prasidė; 
ga: darbo diena — ilgesnė 
negu dešimt valandų 
to, daugelis dar nešėsi 
bo į namus), antraeilės 
eigos, darbas poilsio dieno
mis ir atostogų metu 
bas naktį, neišmiegojimas 
—mažiau kaip septynios va
landos ir t. t. Be to, 
rosklerozę pagreitino 
chinės traumos: tarnybi
niai konfliktai, nesutikimai, 
nesutarimai šeimose.

Bet argi šie faktori 
šio amžiaus kūdikiai? 
siškai ne! Tai — mūsų ne
sirūpinimo savo sve 
rezultatas.

Taip, aplinka pasikeitė.
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Bet žmogaus galybė ir yra 
tai, kad jis sugeba suvokti 
savo aplinkos sąlygas ir 
sąmoningai prisitaikyti 
prie jų. Ta prasme dvide
šimtas amžius turi neįkai
nuojamų privalumų — 
mokslą, žinias.

Tačiau ar daug žinių apie 
aterosklerozę mes turime 
šiandien? Ką mes tuoj pat 
galėtume duoti žmonėms. 
Gydytojai terap e u t a i, be 
abejonės, išgydo daug, jų 
pasiekimai neabejo tini ir 
reikšmingi. B e t kadangi 
širdies ir kraujagyslių ligos 
prasideda nuo galvos, tik
riau nuo neteisingo proti
nio darbo režimo, tai mil
žiniška gydymo dalis ati
tenka psichoterapijai.

Yra toks terminas—“įsi
kalbėta liga,” prasidėjusi 
nuo neatsargaus gydytojo 
žodžio. Blogo, neraštingo 
negalvojančio gydytojo. 
Bet “įsikalbėjimas“ turi i\v 
priešingą prasmę — liga, 
išgydyta žodžiu, psichotera
pija, kartais hipnoze.

Mirė mano mylimas vyras 
Antanas Pilkauskas. Šiuo 
noriu padėkoti mūsų ger
biamiems draugams už jų 
mums teiktą atjautimą ma
no liūdnoje valandoje.

Širdingai esu dėkinga už 
atsilankymą į šermenis ir 
palydėjimą į kapines, už 
gėles ir užuojautos atviru
tes.

Tariu širdingą ačiū drau
gei Sukackienei už malo
nius žodžius kapinėse ir 
Juozui M. Lukui už apsa
kymą mano mylimo vyro 
gyvenimo ir už tai, kad jis 
jį lankė ligoninėj per 18 
mėnesių. Mano kdsa šeima 
ir aš tariame širdingą ačiū 
jums, brangūs draugai Lu
kai, ir visiems draugams ir 
draugėms už jūsų visokerio
pą draugiškumą.

Elzbieta Pilkauskienė 
velionio žmona

Dorchester, Mass.

Žinoma, sunkių atero
sklerozės formų neišgydo 
jokia hipnozė, beje, kaip ir 
vaistai. Bet aš kreipiuosi į 
žmogaus išmintį: kam leis
ti ligai pavirsti aterosklero
ze? Aš jau sakiau, kad 
priežasčių reikia ieškoti 
mūsų dvasios pasaulyje. 
Kol jis teduoda pirmus 
ženklus apie pusiausvyros 
sutrikimą, psichoterapija— 
tegu derinama su vaistais— 
gali daryti stebuklus. Čia 
aš matau visiškai realų ir 
jau šiandien įmanomą sėk
mingos kovos, su šiomis li
gomis būdą..

Dabar,mūsų šalyje — Ta
rybų Sąjungoje — kiekvie
no žmogaus intelektualinis 
lygis nepaprastai išaugo. 
Dabar išmintis gali per
gudrauti ligą. Ir kiekvie
nas dabar visų pirma pats 
atsakingas už savo sveika
tą. Kada žmogus supran
ta, kad jis nenormaliai dir
ba ir gyvena, — o dabar jis 
tą supranta, — jis pats tu
ri keisti savo nervų siste
mos režimą. Tai jo šven
čiausia pareiga. Greta 
pareigų šeimai, visuomenei, 
profesijai.

V. Banščikovas
profesorius, medicinos 

mokslų daktaras, RTFSR 
nusipelnęs mokslo veikėjas 
(IŠ “Literaturn. gazeta”)

Teatras, kuriame buvo 
pašautas Linkolnas, 

restauruotas
Washington — Sausio 21 

d. tapo atidarytas naciona- 
lis paminklas, kuriame bus 
atgaivintas gyvųjų teatras.

Ford teatras, kuriame ba
landžio 14, 18 6 5 m. buvo 
pašautas prezidentas Abra
ham Lincoln, buvo restau
ruotas. Vice prezidentas 
Humphrey dedikavo šį te
atrą menui sostinės mieste.

Pirmas veikalas bus per
statytas Vincent Benet’o 
“tfohn Brown’s Body” sau- 
sio\ 30 d.

Sausio 13 d. mirė Jonas 
Mužeika, ilgai sirgęs, sulau
kęs 83 metus. Gyveno 34 
Thetford St., Dorchesteryj. 
Buvo pašarvotas Luby no 
koplyčioj, So. Bostone. Ta
po palaidotas sausio 17 d., 
be bažnytinių apeigų, Blue 
Hill kapinėse. Atsisveikini
mo kalbą pasakė drg. Elzb. 
Repšienė.

Paliko liūdesyje žmoną 
Anna, 3 anūkus ir 2 proa
nūkius, dvi sesers dukteris.

Iš Lietuvos atvyko 1909 
m. iš Papilės parapijos, Ga- 
leniškių kaimo. Buvo ma
lonus, draugiškas, su visais 
draugiškai sugyveno. ■ Pri
klausė prie LLD 2 kuopos. 
Labai mėgo skaityti “Lais
vę.” Paskutiniu* laiku 
jau negalėjo skaityti, tai 
prašydavo žmoną jam per
skaityti iš eilės visą “Lais
vę,” nors ir ji pati nesi
jaučia gerai. Ji turėjo daug 
rūpesčių, teko ilgai prižiū
rėti sergantį vyrą, nes jis 
pats nebegalėjo save apsi
žiūrėti.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemelė. Užuojauta jo 
žmonai, giminėms ir drau
gams.

S. Rainard

West Roxbary, Mass.
Sausio 22 d. mirė ilgame

tė Dorčhesterio gyventoja 
Ant. Černauskienė, paskuti
niu laiku gyvenusi 115 Sim- 
son Rd., W.Roxbury, Buvo 
pašarvota Kasparo koply
čioje, So. Bostone. Tapo pa
laidota sausio 24 d. Mount 
Hope kapinėse, su bažnyti
nėmis apeigomis.

Liūdesy paliko vyrą Alek
sandrą, dukteris Anną ir 
Priudy, seserį Lietuvoj.

Buvo maloni ir draugiš
ka, su visais draugiškai su
gyveno.

Tebūna jai lengva šios ša
lies žemelė. Užuojauta jos 
vyrui, dukterims ir visiems 
jos draugams.

S. Rainard

Romney teigia: tik Nixonas 
jam konkurentas

Washington — Michigano 
gubernatorius Romney pa
sakė, kad tik Nfxonas gali 
būti jam konkur&itu į pre
zidentinius repu b 1 i k o n ų 
kandidatus, bet uis taipgi 
griežtai pasakė: *Aš tikiuo
si laimėti.

Neminėdamas vardų nei 
Rockefellerio nei Reagano, 
Romney pranešė, kad tie, 
kurie laukia būti nominuo
tais, perkūnijos trenksmu 
nusivils.

Aktorius kandidatuos kaip 
taikos skelbėjas

Freeport, Me. — Aktorius 
Gary Merrill nusitarė kan
didatuoti ant republikonų 
sąrašo kaip “taikos kandi
datas.”

Studentai demonstravo
Jakarta, Indonezija. — 

Šimtai studentų demonstra
vo prie Indonezijos parla
mento. Tai buvo ketvirta 
jų demonstracija pereitą 
savaitę. Tikslas nepasako
mas. k

Debiutas
Bella Rudenko, Tarybų 

Sąjungos dainininkė, davė 
koncertą Filharmonijos sa
lėje praėjusia savaitę. Tai 
buvo jos debiutas JAV.

“New York Times” rašo, 
kad tai retas balsas. Ru
denko turinti ir klausą, ir 
pilną kontrolę balso valdy
me. Jos balsas koloraturo 
sopranas.

Jos dainos susidėjo iš ope
ros arijų ir kitų komplikuo
tų kompozicijų. Visas jų ji 
atliko nuostabiai gerai.

“Broadway už Taiką 1968”
Taip buvo pavadintas 

koncertas, kuris buvo su
ruoštas praėjusią savaitę 
Filharmonijos salėje tikslu 
sukelti fondų tiems kandi
datams į Kongresą, kurie 
priešingi karui Vietname.

Susirinko daugiau kaip 
2,000 žmonių, kurie mokė
jo nuo $10 iki $250 už bi
lietą.

Pagerbti buvo - senato
riai Ernest Gruening iš 
Alaskos ir Wayne Morse iš 
Oregon; taipgi kongresma- 
nai George E. Brown, Jr., 
Philip Burton ir Don Ed
wards iš Kalifornijos; Wil
liam F. Ryan iš Manhattan 
ir Pohn Conyers, Jr., iš 
Michigan. Visi demokra
tai.

Programoje dalyvavo Le
onard Bernstein, New Yor- 
ko Filharmonijos orkestro 
direktorius, Harry Bella- 
fonte, Barbara Streisand, 
Diahann Carroll, Robert 
Ryan, Tony Randall, Paul 
Newman, Joel Grey,’ Carl 
Reiner ir Alan ' Arkin.

* • *

Filmas “Kąrąs ,ir Taika”
Balandžio  ̂28 New, Y.orke 

prasidės Tarybų Sąjungoje 
gamintas filmas “Karas ir 
Taika?’ Jisrbus rodomas 7 
valandas, bet bus padalin
tas į dvi dalis. Bilieto kai
na bus nuo $5.50- iki $7.50.

Šio filmo padarymas iš 
Tolstojaus veikalo kainavo 
100 milijonų dolerių. Direk
cija Mosfilm studijų Mask
voje.

Miesto Taryba nutarė 
leisti taksių vairuotojams 
imti daugiau negu vieną 
asmenį į mašiną. Tai bus 
bandoma per metus laiko.

Važiuojant iš LaGuardia 
aeroporto į,' M a n h attaną, 
bus galima • vairuotojams 
imti tiek pasažierių, kiek 
mašinoj telpa.

Mero Lindsay komitetas 
pagalbai protiniai atsiliku
sių vaikučių ragina miestą 
pastatyti mažiausia 12 cent
rų.

Kiek kiboma, yra apie 
113,600 protiniai atsilikusių 
vaikų ir suaugusių New 
Yorko mieste, o tik 34,595 
gavo šiek ?tiek pagalbos 
1966 metais.

M M M

Vakarinis laikraštis
Sausio 23 d. New Jersey 

laikraštis Newark Evening 
News įvedė New Yorko 
skyrių.

! 48 puslapių laikraštis tu
rėjo vieną puslapį vien tik 
New Yorko žinių. Buvo 
parduota apie 15,000 kopi
jų pirmą vakarą.

Eina gandai kad žurna
lo Time, Ine., leidėjai ve
da derybas nupirkti New
ark Evening News.

Pagerbė advokatą Abt
Sausio 19 d. įvykęs , pa

gerbimas advokato Abt bu
vo visapusiai sėkmi n g a s.

Banketo dalyviai užpildė 
salę.

Adv. John Abt jau žino
mas per 17 metų kaip ne- 
pavadu o j a m a s kovotojas 
prieš McCarrano ir kitus 
reakcinius įstatymus, par
sekiojamų gynėjas.

TSRS žydų poezijos 
koncertas

Vasario 4 d. Carnegie 
Hall rengiamas ypatingas 
koncertas, kuriame bus 
naudojama Tarybų Sąjun
gos žydų poezija ir muzika.

Dainuos Žydų Liaudies 
Philharmonijos Choras, so
listai Wm. Wolf, Doris Co
hen ir kiti. Pradžia 2 vai.

M •* tM

Planuoja bažnyčių vienybę
Protestantų, Romos kata

likų ir rytinių ortodoksų 
religinių sektų kunigai su
planavo sudaryti bendrą 
bažnyčių tarybą, kuri dar
buosis dėl bažnyčių vieny
bės.

Klausia, ar mes jau 
paskelbėme karą

Telefonų raštinės prane
ša, kad daugelis šaukia 
klausdami, ar jau Jungtinės 
Valstijos paskelbė karą Š. 
Korėjai, ar mes jau kariau
jame.

Didžiausias su j u d i m a s 
įvyko, kuomet prez. John- 
sonas paskelbė šaukiąs ka
rinės aviacijos rezervus bū
ti pasiruošusiems karui.

Tačiau karo nėra ir žval
gybinis “laivas “Pueblo” 
tebėra Šiaurės Korėjos uos
te sulaikytas.

Netikri gandai paliete
Kam tai paleidus gandus, 

kad JAV laivas “Pueblo” 
jau paleistas, šėrų biržoje 
pakilo didelis sujudimas ir 
šėrų kainos gerokai pakilo.

• — • — «. • •

Sen. Keriedis mate skurdą
Sen. Robertas Kenedis, 

apsilankęs Harleme, matė 
daug nešvaros, skurdo ir 
susikirtimų tarp negrų ir 
puertorikiečių. Jie keliavo 
šešetą valandų.

Kenedis pastebėjo, kad 
negrai ir puertorikieęiai 
turėtų tarp savęs nesipešti, 
bet bendrai kovoti prieš 
skurdą.

Taksų vairuotojai 
gerai laimėjo

O

Miesto taksių vairuotojai 
gali pasidžiaugti, kad jie 
laimėjo didžiulį algų pakėli
mą. Miesto Taryba sutiko 
taksių savininkams leisti 
žymiai pakelti važiuotės 
kainą ir pridėti vairuoto
jams po apie $15 savaitėje.

Pav., jei iki šiol už 2.40 
mylios kelionę reikėdavo 
mokėti $1.05, tai dabar rei
kės mokėti apie $1.35. Sa
vininkai sutiko darbinin
kams pakelti algas tik tuo 
atveju, jeigu miesto valdžia 
jiems leis pakelti važiuo
tės kainą. Taip ir padaryta.

Washington — AFL-CIO 
Mašinistų unija pranešė, 
kad turi 1,002,579 narius. 
Tik tymsterių unija, kuri 
turi 1 milijoną 8 šimtus na
rių, ir automobilistų unija, 
kuri turi vieną milijoną ir 
pusę narių, viršija maši
nistų uniją nariais.

Aido choro žinios
Paskutinės choro pamo

kos buvo geros. Susirinko 
beveik visi aiediečiai, kas 
priduoda mokytojai gero 
ūpo ir ryžto mokyti dainų 
ir rengtis choro išstojimui. 
Po pamokų, V. Bekeris ir 
P. Venta pavaišino choris
tus savo gimtadienių proga. 
Dėkojame ir linkime ge
riausių metų bei geriausios 
sveikatos. • ♦ •

• • •

Vis dėlto kai kurie aidie- 
čiai dar nesijaučia gerai, 
nesustiprėję nuo influenzas. 
Linkime jiems greit pa
sveikti. Pasigendame mūsų 
tenorų A. Veličkos ir A. če- 
pulio. Viliamės, kad jie 
sveiki, ir laukiamet atsilan
kant į pamokas. 

• • •
Mokytoja M. Stensler ga

vo laišką iš Tarybų Lietuvos 
nuo ansamblio “Lietuva” 
dirigento VI. Bartusevi
čiaus, kuriame sveikina Ai
do chorą ir prisiunčia porą 
naujų dainų. Malonu, kad 
mus prisimena muzikai iš 
tėvynės.

Diplomatė L. Diržinskai- 
tė būdama New Yorke ne
pamiršo ir mūsų choro: jos 
išleistuvių vakare ji paliko 
aidiečiams gražių dovanų, 
už kurias širdingai dėkoja
me.

Choristės K. Rušinskie- 
nės vyras Jonas, apsilanky
damas pas aidiečius, kuo
met buvo rodomi filmai ir 
skaidrės, taip pat paliko 
chorui reikšmingą dovaną. 
Dėkui. • • •

Suomių ir Estų koncer
tas įvyks kovo 24 d. Ukrai
nian Hall, New Yorke. Ren
gėjai kviečia Aido chorą at
likti jų- koncerto meninę 
programą. - . f

H. F.

Mot. Klimas Meksikoje
Gavau laišką nuo drg. M. 

Klimo (Ramsey, N. J., gy
ventojo) iš Meksikos.

Jis rašo, kad, šeimos ragi
namas, nuvyko į Floridą 
šiaurės šalčius praleisti. 
Apsistojo Tampoje. Bet ten 
jo operuotoji koja jau pa
reikalavo stiprios lazdos pa
siramsčiuoti. Iš ten nuvyko 
į Clearwaterį pas Vinikai- 
čius. Ten jo padėtis pasi- 
sikeitė — lazdos beveik ne
reikėjo. Vėl grįžo į Tampą, 
bet ir vėl ten susidūrė su 
jam nepakenčiama padėti
mi. Mat, Tampa yra žemo
je ir drėgnoje vietoje, o jam 
reikia lengvo ir sauso oro.

Su Tampa atsisveikinęs, 
nuvyko į kalnuotą Meksikos 
sritį ir apsistojo kurortinia
me viešbutyje netoli mieste
lio Leon. Ten pasijuto svei
kas. Užlaikymas geras. 
Kiekviename kam baryje 
vonia su šiltu mineraliniu 
vandeniu, jei nori; kieme 2 
baseinai su šiltu minerali
niu vandeniu. Visuotina 
ramybė. Nei radijo, nei te
levizoriaus, neigi laikraš
čių, nebent ispaniškų.

i
Šiame kurorte mano bū

ti, kol ekonominiai ištek
liai leis. Grįždamas namo 
mano užsukti į Miamį pas 
A. Paukštienę ir kitus pa
žįstamus.

Sveikatėlės geram drau
gui Klimui! S V

Parengimų kalendorius
Vasario 4

Kovingo darbininkų va'-* 
dovo Wm. Weinstone girnių 
mo 70 ir veiklos 50 metų 
minėjimo pobūvis.

Kovo 10 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės 
salėje, 2 vai. po pietų. Bus 
meninė programa, užkan
džių ir kitokių įvairumų.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

^Balandžio 21
LDŠ 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje. H i

BIRUTĖS “ALYTIS”
Vėl laikė naują egza

miną Alytaus -vyno ga
myklos vyresnioji tech-* 
nologė Birutė Baranaus
kienė. Ji—naujausio vyno 
iš obuolių ir įvairių žolių 
trauktinės “Alytis” autorė. 
Neseniai pagaminti pirmie
ji trys tūkstančiai dekalitrų 
“Alyčio.” Dabar įmonė ruo
šiasi “Piliakalnio,” “Anykš
tos,”' “Rubikių” vyno ga
mybai. Vėliau pasirodys ir 
naujas “Mėgėjų vynas.” 
Netrukus bus gaminamas 
“Aperityvas” — gė r i m a s 
apetitui sužadinti.

Cologne, Vak. Vokietija— 
Mirė Georg Dertinger, 65 
m. amžius, Lepzige, pagal 
pranešimą sūnaus. Der- 
tingeriš buvo pirmasis už
sienio ministras Rytų Vo
kietijoje. Vėliau jis buvo 
įkalintas dešimčiui/metų u^ 
šnipinėjimą. '

Maskva — Sausio 19 d? 
mirė nuo širdies smūgiu 
Vladimir A. Serovas, 57 m. 
amžiaus. Jis buvo Tarybų 
Meno Aakdemijos prezi
dentu nuo 1962 m. Serovas 
buvo griežtas realizmo ta
pybos meno šakoje pritarė
jas.

Pranešimas
ROCHESTER. N. Y.

Vasario 4-tą dieną, sekma
dienį, Gedimino draugystės 
įvyks metinis susirinkimas. 
Kadangi sausio mėnesį oras 
buvo labai blogas, tai mitin
gas neįvyko. Taigi visi nariai 
prašomi dalyvaut šiame susi
rinkime. Pradžia 2:30 v. vak. 
Vieta — 5[75 Joseph Ave., Ge-' 
dimino salėje. —Valdyba 

t (8-9)i

OZONE PARK, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, vasario 6 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., 7:30 v. v. Nariai kvie
čiami dalyvauti, užsimokėti 
duokles. Bus įvairių raportų.

Valdyba 
(8-9)

Ieškomas
Ieškomas — Stanislovas Mačanskis, 

Antano. Išvyko į Buenos Aires Ar
gentiną 1930 m., iš Radviliškio ra
jono, Voskonių kaimo, ir nuo tų me
tų nei jokios žinios. Esu jo brolis. 
Prašom rašyti: B. Mačanskis, Šiau
lių rajonas, Lieponių kaimas, Lith
uania, USSR. (8-9)
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Įtartų kyšininkystėje as
menų tardyme buvo pa
šauktas liudyti Reichhold 
Chemical Co. vicepreziden
tas Kelley, bet jis^ atsisakė 
būti liudininku.

East Orange, N. J., prie 
VA ligoninės suruoštas pi
ketas protestui prieš varto
jimą šunų tabako ir rūky
mo veikmės tyrimui.

PARDAVIMAI
Parduodame mažą ūkį, Miami mie

ste, 1 akras žemės. Trys pastatai, 
penkios šeimos gyvena. Gerą rendą 
įneša. Parduosiu prieinamai. Prie
žastis— senatvė, čia yra labai ge
ra proga jaunai porai. Kreipkitės: 
Paul Kraucs, 8050 N.W. 13 Court. 
Miami, Fla. 33147. • (5-121 '




