
LAISVE
Semi-Weekly

103-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Area Code 212
Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
clas;! matter at the
Post Office of Jamai
ca, N. Y.» under the 
Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
DukartsaVaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ....................................... .— $10.00
Kitur užsienyje ............................... $1200
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 11 Penktadienis, Vasario (February) 9, 1968, Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 56-ieji

KRISLAI
NeatKetuvina kapinių 
“Klebonai parsidavėliai” 
Dien Bien Phu šmėkla 
Ligoninei $700 į dieną 
Turtingiausia moteris 
Dėkui už gausią paramą 

Rašo J. Gasiūnas 
Chicagos lietuvių kazimie- 

rinės kapinės šiuo metu pilnai 
4 vyskupų kontroliuojamos ii 

visai nulietuvintos.
* Lietuviai katalikai, supranr 

tama, tokiu vyskupijos elgesiu 
baisiai nepasitenkinę. Jie 
skandalija, reikalauja, kad 
kapinės būtų atlietuvintos, bet 
iš to nieko gero neišeina.

Lietuvių katalikų delegaci-i 
jai vyskupijos raštinė nedve- 
jotinai atsakė, kad kapinės 
nebus atlietuvintos.

Vytautas Zalatorius “Vieny
bėje” rašo: “Klebonai parsi
davėliai”^ Jis įvardijo tris 
klebonus: prelatą J. Černiaus
ką, kun. V. Katauską ir kun. 
S. Petrauską, “kurie šiuose rei
kaluose yra lyg kapų valdy
bos patarėjai”, ištikimai re
mia vyskupijos nusistatymą.

Vyskupijos uždėta griežta 
kapinėms kontrole nepasiten
kinusiems lietuviams katali
kams vadovauja A. Regis, 
“Pasauliečių teisėms šv. Ka
zimiero kapinėse ginti komi
teto” pirmininkas.

Lietuvių katalikų pinigais 
pastatytos bažnyčios, kleboni 
jos, mokyklos, kapinės — vis
kas buvo užrašyta vyskupams. 
Jie yra pilni to turto savinin
kai. Jie tai daro, -kaip jiemu 
geriausia patinka.

Kazimierinės kapinės juk 
nėra nulietuvinimo išimtis.
Lietuvių parapijinėse mokyk
lose jau pirmiau nulietuvini
mo procesas atliktas. Dauge
lyje lietuvių bažnyčių taipgi
nulietuvinimas pravestas, vy
skupai paskyrė klebonais jai 
ne lietuvius.

nenoriu bet kokio pra- 
Dien Bien Phu”, pi.- 
Johnsonas savo gene- 
štabo nariams. Bij o

Prez. Johnsonui vaidinasi 
Bien Dien Phu tragedija, iš 
kurios prancūzai labai dau£ 
pasimokė, kuomet jie ten 
vietnamiečių buvo baisiai su
mušti prieš 14 metų.

“Aš 
keikto 
reiškė 
ralinio
įis, kad Khe Sanh mieste ne
pasikartotų Dien Bien Phu is
torija.

O ji gali pasikartoti. Pran
cūzai amerikiečių remiami, 
irgi bandė Vietname išsilaiky
ti, bet jie,buvo priversti pasi
traukti ir 1954 m. taiką pa
daryti.

u 
kaip amerikiečiai 

u

Militarinė amerikiečių pa
galba pradėjo plaukti Vietna- 
man nuo 1950 metų. Tai ja 
18 metų, 
kariauja Vietname vienoki
ar kitokiu būdu.

Vietnamiečiai — dideli sa
vo krašto mylėtojai, patriotą 
narsūs žmonės. Už savo n 
priklausomybę jie kariavo tiejk 
daug metų, pirma prieš fran- 
cūzus, vėliau prieš japon 
okupaciją. O kai japonai bu
vo išvyti ir prancūzai grįžo, 
vietnamiečiai narsiai kariax o 
už savo šalies nepriklausomy
bę, iki prancūzus išvijo.

Argi amerikiečiai gali nu- 
j&lėti tokią narsią tautą ir pa
vergusi ją laikyti? Dien Bien 
Phu šmėkla vaidinasi.

i,

y

Visi skundžiamės mediciri-

Dvasiškiai kaltina JAV už 
prasižengimus Vietname

29 žinomi protestantų, 
katalikų ir žydų dvasiškiai 
6,000 žodžių dokumente, 
kuris užima 420 puslapių, 
apkaltina Ameriką už “pa
stovų prasik a 11 i m ą veik 
kiekvienos tarptautinės su
tarties karo taisyklių/’

Dokumentas turi 16 sky
rių, kuriuose liečiama tokie 
dalykai, kaip užlaikymas 
karo kalinių, vartojimas 
napalmo, naikinimas namų, 
kaimų, miestelių ir užlaiky
mas pabėgėlių.

Pradžioje kiekvieno sky
riaus cituojama taisyklės iš 
Hago ir Genevos konvenci
jų. Po to seka raportai iš 
laikraščių, knygų, žurnalų 
ir komentatorių, kurie aiš
kina bei komentuoja apie 
prasižengimus.

Dvasiškiai laikė dviejų

dienų mitingus Washingto
ne vasario 5 ir 6.

Mirė negavusi pagalbos
Chicago — Mirė dienos 

senumo mergytė po to, kai 
ją neįsileido į Sheridan 
General Hospital.

Philip Johnston vežė 
žmoną į ligoninę gimdymui, 
bet mažytė gimė mašinoj 
vyrui bevežant motiną. 
Johnstonas sustojo policijos 
nuovadoje, bet ten policis- 
tas pranešė, kad negalįs jam 
duoti pagalbos, nes jo dar
bo valandos jau baigėsi. 
Tuomet jis vežė žmoną su 
kūdikiu į ligoninę ir ten 
nebuvo priimtas, nę^ jie 
būk tai neturį gimdymui 
priemonių. Tuomet jis nu
vežė abi į Edgewaters ligo
ninę, kur mergytė mirė.

Neleido laikyti pamaldų 
Arlingtone

Washington — Atvykę į 
mitingą prieš karą Vietna
me, dvasiškiai norėjo laiky
ti pamaldas Arlingtono ka
pinėse, kur palaidotas neži
nomas kareivis. Xai būtų 
įvykę antradienį po dviejų 
dienų mitingų, į kuriuos at
vyko virš 3,000 religinių 
žmonių, daugiausia dvasiš-

■ ............. .......................... - , • ■ ■■ . ..»■■■■

Anglija mokės už nacių 
brutališkumus

London —- Anglijos val
džią atšaukė pirmesnį tari
mą ir mokės iš savo fon
dų. 12 Anglijos kareivių už 
jų kančias Sachsenhausen 
koncentracijos kempėje II- 
jo pasaulinio karo laiku.

kių. Bet armijos pareigū
nai neleido, jiems pamaldas 
laikyti. . •

Ši grupė, vadinama “Dva
siškiai ir eiliniai, susidomė
ję Vietnamu,” sako trauk
sią Armijos pareigūnus į 
teismą.

Anglija stato Kuboje 
fabriką

Havana—Čia atvyko bū
rys Anglijos inžinierių pra
dėti konstrukciją $100 mili
jonų trąšų fabriko.

i preky- 
Anglija,

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1,1967, ir tęsis iki vasario 15,1968 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
M. Valillonienė, Miami, Fla.,.......................... 11912
Valys Bunkus, Brooklyn. N.1 Y........................ 8448
Connecticut valstija ........................................ 7905
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla................ 5112
R. Braus, Rochester, N. Y.................................  4640
New Jersey valstija ..........................   4422
So. Boston, Mass.................... t........................ 4288
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė,

Haverhill. Mass.............................................. 3952
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass...................... 3616
Philadelphia, Pa.................................................... 3050

J. Jaskevičius,
Worcester, Mass....... 2828

P. Bečis, Great Neck, N. Y. 2024
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1996
A. Lipčius, Chester, Pa... 1992
ALDLD 87 kp.

Pittsburgh, Pa.......... 1968
V. Sutkienė - V. Taraškiene

San Francisco, Calif...... 1800
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y........  1096
J. Stanienė, Baltimore, Md..... 1020
I. Klevinskas, Scranton, Pa..... 804

Chicago, Ill.................................. 748
Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 664 
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 600

I A. Bemat, Los Angeles, Calif. 600 
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 586 
M. Žiedelis, Nashua, N, H....... 552

O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 516 
Mary Smalstis, Ludington, Mich. 492 
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass.......... 492
JK. Naravas, Shenandoah, Pa. 340 
L. Tilvikas, Easton, Pa...............  300
C. K. Urban, Hudson, Mass. 228

Gerasis Miamietis vėl gražiai parėmė savo miesto 
vajininkę M. Valilionienę, prisiųsdamas pinigų dėl 25 

(Tąsa 5-tame pusi.)

3 kareivius kaltina susitikimu 
'j "TSRS diplomatų

Fort Belvoir, Va.—Trys 
kareiviai bus disciplinoj a-, 
mi už kalbėjimąsi su Tary
bų Sąjungos amba s a d o s 
diplomatu.

Sakoma, kad jie buvo su
imti- dienos laiku, jiems be
sikalbant pačiame Wa- 
shingtono centre. Tarybų o jie neturėjo.

Sąjungos diplomatas din
gės. ■'

Tokijas—Japonijos polici
ja pranešė, kad konfiskavo 
$1.1 milijono vertės aukso 
iš trijų užsienio prekinių 
laivų. Aukso įvežimas rei
kalauja specialaus leidimo,

Senatoriai už Vietnamo 
karo paliaubą

Washington — Jacob K. 
Javits, iš New Yorko vals
tijos senatorius (republiko- 
nas), ragino administraci
ją, kad ji suprastų, jog su
sidariusi militarinė bevil
tiška padėtis (stalemate) 
Vietname. Jis sako, kad 
administracija būtinai turi 
pasukti savo strategiją į 
bandymą atsiekti tuojauti- 
nį kompromisą karo bai
gimui.

Senatorius Edward M. 
Kennedy, iš Massachusetts, 
tuo pačiu tarpu reikalavo, 
kad administ racija atsi
kreiptų į Saigono valdžią 
sužinoti, kaip iš tikrųjų Pie
tų Vietnamas mano atlik
ti savo užduotį karo atsa
komybėje. Jis manąs, kad 
Pietų Vietnamo pareigūnai 
nenori imti jokios atsako

mybės tęsimui karo, ir todėl 
Amerikos liaudis turėtų ir
gi atsisakyti tęsti tą ne
švarų karą.

Abu senatoriai nesutinka 
su administracijos išvado
mis, kad Vietkongo ir Šiau
rės Vietnamo spėkos mili- 
tariniai ir politiniai “sukly
do” savo užpuolimais Pie
tų Vietname praėjusią sa
vaitę. Ypatingai senatorius 
Javits smarkiai kritikavo 
Dean Ruską ir pasakė, kad 
“administracija ir Ruskas 
labai mažai išmoko iš praė
jusios savaitės įvykių Viet
name.”

Atlanta, Ga.—Senatorius 
Richard B. Russell, demo
kratas, mano, kad JAV įsi
vėlimas Vietname “yra vie
na iš didžiausių tragedijų 
Amerikos istorijoje.”

Atmatų iš vežioto jų 
streikas tęsiasi

nio aptarnavimo brangumu. 
Bet kaip bus už keleto desėt- 
kų metų,?

Mass. Generalinės Ligoninės 
viršininkas dr. John Knowles 
pranašauja, kad tuomet ligo
ninei teks mokėti nuo $300 
iki $500 į dieną.

O Kalifornijos universiteto 
medikalės mokyklos viršinin
kas Seyrhour Harris mano, 
kad teks mokėti už dieną iki 
$700.

Ar žinote, kuri mpteris pa
saulyje yra turtingiausia?

Olandijos karalienė Julija- 
na skaitosi turtingiausia. Jos 
turtas siekia apie vieną bili
joną dolerių.

Karaliai, karalienės ir jų 
šeimos tikrai aplupa visuome
nę. Nieko naudingo nedirbda
mi, susikrauna didžiausius 
turtus.

Paulina Barzdaitienė ir Li
lija Barzdaičiute, .Rochester, 
N. Y., savo mirusio vyro ir tė
vo atminčiai, dovanojo “Lais
vei” po vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą.

■ Už gausią mūsų laikraščiui 
paramą joms širdingai ačiū. 
Tik tokie pažangiosios spau
dos ipatriotai užtikrina savo 
laikraščiui gyvavimą.

Kuba dabar tur 
bos sutartis su 
Prancūzija, Ispanija, Itali
ja, Kanada ir Japo 
rios prisidės prie išvystymo 
Kubos ekonomikos, 
tai nepatinka JAV, 
paneigtas boikotas, 
JAV bandė pasmaugti Ku
bos valdžią.

Thant vyksta į Maskvą

nija, ku-

Visa 
nes tuo 
kuriuo

Vėliausios Žinios
Saigonas.—Iš Šiaurės Viet

namo tarybiniais tankais 
šturmuoja Amerikos mari
nų tvirtovę Khe Sąnh, išvi
jo amerikiečius iš Ųang Vei 
miesto. Partizanai 
ja daugelį kitų miestų.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant 
sekmadienį kalbėsis su 
Aleksejumi; N. Kosyginu 
Maskvoje. Manoma, kad 
Vietnamo klausimas bus 
vienas iš svarbiausių jų 
pokalbyje.

Thant pirmiausia vyksta 
į New Delhi, Indijoje, kur 
šaukiamą Jungtinių Tautų 
konferencija >praplė t i m u,i 
prekybos. Grįžtant iš In

dijos, jis sustos Maskvoje, 
o paskiau Londone.

Fort Lewis, Wash, —ka
reivis Eric R. Menn iš Kan
sas City nuteistas trims mė
nesiams kalėjimu už tai, 
kad atsisakė dėvėti karei
vio uniformą. Taipgi jam 
bus atimta du trečdaliai al
gos per tris mėnesius ($65) 
ir i o laipsnis nužemintas 
E2 iki EI.

New York — Prezidentas 
atmatų,. įšvęžiętojų , unijos 
John J. DeLury nuteistas 
15 dienų kalėjimu ir $250 
piniginės, pabaudos už “kri
minalinį prasižengimą.” Jis 
nesutiko įsakyti unijistams 
grįžti į darbą be sutarties 
su miestu. ,

Šis teismo tarimas pa
darytas penktoje dienoje 
(vasario 6) streiko, kuo
met jau spėjama, kad susi
darė 40,000 tonų šiukšlių 
bei atmatų miesto gatvėse.

Streikieriai rei k a 1 a u j a 
$600 algos pakėlimo į me
tus nuo liepos 1, 1967, ka
da jų kontraktas su miestu 
baigėsi. Tarpininkai siūlo 
$300 pakelti nuo liepos 1, 
1967, o nuo sausio 1, 1968, 
pridėti po $ 1 0 0 į metus. 
Apart algos, dar yra rei

kalavimų valandos ir pusės 
mokesčio už šešta d i e h i o 
dąrbą fr dvigubo mokesčio 
už. sekmadienius; 10c dari? 
giau mokėti darbininkams 
už naktinį darbą.

Tuo tarpu, kai derybos ei
na, miestas skęsta šiukšly
ne, kuriame auga, visokios 
ligos, bujoja žiurkės. Kal
bos eina apie iššaukimą 
valstijos milicijos tvarkai 
daiyti.

Kairo—Atrodo, kad JAV 
ir Jungtinė Arabų Respub
lika greitu laiku atnaujins 
diplomatinius ryšius. Kai
ro nutraukė ryšius praėjusį 
birželio mėnesį, kai prasi
dėjo vidur-ryčių karas, sa
kydamas, ‘ kad JAV įsivėlė 
militariniai gelbėdamos Iz
raeliui.

Kvebekas priešinasi Pearsonui

New Yorkas.—

atakuo-

Majoras
Lindsay paskelbė sanitaci- 
jos darbininkų unijai reika
lavimą tuoj grįžti darban.
Jis paskelbs mieste nepa
prastą padėtį, gal panaudos 
nacionalinę gvardiją išma
toms kolektuoti.

. Washingtonas. -b Prez. 
Johnsono > administracija 
praneša, kad apie 15 Tary
bų Sąjungos karinių laivų 
atplaukė į Šiaurės 
vandenis. Netoli 
vietos Amerikiniai 
laivai plaukioja, 
dėl “Pueblo” tolia' 
mos.

Korėjos 
nuo tos 
kariniai 
Derybos

Planai apriboti keliavimą 
į užsienį

Ottawa — Prancūziškai 
kalbančiųjų kveb e kiečių 
premjeras Daniel Johnson 
atmetė kaip netinkamą fe- 
deralės valdžios patiektą 
Kanados konstituciją.

Johnsonas sako, kad turi 
būti čarteris “dviejų part

nerių.” Vienas “partneris” 
būtų kvebekas, kuris pro- 
tektuoja Kanados šešis mi
lijonus prancūziškai kal
bančių pilieęių, o kitas part
neris būtų Ottawos valdžia, 
kuri atstovautų angliškai 
kalbančius piliečius.

Washington—H. H. Fowl
er, iždo sekretorius, prista
tė savo planus sulaikymui 
keliavimo į užsienį.

Pagal jo planą, pirmieji 
$7 praleisti į dieną užsieny
je būtų netaksuojami, ant
rieji $8 būtų taksuojami 
15%, o viskas praleistas 
virš $15 būtų taksuojama 
30%. Tai paliestų tik ke
lionę iš vakarų hemisfero 
ir būtų galioj iki rugsėjo 
30, 1969 m. Reiškia, keliau
jantiems šiaurės ir Pietų 
Amerikoje nebus taksai už
dėti.

Iki šiol buvo galima nu
sipirkti užsienyje daiktų už 
$100, ant kurių nėra mui
to mokesčiu. Fowler reko
menduoja sumažinti sumą 
iki $10.

Taipgi rekomenduojama 
aptaksuoti 5% lėktuvų ir 
laivų bilietus.

Žinoma, visos šios reko
mendacijos turės būti pri
imtos Senato ir Atstovų bu
to sesijose.

Graikija atstatė 19 oro karių

Užrašykite ‘(Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

Athens — 5 generolai ir 
24 oficierių buvo atstatyti 
iš Graikijos Oro jėgų už 
palaikymą karaliaus Kons
tantino ' pusės bandytame 
perversme gruodžio 13 d.

Graikijos armijoje iki šiol 
buvo atstatyta 101 oficie- 
rius, kurių tarpe randasi 37 
generolai, už tokį pat pra
sikaltimą.

Tikimasi neužilgo turėti 
“išvalymų” laivyne ir poli
cijoje.

Bostono gaisras užmušė 9, 
sužeidė 15

Boston — Vasario 4d . 
devyni žmonės žuvo gaisre, 
kuris sunaikino Hotel Roo
sevelt. Mažiausia 15 žmonių 
sužeistų. **

Šis viešbutis turėjo pen
kis aukštus, o pirmajame 
aukšte buvo krautuvės. Tai 
buvo senas pastatas ir, vei
kiausia, neturėjo jokių mo
derniškų apsaugos nuo 
gaisro įrengimų. Čia mo- 
kėdava įnamiai po $2 už 
naktį pernakvojimo.
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Neapykantos audra ir Tailande
TAILANDAS yra viena iš Pietinės Azijos, šalių. 

Tai didelė šalis su apie o2 milijonais gyventojų. Tai 
monarchiška šalis, kuri didžiuojasi savo 700 metų ne
priklausomybe. Bet šiar 
amerikiečių okupuota šalis 
pildė visus Amerikos įsakymus. Tailande Amerika turi 
viena iš didžiausių pasaulyje militarinių bazių. Tailande 
stovi 45,000 amerikiečių armija. Jis skaitomas Amerikos 
talkininku. Jis į Pietų Vietnamą turi pasiuntęs keletą 
tūkstančių kareivių.

Bet kaip su Tailando žmonėmis? Kaip jiems patin
ka šitokia Amerikos ir jų 
svarbūs klausimai.

Į kai kuinuos klausimi;
Timeso” korespondentas Sidney Gruson. Jis rašo tiesiai 
iš Tailando sostinės Bangkok. Jo korespondencija tilpo 
šio laikraščio vasario 5 d:
kad daugelį amerikiečių, kurie tikėjo mūsų vyriausybės 
informacija apie tą šalį, nustebins ir pritrenks. Iš jos 
mes sužinome, kad ir Tailande verda-kunkuliuoja di
džiausias amerikiečiais nejpašitenkinimas.

“Times” koresponden 
puliaraus žurnalisto Kukri 
iki šiol buvęs tvirtas amer: 
Dabar jis persergsti amerikiečius, kad jeigu jie nebus 
atsargesni, tai “vieną gražią dieną tailandiečiai sugriaus 
jų ambasadą ir sudegins J 
Centrą.” <

dien Tailandas yra faktinai 
. Jos valdžia ikišiol ištikimai

11 nvi rl A

valdžios politika? Tai labai

s atsakymą duoda “The N. Y.

enos laidoje. Reikia manyti,

;as paduoda pasisakymą po- 
it Pramoj. Įdomu, kad Pramoj 
kiečių šalininkas. Bet dabar?

~~_ Jmgtinių Valstijų Informacijos
Jis sako, kad amerikiečiai griauna Tailando 

ekonomiką ir naikina jo nepriklausomybę.
Pasak Sydney Grusop. .žurnalistas Kukrit Pramoj 

šaukia: “Jūs, amerikiniai žvėrys, grįžkite į savo olas!”

“Gal ir galėjo..
ŽVALGYBINIO laivo

žu neparašyta. Juo toliau,- tuo aiškiau. darosi, kad jis 
buvo Š. Korėjos Vandenyse? Tai pradeda pripažinti ir 
vyriausybės vyrai, kūne i 
nenorėjo ir sušilę įtikinėljo Amerikos visuomenę 
laivas buvo užkluptas ir “pagrobtas” tarptautiniuose 
vandenyse.

Praėjusį savaitgalį 
the Press” pasirodė Valstjybės ' sekretorius Dean Rusk 
ir buvęs Gynybos sekreto 
daleido, kad laivas “Puebl 
vandenis.” Girdi, per ištisas dešimt dienų laivo radijas 
neveikė, todėl esą sunku 
laiku buvo. , Jie, žinoma 
“buvo griežtai įsakyta K

Šis Rusko ir McNamaros daleidimas labai reikšmin
gas. Griežčiausias užginė 
O buvo triukšmaujama ir
tis jėga iš Š. Korėjos laivą ir jo įgulą atimti, nors tai 
reikštų naują karą.

Galimas daiktas, kad 
pripažinta, kad “Puėblo” 
teisėtai, legališkai, nes jis buvo į Š. Korėjos pakraščius 
atplaukęs šnipinėti.

T)

“Pueblo” istorija dar toli gra-

3 pradžios nė klausyti apie)tai 
šjo Amerikos visuomenę, Kad

LAI S V £Penktadienis, Vasario (February) x 9, 1968

Kas ką rašo ir sako PABUDIMO GADYNE!
PASMERKIA IZR 
VALDŽIOS POLIT

Pažangiųjų žydų 
tis “Freiheit” (va 
savo angliškajame 
aštriai kritikuoja

AELIO 
IKĄ 
dienraš-

skyriuje 
Izraelio 

valdžios nusistatymą Viet
namo karo klausimu. Mat, 
čia neseniai lanky 
Izraelio premjera 
Eshkol kalbėjosi 
dentu Johnsonu i 
laikraščių, pažadėjb Izrae
lio vyriausybės p 
Amerikos politikai 
me.

“Freiheit” nurodo 
karas yra Amerikos agresi
ja prieš Pietų V 
liaudį, kuri sukilo pr 
vo išnaudotojus iij 
ristus. Izraelis “ne] 
ir neturi savo likįmą sieti 
su Washingtonu, k 
rialistiniai ir žibalo 
niįų interesai vaidi 
biausią vaidmenį”.

damasis 
s Levi 

qu. prezi- 
', pasak

ritarimą 
Vietna-

i, kad šis

ietnamo 
rieš sa- 
milita- 

eprivalo

ir impe- 
kompa- 

na svar-

KO

du pirmieji jų periodinio pre
numeruojamo leidinio “Pro
blemos” numeriai. Vėliau 
“Problemos” bus leidžiamos 
keturis kartus per metus.

— Kodėl prireikė leidinio? 
— paklausiau Vilniaus univer
siteto docentą 4uozą Barzdai
tę “Problemų” atsakingąjį re
daktorių. — Juk filosofai tu
rėjo sayo leidinį, kuriame 
spausdino mokslo darbus.

— Taip, jis, vadinosi “Filo
sofija”. Čia buvo spausdinami 
aukštųjų mokyklų mokslo 
darbai. Jų išleisti astuoni to
mai. Visa bėda, kad “Filoso
fijos” skaitytojų ratas buvo 
labai siauras. O mes nenori
me užsidaryti tik savame ra
telyje. Ypač dabar, kai vis 
daugiau žmonių domisi filoso
fija. Filosofijos žinojimas 
šiandien reikalingas kiekvie
nam inteligentui, jo eurudici- 
jai, pasaulėžiūrai, kiekvienam 
studentui, paskaitininkui.

“Problemos” leidžiamos dar 
ir todėl, kad Lietuvoje išaugo 
nemažas filosofų būrys. Be
je, vien universitete turime 13 
filosofijos mokslų kandidatų.

Lietuvių tautoje davatkos 
pasižymėję tokia atžagarei
vy ste, kad jei kokia viena 
parodytų nors mažiausią 
pirmenybę bile tautoje ar 
šalyje, tai vargiai norėtu
me tikėti. Vienok, norime 
ar ne, ot, va ėmė mūsiškė 
amerikietė davatka-minyš- 
ka ir pasižymėjo, tapdama 
tokia pifmeive, kuriai auto
ritetai primeta net bendra
darbiavimą su komunis
tais!! Čia tai jau panašu į 
pasakymą: “Jei šuva įkan
do žmogų, tąi nenaujiena. 
Bet jei žmogų ^įkando šu
nį, tai naujiena”. Reiškia, 
netikėtinas dalykas įvyko.

Anos dienos naujienos bu? 
vo tikrai naujienybė Ame-
rikos kontinente, kai spau
da pranešė, kad amerikietė 
minyška Sister Marion Pe
ter, gimtiniu vardu Marjo-

televizijos programoje “Meet

rius McNamara. Abudu jau 
j” “galėjo patekti į Š. Korėjos

tikrai nustatyti, kur jis tuo 
pabrėžė, kad laivo kapitonui 

orėjos vandenų vengti.”

iiimas jau pavirto daleidimu! 
šaukiama, kad turime skubin-

už dienos kitos jau bus visai 
buvo suimtas ir internuotas

Vietnamo karais aštrėja
ŠIOMIS dienomis baisūs mūšiai užvirė visame Pie

tiniame Vietname.. Net pačiame Saigone kraujas lie
jasi. Beveik nėra likę miesto ar miestelio, kuriame nei
tų mirtina kova. 1 Abiejo se pusėse nuostoliai milžiniški.

Vieni tai vadina Liaudies Išsivadavimo Fronto ofen- 
syvu, o kiti Pietų Vietnamo liaudies visuotiniu suki
limu. Vienas dalykas t 
kus, būtent kad vėliausi 
prezidentu ir baigiant gen. Westmorelandu, teigimai, 
kad amerikiečiu jėgos k; 
cifikacija “gražiai sekas

Iš tikrųjų šis “oferi 
Vietnamo liaudies sukilinjias, — milžiniškas, platus, visą 
šalį apimąs sukilimas pr 
ginklais įsteigtąir palaikomą generolų klikos valdžią. 
Visas pasaulis stebisi liaudiečių jėga, ištverme, discip
lina ir pasiaukojimu. Is vėliausių ivykių dar aiškiau 
kad šis karas yra P. Vietnamo civilinis karas, ir kad 
tuo būdu mūsų šalies ginkluota intervencija nepateisi-

pačiame Saigone kraujas be

irėtų būti visiems dabar aiš- 
mūsu vyriausybės, pradedant

arą laimi ir’ kad Vietname pa- 
buvo be pagrindo.

syvas” yra tikriausias Pietų

eš Amerikos karo jėgas ir jų

narna. Juo greičiau jis 
ginklai iš ten išsikrausty 
rikai ir visam pasauliui.

bus nutrauktas ir amerikiečių 
s, tuo bus sveikiau visai Ame-

Nixonas bus kandidati
New Yorkas. — Richard 

M. Nixon pagaliau pasisekė 
busiąs republikonų kandida
tu prezidento vietai ir au 
prade plačią kampaniją.

me judėjime, bet jie yra re
tenybės paukščiai.”

Matytis, tokia jau dabar 
mada šioje gadynėje. Tur
čiai, kurie bile šalies galio
je, skleidžia šmeištus prieš 
tuos žmones, kurie dis- 
kusuoja komunistinę filoso
fiją, primesdami jiems vi
sokius prastus ir nežmoniš
kus išmislus, apšaukdami 
juos net žmonių žudikais. O 
paskiau, kai jiems reikia 
pasiteisinimo, jie apšaukia 
visus, kurie nori darbo, 
duonos, teisybės ir lygybės, 
komunistais. Po to jie pa
leidžia visą savo jėgą prieš 
tuos žmones ir naikina juos.

Juk net ir mūsų pačių ša
lyje tokie dalykai dedasi,

keturis milijonus gyvento- 
jų!

Todėl'tie milijonai ir ky
la prieš tuos turčius.

Bet ten yra ir kitas šu- 
nukas pakastas, kurio uo-£ 
degute kyšo j a. Mat, pana
miečiai pradėjo sukilti, net 
degindami Am. Jungt. Vals
tijų vėliavą, reikalaudami 
didesnių ir didesnių teisių 
prie kanalo — arba visiškos 
teisės. Tas dalykas eina 
taip-ilgai? kad jis pasidarė 
stačiai kaulas gerklėje mū
sų šaliai, kuri operuoja tą 
kanalą. Todėl nužiūrima, 
kad gal reikės mesti tą 
karštą bulvę ir eiti laukan 
iš Panamos. Bet be kanalo 
iš Atlanto į Pacifiką mūsų 
šaliai negerai.

Vienok yra išeitis, ir dar

KLERIKALAI MO 
WASHINGTONĄ

Kunigų “Draugu 
prezidentą Johnso: 
versti Šiaurės Kor 
džią ne tik sugraži 
gybinį laivą “PuebJ 
ignlą, ale dar “atly 
darytus nuostolius 
prašyti”. Dar 
Amerika jėga turinti iš vi
sos Korėjos “išvaly 
nistus” ir abi dalis 
nę ir Pietinę) suv 
vieną valstybę.

Tai; .žinoma, reikštų nau
ją karą. Bet “Draugo” ku
nigams nieko nereiškią, nes 
jie juk kariauti neis, neigi 
jie, savo sūnus šių; 
nes jie sūnų petur

Pekinas. — Kinijos užsie
nio reikalų ministerija kal
tina Ameriką už bombomis 
apdaužymą dviejų jos pre
kybinių laivų Šiaurės Viet
namo uostuose.

s” moko 
ną pri- 
ėjos val
uti žval- 
o” ir jo 
ginti pa

ir atsi- 
daugiau,

ti komu- 
(Šiauri- 

ienyti į

s į karą,

Toliau; “Jungtiniu Vals
tybių valdžią neprivalėtų

paveikta 
Ji neturi 
i‘o žygių 
asi, Chi- 
ištroškę

būti neigiamai 
i,vykiais Korėjoje, 
susilpninti savo ka 
Vietname”. Vadin 
cagos marijonai 
amerikiečių ir kprėjiečių- 
vietnamiečių krau. 
daugiau abiejose p 
jaunų vyrų, juo 
kraujo ir ašarų 
Vietnamo ir Korėjos žmo
nės. tuo linksmesn 
sų lietuviški kunigėliai!

o. Juo 
usėse žus 
daugiau 
pralies

bus mū-

neprasta—ypatingai dabar
tinėje gadynėje. Yra planai 
apdiskusuoti, kad dar ge
resnį kanalą galime iškas-v

kaip Vc’monto senatorius 
Aikinas sąkė aną dieną. Jis 
sake, kad Washingtonas ap
šaukęs Vietnamo naciona-

rie Bradford, pavadinta 
“the ringleader”, vade gru
pės, kuri suorganizavusi 
grupę iš keturių minyškų 
ir penkių kunigų Guatema- 
loje ir turėję slaptą konfe
renciją su' Guatemalos va
dais, kurie veda kovą prieš 
Guatemalos rč^akcinę val
džią. Minyška Marjorie 
Bradford ir tos kitos ketu
rios minyškos, kaip ir tie 
penki kunigai, šaukiami at
gal į Am. Jungtines Valsti
jas autoritetų, kurie juos 
ten pasiuntė. Veikiausia jie 
buvo ten pasiųsti kovoti! 
prieš komunizmą. O dabar 
jų siuntėjai kaltina juos vi
sus, ypatingai Marjorie, 
kad jie susidėjo su komuni
stais! ;

Kai nušovė du Amerikos 
valdžios pasiuntinius Gua- 
temaloje, tai New Yorko 
laikhaščiai paskelbė, kad' 
būk juos nušbv'ė komurlis- 
tai, kurie ten veikią guerilų 
formos judėjime prieš Gua-.

ti iš Atlanto į Pacifiką per 
Guatemalą, kuris gali būti^ 
jūrų lygio, nereikiant jo
kių kilnojamų užtvarų, kaip 
dabar Panamoje.

' Kalbos eina New Yorke, 
kad privatus kapitalas ap
siima tokį kanalą Guatema- 
loje iškasti ir operuoti, po 
mūsų šalies protekcija.

Jeigu taip, tai gal guate- 
maliečiai prisibijo tapti 
Egiptu, kai ten anglų kapi
talas operavo Suezo kanalą, 
ir ne daugiau nori jie tapti 
Panama, kurios kanalą ope
ruoja Amerika.

Tos dvi priežastys verčia 
4 mi1 i j onus Guatemalos 
žmonių stoti į kovą ir pasi- 
liuosuoti nuo abiejų nege
rumų, nors kas nors juos 
ir pavadintų komunistais.

{ančių. Guatemala turi apie| A. Gilman

listus komunistais, ir da
bar sako, kad jis gelbsti vi
są pasaulį nuo komunizmo 
Vietname.

Guatemala yra prie Mexi-^ 
kos rubežiaus, pirmojf 
Centrinė Amerikos šalis, 
žiūrint į pietus. Ji irgi pri
klauso pavadinimui “bana
nų respublika.” Šalis agra
rinė, kur auginami visokie 
vaisiai, ypatingai bananai. 
Jei kiek ten industrijos yra, 
tai pasauliu mažai žino apie 
tai.

Atvira paslaptis, kad Ame
rikos turčiai sudėjo ten 
daug pinigo ir pasiglemžė 
beveik visą geriausią Gua
temalos žemę, net 80 pro
centų. Tai jau beveik vis
kas tų turčių rankose. O 
jų ten tėra 2 procentai vi- 
$ų gyventojų, arba 80 tūks-

GALI PAKENKTI JŲ 
rADAVIMO”/dRAKETUI 
Kaip žinia, šiomis dieno

mis Pietų Amerikos respu
blika Kolumbija atnaujino 
diplomatinius ryšius su 
Tarybų Sąjunga, kurie bu
vo nutraukti 1948 metais.

Iš ten dabar “Draugui” 
pranešama apie “nerimą 
Kolumbijos lietuvių tarpe”. 
Skaitome: *

“Kokia bus mūsų lietuvių 
padėtis 1 Kolumbijoje, yra 
ateities klausimas. Nors čia 
tik saujelė lietuvių, bet jie 
turi savo konsulą, St. Siru
tį, kuris perpai vasario 16 
šventės minėjimo < proga, 
buvo pakeltas » į generalinį 
konsulą.., '.Tolesnė lietuvių 
veikla priklausys nuo šio, 
dar paslaptyje nebepalaiko
mo, Maskvos ir Bogotos su
sitarimo”.

Pasirodo, kad ir Columbi-’ 
joje vedamas “vadavimo” 
raketas. Juk tasai “konsu
las” Sirutis jokios Lietuvos 
neatstovauja. Kaip visi kiti 
panašūs “konsulai”, taip šis 
ponelis teturi vieną misiją:; 
šmeižti . Tarybų Lietuvą, 
prieš ją kurstyti Kolumbi-; 
jos žmones. Kolumbijos ,val-’ 
džia gerai padarytų, kad 
tą nešvankų biznį likviduo
tų. \'

u

ŠTAI KO MŪSŲ 
KLERIKALAI NORI

Ryšium su vėliais 
kiais Vietname, ti 
marijonų “Draugas 
2d.) tiesiog šauki

“Po paskutiniųj 
Vietnamo karo f; 
vojinga yra tik pro pirštus 
žiūrėti į susidariusią būklę.

Ar nereikėtų, kad kon
gresas formaliai paskelbtų 
karą Šiaurės Vietnamui. 
Tai duotų progo 
siautėjančius 
prieš dalyvavimą 
kare sudrausmint: 
tytojus bausti pągal nusi
kaltimą. Reikalas 
tas. Neatsakominįiems žai
dimams turi būti padarytas 
galas...”

Komentarai iš 
sės nereikalingi, 
nori, kad mūsų krašte būtų 
pradėtas teroras 
sus, kurie kelia b 
šį barbarišką, 
karą.

siais įvy- 
;as pats 
;” (vas.

a:
l įvykių 
’onte pa-

š krašte 
kurstymus 
Vietnamo 
, o kurs-

yra rim

mūsų pu- 
Mari jonai

prieš vi- 
alsą prieš 
iieteisingą

IR FILOSOFAI ŽADA 
PLAČIAU PRABILTI

“Gimtasis kraštas” pra-
nesą:

Iš kabinetų ir katedrų gilu
mos Lietuvos filosofai ryžosi 
išpląukti į plačius 
supažindinti susą
visuomenę, šiais metais išeis

vandenis ir 
vo darbais

O VISGI BLAIVUS 
PROTAS LAIMĖJO!

Cleveland© smetonininkų 
“Dirvoje” (vas. 5 d.) skai
tome ilgą K. Barono kores
pondenciją apie sausio 27- 
28 dd. Toronte įvykusį “Š. 
Amerikos lietuvių sporti
ninkų” suvažiavimą. Baro
nas daug vietos pašvenčia 
diskusijoms ir ginčams dėl 
praėjusią vasarą krepšinin
kų išvykos į Tarybų Lietu
vą. Diskusijos įdomios, gin
čai, matyt, buvo* gana aš-i 
trūs.

Nepermaldaujamas išvy
kai priešas P. Žumbakis da
vęs pasiūlymą krepšininkus 
smarkiai nubausti — “išvy
kos/ dalyvius ir organizato
rius iš sąjungos išbraukti”.

Na,, ir pasiūlymas buvo 
paleistas slaptam nubalsa- 
vimui. Rezultatai?

Už išbraukimą balsavo 
tik 8, o prieš 33. Tai įdomu. 
Blaivus protas laimėjo!

K. Baronąs sako:
“Tokiu, būdu,, šis suvažia

vimas plačiai atidarė dūris 
tolimesniam sportiniam 
bendradarbiavimui su Lie
tuva”.

Mes nuoširdžiausiai svei-

temalos reakcinę valdžią. 
Bet tomis pat dienomis ta 
pati spauda (“N.Y. Times”) 
spėjo, kad tai bus tų reak
cionierių darbas, kurie nori, 
kad Am. Jungtinių Valstijų 
jėgos įsikištų ir iškeptų 
jiems karvelį — sunaikintų 
prieš valdišką judėjimą.

Guatemalos turčių val
džia. primeta sukilimą ko
munistams. Bet ten dalykai 
yra tokie, kurie sukelia vi
sus žmones prieš valdžią,— 
būtų jie komunistai, ar ne- 
komunistai. Kunigas Bon- 
pane, clevelandietis, kaltina 
Am. Jungtinių Valstijų nu
sistatymą link Guatemalos. 
Jis sako:

“Niekas nenori sukilimų 
(violence), bet kai Ameri
kos jėga naudojama pagel
bėti tiems, kurie tėra 2 pro
centai, o yra savininkais 80 
procentų visos Guatemalos 
žemės, remia tą ‘dešiniąją’ 
armiją, kuri nušauna ant 
vietos bile reformatorių, pa
vadindami jį komunistu, 
sukilimai neišvengiami.”

Kunigas Bonpane sakęs, 
kad minyška Marion Peter 
ir kunigai broliai Melvillai 
su atsargumu nutarę prisi
dėti prie sukilėlių, remti 
juos, pridurdamas: “Ten 
yra kai kur komunistų ta-

kiname tuos sportininkus, 
kurie balsavo prieš pasiūly
mą krepšininkus nubausti 
už išvyką į Tarybų Lietuvą. 
Būtų labai gražu, kad ir šią 
vasarą įvyktų koks Ameri
kos lietuvių sportininkų su
sitikimas su Lietuvos spor
tininkais.

Sportininis bendradarbia
vimas su gimtuoju kraštu 
abipusiai naudingas.

; f t • ■ ; < > j i .

Apie stebėtiną kalvį >
Ūžia raudonas žaizdras.! 

Liepsnos atšvaistėse — se
nuko kalvio veidas. Ramios 
primerktos akys stebi įkai
tintą geležį. “Kito tokio 
kalvio apylinkėje nerasi,”— 
prisiminiau žmonių pasako
jimus. .. Na, bet tegul jis 
dirba. Aš žinau jo mažą 
gelsvą namelį miestelio pa
kraštyje. Žinau, kad vaka
rais jis visada namie. O 
dabar nereikia trukdyti.

—O, vaikei, nuo keturio
likos metų kūjelis rankoj,— 
pradeda pasakoti Juozas 
Masinavičius.

Dvarai! Dvareliai- Nar- 
vidiškio dvaras, Guropolio 
dvaras. Aluntos dvaras. 
Ėjo per juos J. Masinavi- 
čiaus jaunystės keliai, be
ieškant duonos ir darbo. 
Beieškant laimės...

O būdavo nukals rogėms 
apkaustus arba vaikams 
žaisliuką... Jausdavo šir
dyje bundantį menininko 
pašaukimą... Bet argi 
tuomet buvo kada ieškoti 
grožio.

Laikas greitaš. Jų kolū
kyje šiandien ne vienas kal
vis. Ir beveik visi jie ėję 
mokslus pas Juozą Masina- 
vičių. O pats jis dar ir da
bar visoje apylinkėje ne-* 
pralenktas.

Sugedo kultivatorius ar 
sėjamoji. Vyrai krapštosi, 
kankinasi, kol pagaliau kas 
nors ištaria:

—Be Masinavičiaus nieko 
nebus.

Daug per tą laiką nudirbo 
kąlvis. D a u g reikalingų 
daiktų nukalė iš geležies ir 
plieno. Neseniai apie jo 
rankas sužinojo net Ukmer
gės mechanizacijos mokyk

loje. Sudėtingą traktoriaus 
detalę nukalė Masinavi- 
vičius...

—Iš kur Aluntoje tokios 
rankos, — stebėjosi mokyk
los dėstytojai, — pamačius- 
taip ...

Ir pamatė. Paprastą vi
dutinio ūgio žmogų ir dide
les šiurkščias rankas...

Kalvėje kvepia dūmais, 
šnara ugnis. Viršum žaizd
ro lyg pasakų burtininkas 
palinkęs kalvis. Stebi kais
tantį metalą... Medinėse 
lentynose — plaktukai, rak
tai, žirklės, dildės... Ne
maža įrankių . pagaminta 
paties meistro.

—Juk pirkti galima, kani 
laiką gaišti? — šneka daž
nas. A

—Žinau. Bet aš ir pats 
moku! Fabrikuose — pa
gal vieną kurpalį. O pats 
jau gali galvoti kaip ge
riau, gražiau šį tą nukalus...

Keistuolis — žvalgosi vy
rai. Bet, tur būt,—ne vien 
tai. Pensija jam, sakysime, 
buvusi nebuvusi. Švyti rau
dona žaizdro šviesa. Ir 
dunksi kūjis. Tai man pri
mena y širdies plakimą... 
Tvirtos ir atkaklios širdies.

Vytautas Skripka 
^Molėtų rajonas

MIESTO STATISTIKA
Niujorko mieste (JAV 

beveik vienas iš keturių vai
kų gimė 19 6 6 m. be tėvų 
santuokos.

Kaip, praneša Niujorko 
sveikatos skyrius, iš 10,001 
naujagimių buvo “neteisė
ti” 2,336 vaikai, arba 23.4% 
visų gimimų skaičiaus. 1965 
m. tas nuošimtis siekė 20J^ 
procento.
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Mislinčius

Popiežiai ir pasauline politika
Popiežiai niekad nebuvo 

Įmonių laisvės draugai, jie 
visur ir visuomet buvo ir 
yra reakcijos pusėje. Jie 
bijo, kad laisvi žmonės ne
pradėtų protauti ir nepa
matytu visas jų machinaci
jas bei intrygas. Jie prie
šinosi 1790 m. Prancūzijos 
revoliucijai ir 1917 m. Rusi
jos žmonių sukilimui. 1905 
m. Rusų revoliucijos laiko- 
tarniu popiežius Leonas 
XIII rėmė carą ir buvo įsa
kęs visiems katalikams 
melstis už tos šalies tironą. 
Tūli kataliku kunigai, kaip 
marijonas Senkus, prelatas 
Anta n a v i č i u s, prelatas- 
žmogžudvs Kostas Olšaus
kas ir kiti net aktualiai ra
gino žmones išdavinėti re- 
yoliucijonierius caro vai-

lis

sn

i

rusų caro valdžios rė
mėjas, jos bendradarbis- 

pas. Jis tiesiog raginte 
rabino Tilmanso (Kaune) 

onės darbininkus, šv.
Jdozapo draugijos narius, 
gaudy ti pažangesniu o s i u s 
darbininkus ir varu vesti 
juos policijos nuovadon bei 
juos mušti. ■ Keletas taip 
:d jotųjų buvo skaudžiai 
nubausti. Apie Olšausko 

ipinėjimą caro valdžiai 
omet rašė “Naujoji gady- 
,” 1906 m. nr. 29, ir len

kti “Echo,” tų metų nr. 16- 
15 
ša

sn 
tu 
ne

ožiai. ;
Dar apie prelatą

Ties prel. K. Olšausko ypa- 
ta sustosime kiek ilgėliau, 
nes jis, vienaip ar kitaip kal
bant, buvo “spalvinga as
menybė.” Jis buvo bai
gęs Kauno kunigų semi
nariją ir Petrapilio dvasinę 
akademiją, įsteigęs Saulės 
kursus, suorganizavęs šv. 
Juozapo draugiją, “kad ap
saugoti darbininkus nuo 
agitatorių.” prigyvenęs sa
vo šeimininkei Stasei Dani
levičiūtei sūnų. 1928 m. 
Vytarto’ kalne, Birštone, ją 
pasmaugęs ir sekamais me
tais teismo nubaustas šeše- 
riais metais Kauno sunkių
jų darbu kalėjimu. Ne po 
ilgo, i š ė j u s į iš kalėjimo, 
Smet o n o s amnestuotą, jo 
giminaitis, už jam priklau
somo turto nusukimą, keliu 
važiuojantį nušovė.
.Koks gyvenimas, toks ir 

galas! Teigiama, jog prel. 
Olšauskas, norėdamas juo 
nusikratyti, nužudęs ir Da
nilevičiūtei prigyventą savo 
sūnų Kostą Ričardą.

Prel. Olšauskas buržua
zinėje Lietuvoje buvo svar
bus veikėjas. Jis lankėsi 
Amerikoje ir kitose šalyse. 
1911 m. jis kartu su kun. 
J. Tumu buvo atvykęs rink
ti aukų Saulės namams 
statyti Kaune, o vėliau su 
inžinierium Pauli u k o n i u 
“Minties” bendrovės akci
jų (šėiai) pardavinėti.

Prel. Olšauskas buvo dide-

. Caro, “ochrankoje” 01- 
uskas buvo žinomas kaip 

Oiec Konstantin.
Kad Olšauskas buvo caro 

valdžios agentas, tai prisi
pažįsta ir jis pats savo il
game laiške 1910 m. balan
džio 29 d. Kauno guberna- 
tcriui Veriovkinui. Be kita 
ko jis ten rašė, kad “revo- 

icinio j u d ėj i m o metu 
(L905 m.) aš visomis jėgo
mis gyniau valdžią ir valdi- 

nkus, kad nepabijojau ne 
kkrtą prieš tūkstantinę mi- 

ą brolių Tilmansų fabri- 
j valgykloje laikyti nu
alinančias kalbas, už ką 
ane revoliucionieriai ža

dėjo užmušti,” etc. Kurie 
d arbininkai nepr i k 1 a u s ė 

rie Juozapo dra u g i j o s, 
uos jis skundė policijai, 
ieną kartą, jo pasidarba- 
imu, buvo suimta 60 Til

manso darbininkų, tačiau jų 
tarpe nebuvo nė vieno juo- 
zapiečio!

Be policijos apsaugos 
rel. Olšauskas nebuvo nei 

dieną, nei naktį; jis bijojo 
ktisvės kovotojų keršto. 
Prieš jo buto duris stovėjo 
policijos būdeiė, kurioje vi-i 

jomet budėdavo jo palydo- 
as-policininkas.

Už fašizmą ir fašistus
Popiežiai smerkė ne tik 

audies sukilimus, bet jie 
prieštaravo* ir bile kokiai 
dairesnei ar liberal e s n e i 
minčiai. Pop. Leonas XII 
1886 m.savo enciklikoj “Ha
rn a n u s genus” pasmerkė 
laisvuosius masonus todėl, 
kad jie skelbia, jog visi 
monės turi lygias teises ir 
•rivilegijas, jog niekas ne

turi teisės kitą pavergti,” 
e te. ' Nors katalikų bažny
čios vadai ir pasirašė 1648
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PIETŪS - KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS i

Ketv., Vasario-February 22
Lietuvių Social io Klubo Salėje

1610 N.AV. 119th Street, Miami
Pietūs duodami 12:30 vai. dieną. Koncertas bus 2:30

Kviečiame miamiečius ir
šiame padengime.

iš apylinkės dalyvauti

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

AIDO CHORAS 
vadovaujamas Nakrošos

Taipgi vakaro viešnia:
BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

Choro Solistai:
MAE GABRĖNIENĖ 

ELENA MIKITIENĖ ir kiti

Programa:

Prašome 
nesivėluoti!

— Rengimo Komisija

m. Vestfalijoje “taikos 
tartį” su protestantais, 
vėliau pop. Inocentas X 
smerkė šį tikybinės i 
rancijos dokumentą, 1 
priešingą politinėms kątali- 
kų aspiracijoms. !l

Po to, kai 1938 m. fašis
tinis generolas Frankas 
pagalba Musolinio ir H 
rio kariuomenių, paska 
no kraujyje demokratį 
išrinktą Ispanijos žmonių 
vyriausybę,—1941 m. jis pa
sirašė su Vatikanu konkor
datą, kuriame pasakytą 
vienintelė religijai 
krašte bus toleruojama 
Romos katalikų kultas.

Grafas Kalergi-Coud' 
ve, neabe j i n g a s katalikų 
patronas, savo k n y g 
“Crusade for Pan-Eurbpe’ 
visai atvirai sako, jog “Ka- 
talikizmas tai fašistinė 
krikščionybės forma. Ka
talikų ierarchija pilnai ir 
neabejingai remiasi vadiz- 
mo principu, su popiežium 
kaip neliečiamu komandie- 
riu.”

Kai 1938 m. hitlerininkai 
pavergė Austriją, to krašto 
katalikų vvskūpai pirmieji 
sveikino Hitlerį “šu perga
le.” Hitleris buvo jų kul
to žmogus, niekad kataliky
bės nepaneigęs, ypatingai 
gerbęs jezuitines krikščio
nybės aspiracijas. ‘ 
nos jėzuitų, savo jaunatvė
je, Hitleris mokėsi ir 
semitizmo.

Rusų socialistinės 
liucijos įtakoje, šio am 
trisdešimtosios dekados 
džioje. besireiškiąs laisvės 
idėjų sąjūdis, kuris gaiva
liškai buvo pasiekęs Pran- 

ją ir 
neri-

su- 
bet 
pa- 
ole- 
caip

Minėtasis paktas padarė 
Vatikaną neprikla u s o m a 
valstybe. Katalikizmas ta
po Italijos valstybės oficia-

Popiežius ir Musolinis
Ne be popiežiaus žinios 

Musolinis, į abu šonu įsirė
męs lyg nuotykių romano 
gerojus, svaičiojo: “Kapi
talizmas, parlamen t a r i z - 
mas, demokratija, socializ
mas, komunizmas ir taria
mas svyruojantis katalikiz
mas, su kuriuo mes vėliau 
savo būdu apsidirbsime, — 
yra mūsų priešai”! Tai bu
vo Musolinio kredo ir mo
to!

Kai tik 19 3 3 m. sausio 
mėn. Hitleris tapo Vokieti
jos diktatorium, Vatikanas 
pirmas pripažino jo režimą, 
o po šešių mėnesiu kardino
las Pačelis (vėliau tapęs 
popiežium Pijum XII) pa
sirašė su kataliku Francu 
von Papenu konkordatą.

Reikia neužmiršti, kad 
tik po susitarimo su Vati
kanu — Musolinis ir Hit
leris pradėjo savo agresi
jas: pirmiausia prieš be
ginklę Abisiniją (Etiopiją), 
paskiau prieš demokratinę 
Ispanijos respubliką, Alba
niją, Graikiją, Čekoslovaki
ją, Lenkiją, Austriją, Bel- 

Iš^Vie- Prancūzii?> Angliją,

, su 
itle? 
ndi- 
škai

r jog 
:ame 
įtik

eno-

oje

Mat, juodu nevienodai išsi
aiškino kai kuriuos 1929 
metų Laterano sutarties 
punktus. Popiežius kaltino 
Musolinį perdideliu nuolai
dumu kitoms religijoms ir 
reikalavo, kad būtų leista 
viską tvarkyti vien katali
kams; kad mokyklas ir 
mokslą prižiūrėtų katalikiš
kieji kapelionai, o ne vals
tybės skirti pedagogai; kad 
nebūtų leista viešai disku
tuoti religinių klausimų; 
kad bile koks tikybos užga- 
vimas, spaudoje ar kalboje, 
būtų skaitomas nusikalti
mu, o nusikaltėliai baudžia
mi kalėjimu ir 1.1.

Musolinis nusileido. Prie 
kriminalinio kodekso buvo 
pridėtas punktas 402, kuris 
užgynė visokią katalikų

; Daniją, Holandiią, Norve- 
•giją, Lietuvą ir Tarybų Są
jungą, Ameriką ir kitas ša
lis.

Kardinolas Schust e r i s , 
Milano arkivyskupas, 1935 
m. spalio 25 d. sakė, kad: 
“Šį momentą Italijos vėlia
va neša į Etiopiją triumfą 
kryžiaus, kuris išvaduos 
vergus ir atidarys kelią 
mūsų misionierių propa
gandai.” Aišku, jog Vati
kanui rūpėjo nė vergų va
davimas, bet misionierinė 
propaganda. Vatikano ofi
ciozas “Osservatore Roma
no” tu metų rugp. 22 d. 
pranešė, jog 57 vyskupai ir 
10 arkivyskupų pasiuntė 
Musoliniui tokia sveikinimo 
telegrama: “Katalikiškoji 
Italija dėkoja Jėzui Kristui 
Už atnaujinta krašto didy
bę, kuria sustiprino Muso
linio politika.”

Prieš demokratiją
1931 m. rugp. 16 d., Ispa-1 

nįjos kardinolo Goma veda
ma, visa to krašto katalikų 
ierarchija pasmerkė nau
jąją demokratinę tos šalies 
konstitucija ir ją pagami
nusią liaudies vyriausybę. 
Šį savo dekretą katalikų 
kulto vadai rėmė net kelių 

kai pasidarė visagaliu Itali- popiežių pasisakymais 
jos valdovu, Vatikanui gau- nrieš spaudos, žodžio bei ti

kybos laisvę ir kitas asmens 
bei demokratines visuome
nės laisves. Ypatingai jie 
naudojosi pop. Grigaliaus 
XVI teze, kuris savo bulė
je yra pasakęs, jog viso
kios demokratinės laisvės 
vra “pasiutimas,” pop. Pi
jum IX, jog “laisvė, tai pra.- 
keikimas,” ir Leonu XII, 
pasakiusiu, jog “laisvė, tai 
palaidumas ir ištvirkimas,” 
etc.

Kad katalikų bažnyčia

anti

revo- 
žiaus

pra-

cūziją, Vokietiją. Itali 
kitus kraštus — kėlė, 
mą Vati k a n o valdonams. 
Vengrijoje ir Bavari 
buvo susikūrę tary 
respublikos. Ypatingąi jie 
išsigando tuomet, kai

joje 
binės

išsigando tuomet, kai kala- 
ikiškosios Romos meru bu

vo išrinktas masonas, 
nusiraminimo ieškojo fašiz
me; tai buvo jų vienintelė 
viltis. Popiežius Pijus XI 
savo kalboje 1929 m. sakė, 
iog Musolinis, “tai apvaiz
dos dovana, tai žmogus, ku
ris yra laisvas nuo politinio 
liberalizmo prietarų.”

Jeigu ne betarpiška Va
tikano moralinė parama ir 
karaliaus Emanuelio vy
riausybės įtaiga — Miissoli- 
nis niekaip nebūtų galėjęs

Viena 
būtų 
įuod-

Jie

Romoje išsilaikyti, 
karabinierių kuopa 
galėjusi jo atvestą 
marškinių gaują išvaikyti. 
Už tą paslaugą Mus linis,

šiai atsimokėjo. Jis 1922 m. 
išgelbėjo nuo bankruto Ro
mos banką, kurioje kuo ne. 
visas Vatikano auksas bu
vo sukrautas.

Po septynerių metų (1929 
m.) Musolinis pasirašė su 
popiežium Laterano paktą, 
kuriuo pripažino Vatikano 
sričiai suvereninę galią, su
mokėjo popiežiui 750,000,000 
aukso lirų grynais, o be to 
dar davė milijardo lirų ver
tės valstybės bonų (akcijų).
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Vilnius. Naujajame Žirmūnų rajone.

veikė kartu su fašistais, pa
rodo dar ir tai, jog 1938 m. 
Ispanijos mieste Burgos 
buvo išleista 50,000 žodžių 
knyga, adresuota tos šalies 
primatui kardinolui Goma, 
kurioje buvo parašai devy
nių šimtų kardinolų, arki
vyskupų ir vyskupų, surink
tų visame pasaulyje. Toje 
knygoje katalikiškoji ierar- 
archija, remiama pop. Pi
jaus XI, liaupsina generolą 
Franką ir visą tarptautinę 
fašistų kliką, nuvertusią 
demokratinę lojalistų vy
riausybę ir atsteigusią kru- 
v i n ą j į reakcijos režimą. 
Knygoje gara n t u o j a m a 
Frankui pilniausia katalikų 
parama.

Tik du minėtojo kulto 
dignitoriai turėjo pakanka
mai pilietinės drąsos tą kulto kritiką, mokyklos bu- 
knygą nepasirašyti: tai bu- vo paverstos katalikiško- 
vo Tarragonos kardinolas sios propagandos auditori- 
Vidal Barraquer ir Vitorio ; 
vyskupas. Abu juodu Fran- ; 
kas tuoj ištrėmė iš ju tėvy
nės. Kardinolas 1943 m. : 
mirė Šveicarijoje. Kai gen. 
Frankas, su Hitlerio-Muso- 
linio pagalba, atėmė iš liau- 
diečių Madridą, popiežius 
specialia telegrama sveiki
no jį “su pergale.”

Su išrokįvimais
Vatikanas rėmė Ispanijos 

kontrrevoliuciją ne be tam 
tikro materialinio išrokavi- 
mo; čia nebuvo vien tik re
akcinė kova prieš žmonių 
išrinktą respublikinę vy
riausybę. Monarchijos lai
kais Ispanijos bažnyčia 
gaudavo 65,000,000 pesų me
tinės subsidijos ir dar prie 
to specialias sumas semina
rijų, bažnyčių bei knygynų 
remontui. Jėzuitai valdė vi
są trečdalį šalies turtų. Jų 
rankose buvo tokios pelnin
gos įmonės, kaip žuvų mar- 
ketai ir ištaigingiausieji 
naktiniai kabaretai. Res? 
publikinė vyriausybė visas 
tas bažnyčios privilegijas 
buvo panaikinusi, gi Fran
kas jiems tai grąžino. v

Prieš Musolinio įsigalėji
mą, Italijoje, gudraus kata
likiško politiko Don Sturzo 
vedama, buvo . gana stipri 
katalikų Populiari partija.. 
Ten buvo gausu ir libera
laus elemento, kurio įtako
je partijos suvažiavime bu
vo pasisakyta už asmens 
laisvę. Tas nepatiko abiem 
diktatoriam—pop. Pijui XI 
ir Musoliniui. Dėl to Popu
liari partija, kaip fašizmui 
nepageidaujama, buvo lik
viduota, o Don Sturzo turė
jo bėgti į užsienį, kad išgel
bėjus savo galvą. Tą patį 
minėtasis popiežius padarė 
ir su Vokietijos katalikų 
Centro partija, kurios “po
litinis liberalizmas” dikta
toriams gadino nervus. Par
tija buvo paleista, O' jos va
das Klauseneris 1934 m. 
birželio 30 d. nužudytas.

Popiežius nugalėjo
1931 m. tarp popiežiaus ir 

Musolinio buvo kilęs “drau
giškas nesusipratimas”; po
piežius buvo net pagrasinęs 
Musoliniui “Vatikano jėga”.

jomis ir pan. Po šešių mėne
sių nesantaikos, popiežius 
laimėjo. Kardinolas Gaspar- 
ris, dešinioji popiežiaus ran
ka, kalbėdamas eucharistų 
(komun i j o s garbintojų) 
kongrese (dar prieš Hitle
rio įsigalėjimą) pasakė: 
“Italijos fašistų valdžia su
daro vienintelę išimtį prieš 
politinę anarchiją, kuri yra 
viso pasaulio vyriausybėse, 
parlamentuose ir mokyklo
se”. Stipresnio indorsavimo 
fašizmui negalėjo būti! 
Londono kardinolas Hinsley 
1935 m. Pabrėždamas pasa
kė: “Jei Italijoje fašizmas 
žlugtų, niekas negalėtų iš
gelbėti to krašto nuo cha
oso. Su fašizmu eina kartu 
ir dievo siekimai”’.

(Tęsinys seka.)

Philadelphia, Pa.
Labai puiku, kad šiemet 

LLD nariams pridygo gerų 
raštų skaitymui, kaip gry
bų po lietaus. Nespėjom 
vieną įdomią J. Baltušio 
knygą perskaityti, gavome 
savo žurnalą “Šviesą,” tur
tingą gerais straipsniais. O 
vėliausiai jau pasiekė LLD 
kuopas A. Bimbos parašyta 
knyga, susirinkimuose bus 
dalinama nariams. Jie ga
lės praleisti žiemos sezoną, 
skaitydami įdomius raštus, 
iš kurių jie gaus nemažai 
dvasinio abrako.

Philadelphijoje pradėjo 
siausti makartizmo teroras. 
Policija ir detektyvai už
puldinėja kairiąsias orga
nizacijas. Daro kratas, ap
klausinėj a veikėjus. Jau 
daug nukentėjo nuo tero
ristų DuBois klubai.

Neatsižvelgiant į daugy
bę protestų, Philadelphijos 
Port Authority dvigubai 
pakėlė mokestį už perva
žiavimą tiltais iš Philadel
phijos į New Jersey, sker
sai Delaware upę. Per dau
gelį metų buvo mokama 25 
centai. O dabar nuo vasa
rio pirmos dienos reikės pa- 
simokėti 50 c. Tai baisus 
automobilistų apiplėšimas!

Leonora

Frackville, Pa.
( .

Mirė Aldona Kazokytė- 
Grabaųskienė

Gauta liūdna žinia nuo ve
lionės sesers, kad mirė Al
dona sausio 29 d., nuo šir
dies smūgio. Rašo, kad pa
valgius pietus, nieko nesi- 
skundžiuSj tik • ištarė, kad 
negali kvėpuoti, ir tuoj mi
rė. Ji buvo 56 m. amžiaus.

Aldona kadaise gyveno 
Brooklyne ir buvo Aido 
Choro narė. Jos sesutė Su
zanna yra žinoma newyor- 
kiečiams dainininkė, kuri 
prieš porą metų persikėlė 
gyventi pas Aldoną.

Aldonos kūnas buvo kre
muotas, ir pelenai bus padė
ti prie tėvų urnų, Fresh 
Pond kremato rijoje. Tė
vai, Frances ir Antanas 
Kazokai mirę seniai.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Juozą, dukrą Frances, 
sūnų Robert, anūkų ir gi
minių. Juozas irgi gyveno 
Brooklyne, ir dirbo Varpo 
kepykloje. Iš Brooklyn© 
persikėlė gyventi Frack
ville, Pa., kur per daugelį 
metų užlaiko New York 
Bakery.

Linkiu Suzanai, Juozui ir 
jo šeimai ištvermės jų liū
desio valandoje.

Chester, Pa.
Laivų statymo kompanija 

pastatė ir nuleido į van
denį naują prekėms pervež
ti laivą, kuris bus vienas iš 
greičiausių. Mat, dartiniu 
laiku reikalingas greitas 
susisiekimas pervežti pre
kes į visas pasaulio šalis.

Popieriaus kom p a n i j a 
skelbia pakeisianti senas 
mašinas naujomis, nes se
nosios neduoda kompanijai 
daug pelno. 2,250 darbinin- . 
kų dabar per parą išleidžia 
200 tonų popieriaus, o su 
naujomis mašinomis išleisią 
iki 800 tonų.

Su naujomis mšinomis tie 
natys darbininkai turės pa
gaminti 4 kartus daugiau. 
Tai bus pagreitintas dar
bas. Nes kompanija įdeda 
milijonus dolerių ir nori, 
kad šėrininkai turėtų dau
giau pelno. f

Ar darbininkai prie naujų 
mašinų dirbs už tą patį at- 
Ivginimą, parodys ateitis. 
Dauguma darbininkų pri
klauso savo unijai.

A. Lipčius

DANTIMIS GRĮSTAS 
VIEŠKELIS

1820 m. grafas Alfredas 
Bronickis įsakė K r y m n o 
kaime (čekoslovak i j o j e) 
nutiesti kelią, išgrindus jį 
arklių dagtimis. Dantys bu
vo klojami vertikaliai ir ap- 
liejami kalkių skiediniu, su
maišytu su trintomis ply
tomis. Tai nebuvo pigus— 
6.4 metrų pločio ir 9.5 ki
lometrų riįgio — kelias, o 
kiekvienas aantis kainavo 5 
kapeikas. Keliu važinėjama 

i iki šiol.

ta

BALTIMORE, M D.

'Oi

Mirus

BENEDIKTUI PETRAIČIUI
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Julijai, sūnui Jonui, marčiai, anūkams, giminėms 
ir draugams. Liūdime netekę malonaus draugo.

5;

F. Deltuvienė 
J. Deltuva 
J. J. Staniai 
P. K. Kupriai

0. Kučiauskaitė
J. Deltuva
J. Kasparavičius

M. Baranausko (ELTOS) nuotrauka

3

I
i

i
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LAISVES' VAJUSi

a iš I-mo psl.)
į, Yra žmonės, kurie nori 
ie, bet neturinti giminių ar 
is geradėjas prietelius užrašė

(Atkel 
naujų skaitytojų į Lietuv 
skaityti “Laisvę” Lietuvo, 
pažįstamų Amerikoje, tai š 
jiems laikraštį “Laisvę.”

Valys Bunkus pridavę atnaujinimų, o jam ir vėl 
pagelbėjo su nauja prenu

Connecticut valstijos ’
J. J. Mockaitis, bridgepor 
meratą ir atnaujinimų; L 
Valinčienė, newhaveniete, 
rietė, prisiuntė atnaujinimi

V. Vilkauskui (St. Pet
gino su nauja prenumerata J. Vaišvila, iš Lewiston, Me. 

Gražiai pasidarbavo x
Chester, N. Y. Jis buvo r 
ten gavo 5 naujas prenuu

V. Taraškienė, San Fr 
prenumeratą, o V. Sutkien

Sekanti vajininkai pak 
A. Lukaitis, Bayonne, N.
So. Boston, Mass.; Geo. Sh|imaitis (jam pagelbėjo S. Pui
dokas, Rumford, Me.), B 
ir R. Merkis, Philadelphia 
Pa.; Alice Jonikienė, Chic;
pa, Calif.; A. Bernatienė|, Los Angeles, Calif.;. C. K. 
Urban, Hudson, Mass.

r nėra ta L. Kavaliauskaitė.
vajininkai padirbėjo sekamai:
'lietis, prisiuntė naują prenu-

Žemaitienė, hartfordjetė; M. 
ir M. Svinkūnienė, waterbu-

srsburg, Fla.) punktus padau-

ajininkas R. Barauskas, Ro- 
uvykęs į Toronto, Canada, ir 
eratas ir atnaujinimų.
ancisco, Calif., prisiuntė naują 
g atnaujinimų.
ilo punktais su atnaujinimais: 
J.; E. Repšiene ir S. Rainard,

d’ockton, Mass.; J. Kazlauskas 
, Pa.; J. Purtikas, Pittsburgh, 
ago, Ill.; J. K. Alvinas, Yucai-

i

GAUTA SEKAMAI:

M. Egelevičius,
M. B. Kalušiai
J. Karan, Mont
A. A. Ruddy, Los Angeles, Calif. .
Po $1: J. Leka ' ' 

Anna Banulis, Billeri 
Hartford, Conn.; Anna Shay, Hudson, 
Juknavich, Carrolltown, Pa.; M. Niaurienė, Verdun, 
Canada; P. Griciūnas, Philadelphia, Pa.; J. Družas, Dor
chester, Mass.; Marcelė Yakštienė, Richmond Hill, N. Y.

3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

vičius, J. K. Pens, Pittsburgh, Pa.; 
;ica, Mass.; A. Dagilis, Ch. Arrison, 

, Mass.; Anna

Windsor, Conn. .. 
, Fitchburg, Mass. 
3rey Park, Calif. .

20
Į fondą šį sykį gauta $228. Anksčiau gauta $10,454.- 
Viso gauta $10,682.20.

Dar liko viena 
sario 15 d. nebus k 
j ame Viršminėtiems 
Vajininkams už jų 
pranešimų.

savaitė vajaus reikalams. Po va- 
redituojami punktai. Labai dėkoja- 
prieteliams už jų paramą laikraščiui, 
gražų pasidarbavimą. Bus daugiau

“Laisvės” Administracija

Štai kaip stovi aukomis 
sekanti miestai:

AUKŲ Į ŲONDĄ
R. Barauskas, Rochester, N. Y., prisiuntė $68. Jis 

buvo Toronto, Canada, ir
P. Brown-Barzdaitien
J. Valaitis ............
A. Morkis ....*........
K. Kilikevičiai .......
Mrs. M. Pauža ........
A. R. Antanavičiai (i
S. Karvelis...............
S. Žostautai.............
P. Bepirštis .............
Arsauskas (hamiltonietis)
Po $1: A. Petroniai i 

Endriukaitis, S. Ragausk 
Kairys, A. Daukantas, B. Žukauskas, P. Leškevičius, 
P. Jasiūnas, L. Rimdius, 
Krest, Vaičiuliai, O. Gan

gavo aukų nuo:
g........................ $10.00 

5.00 
. 5.00 

.. 5.00 
. 4.00 
.. 4.00 
. 2.00 
,. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 

Springford); J. Yndriūnas, C. 
ai, P. Kiškis, V. Žilinskas, J.

Stroud)

S. Kuisis, A. Kavaliauskas, P. 
čiai, Z. Janauskai, Galinaitis.

Hartford, Conn. . 
Brooklyn, N. Y. .. 
St. Petersburg, FIs 
Waterbury, Conn. 
Miami, Fla...........
Brockton, Mass. . 
Philadelphia, Pa. 
Haverhill, Mass. . 
So. Boston, Mass. 
Rochester, N. Y. 
San Francisco, Ca] 
Baltimore, Md. .. 
Worcester, Mass. 
Yucaipa, Calif. .. 
Cliffside Park, N. 
Detroit, Mich. ... 
Elizabeth, N. J. .. 
Scranton, Pa........
Chicago, Ill...........
Cleveland, Ohio .. 
Sta 
Newark-Harrison, 

 

Pittsburgh, Pa. .. 
Lawrence, ^fass. .

6rd, Conn

$2,138.89 
.. 1,112. 

,. .. 650. 
.... 334. 
.... 329. 
.... 281. 
.... 274. 
.. 249.20

if
237.

. 226.
, 195.

170.
151.

. 145.

. 140.
. 138.
. 134.
. 132.
. 126.
. 125.
. 116.

.109.
. 107.

Nuo kitų gauta sekamai 
A. Jenkins, Chicago, 
A. J. Pranaitis, Phikj 
Suzanna Kazokytė, Frackville, ra. 
A. SelvestraviCh, Freeland, Pa. . 
J. Beržinis, Hartford 
J. Lesevičius, Montreal, Canada .. 
S. Umbras, W. Linn, 
Mary Kaunas, St. Cl 
A. Grace, McKeespo 
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn 
Marie Swazey, Long 
J. Shagas, Oakdale,
A. P. Gabrėnas, Mid
Ch. ir Anna Urban, 
Ant. B redes, Central 
M. Gudas, Montreal, 
Emily Račys, Toron_ _______ ...
F. Kunigauskas, Winnipeg, Canadą 
E. Morkevich, Monti 
John Zabotko, San B
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa.
Frances Norbut, Chicago, Ill..........
R. Kirk, Seattle, Wash...................

Ill..................
rdelphia, Pa. 
rackville, Pa.
---------------

, Conn.

Ore. . 
air, Pa. 
’t, Pa.

yiew, Wash. .
Pa...................
mi, Fla.........
Hudson, Mass

Canada .. 
to, Canada

eal, Canada .. 
■srnardino, Calif.

$11.00 
10.00 
10.00 

. 8.00 

. 6.00 
.. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00

..6.00 
. 5.00 

.. 5.00 

.. 5.00 

.. 5.00
. 5:00 

,. 5.00 
.. 5.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00- 
.. 3.00

NAUJA KNYGA AP 
PARAŠĖ ŽYMUS

[E AMERIKOS LIETUVIUS 
LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyą

“TĖVŲ IR
a pavadinta:

I [ROLIŲ TAKAIS
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi.

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.aplanke

99

Taigi savo knygoje “T^vy ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo 

i gautus
apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 
iš jų įspūdžius.

Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 
paveikslų iš Ainerikos miestų centrų ir 

took alinių įstaigų.
puslapių, kaina $2.00Knyga iš 325

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS’” 
gaunama
ĖS” KNYGYNE“LAISV

102-02 Liberty A ve., Ozone Park, N* Y. 11417

Detroit, Mich.
Drg Z. Ramanausko vardu

Neseniai mirė drg. Z. Rak 
manauskas, o kai jis buvo 
gyvas, mudu turėjome ak
meninę sutartį, būtent: jei 
jis sirgtų, prižiūrėt jį ser
gantį, pasirūpint su dak
tarais, ligonine ir t. t., o jei

Waterbury, Conn.
Vasario 1 d. mirė žymus 

veikėjas Vincas Krasnickas, 
sulaukęs 86 metus, vien- 
gis, gimęs ir augęs Lietu
voje, Santanos kaime, Kal
varijos rajone. Į šią šalį 
atvyko jaunas būdamas, 
paprasto ūkininko sūnus, 
nemokėdamas jokio amato, Į mirtų, pasirūpint ir prižiū- 
nei svetimos kalbos. Už rėt jo palaidojimą, 
pragyvenimą turėjo dirbti Dėlei tokios sutarties, drg. 
sunkiai. Laisvalaikius lei- Z. Ramanauskas buvo pri- 
do linksmai. Būdavo ir gar-1 davęs man nedidelę sumą 
sus balsas 

I rasdavosi. Būvo 
būdo.

Jis buvo pilnai klasiniai I tomų išlaidų. Savo gyvybės 
susipratęs, priklausė visose apdraudą jis buvo paskyręs 
apšvietos draugijose, skai- Detroito Lietuvių Kliubui 
tė darbininkišką spaudą ir palaidojimo lėšoms, o jei ne
rėmė ją, kiek galėjo. Vili- užteks, tai kad aš pridėčiau 
jos chore buvo žvaigždė, iš jo man priduotų sutaupų. 
dainuodavo solo, tarpais Jis neužmiršo ir laikraš- 

, būdavo choro mokytoju, čių, nes sakė man: “Kai 
Buvo geras aktorius ir daž- mirsiu, prižiūrėk mano lai
bai pastatymams vadovavo, dotuves, kad religiniai bur- 
Taipgi vaikučių draugijėlei tininkai nenutemptų mato 
vadovavo, kol ta draugijėlė kūną į bažnyčią, kurios aš 
gyvavo. gyvas būdamas net iš tolo

Bet jau per keletą pas- nenorėjau matyt, ir taipgi, 
kutinių metų veikime nega- jei nuo palaidojimo lėšų liks 
Įėjo dalyvauti, nes sveikata keliolika dolerių, tai prašau 
neleido, tik susirinkimuose, tavęs, būk gerutė ir priduok 
parengimuose dalyvaudavo tuos likusius dolerius (pa
ir pinigiškai paremdavo, gal savo nuožiūrą) mano 
Gal apie metus laiko jau mylimiems laikraščiams, 
buvo tikras ligonis, negalė- kaipo mano paskutinę auką 
jo kartu dalyvauti iki pat dėlei tų laikraščių gyvavi- 
mirties. mo.”

Vasario 3 d. buvo palaido- Dabar jau nebėra klausy
tas Lietuvių kapinėse pilnai mo, ar liko kiek nors dole- 
laisvai. Atsisveikinimo kai- rių nuo palaidojimo lėšų, ar 
bą pasakė W. Dūda. reikėjo man pridėt, bet aš

Paliko du brolius, Karo-vykdau mudviejų sutartį, ir 
lį Waterbury, Julių Cleve- pagerbimą mūsų dr-go Ra- 
lande. |manausko kaip Detroito

Kliubo įstaigos 
prižiūrėtoją ir nuoširdų su
sipratusį liaudies draugą. 
Jo laidotuvės buvo gražios, 
labai daug žmonių dalyda
vo. Kitas savo pinigines su
taupąs jis buvo užrašęs 
(bondsais) savo šeiminin
kams, pas kuriuos jis gy
veno — už valgį, už kamba
rį ir už visokiausią priežiū
rą; jis nepasiliko skolingas 
nei vienam.

Tad šiuomi siunčiu “Lais- 
vei”ir “Liaudies Balsui” po 
$50.00 prisiminimui ir pa
gerbimui draugo Z. Rama
nausko. Viso $100.00.

Jis mirė nuo širdies ata
kos lapkričio 4 d., 1967 m., 
ir buvo sukremuotas (sude
gintas), kaip jis pageidavo.

St. Masyte

Baltimore, Md.
Iš mūsų veiklos

Tik atsispindi veikla ta
da, kada būva LLD 25-tos 
kuopos susirinkimai.

Kadangi mirtis retina 
mūsų narių skaičių, o am
žius irgi slegia daugelį su
sirinkusių, todėl mūsų susi
rinkimai tapo sujungti kar
tu su LDS kuopos susirin
kimais ir laikomi "kas antras 
mėnuo, kaip paprastai pir
mą šeštadienį, 2 vai. po pie
tų, 2219 W. Pratt St.

Šį kartą narių susirinko 
vidutiniškai. Gaila, kad B. 
Petraitis jau buvo miręs, o 
jis buvo nuolatinis susirin
kimų lankytojas. Mirė stai
ga, širdies liga. Manau, 
draugai plačiau parašys 
apie jo mirtį.

Bet visgi darbuotis rei
kia. Nutarta paaukoti $10 
iš iždo “Vilnies” bazarui, 
kuris įvyks kovo mėn. Chi- 
cagoj.

Taipgi pranešta, jog atsi
buvęs parengimas-p i e t ū s ‘ 
pas draugus J. F. Deltuvus 
spalio 8 d., 1967 m., pelno 
davė $91.50. Nors ir pavė
luotai skelbiama, bet aukos 

41. buvo pasiųstos “Laisvei”— 
39. $50, “Vilniai” $30, “Liaud. 
35. Balsui” $10. Kad sukėlus 

tokią gražią sumą pinigų, 
daug dirbo ir reikmenų dėl 
valgių aukojo draugai Del
tuvai ir J. J. Staniai. Di
delis ačiū už tai.

Nutarta surengti ''kitą 
pramogą — Jurgių pager
bimui pietus. Jie atsibus 
kovo 31 d. 2219 W. Pratt 
St., 1 vai. po pietų. Išrink
ta darbšti komisija pilnai 
patenkins susirinkusius da
lyvius kaip valgiais, taip ir 
gėrimu.

Apylinkės draugai ir 
draugės nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti su mumis, 
nes pelnas bus sunaudotas 
geriems tikslams.

Kuopos Korespondentė

89.Bridgeport, Conn.........
Oakland, Calif..............
Binghamton, N. Y........
Sellersville, Pa..............
Great Neck, N. Y. ...
Paterson, N. J................
Shenandoah, Pa............
Wilkes-Barre-Plymouth, 

Pa........... ........
New Kensington, Pa. ..
Bayonne, N. J................
Norwood, Mass............ ..

Sew Haven, Conn.........
)s Angeles, Calif........

Easton, Pa....................
Nashua, N. H. .......
Canada .........................
Woodbury, Conn...........
Rumford, Me................
Livonia, Mich................
Ludington,, Mich.........
Chester, Pa...................
Hudson, Mass................
Granda Rapids, Mich. .. 5.

69.
61.
59.
46.

18.
14.
12.
12.
10.

9.

TORONTO, CANADA

girdisi, kur jis savo sutaupytų dolerių, kad 
i linksmo nelaimei ištikus gurėčiau pi

nigų apmokėjimui nenuma-

Mirtis Tave, Vincai, iš-1 Lietuvių 
skyrė iš gyvųjų tarpo, bet 
Tavo geri darbai pasiliko. 
Ilsėkis amžinai. Lai būfia 
Tau ramu Waterburio Lie
tuvių Laisvose Kapinėse.

J. Strižauskas
Iš kanadiečių “Liaudies 

Balso” vajaus užbaigtuvių
Matydamas “Liaudies Bal

se” pranešimą, kad rengia 
vajauš užbaigtuvęs sausio 
21 d. su filmais, nusispren- 
džiau apsilankyti. Įdomu 
pamatyti filmus ir išgirsti 
vajaus pasekmes. Gaunu ir 
laišką su pakvietimu. Ma
nau sau, jie jaunesni, grei
tesni, užbaigę savo darbą, 
gal ir mums amerikiečiams 
padės užbaigti. Sėdu į bu- 
są, ir už kelių valandų jau 
ant Claremont St., Lietuvių 
salėje.

Salės gaspadorius P. Moc
kaitis užimtas salės reika
lais, nes kitataučjai ruošia
si turėti puotą tją vakarą. 
Drg. P. Mockai 
tęs mane, prieina, 
si ir tuoj vedasi į 
barį. Telefonu i: 
Žilinską ir A. Morkį, mano 
seną draugą, kuns tik ką 
atšventė 80-tą gimtadienį, 
kuriame ir man teko proga 
dalyvauti. Drg. 
kis — senas toror 
bininkų veikėjas 
torius.

Sekmadienį su 
važiuojam į salę pamatyti: 
filmų. Žmonių susirinko’ 
beveik pilna salė. Praside
da filmų rodymas. Drg. 
Yla operuoja aparatą, ku
ris rodo Expo-67 ir iš Ka
nados istorijos pirmųjų ka
nadiečių gyvenimą. Spalvo
ti ir įdomūs filmai.

Pirmininkas S. Karvelis 
pakviečia “Laudies Balso” 
administratorių drg. K. Ki
like vičių pranešti vaj auš 
pasekmes. K. Kilįkevičius 
pranešę, kad vajus užsibai
gė sii^eromis pasekmėmis. 
Padėkojo vajininkams ir vi
siems prisidėjusiems prie 
“Liaudies Blalso” išlaikymo, [kabinę už kojų virš aukštai, 

į Priminė, kad daug prisidėjo’ iškelto kelio*

7

is, pama- 
, sveikina- 
savo kam- 

ššaukia V.

A. Mor- 
itiečių dar- 
- organiza-

A. Morkiu

senatve, o aš jau-
20 metų jaunesnis, 

visiems, kooperavu
si! manimi šiame va-

draugai išj JAV su gausia 
parama. Jie veda “Laisvės” 
vajų, tai mes turime parem
ti juos. Primena, kad yra 
svečias, kuris darbuojasi 
“Laisvės” . vajuje, R. Ba
rauskas, ir patarė pataikau
ti jam. Paprašė A. Dau
kantą, “L. B.” vajminką, 
papasokti, kaip jis jaučiasi 
laimėjęs pirmą vietą. A. 
Daukantas sako: “Buvo 
daug darbo. Kai kas skun
džiasi 
čiuosi 
Ačiū 
siems 
juje.”

Draugės moterys pavai
šino skaniais pyragais ir 
kavute.

Antroje dalyje buvo fil
mas iš Lietuvos — jaunimo 
šventė. Labai gražus spal
votas1 filmas.

Su draugės R. Antanavi
čienės talkininkavimu drau
gai kanadiečiai gausiai 
parėmė “Laisvę.” Gauta 
penki nauji ir trys- at-, 
n a u ji n t i skaitytojai ir 
$58 aukų. Tai graži pa
rama. Ačiū K. Kilikevičiui, 

’ R. Antanavi č i e n e i ir vi- 
. siems . parėmusiems “Lais- 
’vę ”

Ačiū A. Morkiui ir visai 
seimai už vaišes ir drau
giškumą. Taipgi ačiū J. Ro- 
žiukui ir.jp draugei už su
teiktą transpbrtaciją. Ačiū 
A. ir R. Antanavičiams už 
svetingas vaišes ir pakvie
timą. 4

i R. Barauskas

BAKTERIJOS PRIEŠ 
DEGIMO PRODUKTUS
Žurnalas “New Scientist” 

praneša, jog Japonijoje, la
boratorijoje “Choko Saje- 
nas,” atrasta bakterinės 
kilmės medžiaga, kuria ga
lima' užšaldyti patekusius į 
orą degimo produktus. Ši 
nauja medžiaga yra stiprus 
aksidatorius ir veiksmingai 
neutralizuoja kenksmingus 
sieros junginius. Savitas 
oksidatorius pagamintas iš 
16 tipo bakterijų. Deja, jo 
cheminė sudėtis tuo tarpu 
dar nežinoma.

FILMO KAINA
Režisieriaus Džono Kaš

tono ir italų prodiuserio Di
no de Laurenčio pastatytas 
filmas “Vaterlo” atsiėjo 12 
milijonų dolerių. Italų isto
rikai tvirtina, kad mūšis 
prie Vaterlio, kuriame Na
poleonas buvo visiškai su
muštas, kariaujančioms ša
lims kainavo tik 9 milijo
nus dolerių.

Pakelta minimumo alga
Washingtonas. — Pagal 

federalinį įstatymą dabar 
33 milijonai darb i n i n k ų 
gaus $1.60 per valandą al
gos ir 8 ir pusė mil. darbi
ninkų — $1.15 per vai.

Laisves” Bendrovės Dalininkų 
Metinis Suvažiavimas 

ir

Įvyks Sekmadienį

17 fl. Kovo-Marcli, 1968
Laisves Salėje

102 02 Liberty Ave. Ozone Park, N. Y.

t

Miami — Vienas policis- 
tas rezignavo, o kitas su-. 

' spenduotas iš darbo už in
cidentą, liečiantį 17 metų 
negriuką, kurį, sakoma, po- 

. licistai nurengė iki pasku- 
! tinių kelnoičių ir laikę pa-

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto
Po suvažiavimo apie 5-tą vai. vakare banketas

Banketo kaina $4.00

Bus gera vakarienė ir bus malonių pasikalbėjimų 
su svečiais iš tolimesnių kolonijų. Tuo laiku diena 
jau bus daug ilgesnė, taigi svečiams nereikės labai 
skubintis namo.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietus dėl pa
togumo sau ir rengėjams.

Banketo Komisija

Nauji vaistai prieš 
reumatą

Naujas vaistas, naudoja
mas prieš uždeg i m i n i jų s 
procesus, vadinamas “indo- 
metacinas.” Kol kas jįiži- 
no tik specialistai. Šiūos 
vaistus atrado prancūzų 
gydytojai, kurie jau bando 
juos taikyti. Pirmiausia jie 
buvo ekspėrimentuojami su 
200 pacientų, sergančių 
įvairiomis reumatinio pobū
džio ligomis. Atsižvelgdami 
į gerus bandymų rezulta
tus, prancūzų gyd y t o j a i 
pradėjo taikyti tuos vaistus 
dar 309 reumatikams. Re
zultatai vėl pasirodė geri.

Prancūzų gydytojai pa
skelbė, jog indometacinas 
yra didelio dėmesio verti 
vaistai, ir jo šalutinis po
veikis (toksiškumas ir kt.) 
yra minimalus. Sakoma, jog 
indometacinas, lygiai kaip 
aspirinas ir kortizonas, 
malšina reuVnatinio pobū
džio skausmus ir gydo tuos 
susirgimus. Tačiau ligi šiol 
nežinoma, kaip tie vaistai 
veikia ir kodėl.

Daugiau įvairių parengi
IgĮmų “Laisvės” naudai.

1 
t

i

i

į
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Apysaka apie
Jauno tadžikų prozininko 

J. Akobirovo vardas dar 
mažai žinomas mūsų šalies 
skaitytojams. Neseniai lie
tuviškai pasirodė jo apysa
ka “Mergaitė, kurios ieš
kau.” Vertė V. Vilnonytė. 
“Vaga,” Vilnius, 1967. 184 
psl.) Tai yra vienas pir
mųjų jo kūrinių. Veiksmas 
šioje apysakoje vyksta pir
maisiais pokario metais, to
limame, žmonių užmirštame; 
Tadžikijos kišlake. Būtent 
šitose vietose anais laikais 
dar galima būvo užtikt 
žmones, paskendusius prie
tarų tamsybėje.

Vieną gražią dieną čia at
važiuoja gamybinės medici
nos praktikos atlikti dvi 
studentės, dvi draugės — 
Roza ir Nina. Tiesa, pasta
roji pabūgusi sunkumų, ne
trukus iš čia pabėga. Visai 
kitokio sukirpimo žmogų 

‘komjaunuolė Roza Morozo
vą, kuri ir yra viena pa
grindinių šios apysakos ve - 
kėjų. Ji atkakli, suman 
darbšti mergina. Tad nk- 
ko nuostabaus, kad greil 
pelnė žmonių pasitikėjimž, 
įsigyja nemažai gerų drai. 
gų — tai visų pirma, 'try
likametis vaikinukas Dado 
jo motina, gerasis, visada 
kitų nelaimei jautrus bri
gadininkas Nasim-amaka 
niekada nė už ką nesu- 
pykstąs mokytojas Salimo
vas, nenustygstanti vieto.e 
komjaunimo sekretorė Sa- 
navabara, darbštuolis Isro- 
ilis ir kiti; paprasti, bet 
geri, nuoširdūs šio nedidel 
kaimo žmonės.

Ir, štai, šitų tykių ir g 
rų žmonių padedama Roza 
^įtoja į drąsią kovą su prie
tarais, padeda gyventojams 
Išbristi iš atsilikimo liūn 
^Prasideda konfliktai, susi
dūrimai su tamsybės sklei
dėjais. Rozos atvykimas į 
kišlaką, bendravimas įu 
ja—įvykių įvykis vaikinu 
gyvenime. Roza, kad ir ^y-'T

S

0

0.

pirmąją meilę 
miai vyresnė už Dado,, fei- 
kinuko širdyje sužadina 
naują, dar iki šiol nepątir- 

’ Žn- 
fas

kų literatūra, ypač proza 
turtinga talentingais auto
riais. Talentingai parašy
tų tadžikų prozininko apy
sakų pasirodymas lietuvių 
kalba — yra sveikintinas 
reiškinys, padedąs mums 
arčiau pažinti broliškosios 
tadžikų tautos šiuolaikinę 
literatūrą.

J. Skliutauskas

Paskutinis pagonis Help Wanted Male Help Wanted Male

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)

MECHANICS
Truck & Diesel exp; Must have tools. 
Permanent positioh. Scope of work 

and pay to match your ability.
Call Tim

HO 7-9700 (11-17)

lėmis. Kaip pasakojama, 
senelis savo dievams mels- 
d a v o s i daugiausia prieš 
darbymečius, prašyd amas 
gero derliaus, gero oro, o 
taip pat sausrų ir didelių 
liūčių metu, 
kindavo ir 
kasdien.

Sodyboje 
kine kriauše stovėjo dubu- 
riuotas akmuo, juodos spal
vos, keturkampis, aptašy
tas, apie 70 c e n t i m e t r.ų 
aukščio ir 70x60 cm ilgio ir 
pločio. Viename jo krašte 
buvo dubuo, į kurį iš šonų 
suėjo du latakėliai. Ar at
likdavo Balčiūnas kokias 
apeigas prie to akmens, ne
beprisimenama. Jis stovėjo 
dubinėliu ąukštyn, matyt, 
turėjo kažkokią paskirtį. 
Paveldėdamas iš savo tėvų 
senovinį tikėjimą, Balčiū
nas, matyt, paveldėjo ir ak
menį, kuris sodyboje stovė
jęs nuo neatmenamų laikų. 
Vėliau ant jo būdavo prau
siamasi. Gal ir tai pavel
dėtas, turintis kokią nors 
prasmę, tradiciją?

Dabar miškai aplink iš
kirsti. Akmuo suskaldytas. 
Prie buv. eiguvos įsikūrė ir 
kitos sodybos. Balčiūnas 
Minvydas-Vincas buvo pas
kutinis šio krašto pagonis. 
Jo vaikai iš tėvo senosios 
tikybos nebepaveldėjo.

Juozas Šliavas

Dalykas, rodos, mažai ti
kimas, tačiau paskutinis lie
tuviškosios Žiemgalos da
lies pagonis mirė vos 1908 
m. Ragaišių k. (Kriukų 
apyl.). Tai Balčiūnas Min
vydas-Vincas. Mirė būda
mas 86 m. amžiaus. ‘ i

Balčiūnas buvo Melgužė- 
lės dvaro eigulys. Jo sody
bą supo miškai. Už gerą 
tarnybą Melgužės ' grafas 
Keizerlingas dar prieš bau
džiavos panaikinimą atleido 
jį iš baudžiavos su 20-čia 
dešimtinių žemės. Vilkėda
vo, kaip ir kiti to meto vals
tiečiai, namų gamybos rū
bais, nešiojo barzdą. Mokė
jo lietuvių ir latvių kalbas.

Balčiūnas krikščioniškojo 
dievo nepripažino. Bažny
čion nueidavo tik pono iš
varytas. Pats gi slapta gar
bino savo senuosius dievus. 
Pasakojama, kad iš ryto, 
saulei tekant, ir vakare, 
saulei leidžiantis, jis gar
bindavo saulę, lenkdamasis 
jos pusėn, abiejų rankų 
pirštais užsidengęs akis, 
kalbėdavo k a ž k o k ius žo
džius. Šias apeigas atlikda
vo dažniausiai pasišalinęs 
nuo kitų.

Namuose laikydavo žal
čius, kuriuos taip pat gar
bindavo. Juos “laikė “pape- 
liučkyje” (papečkėje), nie
kam neleisdavo skriausti. 
Kai kada jiems aukodavo. 
Kai žmonės būdavo dvare, 
o jis pats išeidavo į mišką, 
kambario viduryje puode 
palikdavo vaikams valgyti. 
Susėdus jiems aplink puodą, 
žalčiai irgi kišdavo į jį gal
vas, o vaikai per jas tvo
davę šaukštais, tačiau tė
vui nematant.

Balčiūnas turėjo namų 
darbo kanklės, kuriomis|jiems pavyko gauti medžia- 
kankliuodavo ir giedodavo 
giesmes apie senovę, saulę 
ir perkūną. Giedodavo pa
sidėjęs kankles ant kelių, 
atsisėdęs kambaryje arba 
lauke ant akmens. Kanklės 
buvo nedidelės, rudai dažy
tos, tik viršus žalias, su gė-

tą jausmą. Kaip išsiai 
ti su pačiu savimi?į 
tai per jausmas, tj^įp ga
lingai apvaldęs jaunuolį??

Ir, beje, vienas dieniau
sių šios talentingai parašy
tos knygos autoriaus? nuo
pelnų, kad jis neskuba 
mums šito išaiškinti. • Jis 
mums tai išaiškins subtiliai 
per visą eilę sudėtingų 
ripetijų, kalbėdamasis 
skaitytojais kai kur 
pustoniais, potekste.

Petrarka yra pasakęs: 
“Kas gali išreikšti, kaip jis 
liespnoja, tas dega silpna 
ugnimi.” Ne, Dado tikrai 
dar nesugeba, nepajėgia iš
reikšti to, kuo jis sklidinas. 
O juk savo širdies gelmėse 
jis atskleidė naują ir pa
slaptingą pasaulį, atrado 
kažką tokio, ko anksčiau 
neturėjo.

Prabėgo nemaža krūva 
metų. Dado užbaigs vidu
rinę mokyklą, įstos į uni
versitetą. Užbaigs jį... 
taps specialistu. Gal būt, 
jis savo gyvenimo kelyje 
sutiks kitą kur kas gražes
nę ar geresnę už Rozą mer
giną —pamils ją. Bet ar 
užsimirš pirmoji meilė? Ieš
kojimo kančia ir džiaugs
mas, siekimas — visa tai, 
kuo jį apdovanojo pirma
sis jausmas? Ne, neišblės 
ir laiko apnašomis neapsiklos 
atmintis apie žmogų, kuris 
jam padėjo atrasti save, 
sužadino jo širdyje iki tol 
nežinomą sielos energiją, 
padovanojo jam svajonę, 
paskui kurią jis eina visą 
gyvenimą.

Deja, jnūsų skaitytojai1 jau prašo prisėsti 
kyti negalima, tuo; 
vute pavaišina.

Linksma su žmonėmis su
eiti ir pasikalbėti, 
brangus. O dar 
Kazlauskienei reikia ir au
tomobilio tanką 
Juk su tuščiu nevažiuosi nė 
iš vietos.

Tai taip mūsų darbas ei
na prie užbaigos 
svarbaus vajaus.

Čia reikia trumpai prisi
minti apie Lawrencu. Kiek 
patyrėm, čia gyvena daug 
pusamžių, pačioje 
je žmonių, tik Ijloga, kad 
negali susitarti šiuo taip 
svarbiu laiku.

Bet yra viltis, kad laikui 
bėgant susitvar1 
linkime, kad tas greitai 
įvyktų. Tada Layrencus ir 
Haverhillis gyvuo 
riausiai.

Baigiant, mes 1 
ros sveikatos ir 
siems mūsų prietčliams.

Mary Kazlauskienė 
Antosė Račkauskienė

Pe
su 

net

Haverhill, Mass.
Užbaigiant “Laisvės” vajų: 
kaip gerai pradėjom, taip 
pasekmingai ir užbaigėm

Mary Kazlauskienė ir 
Antosė Račkauskienė pra
dėjo darbuotis nuo pat va
jau pradžios. Nors buvo 
daug darbo ir rūpesčio, bet 
tas viskas buvo nugalėta.

Haverhillis—mažas mies
tas, tai mažiau ir darbo per
eiti su atnauinimais ir už
rašant naujų skai t y t o j ų 
“Laisvei.” Bet to neužteko.

Žinote, kai drg. Ex-law- 
rencietis rašė, kurie Law- 
rencuje buvo geri darbuo
tojai progresyviai spaudai, 
tai šiandien jų gyvųjų tarT 
pa jau nėra: S. Penkausko, 
Ig. Čiulados ir Kralikaus- 
ko ir gal dar daugiau, o jų 
vietos sunku užpildyti.

Tai haverhilliečiams pri
siėjo ir ten darbuotis su 
mūsų miela Zofija Lenkaus
kiene, kuri be jokios atvan
gos dirbo nuo^ pradžios iki 
užbaigėm. Nepavąrgo! Ji 
parodė savo pasišventimą ir 
buvusio gyvenimo i draugo 
Stasio Penkausko pagerbi
mą.

Buvo ir labai blogų die
nų, sniego užversta, reikė
jo aukščiau kelių bristi, o 
mes vistiek nepasidavėme.

Mūsų žmonės labai svetin
gi. Kur tik užėjome, tuo-

dar mažai pažįstami su i 
tadžikų literatūra. Iki pas
tarojo meto į lietuvių kalbą 
buvo išversti tik realistiniai 

. tadžikų prozos pradininko 
Sadridino Aini romanai. 
Duo tarpu šiuolaikinė tadži-

. Atsisa- 
au ir ka-

bet laikas
draugei

iripildyti.

Saulę gi svei- 
jai melsdavosi

po didele lau-

FLOOR Boy, Monday to Friday, 
daytime hours. No experience ne
cessary. Apply to manager, HORN 
& HARD ART. Lawrence Park Shop
ping Center, Sproul & Lawrence Rd., 
EL 6-4441. (11-15)

METALAS PAVADUOJA 
DEIMANTĄ

Kalifornijos universiteto 
Planetų geofizikos institu
to mokslininkai paveikė bo
ro nitridą dideliu slėgiu ir 
po to ūmai panardino jį į 
skystąjį deguonį, esant 
320°F temperatūrai. Šitaip

Help Wanted Female

COMPTOMETER OPERATOR
Full time, 5 day week with f; 

growing food chain. Easy ace
Pa. Tpke. Apply in person.

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

OS 2-5711

from

(6-12)

CREDIT. Leading National Co. in 
dealer 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)

SLIP COVER 
SEAMSTRESS

Steady employment. Pleasant work
ing conditions. Apply in person.

GASSAWAY & RILAND, 
151 N. Cameron St., Hbg.

717-234-3922 (11-12)

ST. PETERSBURG, FLA.
BANKETAS ir KONCERTAS
Šeštai!., Vasario (Feb.) 17

Pietūs Bus išduoti 12 Valandą 
Programą Pildys

šio taip

sveikato-

CABINET MAKERS (5) 
Bench Assemblers on small 

furniture parts.
Some experience necessary. Apply— 

MORRIS GREENSPAN
Northeast Corner A & Clearfield Sts.

(9-13)

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 capabld 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)

gą, kietą kaip deimantas. 
Jeigu būtų galima pasiekti 
1 milijono atmosferų slėgį, 
žmonės galėtų išaiškinti 
daugybę visiškai naujų fi
zinių bei cheminių reiškiu 
nių ir gauti nemaža naujų 
medžiagų.

Amžinos Atminties

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)

FASHION CONSCIOUS. Earn 
excellent income, part or full time, 
wearing and shewing glamorous hair 
care items and accessories. Flexible 
working hours, cohvenient for house
wife with children. No investment, 
collecting or delivering. Opportunity 
for advancement. For interview ap
pointment phone MI 9-4252. GL 9- 
3964, MA 3-4100. (9-13)

HOUSEKEEPER
Live in

Must like children 
European trained.

Ventnor. Call DE ; 2-4084

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)

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)

MAN
From Northeast Phila. to drive 

school bus.
Temp. Refs. & exp. in driving bus req.
Call JE 3-5368 bet. 9 AM&3 PM 

PI 3-1292 aft. 6 PM
(11-16)

r

kys. Mes

s kuo ge-

\nkime ge- 
sėkmės vi-

Estelle Bogden iš Čikagos
Jinai dainuos'solus, vietiniai Dainos Mylėtojai 

liaudies daineles.
Komisija Kviečia Visus

dainuos

Kilęs iš Savilionių kaimo, Merkinės parapijos.
Palaidotas su bažnytinėmis apeigomis.

Mes liūdime netekę vyro ir tėvo.. Ilsėkis, mielasis, 
o mes tavo kapą lankysime, gėlėmis puošime, ir 
kitokiais būdais prisiminsime tą liūdesio dieną.

AGOTA, žmona 
WILLIAM, sūnus 
ALICE, marti \

X SECRETARY
/ RECEPTIONIST

General receptionist and secretar
ial duties. Applicant must have 
shorthand and typing ability. Will 
meet and greet customers. Excellent 
salary and company paid benefits. 
Call (609) 461-2200, ask for Mr. De 
Luca. KAISER GYPSUM CO., De- 
Janco, N. J. An equal opportunity 
employer. (11-14)

ELECTRONIC TECHNICIANS, ex
perienced P. A. Tel. and Intercom. 
To join aggressive Sound Co. Will 
become union member. Company be
nefits. Must have car and tools- 
Permanent position. Call GENERAL 
SOUND for appointment BA 8-4133.

(11-16)

Male & Female

MECHANICS experienced and 
trainees to fill expanding service 
shop positions. Top wages and all 
fringe benefits. Call —

CH 8-1900 or write
STOKES-EQUIPMENT COMPANY
11 West Mt. Airy Ave., Phila., Pa.

19119 (11-15)

ROCHESTER, N. Y.

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

Paryžiaus aerostotis
1972 m. Par 

atidaryta didžiu 
ties pirmoji eilė, 
mas turės 5 pak 
pimo takus, 
galės priimti iki 
lėktuvų. Užbaigus 1985 m. 
aerostoties statybą, čia iš
augs ištisas miestas su sa
vo telefono stotimi. Apara
tinės patalpos užims apie 
200,000 kvadratinių metrų 
plotą.

yžiuje bus 
ė aerosto- 

Aerodro- 
ilimo-nutū- 

Kasdien jis 
tūkstančio

miestinioBrooklynietis
Švaros departamento for- 
manas Louis DeS t e f a n o 
naktį buvo 
miego kažkokio
Atsikėlęs rado peršautą na
mo langą.

prikeltas iš 
>f trenksmo.

Mirė

Liudvika Totorienė
į ■, LAB TECHNICIANS

.-y

Reiškiame nuoširdžią užuojautą mylimam vyrui 
Juozui Totoriui ir sūnui Broniui, marčiai, anų-* 
kams, giminėms ir draugams jų liūdesio valandoje.

G. Savage
V. Bulienė
H. Velikienė
Mrs. A. Franklin
Petras ir Ono

Malinauskai
S. Gendrėnas

■ M.; Žemaitienė
K. Žemaitienė
A. Usavičienė
E. Čereškienė-
O. Bačiulienė
F. J. Kontenai

Wm. ir R. Cherney 
A. Vilimaitienė 
A. L. Bekešiai 
J. H. Stančikai 
R. Barauskas
J. D. Vaitai
K. Žukauskas 
G. Mockevičia 
P. Valiuliai 
G. Daukas
M. Venckunas
N. Baltakienė

•J Lab Technicians are currently 
Available in our Chemical Research 
Laboratories; in Montgomery County. 

! Individuals ’'pursuing degrees in che
mistry adfl^who have 1-3 years col- 
.^egd chqmjstry and mathematics or 
equiydUhtį' industrial experience are 
urged to,>japply. Excellent starting 
salary arid company benefits includ
ing tuition aid plan and Blue Cross 
and Blue Shield insurance. Please 
write to the PERSONNEL DEPT.

ROHM AND HAAS CO.
Norristown & McKean Rds.

Spring House, Pa., 19477
........ or call CH 2-0400 or MI 3-0200. 
Ext. 463. An equal opportunity emp
loyer. (Tl-12)

Maskva — Tass agentūra 
pranešė, kad Maskvos gy
ventojų skaičius jau pasie
kė 6,568,000 ir šis skaičius 
beveik sudaro limitacijos 
maksimuma šiam miestui.

MECHANIC-SET-UP
Setting up and changing automatic 
and semi-automatic paper machin
ery. Good working conditions. Sa
lary open. Apply:
2035 W. Godfrey Ave., Mr. Nelson 

bet. 8 AM & 3 PM (11-13)

WELDER-TRUCK MECHANIC
Must be proficient 
in gas and electric 

welding
Apply ^10 So. 30th St.

An equal opportunity employer.
(11-17)

CABINET MAKERS (5) 
Bench assemblers on small 

furniture parts, also 
SPRAYERS 

for small wood products. Some ex
perience necessary. Apply: MORRIS 
GREENSPAN CO., North East cor
ner A & Clearfield St. (11-13)

WANTED

Mechanic for heavy 
construction equipment. 

Local firm. All fringe benefits 
provided. Call for Interview 

737-6731
(11-13)
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ĮVAIRUMAI
Vanduo kaip aliejus
Viena Kanados elektros 

kompanija ilgą laiką varg 
norėdama apsaugoti antže
minę elektros perdavimo 
niją nuo gausios augmer 
jos. Miško ruožo, kuriu 
tūkstančius kilometi’ų tę 
siasi laidai, purškimas her 
cidais iš malūnsparnių du 
davo maža naudos. Liet 
greitai nuplakdavo chenki- 
kalus. Mišką tekdavo kii 
ti rankomis. Tačiau ck 
mikai vis tik surado pa 
kimą kovos būdą, viet< 
paprasto vandens herbici
dams purkšti pradėję na 
doti sutirštintą vandenį.

Į vandenį dedama hidi 
ksietileno — hidroskopinės 
(traukiančios drėgmę), vi
siškai neutralios ir labai pi
gios medžiagos. Užtenka 
kelių tūkstančių hidroks 
tileno dalių, ir vanduo Su
tirštėja, pasidarydamas p 
našus į mašinų alyvą. Su
maišius herbicidus su tok 
vandeniu ir juo apipuršk 
augalus, nuodai prilim 
prie lapų ir lietus jų greitai 
nenuplauna. Augalai žūr 
Anglijoje panašiu būdu k 
vojama su miškų gaisra:: 
tik čia vanduo maišomas 
kitokia medžiaga ir juo api
purškiami miško pakrašč 
ir laukyifiės.
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AUDINIAI SU PLIENU
Švedų koncernas “Andvi- 

ken” pradėjo gaminti 0.0f)7 
milimetro storumo plien 
pluoštą. Siūlai pagaminti
iš specialaus nerūdyjancfio 
plieno ir susukami su sini 
tiniais siūlais. Audiniai 
tokio pluošto yra ląbai tv 
ti ir atsparūs temperatūrai.
Iš siūlų su plienu mezga
mos kojinės, vaikiški kos
tiumėliai, kilimai. Mezgir ys 
iš tokių siūlų nepaleidžia 
akių.

e- 
iš 
r-

Pietūs per 20 sekundžių
Anglijoje sukonstruoti au

tomatai karštiems pietums 
pardavinėti. Patiekalai 
pakuojami į plast m a s i 
plėvelę ir laikomi šaldyĮtu- 
ve. Įmetus monetą, pie 
mikrobangomis per 20 se
kundžių sušildomi ir išd mo
dami pirkėjui.

su- 
nę

ūs

Valgoma plastmase
Amerikiečių mokslininkai 

kukurūzų ekstrakto pagrin
du gavo plonytę valgc 
plėvelę maistp produktams 
pakuoti. Ji vandenyje 
tirpsta. Į plėvelę re
menduojama pakuoti majo
nezus, žuvį, rūkytą, šal 
tą mėsą ir t. t.

mą

is- 
ko-

dy-

Vanduo teka greičiai
Vakarų Vokietijoje gauta 

medžiaga, kuri priverčia 
vandenį tekėti dvigt bai 
greičiau. Įdėjus 1 gnrną 
minėtosios medžiagos į toną 
vandens, trintis tarp mole
kulių smarkiai sumažėja. 
Šiuo atradimu pirmiausia 
susidomėjo gaisri n inkai. 
Dvigubai padidinti vancens 
srovės išsiveržimą, nekei
čiant gaisrinių mašinų kon
strukcijos, — didelis daly
kas.

RUTULINIS NAMAS
Egipto architektas pjrof.

Hamedas į r o d n ė j a 
Egipto sąlygas geriausiai 
atitiktų rutulinis narnai su 
30 dvigubų perdenginių 
Rutulio diametras tu *ėtų

jog

būti 180 metrų. Jo 15 met
rų storio “gaubtuve” būtų 
įrengta 2,000 butų dešim
čiai tūkstančių gyventojų. 
Visi butai kartu su kitomis 
patalpomis, esančiomis ru
tulio viduje, būtų aušinami 
specialaus šaldytuvo įren
gimo, priklausomai nuo oro 
sąlygų.

ir

KĖDĖ SUŽINO
Užtenka atsisėsti į kėdę, 
ji tuojau pat išmatuos 

temperatūrą, išklausys pul
są, patikrins kvėpa v i m ą. 
Visus gautus duomenis, kė
dė pateikia raštu. Joje yra 
įmontuoti davikliai, kurie 
kabeliu pasiunčia gautąją 
informaciją į keitiklį, o šis 
atspausdina diagramą gy
dytojui. Kėdė sukonstruo
ta JAV.

Tarptautinio konkurso 
laimėtojai

Ženevos Nacijų aikštėje 
pradedamas statyti monu
mentas “Pasaulio aidas.” 
Jam konkursą buvo paskel
busi Tarptautinė elektrory- 
šio sąjunga, švęsdama savo 
šimtmetį.

Konkursą laimėjo jauni 
Maskvos architektai L. Mi- 
sožnikovas, R. Kananinas, 
Jv Iljinas-Adajevas ir skulp
torius D. Riabičevas.

Ant projekto yra pasira
šę taip pat akustikos spe
cialistai inžinieriai Goldber- 
gas ir Krečmeris. Iš tris
dešimt trijų šalių buvo pri
siųsta daugiau kaip 200 
projektų, bet maskviečių 
projektas pripažintas ge- 
riausiū.

Dvi gaubtos kriauklės, su
jungtos tilteliu, iškils viena 
priešais kitą. Jų vidus bus 
poliruoto titano. Monumen
tas primins radioausines, 
saugančias viską, kas vyks
ta šiuolaikiniame pasau
lyje.

Žmogaus, patekusio tarp 
igaubtų veidrodžių, vaizdas 
nusklis dviem begalinėmis 
ašimis, lankytojas pasijus 
tarytum kosmose. Žengiant 
tiltelio laiptais, kuriuose 
yra įvairaus dydžio kiau
rymės, žingsniai aidės pri
mindami ksilofono muziką, 
lie susilies su kįtų lankyto
jų žingsnių aidais, sudary- 
d a m i gaudžiančios jūrų 
kriauklės įspūdį.

Vyskupas atsisakė 
tą paslaugą teikti

Rochesterietiš vyskupas 
Sheen buvo pakviestas pra
vesti maldą atidarant New 
Yorko valstijos Senato po
sėdį. Vyskupas atsisakė, 
prie atsisakymo pridėda
mas tokią pastabėlę:

“Kai kuriuos dalykus žmo
gus turi padaryti pats — 
nusišluostyti nošį, atlikti

sa-
nusišluostyti nošį, 
savo meilę, ir atkalbėti 
vo poterius.”

Mirė žymi kovotoja
Philadelphia — Vasario 1 

d. mirė Caroline Watzen- 
stein, sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Ji buvo vadovė 
nacionaliniam moterų suf- 
ragisčių judėjimui pradžio
je šio šimtmečio.; Ji buvo 
sekretorė Nacionalinės Mo
terų partijos ir buvo pikieto 
linijose ne vieną kartą prie 
Baltųjų rūmų, Penhsylvani- 
joje ir įvairiosė vakarų 
valstijose.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖS SPAUDOS B-VĖS 
SUVAŽIAVIMAS
e, kad Lietuvių Kooperatinės B-vėsŠiuo skelbiam

Metinis Suvažiavimas įvyks 1968 metų kovo 17 dieną 
“Laisvės” salėje, 

Kaip pavienis
lininkė, neatsižvelgiant į tai, kiek certifikatų (šėrų) 
turi, Suvaživime tu 
nam į Suvažiavim 
savo certifikatą, o 
ir įgaliojimą.

102-02 Liberty Avė., Ozone Parke, 
dalininkas, taip ir organizacija da-

ri tik vieną balsą. Patartina kiekvie- 
ą vykstančiam dalininkui atsivežti ir 

organizacijos dalininkės atstovui —

S. VETCHKIS
LKSB Direktorių Tarybos/sekr.

Tarp lietuvių
Vyks į Floridą

Sužinojome, kad dvi įžy
mios lietuvių šeimos ruo- 
jiasi poilsiui vykti į Flori
dą. Tai “Laisvės” redakto
rius Jonas G as iu n a s su 
žmona ir laisviečįai Vait- 
kai. Manoma, k
apie šio mėnesio 24 dieną. 
Floridoje paviešėsią keletą 
savaičių.

Pirmas sustojimu 
Petersburge. Ne 
kalbėti, jog jie nepamirš ir 
Miamio. Jie važi 
tomobiliumi.

Veikiausia ir dau 
Yorko laisviečių

d išvyks

eis bus St. 
Lenką ne

uoja au-

giau New 
ruošiasi 

pabaigą žiemos praleisti šil
tojoje Floridoje, bet man 
neteko tuo tarpu sužinoti.

Rep. .

Aido Choro Reikalai
Norime padėkoti visiems 

darbininkams, kurie dirbo 
prie Choro įvykusio banke
to, naujų metų išvakarėse. 
Į komisiją įėjo: Valys Bun- 
kus, Jonas Lazauskas ir 
Alekas Mitchell. Šeiminin
kės prie maisto: K. Čeikau
skienė, J. Lazauskienė ir M. 
Jakštienė. Prie stalų tarna
vimo: N. Ventienė, A. Lup- 
ševičienė, N. Buknienė, T. 
Stočkienė, H. Feiferienė ir 
V. Bunkienė. Prie alaus ir 
sodės patarnavimo — Povi
las Venta. Prie bilietų par
davinėjimo' — Walter Ker
šu Ii s.

Rengimo Komisija dėkoja 
viršminėtiems, kurie darba
vosi, kad banketas būtų 
sėkmingas.

Angliakasių streikas 
tęsiasi

Pittsburgh—United Mine 
Workers unijos piketai su
laikė produkciją keliose 
minkštosios anglies kasyk
lose centrinėje dalyje 
Pennsylvanijns ir rytinėje 
dalyje Ohio.

Šis piketas tam, kad su
organizuoti visus kasyklų 
darbininkus į uniją. 56,500 
kasyklų darbininkų šešiose 
valstijose išėjo į “užuojau
tos” streiką, bet unijos va
dai įsakė jiems grįžti į dar-! 
bus.

Atominių bombų 
aukos—bevaikiai

Tokijas — Dargiau kaip 
nusė susituokusių 
riose vyras arba 
pergyveno atomir 
mos bombardavimo padari
nius, yra bevaikė 

Šiuos duomen:
Hirošimos municipalitetas, 
kuris spalio mė 
atominio bombarč.; 
kų nadėtį.

4,792 šeimų tyrimo rezul
tatai parodė, kad 
menų, atvykusių į 
per tris dienas p' 
davimo, santuokoje negalė
jo turėti vaikų.

Beveik kas dės 
kas, kurio tėvas 
patyrė atominį s 
mą, gimsta nenop

porų, ku- 
žmona 

io Hiroši-

s.
s pateikė

nesį tyre
avimo au-

62.3% as- 
Hirošimą 

o bombar-

imtas vai- 
ar motina 
pinduliavi-

Perdūrė seserį
Akron, Ohio — 13 metų 

Robert Csonka perdūrė sa
vo 17 metų seserį Nancy. 
Ji kritiškoje padėtyje, nu
vežta į ligoninę.

Pagal aiškinimą tėvo, ku
ris yra garsus 
universiteto futbolo koman
dos žvaigždė, Nancy parė
jo iš mokyklos, nes nekaip 
jautėsi, o Robertas sirgo 
namie su flū.” B 
gumentų, jis pag 
lį dūrė jai į pilvą.

Syracuse

e jokių ar- 
riebęs pei-

St John’s universitetas 
skelbia pakėlimą mokesčio 
už mokslą. Jamaica sky 
riuje pagrindinė 
$750, brooklynis 
per semestrą.

X

suma bus 
šiame $740

I. Vladimiroviene - J.T. Moterų 
Draugijos Pirmininke

Parengimy kalendorius

AIDO CHORO Rėmėjai
Sekanti Aido Choro gar

bės nariai užsimokėjo duo
kles po 5 dolerius:

K. Levanas,
I. Levanienė
D. Galinauskienė
A. Mikalaus
B. Navalinskienė 

(Philadelphia, Pa.) \

Ačiuojame viršminėtiems 
prieteliams. '

A. Mitchell, sekr.

SVEIKINA
Sveikinu visus laisviečius 

ir savo pažįstamus, gyve
nančius New Yorke ir New 
Jersey. Pagaliaus pasie
kiau Miami, Fla. Oras šil
tas, maudytis gerai. Iki pa
simatymo .......

Josephine Augutienė

Atsilikimas proto 
sveikatos srityje

New Yorko valstijinė 
Sveikatos komisija paskel
bė savo raportą. Jame pa
lygina protinės sveikatos 
šioje valstijoje duomenis su 
kitomis valstijomis. Pa
skelbtieji duomenys rodo, 
kad New Yorkas yra:

^9-ta valstija išleidžiamų 
iš ligoninės- proto ligonių 
skaičiumi.

38-ta skaičiumi pilną lai
ką ligoninėse dirbančių dar
bininkų.

34-ta išlaidose ligoniui iš
laikyti ligoninėje.

28-ta skaičiumi gydytojų 
(mažiau vienio šimtui ligo-

Pirmoji turinti aukščiau
sią skaičių ligonių per 100 
tūkstančių gyventojų.

Jungtinių Tautų sekreto
riato Moterų Draugija sa
vo pirmininke 1968 me
tams išrinko Ireną Vladimi- 
rovienę, kuri jau kelinti me
tai su šeima gyvena New 
Yorke. Jos vyras, dr. Le
vas Vladimirovas, yra Jung
tinių Tautų bibliotekos di
rektorius.

Draugija, kuriai Vladimi- 
rovienė vadovaus visus 
šiuos metus, apjungia mo
teris, dirbančias Jungtinėse 
Tautose ir jų padaliniuose. 
Draugija rūpinasi moterų 
s a v i t a r p no pažinimo ir 
draugiškumo vystymu bei 
pagalbos teikimu pasaulio 
vaikams. Draugija rengia 
įvairius parengimus — pa
skaitas, koncertus, parodas, 
kurių pelnas skiriamas tai 
vaikų pagalbai.

Metiniame parengi mų 
plane vasario 13 d. numaty
ta paroda, kurioje bus iš
statyta dalis kristalo ir 
stiklo, buvusio Čekoslovaki
jos paviljone EXPO ’67 
Montrealyje. Kovo mėn. 
Vladimirovienė numačiusi

surengti gintaro dirbinių 
parodą su- atitinkama pa
skaita.

Šiuo metu naujoji pirmi
ninkė užsiėmusi pagalbos 
organizavimu Sicilijos vai
kučiams, nukentėju s i e m s 
žemės drebėjimo metu.

Savo pareigas Vladimiro
vienė perėmė iš indės, tai 
pristačius Vladimirovi e n ę 
kaip pirmą šios Draugijos 
pirmininkę iš socialistinio 
bloko kraštų.

Prieš N. Metus 
rovienė kartu su 
iride amerikiečių
buvo pakviestos su paskai
tom į YWCA. Vladimirovie
nė papasakojo amerikie
tėms, kaip šiuo metu Lie
tuvoje. žmonės švenčia Ka
lėdas ir N. Metus. Ji ypač 
iškėlė naujus gražius lietu
viškus papročius, kurie ne
surišti su religiniais moty
vais. Pasakojimai susilau
kė gyvo susidomėjimo, pa
reikšto Vladimirovienei as
meniškai ir laiškais.

Rep.

Vladimi- 
ta pačia 

moterų

Vasario 18 d.
Kultūrinė popietė spau

dos naudai “Laisvės” salėje.* 
Pradžia 2 vai.

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
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

MIESTE PASIDAIRIUS
4,500 dalyvavo dr. Spocko 

gynime
Sausio 29 d. prisirinko 

pilnutė Manhattan Center 
salė. Dalyvavo daugiau 
kaip 4,500 žmonių. , 

Milžiniškas susirinkimas 
pasmerkė persekiojimą dr. 
Spocko ir kitų keturių už 
tai, kad jie priešinosi draf- 
to įstatymui, kad jie agita
vę jaunuolius neiti tnilitari- 
nėn tarnybon ir nekariauti 
Vietname.

Jie buvo areštuoti Bosto
ne ir ten teisiami. Jiems 
gręsia didelė bausmė dau
gelio metų kalėjimo ir pini
gais. Masiniai protestai ga
li jiems padėti laimėti per
galę teisme.

Trys komunistai vyksta 
Budapeštan

Komunistų Partija turės 
atstovybę tarptautin i a m e 
komunistų ir darbininkų 
partijų suvažiavimas, kuris 
įvyks Vengrijos sostinėje 
Budapešte vasario 26 d.

Vyks Budapeštan komu
nistų vadovai — generalinis 
sekretorius Gus Hali, tarp
tautinių reikalų sekretorius 
James Jackson ir organiza
cinis sekre torius Daniel 
Rubin.

ke

Kas išperės smauglio 
kiaušiniaus.

Bronkso zoologijos par- 
17 pėdų ilgio smauglys

(python) padėjo 51 kiauši
nį ir po to trečioje dienoje 
mirė.

Tai buvo retas smauglys, 
9 metų senumo.

Dabar bus bandoma išpe
rėti kiaušinius su pagalba 
elektros šviesų. Ima. tarp 
7 ir 9 savaičių išperėjimui.

Smauglių prižiūrėt o j a s 
sako, kad smaugliai neap-

FRACKVILLE, PA.

Aldona Kazokytė Grabauskienė
Mirė sausio 29, 1968

Ilsėkis ramiai, sesute, pas tėvelius (Antanas ir 
Frances Kazokai) Fresh Pond Krematorijoje, 
Maspeth, N. Y. Aš tavęs niekad neužmiršiu. Gai
lestingai liūdžiu.

Suzanna, sesuo

nuoaija, neigi rasi doku
mentuose, kad jie būtų žmo
gų pasmaugę.

Du užmušti, trys sužeisti
Jaunas vyras ir jauna mo

teris tapo užmušti, kai jų 
atdaras automobilis smogė 
į stovintį troką prie Madi
son Ave. ir 126 Street. Au
tomobilis lėkė 80 mylių į 
valandą.

Policistai turėjo dirbti su 
visokiais geležiniais įran
kiais, iki išgelbėjo tris 
žeistuosius iš maširios.

su-

Jacob Panken mirė
Buvęs teisėjas Jacob Pan

ken mirė Bronkse, sulaukęs 
89 metų amžiaus.

Panken buvo pirmas so
cialistas paskirtas teisėju 
New Yorko mieste. Jis bu
vo vienas iš tvėrėjų Inter
national Ladies * Garment 
Workers Union, amalga- 
meitų unijos, rankinukų 
dirbėjų unijos ir kitų.

Pankenas gimė Kieve. Jo 
šeima atvyko. į Ameriką 
jam visai mažam būnant.

Kaip ir daugelis socialistų, 
jis buvo amžinas priešas 
komunizmui.

Po aštuonių dienų strei
ko, kuris labai pakenkė au
tomobiliams, 650 garadžiai 
Manhattane ir B r o n k s e 
pradėjo veikti.

Šis streikas pasunkino ir 
taip jau sunkią mašinų si
tuaciją (Niujorke. Vieni 
automobilių savininkai, ku
rie laikė mašinas gara- 
džiuose, negalėjo jų išsiim
ti naudojimui per visą strei
ko laiką; kiti, atvykę į Niu
jorką, neturėjo kur padėti 
mašinų.

Laikraščių išnešėjas 
užmuštas '

Harleme, 16 metų vaiku
tis, rastas negyvas 15-tame 
aukšte apartmentinio na
mo, Delano Village rajone.

Howard Jones kiekvieną 
rytą išnešiodavo laikraš
čius. Jis rastas 8 vai. ryto 
negyvas, nušautas dviem 
šūviais.

Maspethe sudegė apleis
tas medinukas namas prie 
59-48 60th Rd.

Kultūringai praleisiu! 
popietę vasario 18 *
Pas mus labai daug įvai

rių klausimų, kuriais galė
sime pasikalbėti. Karas 
Vietname, susikirtimas su 
Šiaurės Korėja dėl žvalgy
binio laivo “Pueblo,” išlai
kymas pažangiosios spau
dos — vis tai labai svarbūs 
klausimai visiems.

Sekmadienį, vasario 18, 
galėsime plačiau susipažin
ti su šiais klausimais, ku
riuos aiškins “Laisvės” re
daktorius Antanas Bimba.

Kitą programos dalį už
pildys LDS sekretorius Jo
nas Siurba, kuris turi labai 
daug dar visai mums nema
tytų nuotraukų (slides). Jis 
parodys tų nuotraukų tiek, 
kiek tik susirinkusieji pa
geidaus.

Po to dar galėsime ir 
pasivaišinti kavute ir py
ragu.

Rengėjai kviečia visus ir 
visas dalyvauti vasario 1S 
d. “Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 2 vai po
piet. Rep.

Nudūrtas einant į subway
Harry Douglas, 71 metų 

senumo, nudurtas Brookly- 
ne važiuojant namo iš dar
bo. Jis buvo durtas sykį į 
širdį iš priekio ir kitą sykį 
iš nugaros.

Douglas gyveno Jamaico- 
je, Queens. Jo pinigai ne
buvo paimti. Ieškoma tri
jų jaunų vyrų, tarp 16 ir 19 
metų amžiaus, kurie įtaria
mi šioje žūdynėje.

Pranešimas
OZONE PARK, fi. Y.

LLD 185 kuopos susirinki^ 
mas įvyks vasario 13 d. 2 vai. 
popiet, Laisvės salėje, 102-0ię 
Liberty Avė.

Prašome visus narius ateiti, 
nes šis susirinkimas bus labai 
svarbus — gausime 
knygą už 1967 metus, 
žinia, knyga vadinasi 
Nemuno Kraštas”.

Po susirinkimo pasivaišinsi
me kava ir pyragu. Bus gra
žu pasikalbėti po seno pasi
matymo. Valdyba. (9-10)

Valdyba

antrąją 
Kaip 

“Klesti
t

v

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. (5-12)

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevatflir. 
% block to 2 subway^. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. From 
only 1166. Prospect Towers 9th St., 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. See 
agent or call 763-0624.
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