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KRISLAI
Apie “Vienybę”.
80 mėty.
Daug bėdų.
Neramybė Palestinoje.

Rašo R. Mizara

Praėjusį šeštadienį Brookly- 
no savaitraštis “Vienybė” bu
vo sukvietęs į savo patalpas 
būrį žmonių laikraščio 80-o- 
sioms metinėms paminėti. Ši
tų žodžių rašytojui taip pat 
teko pobūvyje dalyvauti ir su
sipažinti su ‘Vienybės’ buitimi.

“V i e n y b ė” — seniausias 
JAV lietuvių laikraštis, įkur
tas 1886 metais Plymouthe, 
Pa. Laikraštis buvo “visokiose 
rankose”, kaip sako žmonės. 
Matė šilto ir šalto.

“Vienybę” redagavo ir kun. 
A. Milukas, ir poetas J. Ma- 
čys-Kėkštas, ir J. Andziulai
tis, ir J. O. Sirvydas, ir V. 
Sirvydas, ir S. Vitaitis, ir J. 
Valaitis, ir poetas J. Tysliava.

Šiuo metu “Vienybę” leidžia 
Valerija Tysliavienė, o reda
guoja Salomėja Narkeliūnai- 
tė—Vilniaus universiteto auk
lėtinė.

Įdomu, kad ir pati V. Tys
liavienė kadaise mokėsi Vil
niuje — tarp kitko ir pianą 
skambinti; ji ir šiandien ge
rai skambina pianą, kasdien 
paaukodama jam, jei ne dau
giau, tai bent pusvalandį.

Valerijaiy laikraštį “surink
ti” padeda' jos sesutė Ona 
Vaivadaitė. “Vienybė” suren
kama ne kaip “Laisvė” *— ją 
surenka -nauju metodu, be li- 
notypo; savo preso, žinoma, 
leidėja neturi, spausdinti veža 
kitur. Galimas daiktas, kad 
ilgainiui visi laikraščiai bus 
taip spausdinami.

Bet štai, “Vienybė” neišėjo 
per tris savaites, nes leidėja 
neturi pinigų popieriui ir at
spausdinimui.

Taigi šiame pobūvyje ir bu
vo svečiams aiškinta, kodėl 
laikraštis neišeina. Kalbėjo 
leidėja, kalbėjo redaktorė, 
kalbėjo kiti pobūvio dalyviai, 
o pirmininkavo J. Valaitis.

Man buvo labai įdomu pa
klausyti pareikštų minčių: 
kaip išlaikyti laikraštį?

Kiekvienam buvo aišku, kad 
tik prenumeratomis laikraščio 
leidimas nėra galimas. Reika
lingos aukos, skubi parama. 
Kalbėta ir apie palikimus — 
kodėl, sakysim, turintieji san
taupų, prieš mirdami, nepa
lieka jų laikraščiui?

Čia pat, pastebėjau, atsira
do žmonių, kurie mielai paau
kojo. Jokūbaičiai įteikė $80— 
po vieną dolerį už išgyventus 
kiekvienerius metus.

Bet svarbiausias punktas 
buvo tas: organizuoti komite
tą, kuris rūpintųsi fondo su
kėlimu laikraščiui leisti. Il
giau laikraščio leidimą palik
ti tik trims moterims negali
ma, platesni žmonių sluoksniai 
turi tuo rūpintis. Tokia nuo
monė pobūvyje buvo praves
ta.

Mes su daug kuo telpančiu 
“Vienybėje” nesutinkame. Bet 
per pastaruosius kelerius me
tus laikraštis vienu klausimu 
vykdė, mūsų nuomone, teisin
gą politinį kursą: jis stoja už 
kultūrinių ryšių tarp Tarybų 
Lietuvos ir JAV lietuvių stip
rinimą. Dėl to kai kurie “va
duotojai” skelbia laikraščiui 
boikotą.

Glaudesni ryšiai su 
Vengrija, Bulgarija

Kanada ir Indonezija už 
Kinijos priėmimą į J. T.

Jordanijos valdžia 
užgniaužė protestą

Washingtonas. — Ameri
ka pagerino ryšius su dviem 
Rytų Europos socialistinė
mis šalimis: Vengrija ir 
Bulgarija. Baltasis namas 
ir Valstybės departamentas 
paskelbė, kad Amerikos pa
siuntiniai Budapešte ir So
fijoje pakelti Į ambasado
rius — o jų vadovautos le- 
gacijos — į amba s a d a s. 
Vengrija ir Bulgarija, iš 
savo pusės, paskelbė, kad jų 
legacijos Washingtone irgi 
bus pakeltos į ambasadas.

Tas žingsnis, sako stebė
tojai, yra dalis Johnsono 

. pastangų sudaryti geres- 
I nius santvkius su socialis
tiniais Europos kraštais, 
tai yra. su Tarybų Sąjungą 
ir liaudies demokratijomis.

Valstybės departamento 
aukštas pareigūnas McClos- 
kev sakė, kad tas žingsnis 
faktinai yra tiktai “dalykų 
normalizavimas.” Jis sakė, 
kad Amerika turi pilnas 
ambasadas kituose socialis
tiniuose kraštuose, kaip tai 
Lenkijoje. Čekoslovakijoje, 
Rumunijoje ir Jugoslavijo-

Tarybų Sąjnga paneigė 
Times skleistus gandus

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos atstovybė oficia
liai paneigė tam tikrus gan
dus, kuriuos paskleidė žy
miausias Amerikos laikraš
tis, New Y o r k o Times. 
Times sakė, kad pasikalbė
jimuose su Amerikos lyde
riais TSRS užsienio reika
lu ministras Gromvko sa
kęs, kad rimta padėtis su
sidarė TSRS-Kinijos pasie
nyje, nes- Kinija reikalauja

Visos trys moterys, kurių 
pečiais remiasi “Vienybės” iš
leidimas, aukojasi daug.

Prašiau redaktorės, kad ji 
duotų mums daugiau žinių iš 
“Vienybės” praeities, žadėjo. 
Primintina ir tai, kad “Vieny
bė” spausdina įdomius p-nios 
Lapienės įspūdžius iš Lietuvos, 
kur ji šiemet lankėsi.

Mūsų s pauda, — “Laisvė” 
ir “Vilnis”, — taip pat reika
lingi nuolatinio veikėjų ir 
skaitytojų aukojimosi. Be to 
nebūtų galima laikraščius iš
leisti.

Mūsų laikraščiai leidžiami 
kooperatyvų, kuriuose yra 
šimtai pasišventėlių spaudai 
palaikyti.
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Tarp Izraelio ir arabiškų 
kraštų santykiai aštrėja ir tai 
gali sukelti labai pavojingus 
visam pasauliui įvykius.

Kadaise Nasseris pasakė: 
—Arabai niekad nelaimės tik 
ginklavimusi: mes pirksime 
šešis tūkstančius tankų,, tiek 
pat tankų nusipirks ir Izrae
lis. Bet, jei arabų šalys galė
tų suorganizuoti kariuomenę, 
sakysime, iš 6,000,000 karių, 
tai būtų kas kita: izraelitai 
niekad tokios kariuomenės 
negalėtij suorganizuoti.

je, ir kad todėl nėra pras
mės palaikyti tik legacijas 
Vengrijoje ir Bulgarijoje.

Lisbonas. — Portugalijos 
policija suėmė Louis de 
Sttau Monteiro, žymiausią
jį šalies dramaturgą - rašyto
ją. Policija nedavė aiškini
mo, kodėl jis suimtas, bet i 
manoma, kad tai dėl jo pas- 
kiausio veikalo. Tas veika
las, pavadintas “Du veika
lai viename akte,” satyriš
kai pajuokia kariškius, ypa
tingai generolus.

Policija ne tik suėmė dra
maturgą, bet konfiskavo 
naujai išleistos knygos 
egzempliorius, kurie radosi 
knygynuose.

Grupė New Yorko uni
versiteto mokytojų sako, 
kad reikia visiškai peror
ganizuoti mokykloms sam
dos nuostatus ir panaikin
ti Egzaminierių tarybą. 
Taryba tuojau užprotesta
vo.

tam tikrų tarybinių terito
rijų. Atstovybės pareiški
me sakoma:

“Viršminėti teigimai, ku
riuos spausdino New. Yorko 
Times, siekia būti naudoja
mi tam tikru ratelių, ku
rie ieško bet kokios progos 
niekinti Tarybų Sąjungą, ir 
kurie suinteresuoti bloginti 
Sovietų-Kinijos santykius.”

Tarybinis pareiškimas sa
ko, kad Times teigimas yra 
grynas išmislas.

Times paskutiniu laiku 
pakartodamas rašė, kad Ta
rybų Sąjunga koncentruoja 
karius prie Kinijos sienos.

Arabai boikotuosią 
Coca-Cola ir Fordą
Beirutas. — Libane kon- 

feravo Arabų lygos Specia
lus boikoto komitetas. Tas 
komitetas nustato, kokias 
firmas boikotuoti, nes jos 
prekiauja su Izraeliu. Šiuo 
kartu nutarta pradėti boi
kotuoti dvi žymias Ameri
kos firmas: Coca-Colą ir 
Fordą. Coca-Cola bus boi
kotuojama, nes ji stato sa
vo fabriką Izraelyje; For
das — dėl panašių sume
timų. Prie boikoto prisidės 
beveik vLos arabiškos ša
lys, įskaitant Egiptą, Siri
ją, Libaną, Iraką, Tunisiją 
ir t. t.

Manoma, kad Coca-Cola 
ypatingai nukentėtų nuo to
kio boikoto, nes per pasku
tinį dešimtmetį tas šaltas 
gėralas labai išpopuliarėjo 
arabiškose šalyse.

Jungtinės Tautos. — Čia 
sakoma, kad jėgos už Kini
jos priėmimą į Jungtines 
Tautas pamažu, bet palaips
niui auga. Kanados užsie
nio reikalų ministras Les- 
teris Pearsonas pasisakė už 
Liaudies Kinijos priėmimą. 
Kanadoje taipgi kalbama 
apie diplomatinių santykių 
su Kinija užmezgimą.

Indonezija irgi pasisakė 
už Kinijos priėmimą. Tai 
nebūtų buvę naujiena, nes 
Indonezija visuomet tvirtai 
rėmė Kinijos priėmimą. Bet 
po perversmo, po Sukamo 
nustūmimo nuo tikro val
džios vairo (nors jis oficia
liai dar lieka prezidentu) 
manyta, kad Indonezija pa-

Numatoma pravesti 
paliaubas kalėdom
Washingtonas. — Pietų 

Vietnamo Nacionalinio išsi
laisvinimo fronto karinių 
pajėgų (vietkongo) štabas 
per savo radiją pranešė, 
kad panašiai kaip praeitais 
metais, taip ir šiais, Kalė
dų dieną bus paliaubų die
na. Paliaubos taipgi galios, 
sakė tas radijas, Naujųjų 
metu dieną. Liaudiečiai sa

iko, kad jie per tas dvi pa- 
1 liaubų dienas' nesiims jokiu 
ofensyv i n i ų žingsnių, tai 
yra, neatakuos, bet ginsis, 
jeigu juos atakuos.

Amerikiečių štabas, sako
ma, irgi sutinka tokias pa
liaubas turėti. Tik Ky kli
ka kiek šiaušėsi, bet ir ji 
sutiko. ;

Panašios paliaubos pra
vestos ir praeitais metais, 
nors po jų abi pusi teigė,

Stačiatikiai numato 
vienybę su Vatikanu

Stanbulas. — Stanbulo 
stačiatikių (ortodoksų) pat
riarchas Antanagoras pa
reiškė, kad netoli laikas, 
kuomet Rytų bažnyčia su
silies su Roma. Jis sakė, 
kad tūkstantį metų tęsęsis 
skilimas tarp Romos kata
likų ir Bizantijos ortodok
sų baigsis. “Mes esame to 
paties Viešpaties vaikai ir 
tikime i tą pati Kristų. 
Mus skiria tik dogmos, bet 
jos nereikšmingos,” sakė 
jis. —

Nors Antanagoras neturi 
jurisdikcijos virš visų or
todoksų, jis skaitosi “vy- 
riausiu tarp lygiųjų” orto
doksų pat v i a r c h ų tarpe. 
Patriarchų dar yra Antio- 
che (Sirijoje), Kaire, Mask
voje, Belgrade ir t. t. Jis 
planuoja sekantį pavasarį 
apsilankyti Romoje, kad 
pasimatyti su popiežium, 
arba, kaip ortodoksai jį va
dina, su “Romos patriar
chu.”

keis nusistatymą. Bet In
donezijos delegatas sakė, 
kad Kinija turi perimti 
Čiango vietą Saugumo’ ta- 
ryboje.

Tuo tarpu iš Kinijos pra
nešama, kad tenykštė val
džia net su panieka atme
tė Italijos siūlymą, kad bū
tų sudaryta speciali komisi
ja, kuri tyrinėtų, kokiomis 
sąlygomis Kinija norėtų bū
ti priimta į JT.

Amanas. — Jordan i j o s 
premjeras Wasfis-al - Talas 
sako, kad už neram u m u s 
šalyje kalti užsienio agen
tai. Jis turėjo omenyje Si
rijos ir Egipto.

kad kita pusė tas paliau
bas laužė.

(Washingtone sakoma, kad 
faktas, jog liaudiečiai pir
mieji paskelbė siūlymą lai
kytis paliaubų, jiems duo
da “propagandinį viršų.”)

Roma. — Italijos miestų 
savivaldybių rink i m u o s e 
naujai suvienyta socialistų 
partija, kurion susiliejo de
šinieji socialdemokratai ir 
Nennio vadovaujami cent
ristai, gavo mažiau balsų, 
negu abi partijos sudėjus 
praeityje.

Tuo tarpu komunistai dau
gelyje miestų padidino savo 
balsų skaičių. Taip, pavyz
džiui, Ravenoje vietoje 22 
deputatų komunistai turės 
33. Jie lieka did ž i a u s i a 
frakcija tame mieste.

Daktarai operacijomis 
jau keičia žmonių lytį

Baltim ore. — Garsioje 
Johns Hopkins ligoninėje 
jau pravestos operaci jos, 
kurios pakeičia žmonių ly
tį. Du vyrai jau pakeisti į 
moteris. Šalia operacijų, 
vartojami ir moteriški hor
monai.

Iki šiol tokios operacijos 
buvo žinomos Europoje, 
ypatingai Skandinavij oje, 
bet nebuvo legališkos Ame
rikoje. Dabar sakoma, kad 
tokios operacijos bus daro
mos žmonėms, kurie gali 
įrodyti, kad ne tik to pa
geidauja, bet kad be ope
racijų psichiniai kenčia, ga
li net išsikraustyti iš pro
to.

(Ilgas straipsnis apie to
kias operacijas, kuris tilpo 
New York Times puslapiuo
se, smulkmeniškai išdėsto, 
kaip pasisekė paversti vy
rus beveik normaliomis mo
terimis, bet kad dar neį
manoma paversti moteris 
normaliais vyrais...)

Amanas. — Reakcinei ka
raliaus Huseino valdžiai pa
sisekė užgniaužti protesto 
sąjūdį, kuris buvo persiri- 
tęs per visą šalį. Protesto 
demonstracijos ir išstoji
mai įvyko Jeruzalėje, Heb
rone, Nabluse ir kituose 
Jordanijos miestuose, ypa
tingai vietovėse į Vakarus 
nuo Jordano, tai yra, buvu
sioje Palestinoje.

Protestai prasidėjo su rei
kalavimais. kad Jordano 
valdžia griežčiau atsakytų į 
Izraelio agresingus žygius. 
Bet jie išsivystė i demonst
racijas prieš Huseino val
džią. prieš monarchija, už 
glaudesni bendradarbiavi
mą su Sirija ir Jungtine 
Arabų respublika (Egiptu). 
Nabluse. Hebrone ir Jeru
zalės jordaniškiame sekto
riuje Huseino armija ir 
policija šaudė į demonst
rantus ir buvo užmuštų.

Tuo tarpu karalius Hu
seinas kreipėsi į Saudi- 
Arabiją su prašymu, kad ji 
prisiųstų Jordanijon 25,000

Kadaras už tarptautinę 
komunistų konferenciją

Budapeštas. — Čia vyks
tančiame Vengrijos komu
nistų suvažiavime kalbėjo 
Kadaras. Jis tvirtai pasi
sakė už tarptautinę komu
nistų konferenciją. Jis sa
kė, kad tokia konferenci
ja dabar labai reikalinga, 
kad aptarti Kinijos, Vietna
mo ir kitus klausimus. Ka
daras sakė, kad komunistai 
siekia vienybės su visomis 
pažangiomis jėgomis, ir be 
abejo su Kinijos Komunistų 
partija ir Albanijos Darbo 
partija.

Suvažiavime gautas svei-

Ne budinti sąžinę, o 
raminti Ją pamokslais

Swarthmore, Pa. — Tur
tingos vietinės protestantų- 
presbiterionų bažnyčios ta
ryba paprašė pastorių Dr. 
Evorą Robertsą pasitrauk
ti iš ganytojo vietos. Ro- 
bertsas, baltveidis, per pas
kutinius kelerius metus 
smarkiai darbavosi už ne
grų civilines teises.

Minimoji bažnyčia randa
si turtingame rajone, ir 
bažnyčios pareigūnai sako, 
kad dėl pastoriaus veiklos 
daug kas iš bažnyčios išsto
jo, daug kas nustojo siųsti 
aukas. Viršininkai pasto
riui sakė laiške:

“Jūs paskutiniu metu ne
sakote pakanka mai pa
mokslų, kurie ramintų są
žinę ir vaizduotų išganymo 
džiaugsmą.”

Pastorius Robertsas atsa
kė:
“Kaip gero krikščionio, ma- 

kareivių. Oficialus aiški
nimas yra, kad tie karei
viai reikalingi, kad padėti 
iordaniečiams atsiginti nuo 
Izraelio, bet faktinai, sa
koma, Huseinas nori naudo
ti juos liaudies judėjimo 
užgniaužimui pačioje Jor
danijoje.

Kaip žinia, JT Saugumo 
taryba pasmerkė izraelie
čiu įsiveržimą Jordanijon 
kaip agresingą žingsnį. O 
iš Kairo pranešima, kad 
Izraelio - Egipto pasienyje 
susirėmė abiejų saliu avia
cijos. Izraeliečiai skelbia, 
kad jie pašovė du Egipto 
migus.

Delis. — Grožio karalie
nė Reita Faria atsisakė 
vykti Vietnaman linksminti 
amerikiečius karius.

Budapeštas. — Čia atsi
darys tarptautinis unijų 
suvažiavimas už tarptauti
nės prekybos plėtimą. .

kinimas ir nuo Amerikos 
KP, kuriame taipgi remia
ma tarptautinės konferen
cijos mintis.

Broliškai Tarybų Sąjun
gos delegacijai suvažiavi
me vadovauja Brežnevas. 
Dalyvauja tarp kitų ir Ju
goslavijos bei Rumunijos 
delegacijos. Kinija ir Al
banija, nors kviestos, dele
gacijų neatsiuntė.

no pareiga ne raminti sąži
nę, o budinti ją neteisybės " 
akivaizdoje. O kaslink iš
ganymo džiaugsmo, aš ver
čiau noriu kalbėti apie 
džiaugsmą, kurį krikščionis 
turėtų jausti darydamas ge
ro savo broliui žemėje.”

Pranešama, kad daktaras 
Robertsas jau gavo eilę pa
siūlymų perimti pareigas 
kitose bažnyčiose.

Delis. — Reita Faria, pa
saulio grožio karalienė, ren
gėsi vykti į Vietnamą. Ją 
ten siuntė pasaulinio grožio 
konkurso surengėjai. britų 
komercinė firma. Ji ten 
turėjusi aplankyti ameri- 
čius karius. Bet eilė Indi
jos jaunimo organizacijų 
protestuoja. Jos sako, kad 
indė neturėtų vykti links
minti amerikiečius agreso
rius. '

Saigonas. — Amerikiečiai 
sako, kad pietų Vietnamo 
armijos pusėn perėjo liau- 
diečių karo jėgų pulkinin
kas, tūlas Chuyenas.
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Smūgis Lotynu Amerikos 
darbininkų judėjimui

AŠTUONIASDEŠIMT DU ASMENYS žuvo Bulga- 
rijos lėktuvo nelaimėje, Įvykusioje netoli Bratislavos 
miesto, Čekoslovakijoje. Bulgarų lėktuvas lėkė iš Sofijos 
į Rytų Berlyną—Čekoslovakijoje buvo trumpam susto
jęs. Lėktuve, sako United Press International žinių 
agentūra Vienoje, buvo 74 pasažieriai ir astuoni Įgulos 
nariai. Ši tragiška nelaimė įvyko lapkričio 24 d.

UPI duoda kai kurių žuvusių keleivių vardus ir pa
vardes, ir parodo, jog ten lėkė eilė žmonių, dalyvavu-1 
siu Bulgarijos Komunistų partijos IX suvažiavime, apie 
kurį mes jau esame rašę.

Nelaimėje žuvo Jose Gonzales, Čilės Komunistų par
tijos generalinio sekretoriaus padėjėjas; Jorge Calistro 
Ramirez, Čilės Komunistų partijos CK narys.

Taip pat žuvo Alberto Rogelio Ferrari, Argentinos 
Komunistų partijos CK narys; Pedro Pinto Lima Motta, 
Brazilijos Komunistų partijos CK narys; taip pat žuvo 
ir Ramon Amalia Amador, Honduraso Komunistų par
tijos CK narys. Kaip matome, ši tragedija uždavė di
džiulį smūgį Lotynų Amerikos komunistams.

Beje, žuvo ir Bulgarijos ambasadorius Rytų Vo
kietijoje Ivanas Bucharovas; žuvo Bulgarijos operos 
solistė Katia Popova, žuvo Vengrijos muzikas Tarnas 
Jarfas. Japonijos Komunistų partijos veikėjas, Šikego 
Kahita, Japonijos Komunistų partijos CIK narys, taip 
pat buvo užmuštas nelaimėje.

Atrodo, bus žuvę ir daugiau kitii kraštų komunistų 
veikėjų, vykusių į Rytų Vokietiją.

Kas buvo šios baisios tragedijos priežastis?..

Ką parode rinkimai?
APIE KONGRESINIUS RINKIMUS š. m. lapkričio 

8 d. rašėme mes, rašė visa šalies spauda, darydama sa
vitus išvedžiojimus. Paduodame editorialą anglų dar
bininkiško laikraščio “Workerio,” ir manome, kad skai
tytojams bus įdomu susipažinti su tuo, kaip komunistų 
laikraštis vertina rinkimų rezultatus:

Politiniai “ekspertai,” kurie 1964 m. pranašavo, kad 
respublikonų partija bus panaikinta dėl demokratų per
galės rinkimuose į kongresą ir į prezidentūrą, dabar 
skelbia respublikonų sustiprėjimą ir demokratų suski
limą. Pranašavimai 1964 m. pasirodė neteisingi, jie ne
teisingi ir dabar.

Pavojus dabar yra toks, kad kai kurie elementai iš 
liberalų, darbiečių, negrų ir progresyviųjų kairiųjų gru
pių gali išsigąsti dėl “statistikos” davinių, patikėti, jog 
kraštas pakrypo į konservatyviųjų pusę, ir tokiu būdu 
politiškai susiparalyžiuoti.

Faktas yra tas, kad didelė dalis amerikiečių su
prato, jog Džonsonas melavo apie Vietnamą ir jos di
delė demokratų dauguma tiktai vilkosi paskui jį. Taip 
jie, grįžo prie “normalios” būklės, būtent prie vienin
telio jiems atviro kelio dabartinėje dviejų partijų sis
temoje — neduoti žymios persvaros kongrese nei de
mokratams, nei respublikonams.

Praėjusių rinkimų į kongresą analizė duoda šį aiškų 
vaizdą. Paskutiniame prie Eisenhowerio 86-me kon
grese demokratai turėjo 283 daugumą iš 435. 1960 m., 
kai buvo renkamas J. F. Kennedy, ta dauguma suma
žėjo iki 263, o 88-me kongrese prie Kennedy, iki 255, tai 
gi jie turėjo tik septyniais atstovais daugiau už 248 
demokratus, išrinktus šįmet.

Tačiau “ekspertai,” ieškodami “pergalės” ir “pra
laimėjimo” simptomų, ignoruoja vieną faktą. Jie neima 
dėmesin tų 44 demokratų likimo, kurie buvo pralenkę 
respublikonus tradiciniuose GOP distriktuose 1964 m. 
Iš jų 25 vėl buvo išrinkti 1966 m., o iš 17, kurie dabar 
pralaimėjo, tik maža dalis skaitosi liberalais.

Respublikonai iš viso laimėjo 8 gubernatorius. Bet 
tik vienas jų yra rasistų palaikomas reakcionierius Ro
nald Reagan Kalifornijoje. Kitose didelėse valstijose 
respublikonai laimėjo ant “liberaliųjų” platformos. Res
publikonų kandidatai į gubernatorius Marylande ir Ar- 
kansase nugalėjo demokratus—baltuosius separatistus, 
O New Mexico respubliknas, pasiūlęs liberalią programą, 
nugalėjo dešiniojo sparno demokratą.

Respublikonų pergalės buvo laimėtos todėl, kad mi
lijonai demokratų ir nepriklausomųjų rinkėjų atsisakė 
palaikyti demokratus, protestuodami prieš Džonsono ve
damą karą užsienyje ir jo nesugebėjimą vesti kovą prieš 
skurdą ir diskriminaciją namuose.

Respublikonai laimėjo ten, kur demokratų organiza
cijos, atsisakiusios nuo liberalų-darbiečių-negrų koalici
jos, tapo beviltiškai suskilusios.

New Yorko, Massachusetts, Maryland valstijose, kur 
laimėjo respublikonų kandidatai gubernatorių rinkimuo- j 
se, jie negalėjo nugalėti demokratų kongreso rinkimuo-; 
se. Taip buvo net Kalifornijoje, kur Reagan tegalėjo i

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE LIETUVOS MUZI
KOS KOMPOZITORIUS 
IR JŲ KŪRYBĄ

Š. m. lapkričio 18 ir 19 
d.d. Vilniuje įvyko Lietuvos 
Kompozitorių Sąjungos 
penktasis suvažiavimas.

Apie Lietuvos kompozito
rius ir jų kūrybą mes labai 
šykščiai rašome, bet jų dar
bais gėrimės ir didžiuoja
mės—dainomis, simfonijo
mis, operetėmis, operomis. 
Todėl, naudodamiesi Eltos 
paskelbtu pranešimu, mes 
čia paduosime skaitytojui 
kiek tiek išsamesnių žinių 
apie Lietuvos muzikos kū
rėjus.

Suvažiavimą atidarė vy
riausiosios kartos lietuvių 
kompozitorius, Lietuvos T- 
SR liaudies artistas J. Ka
rosas. Atsistojimu buvo pa
gerbti mirusieji muzikai: 
Z. Aleksandravičius, A. Bu- 
driūnas, K. Galkauskas, V. 
Karpavičius. O kai suva
žiavimas išrinko prezidiu
mą, kai susitvarkė, tuomet 
Lietuvos TSR Kompozito
rių sąjungos valdybos pir
mininkas E. Balsys pateikė 
ataskaitinį suvažiavimui 
pranešimą.

— Laikotarpis tarp IV ir V 
suvažiavimų,— pažymėjo pra
nešėjas,— vienas vaisingiau
sių Lietuvos muzikos istorijo
je. Šį penkmetį galima būtų 
pavadinti respublikos kompo
zitorių ir muzikologų kūrybos 
naujo augimo periodu. Per 
šiuos metus gimė daug bran
džių kūrinių, į vis platėjantį 
muzikos barą įsiliejo nemaža 
naujų kūrybinių jėgų.

Džiugu, kad mūsų kūryboje 
vyrauja dabartis, ir tai rodo, 
kad ryšiai tarp liaudies gyve
nimo ir kompozitorių kūrybos 
darosi vis glaudesni. Tačiau 
mes visi suprantame, jog svar
biausia yra tai, kiek teisin
gai, organiškai, su tikra me-! 
nine įtaiga yra įkūnyta šiuo
laikinė tema muzikiniame kū
rinyje. Reikia pabrėžti, kad 
per šį laikotarpį mūsų kompo
zitorių didžioji dalis savo kū
rybinėje praktikoje daug ieš
kojo, eksperimentavo, steng
damiesi šiuolaikinį turinį iš
reikšti muzikoje kiek galima 
pilniau, ryškiau, emociona
liau.
Dvi naujos operos

Tarp ketvirtojo ir penk
tojo suvažiavimų, E. Balsys 
sakė, Lietuvos kompozito
riai sukūrė dvi operas, ba
letą ir operetę — tai didieji 
darbai. Kaipgi pavyko ope
ros sukurti — kas jos? Pa
gal E. Balsį:

Temų pasirinkimo atžvilgiu 
galima sveikinti tiek abiejų 
operų libretistą J. Mackonį, 
tiek kompozitorius A. Račiū
ną ir V. Klovą. Abu kompozi
toriai operos kūryboje ne nau
jokai, ir mes galėjome įsitikin
ti, kad jų kūrybinis talentas 
operose “Saulės miestas“ ir 
“Du kalavijai“ daug kur išsi
lieja į puikias vokaliai įtaigias 
partijas, melodingą dainavi

mą. Operose yra vykusių sce
nų, atskirų arijų, parašytų su 
temperamentu, gero meistro 
ranka.

Tačiau tikrai emocionaliai 
operai to maža. Operinis žan
ras reikalauja iš kompozito
riaus ne vien tik fantazijos ir 
iniciatyvos, bet ir įvairiapusiš
ko meistriškumo, ypač sceni
nės ir muzikinės dramaturgi
jos srityje. Reikia tiesiog pa
sakyti, jog viena silpnųjų mū
sų abiejų naujų operų pusių 
yra dramaturgijos, tiek sceni
nės, tiek muzikinės, neišbaig
tumas. O tai daugiausia susi
ję su libreto trūkumais.

Opera “Du kalavijai” iš 
pradžių, rodosi, buvo va
dinta “Žalgiriu” ar tam pa
našiai, bet vėliau matyti 
kompozitorius pavadinimą 
pakeitė.

Jaunas kompozitorius A. 
Rekašius — debiutantas teat
ro scenoje. Tačiau jo sukur
tas baletas “Gęstantis kry
žius“ — naujas, įdomus kūri
nys, papildęs negausų mūsų 
nacionalinio baleto repertua
rą.

Kauno Muzikiniame teatre 
pastatyta B. Gorbulskio ope
retė “Laikas pamilti“. Opere
tės muzika žymiai veiksmin
gesnė, išradingesnė, muziki
nės formos bei intonacijos san
daros atžvilgiu turinti daugiau 
privalumų palyginti su anks
tesniais B. Gorbulskio to pa
ties žanro veikalas. Tačiau ir 
čia dėl sceninės dramaturgijos 
neišbaigtumo jaučiamas tam 
tikras veiksmo statiškumas.
Baletas ir 
operete

Lengvesnių kūrinių, va
dinamų simfoninėmis poe
momis, sukūrė R. Racevi- 
čius, Z. Aleksandravičius, 
V. Paltanavičius, A. Kleni- 
ckis; J. Rašinskas, A. Ra
čiūnas, V. Klova parašė 
muzikinių pjesių.

Simfonijų sukūrė A. Ra
čiūnas, J. Juzeliūnas, E. Bal
sys, taip pat, jaunesnieji 
kompozitoriai —V. Barkau
skas, A. Rekašius, F. Bajo
ras.

Per šį laikotarpį buvo su
kurta vienuolika kantatų. 
Sakoma, įspūdingą kantatą 
sukūrė J. Juzeliūnas Justi
no Marcinkevičiaus veika
lui apie Pirčiupį. Kompozi
torius savo kantatą pavadi
no “Pelenų lopšine.”

Saviveiklos kolektyvams 
kantatas parašė: V. Baumi- 
las, Ed. Balsys, J. Damb
rauskas.

Estradinės muzikos srity
je, pranešėjas priminė, yra 
sukurta apie 85 kūrinius— 
tai daugiausiai dainos ir 
pjesės.

Kompozitoriams “ramy
bės neduoda” Lietuvos cho
rai. Iš viso respublikoje, 
pasak E. Balsio, yra 2,610 
chorų. Visi dainuoja, visi 
vis nori naujesnių ir gra
žesnių ir daugiau dainų. 
Kas jų duos? Aišku, 'kom
pozitoriai. Ir dėl to jie tu

rį pasukti galvas ir padir
bėti.

Baigus suvažiavimą, jo 
dalyviai nuvyko į operos ir 
baleto teatrą pamatyti-pa- 
klausyti V. Klovos naujos 
operos “Du Kalavijai”.

Amerikos lietuviai džiau
giasi Lietuvos kompozitorių 
kūryba — vyriausiai, žino
ma, dainomis. Mums norė
tųsi, tačiau, vieną dalykėlį 
priminti Lietuvos muzikos 
korifėjams: kodėl nekurti 
daugiau operečių — lengvų, 
populiarių operečių?..

KULTŪROS, DAUGIAU 
KULTŪROS

Š. m. lapkričio 13 d. savo 
laidoje Vilniaus “Tiesa” 
spausdina tokį agronomo J. 
Pauliaus raštelį:

Mane ir, manau, daugelį 
jaudina žmogaus kultūros 
klausimas. Stebėdamas gyve
nimą, dažnai, ypač jaunų 
žmonių elgesyje, pastebiu nei
giamą santykį tarp protinio 
išprusimo ir dvasinės žmogaus 
kultūros. Susidaro įspūdis, kad 
mūsų jaunimas (kai kada ir 
nebe jaunimas) per daug sau 
leidžia ir per mažai iš savęs 
reikalauja. Juk tokie reiški
niai, kaip girtavimas, keiks
mažodžių naudojimas kalbo
je, vyrų nepagarbus elgesys 
moterų atžvilgiu, tranzistorių 
nesaikingas naudojimas žmo
nių susitelkimo vietose, gam
tos niokojimas ir teršimas po
ilsio vietose ir daugelis kitų 
neigiamų reiškinių, pastebimų 
žmonių gyvenime, tikrai neda
ro garbės niekam. Svarbiau
sia, kad šitaip besielgiantys 
žmonės nesupranta ar nenori 
suprasti, kad jų elgesys . yra 
neigiamas, kad šitaip elgtis; 
nemandagu, kad tai žemina 
žmogaus, ypač išsilavinusio 
žmogaus, vardą. Ir kas svar
biausia — neišsilavinusių žmo
nių dabar beveik nebėra. Kas- 
Kas kų rašo ir sako 
dien gausėja žmonių skaičius 
su aukštuoju išsilavinimu. 
Taigi, reikalas yra tas, kad 
trūksta ne išsilavinimo, o trū
ksta kultūros.

Mūsų kai kurių jaunuolių 
elgesyje trūksta tos elgesio 
didybės ir taurumo, kurie 
žmogų padaro žmogumi iš 
didžiosios raidės!

■-------------------------------------------------------------- ----- ---------------- ------------------------ ---------Tn 1 ■■ J ■   

prastumti tik tris naujus respublikonus kongresmanus.
Rinkėjai nebalsavo už respublikonus arba demo

kratus. Jie balsavo už kandidatus, kurie, jų manymu, 
atstovauja jų pažiūras, arba prieš tokius kandidatus, 
kurie, buvo jų interesams priešingi'. ;

Labiausiai nepriklausomai laikėsi balsuotojai negrai, 
kurie davė aiškiai suprasti, kad demokratų partija ne
laiko jų savo maiše, lygiai, kaip jie demonstruodavo 
nuo 1932 m. respublikonams, kad jie nėra jiems besą
lygiškai paklusnūs rinkimuose.

1966 m. rinkimai, užuot parodę respublikonų sustip
rėjimą, pradėjo didelio įtempimo ir kitimo laikotarpį ir 
respublikonų ir demokratų organizacijose. Rinkimai pa
rodė, kad vyksta kova šių abiejų didžiųjų partijų vi
duje ir už ribų. Šios kovos išdavoje gali .būti jėgų per
grupavimas ne galios, sentimentų arba tradicijų pa
grindais, bet pagal principus.

TSRS PAVILJONAS 
MONTREALYJE

Mums praneša:
Sekančių metų balandžio 

mėnesį Montreale (Kanada) 
bus atidaryta pasaulinė paro
da. Tarybų ^Sąjungos pavil
jono architektūrinį projektą 
paruošė grupė specialistų, ku
riems vadovavo Lenino premi
jos laureatas M. Posochinas. 
Visas statinys lengvas ir per
statomas. Į viršų kyla pavi
ljonas stogas-plokštė, prilai
komas dviejų atramų. Sienos 
stiklinės.

Pavilijono ekspozicijų plo
tas —• 2-ų tūkstančių . kvadra
tinių metrų. Čia bus 600 vie
tų . kino teatras,. 1100 vietų 
restoranas.

TSRS paviljonas bus 42 
metrų aukščio. Ant jo stogo 
galima sutalpinti apie tūks
tantį lengvųjų mašinų. Prie
šais paviljoną — aikštė. Jos 
centre stovės emblema—plau
tu vas ir kūjis su datomis 
“1917-1967” bei užrašu “Pir
majai pasaulyje socialistinei 
valstybei — 50 metų“.

Prabėgo du “Laisves” 
vajaus menesiai

Pasisakyti apie vajaus pasekmes iki šiol galime 
tiek: Skaitytojų atžvilgiu vajus eina gerai, bet sukėli
me $10,000 fondo neina sulyg nustatytu vajus laiku. Yra 
gerokai atsilikęs. Per du mėnesius įplaukė tik $5,550, 
dar trūksta $4,449. . O vajaus laiko teliko tik vienas mė
nuo, pats blogiausias mėnuo, nes jis turi dvi svarbias 
šventes—Kalėdas ir artimai Naujus metus.

Tomis šventėmis daugelis žmonių finansiškai susi- 
vargina pirkdami dovanas vieni kitiems: giminėms ir 
artimiems. O be to jau užeina žiema, pablogėja oras, 
važinėjimai ir vaikščiojimai vajaus reikalu pasunkėja. 
Taigi galvojant apie $10,000 fondą,užtikrinimui “Laisvei” 
biudžeto 1967 metams, darosi neramu. Abejotina ar ga
lėsime vajaus darbą užbaigti nustatytu laiku—-iki naujų 
metų.

Gal kai kam atrodo, kad $10,000 fondą sukelti yra 
per aukštas prašymas. Atsižvelgiant į visko brangėji- 
mą, nėra per aukštas. Žydų darbininkiškas laikraštis 
“Fre”/';t” šiuo laiku taipgi veda finansinį vajų. Jie nu
sistatė sukelti $180,000 fondą, ir jie sukels! Jiems taip, 
kaip ir mums, buržuazija neaukoja—darbininkai aukoja.

Kaip čia bebūtų, vistiek turime pasispausti sėkmin
gam vajaus pravedimui. Kolonijos, kurios dar nesu
rengė fondo pramogų, yra prašomos pasirūpinti tuo rei
kalu kuo greičiausiai.

Sekant vardus aukojusių fondui, pastebima, kad 
yra daug draugų, širdingų “Laisvės” rėmėjų, kurie dar 
neaukojo fondo sukėlimui. Aišku, kad j ie aukos, ta
čiau vėlinimasis nėra geras dalykas.

Dėka organizacijų, gražių parengimų vajaus para
ma^ įvyko daugelyje kolonijų ir visi parengimai davė 
gražių pasekmių. Dėka vajininkų, prenumeratų rinki
mas pradėtas į laiką ir puikiai sekasi. Fondo sukėli
mas vėlinasi. Pasispauskime visi ir visur, tai ir fondą 
sukelsime sulyg nusistatymo—$10,000.

“Laisvės” Administracija

Brooklyne šeimininkė iš
girdo bandantį išversti kai
myno duris. Pažiūrėjus, pa
matė nepažįstamą jau ei
nant link jos buto. Įstūmu
si vaikus į miegamąjį, užra
kino, pati pašaukė policiją. 

I Policija įtartąjį areštavo.

IŠ LA
Viengenčiai:

“Iš po mano balanos” tai 
mano nuosavybė. Naudoju 
ją jau nuo 1900 metų. Per 
tiek metų Amerikos lietu
vių spaudai berašinėdamas 
sukroviau pusėtino dydžio 
minčių lobyną. Taikosi as
mens, mano galvojimo šali
ninkai, kai kurias, knyga 
išleisti. Šiuo tarpu rankioja 
turinį.

It tyčia tamstos kelią už-, 
s toj at ir jiems darbą truk-, 
dot. Pasigailėkit jų ir ma
nęs jau devintos dešimties 
metelių seno spaudos dar
bininko ... “Iš po mano 
balanos” širdingą Ačiū.

Gniaužiu dešinę,
Morkus
258 Main St.
Kingston, Pa.

Lapkričio 26, 1966
Redakcijos pastaba. Nieks 

nenori p. Morkui “kelio pa
stoti.” Patartume mūsų 
Dzūkeliui pakeisti savo ko- 
lumnos pavadinimą.

Gerbiamoji Redakcija,
Prašau per jūsų laikraštį 

tarti širdingiausią Ačiū Dr. 
Antanui Petrikai už mums 
užsakytą “Laisvę.”

Šių metų vasarą Gerbia
masis Daktaras, viešėdamas 
gimtinėje, pažadėjo mums, 
grįžęs į JAV, užprenume
ruoti “Laisvę” ir šį gražų 
pažadą garbingai ištesėjo.

Dabar Jūsų laikraštis re
guliariai lanko mus. “Lais
vė” mums tolygu langui, 
pro kurį galime plačiau pa
žvelgti į mūsų pažangiųjų 
JAV tautiečių gyvenimą, 
darbą, rūpesčius ir kovą už 
socialinę lygybę. “Laisvės” 
puslapiuose randame, mūsų 
akimis žiūrint, neimtą įdo
mių faktų faktelių ir įvykių 
iš mūsų tautiečių užsieny
je gyvenimo. “Laisvė,” pil
na U) žodžio prasme, keliau
ja per rankas.

Naudodamasis proga, no
rėčiau pakviesti ir kitus 
JAV lietuvius:

IŠKŲ
“Gerbiamieji Tautiečiai, 

užprenumeruokite “Lais
vę” ir Jūs savo artimie
siems į Tarybų Lietuvą!

Pažangiųjų lietuvių laik-t 
raštis — mąlonus ir. laukia-’ 
mas svečias gimtinėje! Te-, 
guį . vis platesnis skaityto
jų jjąt^s'pas mus susipažįs
ta su Jūsų gyvenimu. O 
tuomet savaime padidės ko
respondentų ir laikraščio 
bičiulių skaičius tėviškėje. 
Tai Savo ruožtu leis Jums 
plačiau ir giliau pažinti taip 
neatpažįstamai pasikeitusią 
mūsų Lietuvą tarybų val
džios metais: kai kuriems 
abejojantiems galutinai at
vers akis, įtikins juos, kad 
Lietuva šiandien kelis kar
tus lietuviškesnė ir laisves
nė, negu ji buvo kada nors 
anksčiau, ir kad mes galu
tinai ir amžinai baigiame 
palaidoti tamsą, atsilikimą, 
skurdą po naujo ir šviesaus 
gyvenimo pamatais.

žinodami tai, Jūs galėsi
te dar labiau sutvirtinti tas 
dvasinės gyvybės gijas, ku
rios sieja kiekvieną žmogų 
su jam brangiu gimtuoju 
kraštu, su gimtąja kalba, 
papročiais, kultūra, su ar
timaisiais.

Didžiai gerbiamas Mūsų 
Bičiulis Daktaras Antanas 
Petriką, užsakydamas savo 
žemiečiams “Laisvę,” pada
rė labai gražią ir sektiną 
pradžią, už ką mes, gausus 
laikraščio skaitytojų būrys, 
tariame JAM nuoširdų su
valkietišką AČIŪ.

Vytautas Grinius
Paežerių aštuonmetės 
mokyklos direktorius

Vilkaviškio rajonas, 
1966 m. lapkr. 15 d.

Lapkričio 23 išsibaigė lai
kas kongresmanui Powell 
pasiduoti į kalėjimą ir pa- 
simokėti $500 pabaudų, bet 
jo nesulaukė. Oficialiai jis 
paskaitytas pabėgėliu nuo 
teisdarybės ir areštuotum, 
jei tik jį sutiktų Newr Yor
ko valstijoje.
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Mislinčius

Du sukaktuvininkai - kontrastas
Dr. St. Matulaitis

Šįmet sukanka 100 metų 
J nuo gimimo vieno seniau

sių lietuvių pažangiojo są
jūdžio veteranų, Lietuvos 
Socialdemo k r a t ų partijos 
steigėjo, — d-ro Stasio Ma
tulaičio. Jis, kartu su d-ru 

, J. Basanavičium, d-ru V. 
Kudirka, d-ru Bagdonu, P. 
Kriaučiūnu, P. Višinskiu ir 
kitais lietuvių tautinio at- 

$ budimo pionieriais, buvu
siais aušrininkais, — įkūrė 
Prūsijos Lietuvoje poziti- 
vistų leistą “Varpą” ir kėlė 
jų tautinę sąmonę. V. Mic- 
kevičius-Kapsukas irgi pra
dėjo saVo politinę karjerą 
kaip varpininkas ir social
demokratas.

Dr. St. Matulaitis buvo 
vienas “Varpo” bei “Ūki
ninko” redaktoriij ir arti
miausių bendradarbių. Sek- 
mingesniam iš užsienio li
teratūros gabenimui, lietu
viai gydytojai buvo įsikū
rę strateginėse Suvalkijos 
vietose: K. Grinius Virba
lyje, V. Kudirka ir Iz. Bag
donas Naumiestyje, d-ras 
A. Domaševičius Vilniuje, 
dr. A. Brundza Prienuose, 
o St. Matulaitis Pilviškiuo
se. Tačiau Naumiestis (da- 
b a r Kudirkos Naumiestis) 
nedidelis miestelis ir dviem 
lietuviam gydytojam buvo 
“perankšta.” tad Iz. Bagdo
nas persikėlė i Vilkaviški, o 
j jo vietą ((prieš V. Ku

zi dirkos norą) atėjo K. Gri
nius.

i Kai 1898 m. St. Matulai
tis už lietuviškų raštu pla
tinimą buvo caro valdžios 
trims metams ištremtas į 
Rusijos gilumą, jis savo 
vieta Pilviškiuose laikinai 
užleido K. Griniui su ta sa- 

* lyga, kad jam grįžus iš 
tremties,—K. Grinius iš tos 
vietos pasitrauks. Tačiau, 
matoma. Pilviškiai K. Gri- 

< niui patiko ir kai 1902 m. 
St. Matulaitis grižo — K. 
Grinius iš jos išsikelti ne
sutiko. savn duoto žodžio 

l* nesilaikė. Tuomet St. Ma
tulaitis pareikalavo, kad šį 
klausima išsnrestu trečiųjų 
teismas (iš J.Vileišio, d-ro A.

i Brundzos ir P. Matulionio). 
Teismas palaikė St. Matu
laičio pusę ir K. Grinius, 
kaip nats sakė, “trimis il- 
gavęžiniais” išsikra u s t ė į 
Mariiampolę (dabar Kap
sukas).

Neilgai Pilviškiuose rimo 
ir St. Matulaitis. Socialde
mokratų partijos kviečia
mas, jis išsikėlė i Vilnių ir 
ten 1906-07 m. bendrai su 
V. Kapsuku redagavo Par- 

> tijoš leidžiamus laikraščius 
— “Naująją gadynę” ir 
“Skardą.”

Pirmojo Pasaulinio karo 
metu St. Matulaitis, kaip 
gydytojas, tarnavo caro 
kariuomenėje. Paleistas iš„ 
tarnybos, po 1917 m. Va- 

4 > sario revoliucijos, iis įstojo 
į Komunistų partijos gre
tas. 1919 m. jis dirbo Vil- 

i niuje prie Tarybų valdžios: 
i kurį laiką redagavo “Tiesą” 

ir rūpinosi įcnvgų leidimo 
bei švietimo reikalais. Kai 
Vilnių užėmė lenkai balta

is gvardiečiai, jis buvo suim
tas ir įkalintas. Išleistas 
ant parankos (užstato) iš 

1 kalėjimo, iis 1919 m. apsi- 
gyveno Vilkaviškyje, vėliau 
Marijampolėje, kur Reali
nėje gimnazijoje dėstė Lie
tuvos istoriją.

Klerikalinė “laisvos” Lie
tuvos valdžia jį areštavo ir

iškėlė jam provokacinę by
lą: prikišo palėpėje bombų, 
ginklų bei revoliucinės li
teratūros ir paskui, kratos 
metu, visa tai “rado.” Jį 
kaltino “sukilimo ruošimu,” 
o už tai karo meto teismas 
gaėljo jį nubausti mirčia. 
Po užstatu išėjęs iš kalėji
mo, jis 1925 m. pasitraukė 
į Tarybų Rusiją ir dirbo 
Maskvoje bei Minske. Už 
istorinį literatūros darbą 
Baltarusijos Mokslų Akade
mija pripažino jį tikruoju 
savo nariu.

St. Matulaičiui teko nu
kentėti ne tik nuo carinės 
ar Lietuvos buržuazinės 
valdžios bei Lenkijos balta
gvardiečių. Asmenybės 
kulto metais jis buvo kar
tu su Z. Aleksa - Angarie- 
čiu, B. Pranskum-Žalioniu, 
Julium Daubara ir kitais 
komunistais suimtas ir iš
tremtas į T. Rusijos gilu
mą..

Į Vilnių jis grįžo tik po 
Antrojo pasaulinio karo. 
Čia būdamas jis dirbo 
Mokslų Akademijos Istori
jos institute, parašė “1905- 
1951 metų revoliucija Lie
tuvoje” ir didoką “Atsimi
nimų” tomą, kuris išėjo jau 
po jo mirties, 1957 m. (St. 
Matulaitis mirė Vilniuje 
1956 m.)

Dr. St. Matulaitis buvo 
nenuolaidus pažangus ko
votojas iki pat jo amžiaus 
galo. Jis parašė daug kny
gų. Jo “Religija ir jos vi
suomeninė reikšmė” (dviem 
tomais) išleido mūsų LLD 
1931 ir 1932 m.

Dr. K. Griniuj
Visai kitoks asmuo buvo 

io amžininkas d-ras Kazys 
Grinius, trumpai buvęs 
buržuazinės Lietuvos prezi
dentas. Aukščiau liberalaus 
liaudininko jis nep a k i 1 o , 
nors jo pirmoji žmona Jo
ana Pavalkytė vienu tar
pu ir buvo Lietuvos Social
demokratų partijos narė. 
Ypačiai K. Grinius pasirodė 
be stuburio politikas 1926 
m. gruodžio 17 d., kai be 
jokio pasipriešinimo atida
vė bei legalizavo jam šalies 
žmonių patikėta valdžia fa
šistu o j ančiam A. Voldema
rui ir io sėbrui A. Smeto
nai. K. Grinius jaunatvės 
dienomis mėgdavo sakvti, 
jog caro valdžios pataikū
nai esą “pilni žydiškos bai
mės.” Kažin kokios bai
mės buvo pilnas 1926 m. 
patsai Grinius, kai jis be
gėdiškai prieš reakcinius 
sąmokslininkus kapitulia- 7.‘ 1

K. Grinius nebuvo lais
vas nė nuo religinių prie
tarų, jis Juos gynė. Para- 
fraziuodamas P. Kriaučiū
nu jis teigė, jog “Tikyba 
dažnai naudinga žmonių su
gyvenime dalykas: ji pa
lengvina žmogaus buitį, 
duoda sielai susiraminimo, 
palaiko visuomeninę draus
me, tvarka, mažina nusi
kaltimus, išdirba žmogaus 
būda, savo apeigomis graži
na žmogaus gyvenimą, ati
traukia žmogų nuo kasdie
ninių rūpesčių” ir pan. 
(“Atsiminimai ir mintys,” 
K. Grinius, I tomas.)

Reiškia, tikyba temdo 
klasinę darbininko sąmonę, 
jį apgaudinėja nesančio dan
gaus grožybėmis, pomirtine 
laime ir pan. Religija tai 
narkozė, kuri žmogų svaigi
na.

Kitoje tos pačios knygos

vietoje K. Grinius posmuo
ja:

“Bet patyrimas sako, kad 
kuo ne visos svarbesnės ti
kybos žmonių sugyvenimui 
yra naudingos ir gali duoti 
nors ir reliatyvinę sielos 
ramybę... Geriausia į ti
kybinius ginčus nesivelti... 
nekelkite tikybinių ginčų, 
nes jie kenkia geram sugy
venimui.”

K. Griniaus motina, kaip 
jis pats prisipažįsta, buvo 
nemoksliška, prieta ringą 
davatka. Savo samdytą šei
myną sekmadienių rytais ji 
labai anksti prikeldavo ro
žančiaus giedoti, o po pus
ryčių — visus vardyavo į 
bažnyčią, versdavo eiti au
sinės išpažinties ir marin
davo visokiais išgalvotais 
pasninkais. Sekmadi e n i o 
vakarą, po vakarienės, ji 
vėl versdavo visus giedoti 
kitokį rožančių. O jau tie 
pasninkai, tai buvo begali
niai. Pats K. Grinius mi
nėtoje knygoje sako: “Ma
no mama taip pat mus pri
versdavo ištisas 46 gavė
nios dienas prieš Velykas, 
visus penktadienius, vili jas 
prieš kai kurias šventes, o 
taip pat ketvirtinius 
(“čvertis metų” — M-s) ir 
adventinius pasninkus sau
sai (be pieno, sviesto, sū
rio, mėsos ar kiaušinių) 
uoliai laikyti.”

Tokie pasninkai nualina 
žmogaus sveikatą, jie 
kenksmingi, bet jie buvo 
naudingi buožėms, nes lik
davo daugiau mėsos, svies
to bei sūrių turgui. Pas K. 
Grinius, mėgindamas ap
ginti prietarų sukurtus pas
ninkus, pripažįsta, kad jie 
buvo skelbiami ne vien ti
kybos reikalui, bet ir ūki
ninkų naudai. O juo sam
diniai bus religingesni, tuo 
greičiau jie “pamils” pas
ninkus. K. Grinius ten pat 
dėsto:

“Pasninkai atrodo ne 
vien bažnytinis dalykas, jie 
paliečia ir higieną bei ša
lies ekonomiką.” Jis išva
džioja, jog pasninko val
giai esą sveikesni, nes žalios 
daržovės turį daugiau vi
taminų, negu mėsa. Tačiau 
vitaminai nėra jokis mais
tas, tik priedas, padedąs 
maistą suvirškinti. Tai K. 
Grinius, kaip gydytojas, tu
rėjo žinoti! Žmogus vienais 
vitaminais gyventi negali. 
Be to, žiemą kaime, be vir
tų bulvių, kopūstų ar barš
čių — jokių žalumynų nė
ra, o bulvės ar duona jų 
turi nedaug. Pakankamam 
žmogaus maistui reikia tu
rėti deramą proporciją bal
tiniu (proteinų), riebalų ir 
angliavandenių (karbohid- 
ratų). Kai iš maisto (pas
ninko metu) atimama balti- 
mai (kurių daugiausia yra 
mėsoje) ir riebalai (svies
tas, grietinė), o paliekama 
tik vieni angliavandeniai,— 
žmogaus organizmas nuo 
to kenčia (kaip nuo bado), 
jis silpnėja.

Grinių šeima, kaip ir vi
sa senosios Lietuvos buoži
ja, siurbė iš darbininko gy
vybės syvus visokiais bū
dais: spaudė jį sunkiais, al
sinančiais darbais, alkino jį 
visokiais pasninkais ir kim
šo jam į galvą religinius 
prietarus, kad jis nuolan
kiai neštų savo vargų naš
tą. K. Grinius buvo tokios 
sistemos ginėjas.

įspūdingas ir viltingas įvyko 
draugingumo mitingas

Įžymioj New York o kon
certinėj Carnegie salėj lap
kričio 27-tos vakarą iškil
mingai paminėtas Tarybų 
Sąjungos įžengimas į 50- 
uosius amžiaus metus. Sy
kiu pažymėta 33 metų su
kaktis, kai Jungtinės Ame
rikos Valstijos, prezidento 
Roosevelto vadovybėje, už
mezgė su Tarybų Sąjunga 
diplomatinius ryšius.

Šio mitingo kalbėtojai 
reiškė viltį, kad tie per 33 
metus nenutrūkę ryšiai iš
sivystys į pilno draugingu
mo tarn šių dviejų valsty
bių ryšius.

Programos dalyvių sąstato 
peržvelgus, galėtum sakyti, 
jog čia valdo moterys—kal
bėjo keturios, nuostabiai 
gabios kalbėtojos, trumpai 
ir daug pasakančios, kiek
viena vadovė savo sritvie. 
Visos jos lankiusiosios Ta
rybų Sąjungoje, bet kiek
viena turėjo ką kitą pasa
kyti, o gražuolė studentų 
grupės vadovė Harris Ta
rybų Sąjungoje viešėdama 
ir jaunuolį vyrą pasigavo.

Kaip ch j c a g i e t ė Bur
roughs, ir Michigano dar
buotoja Boulding. taip ir 
brooklvnietė Melish aiški
no, kad taikos išlaikymui 
svarbus yra šių dviejų vals
tybių draugingas sugyveni
mas. Visuotinis vieni kitų 
pažinimas, tai pagrindas 
sugyvenimui taikoje, sakė 
jos. Skatino, kam galima, 
nuvykti į Tarybų Sąjunga. 
Akstino darbuotis už tai, 
kad iš T. S. turistinės de
legacijos atvyktų pas mus. 
. Tarvbų Sąjungos Amba
sados Washingtone kultūri
niams ryšiams sekretorius 
A Stenunin sveikino da
lyvius (angliškai), linkėda
mas tarn JAV ir TSRS 
draugystės ir taikos pasau
lyje. Pasakė ‘ trumpą, tu
rininga kalba.

Pirmininkavo dvasiškis 
Wm. H. Mulish. Pirm pro
gramos rinkliava prave
dė nennoalsus Nati o n a 1 
Council of American-Soviet 
Friendship bičiulis dvasiš
kis Morford.

O kai jau atrodė, kad 
įspūdinga programa pasi
baigė. i scena pasinvlė gru
pė mergaičių. Pasirodė, 
esama ne šiaip sau mergšių. 
Tos nasivadinusios Pennv- 
whistlers nė nešvilnavo, bet 
šauniai sudainavo keliu tau
tų dainas ir baigė motini} 
pasiskundimu, kad jos turė
jo sūnelių du tris, o juos 
Vietname užmušė taip 
greit, kaip vien, du, trys.

Užbaigė programą pro
fesionalai artistai: daini
ninkė, oboe, smuiko ir pia

■Vakaras Baltijoje Sti’azdelio skulptūrą

no muzikos meistrai.. Pub
lika užmiršo vėlyvą valan
dą, norėjo vėl ir vėl artis
tiškos muzikos ir dainos 
klausytis. Publikos buvo 
patogiai pilna salė. Dūks
tantis viesulas su lietum 
neištirpdė kilniam susitiki
mui pasiruošusiu žmonių.

V. A.

Brockton, Mass.
Lapkričio 25-ą dieną Ge

neral Hospitalyje, Roslin- 
dale, Mass., mirė Mike 
Skliutas. Jis išbuvo ligoni
nėje tris mėnesius, sunkiai 
sirgo. Paskutiniu laiku M. 
Skliutas gyveno pas savo 
dabartinės žmonos vaikus 
Dedhame.

Skliutas buvo pašarvotas 
laisvai V. Yakavonio kop
lyčioje. Buvo daug gražių 
gėlių ir lankytojų. Palai
dotas Melrose kapinėse, kur 
ilsisi jo pirmoji žmona Kris
tina ir sūnus Edward.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Atsisveikini
mo kalbą pasakė Geo. Shi- 
maitis. Laidotuvių daly
viai visi buvo pakviesti Į. 
Yakavonio patalpas ir ten 
tinkamai pavaišinti.

Velionis pergyveno daug 
širdies nesmagumų, kada 
prieš keletą metu staiga mi
rė jo žmona Kristina, ir 
tuoj po to mirė jo sūnus 
Edward. Pasilikus jau su 
marčia ir anūku, jo gyve
nimas pasunkėjo.

Vėliau M. Skliutas susipa
žino su gera laisviete Ma
ry Barris, iš Dedham, 
Mass., ir jie susituokė. Ma
ry labai gerai prižiūrėjo jį, 
bet sveikatos pataisyti ne
galėjo. Jos rūpesčiu jis bu
vo gražiai laisvai palaido
tas.

Jis buvo narys Lietuviu 
Piliečiu klubo ir Šv. Roko 
draugijos. Liko nuliūdime 
jo žmona Mary, marti An
na ir anūkas Edward. East 
Braintree. Mass. Taipgi li
ko nuliūdime jo dabartinės 
žmonos vaikai Dedhame, 
du broliai — Joseph ir Ber
nard — Worcestervi. pus
brolis J. Skliutas Florido
je ir seserėnas John Chi- 
ras Stoughtone.

George Shimaitis

Lincoln Centre prakiuro 
prūdas, kuriame kaip veid
rodyje turi atspindėti me
no centro pastatai. Tarsi 
nepakanka, kad prūdo oru
mą pažeidžia dažnai praei
vių jin numetamos šiukšlės, 
prūdas prakiuro. Valdžia 
gal trauks į teismą prūdo 
gamintojus.

Philadelphia, Pa. ĮVAIRUMAI
Kas veikiama

Pažangieji veikėjai dar
buojasi net sušilę, neatsi
žvelgdami į savo amžiaus 
metų krūvas.

Lapkričio 27 d. A. Merkio 
salėje įvyko šaunus meni
nis draugiškas pobūvis. 
Svečių ir viešnių privažia
vo pilna salė iš artimų ir 
tolimų 1 ie t u v i ų kolonijų. 
Niujorkietis J. Grybas pa
demonstravo ekrane labai 
įdomius filmus iš Tarybų 
Lietuvos. Ieva Mizarienė 
gyvu žodžiu puikiai išryš
kino Tarybų Lietuvos liau
dies sparčiais šuoliais gerė- 
jančią būklę.

Stebint filmus, vienas 
Amerikoje gimęs ir augęs
asmuo pareiškė:

Černiak o v s k i o kolūkio 
žemės ūkio kūryba ir lai
mėjimas faktais sumuša vi
sus Lietuvos “vaduotojų” 
melus ir šmeižtus. Šiemet 
Tarybų Lietuvos šmeižikų 
melai tirpsta kaip ledas pa
vasario saulės kaitroj!

Paįvairinimui programos 
niujorkietis dainininkas Be- 
keris padainavo keletą liau
dies dainų. Akompanavo 
Mildreda Stensler. Jiems 
padėkojo publika gausiais 
aplodismentais.

Lietuvos menininku de
kados lankymasis Maskvoj 
ir dainų šventė Vilniuj ryš
kiai atvaizduoja, kaip aukš
tai pakilęs menas mūsų Tė
vynėje. Tai yra kuo pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. 
Buvo rodomos ir smulkios 
įvairenybės. Bet jos įdo
mios. Trumpai tariant, fil
mai sužavėjo žiūrovus.

Tik anie už savaitės tu
rėsime kitą parengima toj 
pačioje svetainėje — 60 24 
Wayne Ave., šio mėnesio 11 
d. vėl bus demonstruoiami 
dar mums neregėti filmai 
ir prakalbos. Kalbės ir fil
mus rodys A. Taraška, at
vykęs net iš saulėtos Kali
fornijos. Bus įdomu susi
pažinti su tolimu svečiu ir 
išgirsti anie savo tautiečiu 
veiklą tolimame šio konti
nento krašte. Patartina at
silankyti j šį draugiška pa
rengimą. Ir Aš Būsiu

Morris W. Kantrowitz, 
Leidimų komisioni e r i a u s 
pavaduotojas, rezignavo iš 
tarnybos, kai jį pašaukė liu
dyti tyrinėtojų komisijai.

kulinarijoje ir medicinoje.
Kasdien saikingai vartoti 

svogūnus labai naudinga ir 
sveika visam žmogaus orga
nizmui. Bet gausiai valgant, 
jie gali pakenkti. Sergant 
skrandžio, kepenų ir inkstų 
ligomis, svogūnus reikia 
vartoti atsargiai, pasitarus 
su gydytoju.

(Iš dienraščio “Selskaja žizn”)

KELIONIŲ MĖGĖJAMS
Patvirtintas Birštono ba

zės rekonstravimo projek
tas. Bazę numatoma dvi
gubai išplėsti. Ant kairio
jo Nemuno kranto, pamiš
kėje, išaugs naujas 190 
vietų miegamasis korpusas, 
valgykla, klubas. Visa de
vynių hektarų teritorija 
bus gražiai sutvarkyta.

Numatyta rekonstruoti ir 
žymiai išplėsti šešias res
publikos turistines bazes. 
Be to, per penkmetį Zara
suose, Nidoje, Juodkrantė
je, Druskininkuose ir kituo
se reto gamtos grožio kam
peliuose bus pastatytos 
naujos modernios bazės ke
lionių mėgėjams.

Profsąjungų turis tinęs 
bazės penkmečio pabaigoje 
galės priimti dvigubai dau
giau keliautojų, negu jų 
priėmė šiemet. Per vasarą 
jose galės pabuvoti apie 
140 tūkstančių turistų.

ŽUVĖDROS PRIE 
MAGISTRALIŲ

Lietuvos gyven v i e t ė s , 
esančios prie automagistra
lių, jubiliejiniais Tarybų 
valdžios metais pasipuoš 
nedideliais, bet grakščiais 
pastatais. Tai bus stotys 
keleiviams — patogios, ori
ginalios architektu ros. 
Projektą, pagal kurį bus 
statomi autopaviljonai, su
kūrė architektas I. Lauru- 
šas.

Pirmosios “žuvėdros” iš 
stiklo ir gelžbetonio išaugs 
palei Žemaičių plentą, kelio 
ruožuose Kaunas-Klaipėda, 
Kuršėnai-Palanga.

PASTABUS VAGIS
Neseniai jauna danų po

ra, grįžusi prie tos vietos, 
kur" prieš keletą minučių 
buvo palikę savo automobi
lį su trejų metų dukrele, 
mašinos neberado. Sukelta 
ant kojų policija tuoj pat 
užtvėrė kelius ir po pusant
ros valandos sulaikė nusi
kaltėlį. Pastarasis ne juo
kais nustebo, kai jam pa
teikė kaltinima pavogus 
vaika. Pasirodo, vagis be
skubėdamas nepas tebėjo 
mergaitės, kuri visą laiką 
ramiai miegojo ant užpa
kalinės mašinos sėdynės.

išsigando...
PAVADINIMO

Vakarų Berlyno pašto sky
riuje buvo gautas siuntinys 
iš Izraelio su užrašu “Nit
roglicerinas.”

Persigandęs rūšiuotojas 
atsargiai padėjo siuntinį 
ant stalo ir skubiai iškvie
tė specialia p o 1 i c i jos ko
manda. Tuo metu jo kole
gos galvotrūkčiais nėrė iš 
pašto.

Ekspertai atsargiai nu
gabeno siuntini i netoliese
esantį Griunvaldo mišką, 
atidarė ji ir rado... table
tes širdininkams. Jos va
dinosi “nitroglicerinas.”

Už ŽIURKĖS UODEGĄ
Nedidelio Plom o d j e r n o 

miestelio (Prancūzia) me
ras nutarė išnaikinti žiur
kes. Jis naskelbė, jog kiek
vienas. užmušęs žiurkę ir 
įrodymui atnešęs žiurkės 
uodega, gaus nemokamą bi
lietą į kiną.

Bet žiurkių ne tik nesu- 
mažėio, o atvirkščiai —pa
daugėjo. Vaikai, kurie ap
sidžiaugė galimybe dažnai 
ir nemokamai lankvti kino 
teatra, ėmė auginti žiur
kes ir karpyti joms uodegas. 
A beuodegės žiurkės dau
ginosi kaip dauginęs!...
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Šimpanzių karalystėje
Autorė yra mokslininkė, 

tyrinėjanti laukin i ų b e ž- 
džionių gyvenimą Afrikos 
raistuose prie Tanganikos 
ežero. Apie kai kuriuos jos 
darbus buvo rašyta “M. Ir 
g.” 1964 m.l nr. Čia patei
kiami vėlesnių metų duome
nys. Beje, kiekvieną tyrinė
jimą beždžionę autorė yra 
pavadinusi skirtingu vardu.

Pagaliau patenkinti pa
siekę kelionės tikslą, išlipo
me sustirusiom kojom iš 
valties, kuria yrėmės Tan
ganikos ežero pakraščiais. 
Artėjo balandžio audra. Su
krovę atsivežtus daiktus 
savo buvusioje stovykloje, 
skubėjome juos apde n g t i 
brezentu.

Pasipylė tropikų Ii ū t i s. 
Teko gelbėti daiktus iš upe
liūkščių, besiveržiančių pro 
palapinės kampus. Sta i g a 
mano vyras palietė ranką: 
“Pažvelk ten.”—“Bet j u k 
tai Flo su šeima!” Tiesiog 
nenorėjau tikėti savo akims. 
Nedideliame figmedyje tu
pėjo trys peršlapusios šim
panzės: senoji Flo su sep
tynmečiu Figanu ir ketve- 
rių su puse metų amžiaus 
Fifi. Flo pakėlė ranką, ir 
mes pastebėjome ketvirtąją 
beždžionę: prie šilto, sauso 
motinos pilvo glaudėsi ma
žytis juodas vaikelis.

• • •

Trumpas suachili kalba 
parašytas laiškas privertė 
mus paskubėti iš Londono 
atgal į draustinį Tangani
kos ežero pakrantėje, k u r 
mes jau ketverius metus 
stebėjome beždžionių g y- 
venimą.

“Flo pagimdė v a i k ą”, 
pranešė laiške virėjas Do 
mininkas, saugojęs stovyk
lavietę.

Ir štai mes visi—šimpan
zių šeima, mano vyras Hu- 
gas ir aš,—sėdime, laukda
mi liūties pabaigos. Prisi
menu pačias pirmąsias sun
kias dienas, kai beždžionės 
išsilakstydavo, išsig and il
sios nepažįstamų beplaukiu 
atė jūnų, įsib ro v u s i ų į jų 
valdas.

Pamažu jos priprato prie 
manęs, ir aš galėdavau kas
dien užsirašyti jų poelgius. 
Sužinojau, kad šimpanzės, 
ieškodamos maisto kalnų 
šlaituose, keliauja didelėmis 
grupėmis ir miega kaip tik
ri klajokliai ten, kur jas už
klumpa saulėlydis. Beje, 
tos grupės susidaro vado
vaujantis asmeniško m i s 
simpatijomis, jei taip gali
ma išsireikšti.

Labai svarbus atradimas 
buvo tas faktas, kad šios 
šimpanzės vartojo ir net 
pasidirbdavo primity v i u s 
įrankius, kuriais gaudė ir 
valgė termitus bei skruzdės. 
-Pagaliau mums pa s i s e k ė 
pamatyti ir nufilmuoti kino 
juostoje nuostabų vaizdą, 
kurį pavadinome “lie taus 
šokiu”.

Tačiau, tik praėjus ke
liems stebėjimų mėnesiams, 
ėmiau suprasti beždžionių 
tarpusavio santykių esmę ir 
šimpanzių “kalbos” gudry
bes.

Persilaužimas įvyko.tada, 
kai žilabarzdis Dovydas pir
masis atėjo į stovyklą ir pa
ėmė bananą iš mano rankų. 
Juo pasiekė ir bičiuliai: iš 
pradžių Galijotas ir Vilja
mas, o paskui ir kiti, jų tar
pe Flo su savo vaikais.

.Atėjo diena, kai Flo, ket
verius metus vargusi su 

dukra Fifi, vėl tapo pa
traukli patelė. Ji pasirodė 
stovykloje, lydima pusantro 
dešimtuko patinų svitos. Į- 
sidrasinę jie griebė pasiūly
tus bananus, o paskui ėmė 
ir dažniau lankytis.

Mes supratome, kokią 
puikią tyrinėjimo priemonę 
esame aptikę: juk šitaip ga
lėjome pastoviai vi e n o j e 
vietoje stebėti įvairius šios 
keliaujančios “genties” at
stovus. “Bananų kl u b a s”, 
atsiradęs visiškai atsitikti
nai, virto apgalvota š i m- 
panzių maitinimo sistema, 
kuri padėjo rinkti moksli
nius duomenis. Vienu iš 
svarbiausiųjų rezultatų tu
rėjo tapti kasdieniniai už
rašai apie vystymąsi naujo 
vaiko, kuris dabar sėdėjo 
ant motinos rankų tiesiog 
neįtikėtinai arti mūsų.V c-

Pagaliau liūtis bai g ė s i. 
'Mano vyras paėmė bananų 
kekę. Flo, pastebėjusi vai
sius, nušoko nuo medžio. 
Prispaudusi va i k e 1 į prie 
krūtinės, ji art i n o s i prie 
mūsų, svyrinėdama ant tri
jų galūnių. Ją sekė mažytė 
Fifi ir linksmasis Figanas. 
Tebelaikydama prispaudusi 
mažytę brang e n y b ę prie 
krūtinės, Flo ramiausiai pa
ėmė bananą.

Vaikelis, kurį paskui pa
vadinome Flintu, viena ran
ka atsikabino nuo motinos 
plaukų, ištiesė į mus mažy
čius rožinius pirščiukus ir 
vėl įsitvėrė į motiną. Pas
kui jis atsuko galvą. Kol jis 
vėl įsikniaubė į motiną, spė
jome pamatyti išblyšku s į 
veiduką, tamsias bli z g a n- 
čias akis ir juokingai mažą 
burną.

Tai buvo neužmirštama 
akimirka: laukinė šimpanzė 
motina tiek pasitikėjo mu
mis, kad atėjo į stovyklą su 
savo mažyliu. Kai bananai 
buvo suvalgyti, Figanas 
išsivedė motiną, seserį ir 
naująjį broliuką atgal į kal
nus. Vos tik jie pranyko 
tarp medžių, mes su Hu- 
gu pradėjome šokinėti iš 
džiaugsmo.

Mūsų gyvenimas drausti
nyje pradėjo tekėti įprasto
mis vėžėmis.

Lietus diena iš dienos 
būgnijo į palapinę. Hugo ki
no aparatų stiklai ėmė pelė
ti. Mūsų atsargos baigėsi, o 
liūtys užtvindė geležinkelio 
atšaką, jungiančią Dar-es- 
Salamą su Kigomu — mažu 
uostu Tanganikos pakran
tėje, už trisdešimties kilo
metrų nuo stovyklos.

Šiuo nelinksmu laiku atvy
ko nauja padėjėja—olandė 
Edna Koning. Pirmąjį va
karą kalbėjomės iki išnak
tų. Hugas paėmė šimpanzių 
atvaizdų rinkinį ir parodė 
Ednai, kokie skirtingi jų 
veidai.

“Jums, tur būt, iš pra
džių atrodys, kad jų visų 
veidai vienodi, — pa s a k ė 
jis. — Tačiau gana g r e i t 
pradėsite juos lengvai skir-i 
ti”

“Jūs išmoksite atsk irti 
kiekvieną šimpanzę iš eise
nos ir balso, — priclu r i a u 
aš. — Kiekviena jų turi ki
tokį būdą.”

Palengvėle sklaidėme al
bumą, stabteldami prie įdo
mesniųjų ir pasak o d a m i 
apie jas.

“Štai šią nesunku atskir
ti, — pasakė Edna, rodyda
ma Mak-Gregoro nuotrau
ką. — Jis turi beveik v i e- 
nuolišką tonzūrą?

Ir iš tikrųjų, Mak-Grego- 
ras savo pliku viršugalviu, 
nuogu sprandu ir pečiais 
buvo panašus į keistą giri
nį. Šį panašumą didino jo 
įprotis vaikščioti išsitiesus.

Viena iš keisčia u s i ų j ų 
šimpanzių buvo Vorzlas. 
Jo akys labai panašios į 
žmogaus. Kitų šimpanzių 
akių baltymai būna rudos 
spalvos, o Vorzlo buvo balti 
kaip žmogaus.

Parodėme Ednai kelių pa
telių ir vaikų nuotraukas: 
Melisos, Olės ir jos dviejų 
mažylių, o paskui — Flo.

“Kokia ji negraži,” nu
stebo Edna. Jai buvo sun
ku patikėti, kad Flo — po
puliariausioji visos grupės 
patelė.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
Aido choro padėka ir 

pakvietimas
Pradėjus dainų pamokas 

vėlai rudeniniame sezone, 
pasirodė prisirengi mui 
į “Laisvės” koncertą laiko 
likę gan mažai. O tas pa
reikalavo daugiau pastangų 
iš choristų, jų pačių priva
tinius reikalus pastūmė į 
šalį. Ypač tai pajutome 
pabaigoje, kuomet susidė- 
jusios aplinkybės privertė 
Aidą gauti naują pianistę.

Bendromis pastangomis— 
kooperacija solistų, vaidin
tojų, choro ir pianistės 
Bernadette Dupsha, — sa
vas užduotis Aidas pagirti
nai gražiai atliko. Širdingas 
ačiū visiems.

Dėkojame už sveikini- 
mus-dovanas. Onutė Čepu
lienė, prisiminus, kad dai
ną pamylėjo ir jaunystėje 
dainuoti pradėjo Massachu
setts valstijoje, Lawrence 
mieste, pasveikino Worces- 
terio Aido chorą su $10, 
palinkėdama jam ilgai dai
nuoti; padėka ir mielai be
sišypsančiai nežinomai dai
nos mylėtojai (vardo nete
ko sužinoti), kuri, linkėda
ma Aidui nenustoti dainuo
ti, padovanojo $10. Dėko
jam visiems newyorkie- 
čiams už šiltą svetingumą.

Iki pasimatymo!
Šia proga kviečiame visus 

Worcesterio ir apylinkių ko
lonijų dainos mylėtojus at
vykti į mūsų rengiamus 
šaunius pietus sekmadienį, 
gruodžio 4 d., 29 Endicott 
St., 1-mą vai. Aidiečiai duos 
ir dainų prie vaišių.

M. S.

ST. PETERSBURG, FLA.
Pilnai pavykęs koncertas 50. Sakysim, net keturios

Lapkričio 24 d., ameri
koniškos šventės proga* 
.LLD 45 kuopa surengė šau
nų pobūvį ir koncertą. Mu- 
zikalę programą atliko 
Dainos mylėtojų choras A^ 
dėlės Pakalniškienės vado
vystėje, taipgi turėjom dvi 
viešnias-dainminkes — Ire
ną J a n u 1 i e n ę ir Heleną 
Smith-Janulytę iš Worces
ter, Mass. Puikios jos dai
nininkės ir šauniai pasiro
dė su savo rinktinėmis dai
nomis: mūsų publika ilgai) 
jas minės ir lauks jų atsU 
lankant kitą kartą. <

Prie šio pokylio ir koncer
to LLD 45 kp. valdyba ir 
atitinkamos komisijos bei 
šeimininkės ruošėsi ne juo
kais: DMCi ir vedėja A. Pa
kalniškienė ruošėsi su nau
jomis dainomis. Ir kaip gi, 
juk prisirinks daug svečių, 
bile kaip nepasirodysi!.. 
žodžiu, visas darbas ėjp 
kryptimi, kad nenuvilti at
silankiusių svečių, kad iš
laikyti savo vardą aukšta
me lygyje.

Pas mus yra paprotys, 
kad su tokiomis svarbiomis 
dienomis kas nors iš mūsų 
prietelių ir LLD narių su
riša savo gimtadienius, ve
dybinius minėjimus arba 
mirčių sukaktis. Šiuo gi 
tarpu mūsų Antanas Vėgė- 
la minėjo savo gimtadienį. 
Jo pastangomis visi svečiai 
gavo po vieną taurelę ir 
dainavo jam ilgiausių metų 
ir “Happy Birthday.” Ne 
visų gimtadieniai pa
taiko įvykti tokioje svar
bioje dienoje. Gyvuok, An
tanai, ir būk tvirtas!

Dar koncertui neprasidė
jus, tvarkos vedėjas V. 
Valley kreipėsi į publiką ir 
kvietė svečius pasirinkti 
vietas ir susėsti, o kuriems 
bus vietos stoka prie stalų, 
tai tegul nenusigąsta, “mes 
vietos padarysim, o maisto 
šeimininkės turės pakanka
mai? Į

Ot ir pradėjom vaišintis. 
Patarna u t o j o s su lėkštė
mis kaip bitelės, jų pilnos 
rankos .net linksta. Tai 
amerikoniška šventė Padė
kų diena (Thanksviging) 
nuo pilgrimų laikų švenčia
ma, mes prie to prisidėjom. 
Viskas eina kaip planuota.

Jau pasirodė ir mūsų 
viešnios iš Worce s t e r i o , 
Mass. Publika entuziastiš
kai jas sutinka-sveikina.

Pirm. V. J. Valley šia 
proga iššaukia visą eilę sve
čių, kurie atsilankė iš toli
mesnių kolonijų, kad jiems 
duoti progą pasirodyti ir 
susipažinti, o jų buvo arti 

gentkartės, nuo 9 metų iki 
90 metų amžiaus. Jau kai- 
kurie pirmieji svečiai pa
sitraukė nuo stalų ir užlei
do vietą antriesiems. Sve
tainė pilnutėlė svečių, rodo
si, sienos išsispaus į lauko 
pusę.

Na, bet šiuos paprastus 
dalykėlius palikim ir eikim 
prie paties svarbiausio — 
koncertinės programos, kal
bėkim apie dainą, apie me
ną.

Publikai sėdint prie sta
lų ir besivaišinant, pirmi
ninkas V. J. Valley prane
ša, kad jau programa pra
sidės. Kvietė visus ramiai 
užsilaikyti. Jis buvo patik
tas su aplodimentais.

Dainos mylėtojų choras, 
vadovystėje A. Pakalniš
kienės, vėliau m ū s ų vieš
nios, pasini a i n a n t vėl ir 
vėl! Ar yra paprotys gir
ti dainininkus? Gal ir yra; 
būtų prasčiau, jei būtų pa
protys tik peikti. Bet šį 
kartą pagirsim mūsų DMC 
ir mūsų viešnias Heleną ir 
Ireną todėl, kad jos pilnai 
to užsitarnavo. Šios dvi 
jaunos moterys tikrai yra 
pažibos lietuvių išeivijoje!

Jos išstojo pasimainant su 
choru, rodos, tris kartus ir 
dainavo po tris ar keturias 
daineles. Publika gėrėjosi 
ir vis reikalavo, kad dai
nuotų daugiau. Jų duetas 
tikrai vykęs; balsai labai 
armoningi ir lygūs savo 
tvirtumu, viena kitos nenu
skriaudžia; taip švelniai 
skamba kaip styga, kaip 
varpas, švarutėliai. Jų du
etą reikia skaityti pačiu ge
riausiu, koks randasi lietu
vių išeivijoje.

Mes būtinai lauksim jų ir 
antrą kartą atvažiuojant į 
saulėtąją Floridą mums pa
dainuoti. O šį kartą joms 
linkime: gyvuokite, dainuo
kit, linksminkit brolius ir 
sesutes lietuvius išeivijoje!

Mūsų Dainos mylėtojų 
choras nebus užmirštas. 
Mes be jo nebūtum linksmi, 
nebūtum tokie gyvi, kokiais 
jis pagelbsti mums būti.

LLD 45 kuopai ir jos dar
buotojams garbė už tokį 
meno žydinį!

Dainavos Sūnus

CLEVELAND, OHIO
Pataisp

Clevelando Lietuvių Mo
terų klubo susir i n k i m a s 
įvyks gruodžio 8 dieną, 11 
vai. ryto (o ne 14). Ačiū 
už pataisą.

Anna Salen

Binghamton, N. Y.
Mūsų naujienos

Triple Cities Traction 
Corp, laikinai patapo mies
to valdžios nuosavybe.

Ilgai besitęsiantys pasita
rimai tarpe TCTC pareigū
nų su b u s ų vairuotojų ir 
mašinistų unijos atstovais 
dėl naujos sutarties baigė
si be jokios sėkmės.. Mat, 
profsąjungos nariai buvo 
pateikę savo būtinus reika
lavimus, kad su nauja su
tartimi būtų pripažintas ir 
40 c valandai algų pakėli
mas, prie dabartinės auto
busų vairuotojų algos $2.13 
valandai ir mašin i s t a m s 
prie $2.27 valandai. Jie drū
čiai laikėsi savo reikalavi
mo, pareikšdami, kad: jei
gu mes negalime gauti 40 
c. valandai algų pakėlimo 
su pabaiga esamos sutar
ties, lapkričio 12 dienos vi
durnakčio, tai mes savo no
ru skelbiame streiką.

Kompanijos parei g ū n a i 
aiškinasi, būk tai biznis ma
žas, ji jokiu būdu negalinti 
sutikti su profsąjungos na
rių reikalavimu. Beliekanti 
jai tik viena išeitis: užda
ryti biznį...

Miesto valdžios pareigū
nai atlaikė susirinkimą su 
TCTC pareigūnais ir įga
liotiniais Ama1 g a m a t e d 
Transit Workers 1145 Divi
sion. Pasirodė, kad priva
tinėmis nuosavybės teisė
mis TCTC nebeįstengia ap
tarnauti publiką. Ką paga
liau tada miesto valdžia ga
lėjo daryti tokiame atvejy? 
Jie panaudojo sveiką pro
tą (common sense) ir pa
skelbė vietos a n g 1 i š k oje 
spaudoje, kad miesto val
džia TCTC laikinai paima 
savo kontrolėn.

Buvo atsiklausta autobu
sų vairuotojų, ką jie darys: 
streikuos ar dirbs kaip dir
bę. Autobusų vairuotojai 
susirinkime lapkričio 12 d. 
vienbalsiai nutarė pratęsti 
dabartinę sutartį maždaug 
iki 1967 metų gegužės pir
mos dienos ir dirbti be al
gų pakėlimo. Auto b u s a i 
kursuoja kaip kursavę, o ką 
ateityje miesto pareigūnai 
darys, matysime vėliau.

_ •

Taikos demonstracija
Ji įvyks šeštadienį, gruo

džio 10 dieną. Ją ruošia 
Harpur kolegijos skyriaus 
Ad Hoc komitetas, kuris 
darbuojasi prie š k a r i n e i 
veiklai už tuojautinį baigi
mą karo Vietname. Jie ruo
šia žygiuotę, paradą ir bu
dėjimą kolegijos kieme 
(campus) ir Binghamtone, 
kaip praneša vietinė anglų 
spauda.

Prieš karą Vietname žy- 
giuotojai kviečia visus tai
ką mylinčius vidurdienį su
sirinkti kolegijos kieme ir 
iš ten žygiuoti-para duoti 
link Binghamtono, ir prieš 
Broome teisdarystės pasta
tą vyks budėjimas. Šitas 
taikos žygis buvo paskelb
tas per Core, Committee of 
Concern Students for a 
Democratic Society.

♦•

Netikėtai ir nelauktai 
mūsų draugė Mariutė Lynn 
susirgo ir buvo išvežta į 
Lourdes ligoninę, kur tuo
jau buvo operuota. Opera
cija buvo sėkminga. Ir po 
astuonių dienų buvimo ligo
ninės globoje ji grįžo į na
mus. Ir . dabar gydytojo 
priežiūroje gydosi namie. 
Linkiu mūsų draugei Ma
riutei Lynn sėkmingo ir 
greito pasveikimo.

Onyte Wriliis

Stoughton, Mass.
Lapkričio 22 d. United 

Lithuanian Societies — Lie
tuvių Tautiškas Namas — 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Išklausyti valdybos rapor
tai. Pirmininkas pranešė, 
kad atsiranda valdiškų kup- 
čių, kurie nori namą pirk
ti. Buvo apkalbėta apie 
pardavimą ir nutarta 
sprendimą palikti metiniam 
susirinkimui. <

Kalbėta apie narius, kurie 
dar nepa s i m o k ė j ę savo 
duoklių už šiuos metus 
(1966), tai 1967 m. jie bus 
suspenduoti.

Nutarta surengti vai
kams eglutę — Christmas 
party. Tam darbui išrink
ta komisija. Nutarta ne
rengti Naujų metiį sutiki
mo.

Mirę nariai
Frank A. Zienko mirė lap

kričio 14 d. Stoughtone iš
gyveno 58 metus. Priklau
sė prie United Lithuanian 
Societies — Lietuvių Namo. 
Paliko nuliūdime dvi dukte
ris: Mrs. Felicia Bishop ir 
Miss Angelyn Zienko, 
Stoughtone.

Lapkričio 18 po sunkios 
operacijos Goddard ligoni
nėje mirė Adelė Malakaus
kas. Buvo “Laisvės” skai
tytoja. Stoughtone išgyve
no daug metų. Priklausė 
prie United Lithuanian So
cieties — Liet. Namo, prie 
Moterų apšvietos klubo.

Paliko dideliame nuliūdi
me motiną, v y.r ą A Mala
kauską, du sūnus (vienas 
yra daktaras) ir jų šeimas.

George Shimaitis

Baltimore, Md.
Keletas žinučių

Mūsų geras veikėjas d. 
P. Paserskis randasi ligo
ninėje. Prieš keletą savai
čių jį ištiko smarkus ir 
skaudus širdies smūgis 
(heart attack). Nuvežus 
ligoninėn buvo patalpintas 
“intensive care” skyriuje. 
Ten pabuvus keletą dienų 
tapo perkeltas į kambarį 
University ligoninėje. Kam
bario numeris 110. Kiek 
sužinota, sveikata eina ge
ryn, nors dar keletą savan* 
čių teks ten išbūti.

Kam sąlygos leidžia, ma< 
lonėkite aplankyti sergantį 
draugą bei pasiųsti atviru-* 
tę: University Hospital, 22 
So. Green St., Baltimore, 
Md. 21201,

Draugė O. Žemaitienė, 
nors jaučiasi neblogai, bet 
dar vis yra po gydytojo 
priežiūra. Sunki liga, daug 
laiko ir pastangų reikia jai 
nugalėti. To mes draugei 
nuoširdžiai linkime.

LLD 25 kp. šiais metais 
rengia Naujų metų sutiki
mui balių.

Įvyks gruodžio 31 d., 2219 
W. Pratt St. Įėjimas iš 
Furrow St.

Mūsų komitetas bandys 
sutikti svečius linksmai, tik 
nepamir š k i t e atsilankyti. 
Plačiau apie tai bus pra
nešta spaudoje vėliau.

Kp. Korespondente

SUDARYTA PILIEČIŲ 
SKUNDAMS TARYBA
Policijos viršininkas H. R. 

Leary sudarė naują piliečių 
pasiskundimams prieš poli
ciją tarybą vieton rinki
muose atmestosios. Penkių 
asmenų taryboje yra trys 
civiliniai policijos departa
mento tarnautojai; kiti du 
yra komisionierių pavaduo
tojai, kurie irgi skaitomi 
kaip ir civiliniais tarnauto
jais. •• .•



Penktadienis, gruodžio (December) 2, 1966

PHILADELPHIA, PA.
Iš gražaus pobūvio

Lapkričio 27 dieną fila- 
delfiečiams bus atmintina 
diena, nes pirmiau tokio na
šaus ir pasekmingo pobūvio 
neturėta. Publikos suplaukė 
arti šimto. Visi linksmi, vi
si pakilusiam t ūpe. Visi 
džiaugiasi susibūrę į tokį 
didelį gražų būrelį.

Visa programa, nuo pra
džios iki pabaigos, buvo ža
vėjau ti.

Ieva Mizarienė jausmin
gai išdėstė savo patirtus įs
pūdžius iš senos tėvų že
mės. Kada Mizarienė kalbė
jo, tai publikoje viešpatavo 
didžiausia tyla, visi gaudė 
kiekvieną jos ištartą žodį.

Jonas Grybas parodė ant 
ekrano dviems atvejais fil
mus iš Tarybų Lietuvos 
liaudies gyvenimo.

Filmų rodymas buvo tik
rai artistiškai atliktas. Pro
gramoje buvo netikėtumo, 
nes pobūvy dalyvavo Mild
red Stenslerienė ii’ Viktoras 
Beckeris. Viktoras padai
navo keletą liaudies jaus
mingų dainelių, o Mildred 
paskambino ant piano. Ta 
dalis programos publikai i 
patiko kuo geriausia. Po
būvis taip džiaugsmingai ir 
pasibaigė.

Šeimininkės Zalner, Tu- 
reikienė ir Paliepienė paga
mino skanaus ir sveiko už
kandžio. Joms pagelbėjo 
prie stalų Stanienė, Walan- 
tienė, Zambusevičienė, Mer
kienė, Lietuviatė ir kitos.

Vaišių netrūko. Visi val
gė ir gėrė, kiek kas norėjo. 
Svečiai ir viešnios dovanų 
sudėjo $304.00. 

• •
Vardai aukotojų įvyku

siam LLD 10-tos kuopos po
būvyje lapkričio 27 d. spau
dos naudai:

Po $20: W. Zuviukas ir 
sūnus, philadelphiečiai; J. 
ir J. Staniai, baltimoriečiai.

Po $10: J. Logiški, F. Vai- 
vardauskas, F. Lešinskas, 
Lietuvaitė — philadelphie
čiai; J. Ratiniai, Easton, 
Zambusevičiai, Milčinskai, 
Romikaitienė — readingie- 
čiai; Ramanauskai iš Sel-

ersville; J. Bekampiai iš 
Cherry Hill, N. J.; F. J. 
Deltuvienė iš Baltimore: N. 
Dudoniai, A. Lipčius, Gai
žauskai — chesteriečiai.

Po $5: Jonas Bielecki, J. 
Stasiukaitis, Ona Čerkau- 
skienė, J. Pauliūkaitis, J. 
Scotch, Griciūnienė, Kaz
lauskienė, Sidabrienė, Jab
lonskienė, L. Tilvikas, F. 
Zavis, U. Guzonienė, F. P. 
Walantai, Rožytė, V. Gus
tainienė, A. Keršauskas, 
Juozas Deltuva, Pov. Šla
jus, Ona Agurkienė.

Gegžnienė iš Philadelphia 
— $8.

Po $3: Sofija Vaišvilienė, 
Milius, Benedikta Navalin- 
skienė, Ona Bartakienė, P. 
Baranauskas, Kaspariūnie- 
nė, Dom. Gurklys.

Po $2: Klemensas Bready 
iš Brooklyno, McDonald.

J. A. Bekampis

Kitas šaunus pobūvis 
čia pat

LDS 5 kuopa vykdo sek
madienį, gruodžio 11 dieną, 
Alberto Merkio svetainėje 
6024 Wayne Ave., nepapra
stą pobūvį, kuriame daly
vaus A. Taraška iš Kalifor
nijos, kaip Susivienijimo 
organizatorius.

Taraška, kaip sugabus 
kalbėtojas, pasakys mums 
daug žingeidaus ir naujo. 
Šalę to, jis parodys žavė- 
jančius filmus iš Tarybų 

‘ Lietuvos, kuriuos jis susuko, 
kada lankėsi tenai. Prie to, 
jis turi pagamintų filmų 
Amerikoje iš taikos veikėjų 
demonstracijų.

Parodykime savo sąmo
ningumą ir masiniai šiame 
pobūvyje dalyvaukime.

A. Zalner, su kitomis šei
mininkėmis, pagamins ska
naus užkandžio, o vaišių ir
gi nestokuos.

Paremkime šį pobūvį, nes 
jis bus žingeidus ir naudin
gas. Nesigailėsite atsilankę 
ir pasitenkinimo turėsite.

Pradžia programos 1 va
landą.

J. A. Bekampis

SAN FRANCISCO-OAKLAND-LOS ALTOS 
Mirus

Adomui Bush
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Marytei, 

, broliui Stanley, jo artimiems Lietuvoje ir vi
siems jo draugams ir draugėms.

Telda King 
Madeline Mijat 
V. ir U. Burda 
F. ir D. Mačiulis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 

Walter Norkus
Mirė Gruodžio 4, 1960

Jau seserį metai kai negailestinga mirtis atėmė 
mano mylimą vyrą Walterj. Liūdnai laikas praeina, 
bet skausmas iš širdies ir minčių nepraeina. Jis 
paliko liūdinčius mane, sūnų Walter, marčią Gwen 
ir du anūkėlius, Dwight ir Nancy, dukterį Fran
ces, žentą Harold Jones ir du anūkėliu, Johan ir Lo
rina, gyvenančius California, brolį Juozą, brolie
nę Julijoną ir jų dukrą Elena. Brolis ir brolienė 
šiais metais mirė, Juozas Norkus mirė rugpiūčio 
31 d., jo žmona mirė rugsėjo 8 d. Paliko ir daugiau 
giminių Lietuvoje ir Amerikoje. Ilsėkis ramiai.

Anna Norkienė, žmona
Walter ir Gwen, sūnus ir marti 
Frances ir Harold, duktė ir žentas.

Detroit, Mich. Ir anūkėliai.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Jonui Barnet
Reiškiame užuojautą sūnui, giminėms ir pa-

žįstamiems, kurių yra daug.

M. Barnet ir sūnus R. Kanapė
V. J. Kazlau G. O. Šilkai
O. Giraitienė K. L Ragauskai
L. Butkevičienė J. M. Lukštai
J. A. Latven M. Raukinaitienė
J. L. žemaičiai o. Lopata
J. Kazlauskas M. Plaugienė
F. Ramanauskas M. Johnsonienė
S. Daunis B. Karvelienė
A. Visockienė J. V. Vasiliauskai
A. Sabatavičia J. Struzas |
J. Beržinis G. Miller 1

x A. Dagilienė A. Skaržius 1
M. Naktiniai 1 .. ; - 1

Atlantic City, N. J.
Man pranešė Ben. Nava- 

linskienė, kad Eva Pulokie
nė, kuri gyvena Atlantic 
City ir yra LLD Camdeno 
kuopos narė, pasidavė išty
rimui savo sveikatos į At
lantic City ligoninę, 21 N. 
New Jersey Ave.,

Pulokienė yra 85 metų. 
Atlankykime ją, o jei to ne
galime padaryti, tai nors 
užuojautą pasiųskime.

J. A. Bekampis

miamTfla.
Malonu buvo matyti pilną 

svetainę svečių, susirinku
sių į LLD 75tos kuopos 
koncertą lapkričio 16 dieną. 
Reikėtų daugiau turėti to
kių parengimų.

Puikiai pasirodė viešnios 
iš Worcesterio — tai Irena 
Janulienė (LDS prezidento 
žmona) ir Helena Januly
tė (Smith). Jos sužavėjo 
publiką su savo balsais ir 
naujomis dainomis iš Tary
bų Lietuvos, kurių mes čia, 
Floridoje, dar nebuvom gir
dėję. Publika nesigailėjo 
joms plojimu ir paskutinėje 
programos dalyje plojimais 
prašė, kad daugiau ir dau
giau dainuotų.

Bravo joms už dainavimą 
ir už neužmiršimą savo tė
vų krašto ir meno!

Svečias .

Sa. Boston, Mass.
Iš parengimo

ALDLD apskrities kon
ferencijoje delegatų buvo 
tik 45 asmenys.

Mūsų gabiosios gaspadi- 
nės, P. Žukauskienė, K. 
Kazlauskienė, L. Plutienė ir 
Elz. Fraimontienė pagami
no skanius pietus. Draugas 
Augustas Dambrauskas ap
mokėjo visą valgį.

Labai jam už tai aciu!
Buvo garsinta, kad visas 

pelnas eis “Laisvei”, tai kai 
viską sutvarkysim, galėsim, 
pasiųsti “Laisvei” kokią 
šimtinę.

Konferencija įvyko lap
kričio 20 d.

S. Rainard

PT. PLEASANT, N. J.
Mirė

Marytė Baltulioniūtė 
B. ir V. Sutkus 
A. ir K. Mugianis 
J. ir K. Karosas

Stanislovui Baltučiui
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Baltutytei 

— Mrs. Vendel, ir jos visai šeimai.
K. Dzevečka M. Grayson
J. Broomfield J. Grayson

LAISVE

Point Pleasant, N. J.
Ūmai mirė Stanislovas 

Baltutis lapkričio 20 d.
Kaimynė pastebėjo, kad 

jo namuose tamsu, nuėjo 
patikrinti. Durys buvo už
rakintos. Jis neatsiliepė. 
Pašaukė policijos stotin pa
galbos. Atvyko policinin
kai, išlaužė duris, rado jį 
mirusį.

Atvažiavo jo dukra ir 
žentas, Mr. Vendel, sutvar
kė laidotuvių reikalą ir pa
laidojo gražiai, kultūriškai. 
Atsisveikinimo kalbas pasa
kė Mr. Vendel ir M. Gray
son.

S. Baltutis buvo tykus, ra- 
mus žmogus. Priklausė 
LLD 67 kp., skaitė “Lais
vę.” Buvo gimęs Žemaiti
joj. Mirė sulaukęs 74 me
tų.

Reiškiam užuojautą visai 
Vendelių šeimai ir kitiems 
Artimiesiems. J. G.

Pas philadelphiečius
Lapkričio 27 Jonas Rati

nis su žmona paėmė ir 
mane nuvežti į LLD 10-os 
kuopos sąskrydį. Iš jų re
zidencijos nuva ž i a v o m į 
Sellersville. A. B. Rama
nauskus jau radom pasiren
gusius. Ramanauskai į sa
vo mašiną susodino mus 
tris ir savo viešnią, šešie
se laimingai, privažiavom 
6024 Wayne Ave., Philadel- 
phijoj. Radom jau atvyku
sius iš B r o o k 1 y n o Joną 
Grybą, Ievą Mizarienę, C. 
Briedį su jų filmų bagažu. 
Vėliau atvažiavo iš Balti- 
morės Staniai, iš Chesterio 
A. Lipčius, iš New Jersės 
Bekampiai ir kiti.

Jonas Grybas parodė la- 
i bai gražius filmus iš Ta- 
j rybų Lietuvos. I. Mizarie
nė pakalbėjo, ką ji matė ir 
girdėjo Tarybų Lietuvoje. 
Ji kvietė ir kitus, kurie iš
gali, lankytis savo tėvų že
mėje. Ji sakė, jog pagal sa
vo motinos pasakojimą gir
dėjusi, kokia Lietuva buvo 
praeityje, netikėjusi, kad 
dabartinė Tarybų Lietuva 
po dviejų karų ir iš pokario 
sunkumų galėtų kultūroje 

ir industriniai taip aukštai 
pakilti, kaip yra pakilusi 
dabar.

Draugai philadelphiečiai 
davė gerus pietus, už juos 
dėkui mieloms draugėms 
gaspadinėms. Broo klyno 
Aido choro vedėjos Mil
dred Stensler akompanuo
jamas Victor Becker daina
vo, ant galo sudainavo juo
kingą “Eiva, boba.” Visi 
ilgai plojom.

Tokie sambūriai ir seną 
padaro linksmesniu, norisi 
ilgiau gyventi, kad ir vėl 
susieitum su mielais drau
gais. Labai dėkui mieliems 
draugams Ratiniams ir Ra
manauskams už nuvežimą 
ir parvežimą.

Frank Zavis

Hartford, Conn.
Po sunkios ligos lapkri

čio 21 d. mirė Jonas Bar
nett, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Jis gimė Lietuvoje, 
bet į šią šalį atvyko iš Ar
gentinos 1920 metais. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Merki
nės.

Jonas buvo narys Liet. 
Amerikos Piliečių klubo, L. 
Sūnų ir Dukterų draugijos, 
LLD 68 kuopos ir garbės 
nariu Laisvės choro'.

Liko nuliūdime Jono žmo
na Millie (Krikščiūtė), sū
nus Albert, anūkė ir toli
mesni giminės Kanadoje ir 
JAV.

J. Barnett visuomet rėmė 
darbin i n k i š k u s reikalus 
darbais ir aukomis.

Prie karsto buvo daugy
bė gražiausių gėlių nuo gi
minių, draugų ir draugijų. 
Palydėjo į Rose Hill Memo
rial kapines, kur ilsisi daug 
mūsų draugų, didelis būrys 
žmonių.

Po laidotuvių visi sugrį
žome į Lietuvių svetainę, 
157 Hungerford St., ir bu
vome skaniai pavaišinti.

Liūdime visi gero draugo. 
O jums, Miliute ir Albertai, 
reiškiame didelį atjautimą 
liūdesio valandoje.

Laisvės choras ruošia 
švenčiu parę gruodžio 18 d., 
sekmadieni, 1 vai. po pietų. 
Įėjimas choristams nemo-, 
karnas, o svečiams reiks pa- 
simokėti. Tai įvyks 157 
Hungerford St. Bus ir pa- 
marginimų. Choriečiai 
kviečia visus atsilankyti.

Rožė Černickienė buvo 
susirgusi, bet, girdėti, jau 
pasveikusi. Laukiame jos 
ateinant vėl į chorą.

Šiuos žodžius rašant ga
vau liūdna žinią, kad mirė 
S. Barzdelis, jaunas vyras, 
ilgametis Laisvės choro dai
nininkas. Liko liūdinti jo 
sena motina ir daugiau gi
minių.

Didelė užuojauta jo mo
tinėlei ir giminėms.

V. K.

dėkojame
Millie Barnett ir sūnus dė

kojame visiems už velionio 
lankymą ligoninėje, už gė
les pirmiau ir šermeninėje, 
už visokią paslaugą, suteik
ta sunkiomis valandomis, ir 
už palydėjimą į kapines. 
Taipgi dėkojame L. Žemai
tienei ir jos sesutei už pie
tų pag a m i n i m ą palydo
vams. Su gerų žmonių pa
galba lengviau buvo pergy
venti sunkumus.

Dar sykį ačiū visiems!
M. ir Alb. Barnett

Brockton, Mass.
PATAISA

Brockton, Mass., šaunu
sis “Laisvės” vajininkas ir 
brangus bendradarbis Geo. 
Shimaitis rašo:

Gerbiamieji, kas padarė 
klaidą? “Laisvės” Nr. 89, 
lapkričio 18, tilpo mano pa
rašyta korespondencija apie 
John Poznioką, kad aš jį 
aplankiau ir kad jis užsi
rašė “Laisvę.” Miestą vie
toje Brockton, Mass., uždė- 
jote Brighton.

Atsiprašome draugus Ši
maitį ir Poznioką, bet pra
šymo pabausti kaltininką 
nepatenkinome, nes kalti
ninko nepagavome.

Fairlawn, N. J. — Pri
vatinio zoologijos daržo sa
vininkas nustebo, kad jo 
įnamiai žvėreliai rytmetį 
nesikelia. Šoko ieškoti prie
žasčių. Pasirodo, kad jam 
buvo parduota nuodais “už
migdyto” arklio mėsa, ku
ria jis savo gyvūnėlius peni. 
Sako, kad jie pasveiks.

Girdisi mieste reikalavi
mų, kad President’s klubas 
būtų priverstas parodyti, iš 
kur jis gauna pinigų. Sa
koma, kad jis sukelia mili
jonus dolerių Demokratų 
partijos rinkimams ir ki
tiems polit i n i a m s reika
lams.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio (Dec.) 4 d., svetai
nėje 314 15th Ave. So. Susi
rinkimas prasidės punktuališ- 
kai —-11 vai. prieš piet.

Svarbu visiems nariams at
silankyti, neš bus balsavimas 
centro koiniteto. Taipgi bus 
renkama valdyba 1967 me
tams. Po susirinkimo bus pie
tūs ir šokiai, kaip ir visada.

Nutar. rašt. J. Greblikas

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-ros kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio 3 d., kaip 
5 vai. ir L. A. P. kliubo ta pa
čia diena, kaip kliubo, taip ir 
LLD 2-ros kuopos reikės per
rinkti valdybos 1967 metams.

Visi nariai ateikit, tai bus 
svarbūs susirinkimai.

S. Rainard

BALTIMORE, MD.
LLD 25-tos kuopos metinį 

susirinkimą turėsime gruodžio 
(Dec.) 3-čią dieną, šeštadie
nį, 2-rą vai. popiet, visiems 
žinomoje vietoje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Turėsime išrinkti kuopos 
valdybą 1967-iems metams.

Komitetas 
(92-93)

STOUGHTON, MASS.
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks gruodžio 8 d., kuris bus 
su kalėdų dovanomis. Praeitą 
mitingą nutarė turėti kalėdų 
,,grab bag”. Visos narys 
turės nupirkti dovaną $1.00 
vertės. Prie to dar turėsime 
užkandžių. Prašomos visos da
lyvauti ir naujų narių atsi
vesti.

Mirė draugė Adolpienė Ma
lakauskienė. Ji buvo Moterų 
klubo narė per daug metų.

Narė
(92-93)

MIAMI, FLA.
LLD 75 kuopos bazaras jau 

čia pat — gruodžio (Dec.) 7 
ir 8 dienomis. Šeimininkės jau 
ruošiasi gaminti kuo skaniau
sius pietus. Per abi dienas 
pietūs 12:30 Meninė progra
ma po pietų. Vieta LDS Klu
bo salėje, 2610 N. W. 119th 
St., Miami.

Kviečiame visus atsilankyti.
Vietinius ir svečius.

Rengimo Komisija 
(93-94)

5 pust 
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PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply 

McKEAN CARPET CO.
729 McKean St., 

Phila., Pa.
(79-93)

MILLWRIGHT
Mechanic

Experienced. Ability to 
read blueprints. 3rd shift.

NE Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.
PI 4-4452. (91-97)

FOREMAN

Shift work, mechanical aptitude, 
able to supervise people. Textile 

exp. helpful but not necessary.
Northeast plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.

PI 4-4452 (91-97)

FORK LIFT MECHANIC 
Exp. required. Must be able to 

work shift work.
N. E. Plant location 
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane, Phila., Pa. 
PI 4-4452

(91-97)

ENGRAVER—HAND, expd. 5 day 
week, steady work, union, health 
ins. and pension plan, paid vacation. 
Apply —

JAMES A. KENNEY, INC.,
120 W. Norris St. RE 9-8290.

(91-95)

Help Wanted Female
NURSE, R. N. Full or part time. 

Opp. for nurses to work in a pro
gressive college setting. Apply now 
and be available for promotions 
when new College Hospital opens 
early 1967. General duty $425 plus 
shift differential and new personnel 
policies. Shift of choice.

Also NURSE, L.P.N. Oppor. to 
work in college setting. Learn while 
earn. Shift of choice. Licensed by 

* examination pref. New pay scale & 
personnel policies. Apply Miss Mary 
Christianson, R. N., Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy.

(85-98)

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Pranešimas ir užkvietimas 
vietiniams ir iš apylinkės, kad 
A. Taraška, LDS organizato
rius bus pas mus gruodžio 7 
ir 8 dienomis. Aštuntą dieną 
bus rodomi paveikslai iš Lie
tuvos tik ką atvežti, ir labai 
įdomūs. Taigi nepraleiskite 
šios progos. Po paveikslų bus 
pasikalbėjimas su organiza
torium ir užkandžiai. Tas vis
kas bus veltui. Kviečia visus, 
kurie tik galite ir esate svei
ki, atsilankyti.

LDS 8 Apskr. Komitetas
P. S. Vieta, kur bus rodo

mi paveikslai — LDS 160 kp. 
namas ant pirmo aukšto, 1317

(92-93)

BROCKTON, MASS.
Mūsų draugijų kuopų susirinki

mai— LDS 67 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks ketvirtadieni, gruo
džio (Dec.) 1-mą, 7 vai. vakare. Bus 
išduotas metinis raportas, valdybos 
rinkimas, prisirengimas prie A. Ta- 
raškos maršruto; pas mus bus sau
sio (Jan.) 8 ir 9 dienomis, 1967m.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadieni, gruodžio 5, 
7 vai. vakare. Bus valdybos rinki
mas ir raportas iš 7 Apskr. konfe
rencijos.

Liet. Taut. Namo draugovės mė
nesinis susirinkimas įvyks antradie
ni, gruodžio 6-tą. Bus apkalbėta 
naujų mėtų laikymų veikalai; ti- 
kietai jau gatavi, tik reikia pradėti 
platinti.

Šių organizacijų susirinkimai at- 
sibūna Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 8 Vine St.

šv. Roko pašalpinės draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dieni, gruodžio 7-tą, Piliečių klube, 
128 Ames St. salėje.

Liet. Piliečių klubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtad., gruo
džio 8-tą,. minėto klubo salėje 128 
Ames St.

Šių organizacijų nariai prašomi 
dalyvauti susirinkimuose, nes yra 
paskutiniai šių metų suirinkimal.

George Shimaitis

(91-93)
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Gražios Jono Juškos 
komedijos

Jonas Juška pralaužė žie
mos sezono scenos ledus la
bai gražiai. Lietuvių Lite
ratūros Dra u g i j o s 24-ta 
kuopa perstatė Jono Juškos 
net šešias komiškas scenas 
ant sykio, lapkričio 2 7 d., 
Brooklyne, “Laisvės’’ salė
je. Atrodo, kad Jonas turi 
daug tokių, kurie jo scenos 
menų myli. Atvyko didelis 
skaičius žmonių pamatyti 
šių veikalų.

Šie šeši jo komiški veika
lai rodo, kad Jonas yra pro- 
lifiškas-našus scenos meni
ninkas, dramaturgas. Nors 
šie jo veikalai užima tik 
apie penkiolika minučių 
kiekvienas, tačiau kiekvie
nas jų turi logiškų pradžių, 
vidurj ir patenkinantį galų; 
visi pilnai pribrendę ir su
rišti su gyvenimu. Tokias 
trumpas scenas išvystyti 
visame pilnume reikalai! i a 
įgudusių gabumų scenos 
mene. Jonas juos turi...

Pavyzdžiui, pirmasis jo 
veikalas buvo “Mėnulio 
Agentas.” Lošia trys, agen
tas ir beturčių šeima iš 
dviejų. Agentas, atėjęs jų 
stu'bon, siūlo jiems pirkti 
“labai geros žemės plotų ant 
Mėnulio.” Anie tų “plota” 
nuperka už paskutinius sa
vo centus su intencija kada 
nors praturtėti. Dar pa
klausia “agento”: “Jeigu 
daugiau norėsime ten že
mės, kur tamstų galėsime 
matyti?”

“Ant mėnulio,” šitas atsa
ko. “sudie!”

Ši scena ju’okinga tame, 
kad visiems žinomi atsitiki
mai praeity realiame gyve
nime. Praeity buvo daug, 
bet ir dabar yra, tokių afsi 
tikimu, kur žmonės, daž
niausia beturčiai, apgavikų 
įkalbėti, pirko plotus “ge
ros” žemės Floridoje, arba 
Kalifornijoje, už paskuti- 
ninus centus, tų žemių ne
matę. Tūli nuvyko tų že
miu ieškoti ir rado, tik 
bėda, kad ios buvo penkias
dešimt pėdų po vandeniu! 
O kuris newyorkietis nėra 
girdėjęs anie pirkimą ir 
pardavimų Brooklyno tilto? 
Tas viskas ir prilygsta prie 
“žemės” ant mėnulio.

“Užguitas Vyras,” tai 
daugeliu atvejų “henpecked 
husband” žinomų Amerikos 
komedijų scenų pagrindas. 
Čia moteris visko reikalau
ja iš savo vvro: išmazgok 
grindis, atnešk perti van
dens, atnešk rankšluosti ir 
viskų kitų ant svieto pada
ryk ir paduok.

Nežinau, kodėl, bet mo
terims patiko ta scena kuo 
geriausiai, nes jos daugiau
sia kvatojosi ir plojo. Lošė 
Magdalena Juškienė ir Ka
rolis Benderis.

“Sanitariška Gaspadinė” 
komiška tame, kad namų 
šeimininkė “švarina” viskų 
priekaište — ir nosį ir gė
rimo stiklus ir grindis ir 
lėkštes; o jei lėkštė apskre- 
tus, tai jų paseilina ir prie
kaište nušluosto.

Čia lošė trys: A. Mitchell, 
Ona Kazlauskienė, ir J. 
Šimkienė.

“Girtuoklio Melas” tame 
komiškas, kad girtuoklis, 
žinoma, bando išsimeluoti 
pačiai, kodėl jis neparnešė 
algos/ o melo nemoka pa
slėpti, sakydamas, būk jam 
kas kišenę nukirpęs ir pi
nigus išėmęs; o pats bai
siai pasigėręs išgerdamas 
“tik vienų” stiklelį.

Lošė pats Jonas Juška ir 
J. Graunienė.

“Kerštingi Kivirčiai” ko
miškas tame, kad du meilu
žiai bando išsimeluoti, už
klupti, ir jiems nesiseka.

Lošė trys: Karolis Ben
deris, Magdalena Juškienė, 
ir Ona Kazlauskienė.

Daktarai niekada kome
dijų savo profesijoje nelo
šia. Bet yra žmonių, kurie 
pasivadina daktaru. Tie tai 
per savo nežinojimų ir ap
gavystę sulošia dideles ko
medijas ir tragi komedijas. 
Tokie vadinami šarlata
nais.

Juškos “Kornu Daktaras” 
kaip tik ir yra kom iškas 
tame, kad šarlatanas bando 
gydyti “kornus”-užtrinas 
tokiais įrankiais, kokius 
kalvis vartoja kaustydamas 
arklius.

Lošė Jonas Juška ir A. 
Mitchell.

Per visus šiuos veikalus 
lošė septyni — trys vyrai 
aktoriai ir keturios mote
rys aktorės.

Kiekvienas jų buvo išsi
lavinę gerai ir lošė gerai: 
Jonas Juška. K. Benderis, 
A. Mitchell. J. Graunienė, J. 
Šimkienė. M. Juškienė ir O. 
Kazlauskienė. Vienok gy
venime taip jau yra, kad 
visi tame pačiame užsiėmi
me atlieka užduotį gerai, 
bet, ot, kaip kas ima iš tų 
visų gerų ir pasirodo dar 
geresniu. Ir ką tu jam pa
darysi. ..

Paimkime Magdaleną Juš
kiene. pavyzdžiui. Ji sceno
je “Užguitas Vyras” taip 
gabiai, taip “raganiškai” 
vvniojo; savo, tų vargšų vy
reli ant piršto, kad tas tik 
turėjo raitvtis išklausyti 
jos tų visokių “ukazų.” •

J. Šimkienė “Sanitariškoj 
Gasnadinėj” naiėgė daryti 
nešvaros priklybes natūra
liai iki kraštu'tenybes.

Scenoje “Keistin<n Kivir
čiai” sunkiau lošti komedi
ja todėl, kad ši scena arti 
tragedijos. ' Tačiau Ona 
Kazlauskienė savais gabu
mais pasirodė taip ižymiai 
gerai, kad, rodėsi, visa sce
na tik ir sukasi aplink jų. 
Ji rodėsi tas elementas ten, 
kas šių scenų padarė kome
dija.

Rojus Mizara, pertrauko
je. paanalizavo Jono Juškos 
gabumus, dėkodamas jam, 
kad jis rūpinasi tain gau
siai progresyvių lietuviu 
menu; taipgi pagyrė jį, kad 
iis moka išnaudoti savo ga
bumus. “Iš nieko jis pada
ro vertingų dalykų!” sako 
Rojus.

Mizara taipgi prisiminė ir 
Brooklyno laikraščio “Vie
nybės” sukaktuves, kurios 
ana dienų pripuolė. “Vieny
bė” gyvuojanti jau virš 80 
metų.

V. Venskūnas paprašė čia 
esančius pasirūpinti įkurti 
komitetų šelpimui Argenti
nos laikraščio “Vaga,” ku
ris labai daug padeda ten 
darbininkų kovai už geresnį 
rytojų.

Sueigos vedėja-hostes bu
vo Anastazija Buknienė. Ji 
gabiai veda masinę sueigų. 
Ji taipgi turi stebėtinai 
taktingų lietuviškų kalbų, 
prie kurios retas Amerikos 
lietuvis prilygs. Ar ir visi 
Kauno miesto gyventojai 
taip gerai kalbėjo ir tebe
kalba?

A. Gilman

Tam mitingui reikėtų 
visiems ruoštis

Užėjo derlius svarbių lie
tuviškų ir viso miesto ska
le veiksmų, jog nekurie lie
kasi dalinai pražiūrėti.

Vienu tų veiksmų, ku
rio nė vienas taikos my
lėtojas neturėtų pražiūrėti, 
yra gruodžio 8-os vakaro 
7 vai. rengiamasis masinis 
mitingas už taika milžiniš
koje Madison Square Gar
den salėje. Nei viena toje 
arenoje kėdė neturėtų lik
tis neužimta.

Mitingų rengia SANE, 
daugelio taikos grupių re
miama įstaiga.

Nesiskubina rašytis 
i Medicaid

New Yorko mieste pri
skaičiuojama apie 4 milijo
nai priimtinų į Medicaid 
žmonių, bet tik 18,550 dar 
teįsirašė.

Į Medicaid gali užsirašy
ti ir tie žmonės, kurie ne
paeina p o Social Security 
pensijomis, bet kurių paja
mos yra per mažos išgalėti 
patiems apsimokėti už gy
dymų. Miestas ruošiasi pla
čiai agitacijai už įrašymų.

Dėkoju!
Sako žmonės, tik nelaimė

je pažinsi savo draugus. Ir 
tai tikra tiesa. Man susir
gus staigai, pamačiau kiek 
turiu gerų draugų.

Noriu tarti širdingų ačiū 
draugams Kasmočiams ir 
E. Sungailienei. kurie pa
šaukė man greitųjų pagal
bų, E. Sungailienė prie ma
nes išbuvo visų laikų ligo
ninėje iki aš atgavau sųmo- 
nę. Tie draugai tiek man 
pagelbėjo, ir gal net iš mir
ties išsaugojo, nes jeigu bū
čiau viena buvusi kažin 
kain būtu atsitikę.

Mūsų Moterų klubo pir
mininkei, Ievai Mizarienei. 
irgi noriu padėkoti už toki 
malonų susidomėjimą. Ji 
buvo pirmoji mane pašauk
ti telefonu, kada sugrįžau 
iš ligoninės.

Anlaikiau dalig atvirukų 
ir laiškų išreiškiančiu užuo
jauta. net ir iš tolimesnių 
kolonijų, .daug vietinių 
draugų skambino1 telefonu. 
Visiems sakau: labai širdin
gai ačiū. ,

Aš su kiekviena i diena 
stinrėiu'ir tikiuosi, neužilgo 
vėl dalyvauti su jumis, mie
li draugai ir draugės.

Sofija Petkus

Rockefeller Centre jau 
pastatyta nebe, eglutė, bet 
šešių ir nusės aukštu eg
lė, gal tokia, kain lietuvių 
apdainuotoji “Žalčių kara
lienė.”

Mirė Walteris Stasiūnas
Š. m. lapkričio 23 d. mi

rė brooklynietis Walter 
Stasiūnas. Pašarvotas buvo 
Ballas šermeninėje; palai
dotas Cypress Hills kapinė
se. Palaidotas laisvai. Pa
lydovai buvo užkviesti pie
tų į Winter Garden.

Liko nuliūdime žmona 
Bessie, duktė Alice, žentas 
John O’Leary, du anūkai, 
uošvė Sodaitienė, brolis 
Vincas ir Aldona Stasiūnai, 
ir sesers duktė—Mikalaus
kai.

Velionis buvo mano jau
nystės dienų geras draugas. 
Seniau lankydavo progre
syvių parengimus, duktė 
dainavo Aido chore ir vei
kė šokikų grupėje.

Prieš porų savaičių sykiu 
pietavome ir sakė, kad vis
kas gerai. Mirė nuo šir
dies smūgio.

Garbė jo žmonai Bessei, 
kad laisvai palaidojo.

J.: Vinikaitis

POWELL LAIMĖJO 
VIENĄ BYLĄ

’ Prieš jį buvo užvestas 
teisme reikalavimas nuo jo 
atimti teisę, ątstovauti Kon
grese 18- j į distrikta, nes jis 
nebūnąs namie. Bylą buvo 
užvedęs jo oponentas pra
ėjusiuose rinkimuose, res
publikonas Walsh, kuri bal
sų skaičiumi Powellis labai 
skaudžiai “supliekė.”
Federalinis teisėjas Bon

sai Walsho reikalavimą at
metė. Powellis ta distrik- 
tą atstovauja jau 22 metai.

Pasisemkime daugiau žinių apie lietuvių tautos 
ankstyvąjį pionierių

Daktarą S. Matulaitį
Pagerbkime jį jo gimimo šimtmetinėje sukaktyje.

Referatą apie jį duos

Rojus Mizara
“Laisvės” redaktorius

Įvyks gruodžio 11 d., 2:30 vai.
Laisvės Salėje

Liberty Avė. ir 102 St., Ozone'Park, N. Y.
Kviečiame visus ateiti. Įėjimas nemokamas.

Literatūros draugijos pirmoji kuopa

■ .............— ■........ ' ■ i|

BROOKLYN, N. Y.

Vienerių metų Liūdnas Prisiminimas

Anna Baltrušaitienė
Mirė gruodžio 2 d., 1965

Su didžiu liūdesiu širdyse pergyvename tą 
skaudaus priepuolio dieną mūsų gyvenime. Savo 
mintyse mes ją kasdien prisimename ir apgai
lestaujame jos netekę savo šeimoje.

William Baltrušaitis, vyras
Arthur Baltrušaitis, sūnus

) ■

Kennedy kritikavo 
palikimų teismą

Senatorius Robert F. Ken
nedy, kai bedamas New 
Yorko valstijos seimelio ko
misijos posėdyje kaip liu
dininkas, kritikavo paliki
mų teismo ( S u r r o g ate’s 
Court) sistemą. Jis sakė, 
jog tie teismai, kaip jie da
bar veikia, jam atrodo kaip 
“political toll booth” išrin
kimui nuo našlių ir našlai
čiu pinigu.

Jam išėjus, po jo kalbėju
sieji kai kurie kiti Kenne- 
di kritikavo už jo kalbą, 
būk jis tik girdus pakarto
jęs. Ką gi jis sakė?

Kennedy sakė, kad be
reikalingai teismo priskiria- 

c-nemoiriQ -našliu ir naš
ia ietį i p-lnbėi^i kuriems
apmokėti iš np likto turto iš
mokamos didelės sumos pin- 

| igų._________

Taikos kandidatas gavo 
3741 baisa

Dr. Herbert Aptheker 
praėjusiuose rink i m u o s e 
Brooklyno 12-ame kongre
siniame distrikte kandida
tavo kaip Peace and Free
dom kandidatas. Jis visur 
kalbėio už tuojautinę taikų 
Vietname.

Iš karto jam balsų tebuvo 
priskaičiuota mažiau. Tai 
ivvko dėl to. kad nebuvo 
iskaitvti balsai iš tu balsa- 

! vimo stočių, kuriose jo par
tija neturėjo savųjų balsu 
skaitvtoiu. Tikimasi, jog 
balsu dar prisidės, kai iskai- 
tvs balsuotoius, kurie rin
kimu metu buvo toli nuo 
namu, balsavo ant “absen- 
tpp” baloto. Oficialiai skai
čiai bus paskelbti šį mėnesį.

« , ' i , t

PATAISA
Lietuviu Moterų klubo 

koresponde n c i i o j e įvvko 
klaida. Atsinr a š o m e ko
respondentę V. B. ir skai- 
tvtoius.

Per M. Krungliene ’ klu
bą gauta dvi narės: Kons
tancija Miller ir M. Stri- 
žauskienė, o buvo pažymėta 
tik viena. Kaip nors pra
leistas vienas vardas.

Atsiprašome.
Redakcija.

Priminiinas
Visi norintieji girdėti tur

tingų informacijomis ir įdo
miai paruoštų paskaitų, tu
rėti smagių popietę, prašo
mi tam pasitaupyti gruo
džio 11 dienų.

Paskaitų apie daktarų 
Matulaitį duos Rojus Miza
ra, “Laisvės” redaktorius. 
Jis atžymės prieš šimtų 
metų gimusio lietuvių vei
kėjo, autoriaus, pažangie
čių kovotojų bičiulio darbš
taus gyvenimo įdomiausius 
bruožus.

SVARBIAIS REIKALAIS 
SUSITIKIMAS

Labai svarbi konferenci
ja įvyks gruodžio 3 ir 4 
dienomis. Jos tikslas: pa
sitarti kaip kovoti nacizmų 
ir antisemitizmų. Vieta: 
Hotel Governor Clinton sa
lėj, 7th Ave. ir 31st Street, 
New Yorke.

Privažiuoti patogia u s i a 
BMT traukiniais, vieta prie
šais Pennsylvania stotį.

Pradžia šeštadienį 1 vai. 
(iki 5), sekmadienį 10 iki 
5 vai.
Prašo organizacijas iš ar

ti ir iš toli atsiųsti delega
tus į konferencijų. Atskiri 
asmenys irgi prašomi daly
vauti. L. S.

Areštavo narkotikų 
gamintojus

New Yorke areštavo po
rą jaunų vyrų, kurie 34 W. 
20th St. buvo įsitaisę nar
kotikų gamintuvę. Rado 
daug brangių įrankių ga
minimui mescaline, suke
liantį įsivaizda v i m u s , ir 
a m p h e tamine, akstinantį 
veikti.

LID 1 kuopos žinios
Lapkričio 28 įvyko Lite

ratūros draugijos pirmosios 
kuopos mitingas. Vakaras 
pasitaikė nepatogus, lietus 
pliaupė. Bravo, kad nariai 
pasirodė ne cukriniai. Susi
rinkimas buvo svarbus, rin
kome Centro komitetą.

Pirmininkas V. Bunkus, 
raportuodamas apie kuopos 
stovi, prisiminė šiomis die
nomis mirusi narį Anicetų 
Vildžių. Nariai atsistojimu 
Anicetui atidavė savo pas
kutinę pagarbą.

Finansų sekretorius kvie
tė. visus į talka įrašyti nau
jų nariu, atpildyti mirusių 
narių vietą. Tik dirbkime, 
vaisiai bus.

Reikale konferenc i j o s. 
kuri įvyks New Yorke gruo 
džio 3 ir 4 dienomis, susi
rinkusieji pasisakė teigia
mai. Jos tikslas svarbus ir 
remtinas.

Dėl pobūvio, kurį kuopa 
rengia gruodžio 11-ta atžy
mėti d-ro S. Matulaičio gi
mimo šimtąsias metines, 
nariai rekomendavo svečius 
pavaišinti kava ir pyragais.

Smagaus pasimatymo su 
visais!

Vienas Jūsų.
Į . t - Į------------------- <

Prašo ruoštis bazarui
Liaudiškas anglų kalba 

laikraštis “The. W,o r k e r” 
nrašd bičiuhtfs ' atsimintu ir 
ji kada tarsitės su sniego 
Dieduku žiemps* šventėms. 
Laikraštis ruošia trijų die
nų bazarą^ k u r i a m e bus 
gausa lėliu ir kitų vaikams 
žaislų, vaikams ir suaugu
siems knygų, rekordų, vi
siems rūbų ir priedinių ap
rangos daiktų, namams 
puošmenų. įrankių, audinių, 
mezginių ir kitų sau ir na
mams apdailos dalykų.

To visko bus galima nu
sipirkti. To visko priims ir 
dovanomis nuo bičiulių, nes 
keli tūkstančiai lankytojų 
greit viską išperka, daug 
visko reikia turėti.

Bazaras bus gruodžio 9, 
10 ir 11, Woodstock viešbu
tyje, W. 43rd. St., arti Bro
adway, Manhattane.

Ant Dovanų

SPECIALES ŠVENČIŲ NUOLAIDOS
AUTOMAŠINOS Į U.S.S.R.

.Mums džiugu pranešti apie speciales švenčių kainas. 
Įvykdomos dabar. Mes priimsime užsakymus dovanų 

dėl automašinų sekamai:

2101 - “VOLGA”
2102 - “VOLGA”
2103 - “MOSKVITCH”
2103 - “MOSKVITCH”
2104 - “ZAPOROZHETZ

Šios speciales kainos įvykdomos tik iki
GRUODŽIO 15,1966

Greitai siųskite užsakymus pas:
PODAROGIFTS, INC.

220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003
Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.

Tėl. 212—228-9547

Pasimatysime 
šeštadienį! y

r-

Čia norime dar kartą pa
prašyti tų, kurie būsite 
daktaro A. Petrikos pager- r 
bimo pobūvyje: nesivėluo- 
kite. Būkite 5:30 vai. va
kare.

Vieta: V. Beliacko Winter 
Garden salėje, 1883 Madi
son Street, Brooklyne 
(Ridgewood dalyje). Pri- K 
važiuoti galima Myrtle Ave. 
“EI” iki Forest Ave. stoties 
ir eiti atgal į New Yorko * 
pusę). Automobiliais gali
ma pasiekti važiuojant 
Woodward Ave. į pietus iki 
pasieksite Madison Street. 
Woodward Ave. surasti ga
lima nuo Met r o p o 1 i t a n 
Ave. Winter Garden salė 
randasi kampas Madison 
Street ir Woodward Ave.

Kurie nesate užsisakę 
vietos, skambinkite Lilijai 
Kavaliauskaitei: MI 1-6887. 
Atrodo, kad bus dar galima 
priimti keletą dalyvių.

Rengimo Komisija
I ■■■■ I———,

Buvęs prezidentui Kenne
dy patarėju Sorensonas kal
bėjo New Yorko demokra
tams. Jis sakė, jog neiš
manėliška būtų Demokratų 
partijai statyti Robertą 
Kennedy kandidatu j prezi
dentus 1968 metu rinkimuo
se. Jis patarė alpink jį su
burti visas New Yorko * 
valstijos demokratų jėgas > 
ir. su juo tuose rinkimuose 
laimėti valstijos valdžią į 
savo rankas.
— ū'

PRANEŠIMAI
LDS 13-tos kuopos susirin

kimas įvyks gruodžio 7, Lais
vės salėje, 7:30 v. v.

Malonėkite atsilankyti, ;nes 
paskutinis Šių metų susirinki
mas. .Reikia daug dalykų ap
tarti. Sekretorė

(92-93)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks antra
dienį, gruodžio 6 d., 7 vai. va- $ 
kare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Bus rinkimai kuo- < 
pos valdybos 1967 metams. M 
Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokė
ti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba 
(93-94)

Paieškojimas
Ieškau gyvenimo draugo, ne jau

nesnio kaip 60 m. amžiaus. Esu na
šlė 59 m. amžiaus. Norintiems su 
manim susipažinti, pageidauju asme
niškai atvykti j namus antradieniais 
ir penktadieniais po pietų. Alice 
Bagdan, 139-33 — 85th Drive, - Ja
maica, N. Y. (93-97)

gaz-21 R $2365.19 
gaz-21 us $2553.70 

408 e $1954.88 
408 $1759.39

ZAZ-965A $957.60




