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KRISLAI
Krizė ant krizės! 
Santariečiams-šviesiečiams. 
St. Michelsonui—85 metai. 
Matulaičio žodis. 
Kompozitorius Žilevičius.

Rašo R. Mizara

Praėjusiame “Laisvės” nu
meryje rašėme apie kačių 
koncertą, kurį sukėlė vaduo- 
tojiški triukšmadariai dėl to, 
kad Levas Vladimirovas buvo 
atsilankęs j Santaros-Šviesos 
suruoštas prakalbas Niujorke. 
Jis ten, beje, buvo paprašytas 
tarti žodi ir jį tarė.

Pirmus šūvius i prakalbų 
rengėjus paleido brooklyniš- 
kis pranciškontj laikraštis. 
Užuot visa tai ignoravę, libe
ralai nusigando! Niujorkiškis 
Santaros-Šviesos skyrius savo 
mitinge nutarė “nusižengė!iš- 
ką” valdybą pavaryti laukan; 
naują išsirinko.

> Valdybos nuodėmė buvusi 
ta, kad ji leido prakalbose 

• d-rui Levui Vladimirovui pa
kalbėti, ir jo nieks iš valdy- 

, bos narjų ten pat buvusių ne
išniekino.

0 —:

Santaros-Šviesos nariai did
žiuojasi savo liberališkumu. 
Jiems rūpi lietuvių tautos lai
svė, bet čia, va, ėmė ir atsi
klaupė prieš pranciškonus.!

Klerikališki vaduotojai skel
bia, kad jie taip pat norį “lai
svos Lietuvos”. Įsivaizduoki
me, kokia laisvė ten būtų, jei 
Lietuvą valdytų pranciškonai, 
ar jiems panašūs. . .

Ir man kyla klausimas: ko
dėl Santaros-Šviesos liberalai, 
gyvendami ne pranciškonų 
“išlaivintoj Lietuvoj”, jiems 
lenkiasi? Kodėl jie neparodo 
žmogiškos savigarbos ?

i Vienos kitos davatkos cyp-
* telėjimas jums, ponai santa- 

riečiai, neturėtų būti pavojų 
įspėjančiu patrankos trenks-

- mu.

Levo Vladimirovo atsilanky
mas į santariečių prakalbas 
išstūmė iš Vliko pirmininko 
posto ir V. Sidzikauską, kuris 
dabar Lietuvą “laisvins”.. . 
“daugiausia tarptautiniuose 
baruose.”

Politinio vėžio ėdamas, Vil
kas šiandien jau abiem ko
jom stovi grabe ir tuoj ten at
siguls ant amžių amžinųjų 
amen!. . 

• •
< Buvęs “Keleivio” redakto

rius Stasys Michelsonas at
šventė aštuoniasdešimt penke- 
rias gimimo metines, bet jis 
dar parašo “Maikį”.

D-ras Stasys Matulaitis, ku
ris mirė (Vilniuje) turėdamas 

' apie 90 metų, rašė:
Nesakykit, kad aš senas,
Daug jau metų pragyvenęs ... 
Taip manydami, jūs klystat, 
Sielos mano nepažįstat!..

• •
Čikagoje neseniai atšventė 

savo 75 gimimo metines kom
pozitorius Juozas 'Žilevičius, 
Peterburgo konservatori j os
auklėtinis, o vėliau Klaipėdos 
konservatorijos profesorius ir, 
dar vėliau, jos direktorius.

Kompozitorius, sakoma, su- 
jft/kūrė apie 300 didesnių ar
* smulkesnių muzikinių kūrinių: 

simfoniją, pianui sonatų, kan
tatų, chorams ir solistams dai
nų, ir kt. Kai kurias jo dai
nas dainuoja ir mūsų chorai.

Atvyko J. Žilevičius j JAV 
1929 metais “apsidairyti”, na,

Toriams nepatinka Wiisono 
politika link Rodezijos

Sirija drąsina Jordanijos 
liaudį nuversti Huseiną

Londonas. — Britų toriai, 
tai yra, Konservatorių par
tija, išstojo prieš premjerą 
Wilsona ir pasmerkė jo po
litiką Rodezijos atžvilgiu. 
Kaip žinia, Wilsonas bandė 
dar kartą tartis su rasis
tiniu baltu Rodezijos prem
jeru Smithu, ir kai iš tų 
pasitarimų nieko neišėjo, 
Britanijos valdžia prašė 
Jungtines Tautas naudoti 
ekonomines sankcijas prieš 
Rodeziją.

Konservatoriai iki šiol 
kaip ir rėmė Britanijos val
džios nusistatymą Rode- 
ziios klausimu, nors su tam 
tikromis rezervaci jomis. 
Dabai’ jie atvirai pareiškė, 
kad smerkia Wiisono: politi
ką. Konservatorių lyderis 

i Reginalds s Maudlingas par 
lamento žemajame bute pa
sakė smarkią kalba, kurio
je jis sakė, kad Wilsonas 
veda Britanija prie “istori
nės katastrofos.”

Darbi eči ai turi parla
mente 95 deputatu daugu
ma. ir nėra pavojaus, kad 
valdžia būtu cenzūruota. 
Bet konservatorių atviras 
solidarizavimasis su Rode- 
ziios rasistais čia skaitomas 
svarbiu posūkiu.

Baltieji Rodezijos kolo
nistai. kurie sudaro tik ma
ža dalelyte Rodezijos gy
ventojų, 1955 metų lapkri-'

Beveik pripažįstama: 
kariaujame Tailande

Washingtonas. — Ameri
ka jau senokai pripažino, 
kad turi nemenka karių 
skaičių Tailande. Bet tie 
kariai, iki šiol buvo sako
ma, veikia tik grynai kaip 
patarėjai. Jie pataria Tai
lando kariniam štabui kaip 
kovoti prieš liaudies parti
zanus, buvo sakoma.

Valstybės departamentas 
dabar pripažino, kad ameri
kiečiai Tailande daro ka tai 
daugiau: Amerikos aviaci
jos helikopteriai skraidina 
Tailando karius ir policijos

ir nusitarė į smetonininky re
žimo slegiamą Lietuvą nebe
grįžti. Apsigyveno jis Eliza
beth, N. J. čia vargoninin
kavo, vadovavo bažnytiniam 
chorui ir turėjo muzikos mo- 
kylą. Kai sveikata pašlijo, iš 
tų darbų pasitraukė ii' šian
dien gyvena Čikagoje.

Kokiuo būdu, kuriais sume
timais kompozitorius ten su
siejo savo likimą su jėzuitais, 
aš niekad nesupratau ir man 
nieks to neišaiškino.

Tarybų Lietuvos muzikai 
Juozą Žilevičių kaip kompozi
torių gerai įvertina ir gerbia.

• •
Iš visų JAV gyvenusių žy

mesnių muzikos kompozito
rių, įskaitant ir Stasį Šimkų, 
tik vienas Mikas Petrauskas 
griežtai atsisakė bent kur ba
žnyčioje vargonininkauti. Ki
ti visi, anot žmonių, buvo 
“parsidavę dievuliui”.

čio mėnesį paskelbė Rode
ziją “nepriklausoma valsty
be.” Jie tokiu būdu atsi
sakė klausyti Britanijos val
džios raginimų palaipsniui 
duoti valdymo teises ir 
krašto negrams.

Afrikos juodosios valsty
bės laikosi nuomonės, kad 
Britanija per švelniai elgia
si su Smith o režimu, kuris 
faktinai sukilėliškas. Ka
dangi Rodeziją buvo Brita
nijos kolonija, Britanija tu
rėjo prievole karinėmis jė
gomis neprileisti sukilėliš- 
kai Smitho klikai valdyti 
šąli.

Premjero Smitho kliką 
visu smarkumu remia Pietų 
Afrikos rasistai, taipgi į 
Portugalija, kuri veda sun
kią kovą, kad pasilaikyti sa
vo kolonijas Afrikoje, ypa
tingai Mozambike.

New Yorkas. — Apie 20 
tūkstančiu žmonių dalyva
vo masiniame mitinge už 
taiką Vietname Madison 
Square Gardene. Kalbėto
jų tarpe radosi socįalistų 
lyderis N o r m. a n Thomas, 
žurnalistas I. F. Stone, fi
losofas Eric Fromm, negrų 
lyderis Floyd McKissick. 
Mitinga surengė Sane su 
kitu taikos organizacijų pa
galba.

dalinius į vietoves, kur 
vyksta kovos prieš liaudies 
partizanus.

Pabrėžiama, kad tie heli
kopteriai priveža tailandie- 
čius tik arti kovos zonos, 
patys i kovą neisivelia, o 
amerikiečiai lakūnai tik
riausiai lieka nuošalyje.

New Yorko Times sako, 
kad to laikraščio korespon
dentai jau senokai rašė, kad 
amerikiečiai vra žymiai la
biau įsivėlę į Tailando pilie
tinį kara, negu buvimu “pa
tarėjais.” Times sako, kad 
dabartinis Vai s t y b ė s de
partamento prisipažinimas 
yra kaip ir pasakvmas, kad 
Amerika jau beveik kovoja 
Tailande. Pirmomis Ame
rikos intervenciios fazėmis 
Vietname irgi tik tiek buvo 
prinažistama.

Stebėtojai nurodo, kad 
Amerika faktinai jau ka
riauja ne vienoie. o trijo
se Pietrvtinės Aziios vals- 
tvbėse: Vietname. Laose ir 
Tailande. Amerikos kariš
kiai. sako stebėtojai, pagei
dautu ivelti i tas kovas ir 
Kamhodiia. bet griežtai ne- 
ntralistinė Kamhndijos val
džia to neprileidžia.

Berlynas.—Vakarų Ber
lyne sakoma, kdd šiais me
tais nebus galima Kalėdų 
metu eiti aplankyti savo gi
mines Rytų Berlyne.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1966
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai
Brooklyno vajininkai .. ........................................ 5308
Connecticut valstijos vajininkai ..................... 4477
New Jersey valstijos vajininkai ................... 3392
V. VilkauSkas, St. Petersburg, Fla.................. 3236
George Shimaitis, Brockton, Mass................. 2128
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.......................  1996
So. Boston, Mass................................................. 1884
Miami, Fla............. ........................................ .... 1826
Great Neck, N. Y.............................................. 1752
M. Uždavinis, Norwood, Mass............ ............. 1572

Philadelphia. Pa........................ 1444
LLD Moterų 20 kp., Bing

hamton, N. Y.............. 1282
LLD 87 kp., Pittsburgh. Pa. 1152
Vera Smalstiene, Livonia, Mich. 1016
Chester, Pa...............................  948
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. .. 876
L. Bek is, Rochester, N. Y.......... 864
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. 852
B. Sutkus—V. Taraškienė, 

San Francisco, Calif... 790
S. Penkauskiene, 

Lawrence, Mass............ 768

(Nukelta į 4-tą psi.) 
i

Ką generolas 
papasakojęs 

fabrikantams
New Yorkas. — Marinu 

korpuso komandantas ge
nerolas Wallace M. Greene 
Jr. pasakė kalbą Naciona
linės fabrikantų asociacijos 
(NAM) suvažiavime. Ma
rinų generolas, sakoma, kal
bėjo labai atvirai. Jis sa
kė, kad Vietnamo karas 
vra tiktai įžanga i platesnį 
konfliktą, konfliktą tarp 
Amerikos ir Liaudies Kini
jos.

Generolas Greene citavo 
Kinijos vice-premiera ir gy
nybos ministrą Lin P i a o , 
kuris sakęs, kad pasaulis 
padalintas į dvi stovyklas: 
didmiestiškus Vakarus ir 
agrikultūrinius Rytus, prie 
kurių, šalia Azijos ir Afri
kos. priklauso ir Lotvnu A- 
merika. Jis sakęs, kad tie 
“pasaulio kaimai apsupa ir 
nugalės pasaulio miestus.” 
Generolas Greene klausė 
fabrikantus:

“Jūs patys man pasaky
kite — tai mūsų karas, ar 
ne? Argi mes galime, sė
dėti ir laukti iki ateis ki
tas Pearl Harbor”?

Fabrikantai generolo kal
ba sutiko audringais aplo
dismentais.

Nauja sutartis
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas paskelbė, 
kad Jungtinės Valstijos, 
Tarybų Sąjunga ir dar 26 
valstybės susitarė Jungti
nėse Tautose drausti atomi
nių hidrogeninių ir kitų 
ginklų naudojimą kosmose. 
Ta sritis, sako pranešimas, 
skaitoma svarbiausia po su
sitarimo netęsti atominių 
bandymų.

J. Stanienė, Baltimore, Md........ 744
A. Račkauskienė—M. Kazlaus-

skienė, Haverhill, Mass...... 588
Kanada ........................................  546
V. Kvetkas, Arlington, Mass 492
Chicago, Ill....................  466
M. Žiedelis, Nashua, N.H.......... 407
Los Angeles, Calif...................... 396
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. .. 336
M. Aranuk, Detroit, Mich.......... 324
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 244
G. Žebrys, Cleveland, Ohio ..... 172
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. .. 180

' Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. 120

Prašo baigti 
priverstiną 

karo tarnybą
Chicago. — Chicagos uni

versitete pasibaigė svarbi 
visuomenininkų konferenci
ja, kurioje gvildentas pri
verstinos karo tarnybos 
(drafto) klausimas. Tarp 
kitų, konferencijoje dalyva
vo keli Kongreso nariai, 
kaip tai Wisconsino demo
kratinis kongresmanas Kas- 
tenmeieris ir Illinois res
publikoniškas kongres m a - 
nas Rumsfeldas.

Konferencija priėjo išva
dos, kad priverstina karinė 
tarnyba turėtų būti visai 
panaikinta, ir vietoje to 
valdžia turėtų pasitenkinti 
iš savanorių sudaryta ka
riuomene.

Konferencijoje reikštos 
įvairios nuomonės, kaip ge
riausiai sutraukti savano
rišką kariuomenę. Buvo 
siūlymu net kelis kartus pa
dauginti kariu apmokėjimą, 
kad sutraukti daugiau jau
nu vyru. Bet buvo nuomo
nių. kad tai būtų “nepatri
otiška.” Keltos nuomonės, 
kad tikri savanoriai būtų 
tik tokie, kurie teiktųsi tar
nauti ir su žema alga. Bet 
kai kurie dalyviai sakė, kad 
tokiu būdu i karines pajė
gas stotu tik labiausiai atsi
likęs gaivalas, “negalįs ki- 
tain išsiversti?

Konferencija sudarė ne 
taikos šalininkai, o admi
nistracijos rėmėjai, kurie, 
betgi, ieško kokios nors iš
eities iš dabartinės keblios 
padėties.

Kairas. — Arabų lygos 
jungtinio karinio štabo vir
šininkas generolas Ameras 
pasakė kalbą 12 arabų ša
lių atstovų sueigoje. Jis 
sakė, kad nesutikimai ir vi
dujiniai kivirčai beveik pa
ralyžiuoja arabų vienybę 
veikti.

Beirutas. — Sirijos prem
jeras Nuredinas Atasis per 
radiją atsikreipė į Jorda
nijos gyventojus. Jis sakė, 
kad Sirijos arabiškoji res
publika pilnai pritaria Jor
danijos žmonių kovai prieš 
karaliaus Huseino valdžią. 
Sirija, sakė jis, ginklais ir 
visu kuo padės Jordanijos 
žmonėms, kurie kovoja, kad 
nusikratyti karališkos Hu
seino klikos ir paversti Jor
danija nacionalistine arabų 
valstybe.

Premjeras Atasis pana
šiai išsireiškė masi n i a m e 
mitinge, kuris įvyko Da
maske. Mitinge dalyvavo 
dešimtys tūkstančių žmo
nių, vyriausiai studentai ir 
jaunimas. Atasis yra ne tik 
premieras, bet ir Baath so
cialistinės partijos genera
linis sekretorius. Tai par
tija, kuri veikli ne tik Si
rijoje, bet ir kituose ara
biškuose kraštuose, ypatin
gai Irake, Jordanijoje ir 
Libane. Jordanijoje ji vei
kia nelegaliai, Libane—pu
šimi legaliai.

Sirijos premieras sakė, kad 
Jordanijos valdžia perse
kioja arabiškus nacionalis
tus. kurie praveda karinius 
aktus prieš Izraeli. Jis sa
kė, kad vietoie to. Husei
nas turėtų duoti jiems me
dalius.

Kalifornijos universiteto 
studentų 80^ sustreikavo

Berkeley. — Apie 80% 
Kalifornijos univers i t e t o 
studentų išstojo į streiką— 
bpikotavo visas klases. Juos 
parėmė apie 400 profesorių, 
kurie atsisakė dėstyti. 
Streikas-boikotas buvo pro
testas prieš univer s i t e t o 
administraciją, kuri pradė
jo gniaužti anti-karinį ju
dėjimą studentų tarpe.

Streikas prasidėjo taip: 
universitete yra taisyklė, 
kad tik pačių studentų or
ganizacijos turi teisę pra-

Jankiai buvo suėmę 
Saigono Burmistrą

Saigonas. — Amerikiečių 
kariniai policininkai buvo 
suėmę Saigono burmistrą 
Van Kuą. Sakoma, kad 
burmistras, kuris pats yra 
eks- pulkininkas-parašiu tįs
tas, naktiniame klube susi
kivirčijo su amerikiečių ka
rininku. Abu buvo ištrau
kę ginklus. Amerikiečiai 
kariniai policininkai puolė 
vietnamietį ir jį nutempė į 
savo stoti. Paskui jis bu
vo paleistas ir viešai atsi
prašyta Pietų Vietnamo 
valdžia.

Los Angeles. — Virš še
šių tūkstančių negrų minia 
Watts apylinkėje klausėsi 
kovingo negrų jaunimo va
do Carmichaelio kalbos.

Kaip žinia, Huseino val
džia paskutiniu laiku pra
dėjo suiminėti nacionalis
tus, kurie nori stipresnio 
kurso prieš Izraelį. Opozi
cija prieš Huseiną auga. Ji 
ypatingai stipri tuose Jor
danijos gyventojuose, kurie 
anksčiau buvo palestinie
čiai. Huseiną remia tik se
nosios Jordanijos labiau at
silikę klajokliai beduinai.

Iš Kairo pranešama, kad 
ten dabar vyksta visų ara
biškų šalių konferencija. 
Dalvvauia ir Jordanija, ne
žiūrint fakto, kad 'Egiptas 
ir Sirija ja taip kritikuoja. 
Tik viena Arabu lygos narė, 
Tunisiia, šiuo kartu neda
lyvauja.

Berlynas. — Sensaciniai 
Vakani Berlyno laikraščiai 
skleidžia gandus, kad pa
ketai. kuriuos Vakaru Vo
kietijos gvventoiai siunčia 
giminėms Rytu Vokietijoje, 
nenasiekia adresatu. Tie 
naketai. sako • laikraščiai, 
Rvtn Vokietiios pašto ištai
gu siunčiami į Šiaurės Viet
namą.

New Yorkas. — Poetas 
Jevtušenka, kuris keliauja 
po Ameriką, šios savaitės 
pradžioje grįžta New Yor- 
kan.

vesti rekrutavimo kampa
nijas, mit ingus, sueigas. 
Praeitą savaitę studentų 
sąjungų salėje šalia įvairių 
studentų grupių staliukų 
atsirado stalas su užrašu 
“US Navy” (karinis laivy
nas), užu jo sėdėjo laivyno 
karininkai, kurie buvo pa
sirengę pas a k o t i studen
tams apie stojimo į laivyną 
laimes. Studentai tuojau 
pradėjo protestuoti. Jis pa
reiškė, kad laivynas tikriau
siai ne studentiška organi
zacija, ir kad tam stalui ten 
neturi būti vietos. O prieš
karinė studentų organiza
cija SDS (Students for a 
Democratic Society) perkė
lė savo stalą, pilną prieška
rinės literatūros, prie pat 
laivyno stalo.

Universiteto administra
cija isakė išmesti SDS sta
lą. 500 studentu, kurie tuo 
laiku radosi salėje, tuojau 
susėdo ant grindų, ir pa-’ 
skelbė, kad nepasijudins, iki 
laivyno stalas nebus išmes
tas. Sekančią dieną prasi
dėjo visuo tinas streikas, 
prie kurio prisidėjo 8 0 % 
visu studentų.

šiuo tarpu eina derybos 
tarp studentų atstovų ir 
universiteto administraci
jos.

Los Angeles. — Studentų 
streikas prieš universiteto 
administraciją pasibaigė.
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Nora Gugiene
ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 1 dieną Montecello Nursing 

Home (arti Čikagos) mirė Nora Gugienė, sulaukusi 74 
metų amžiaus.

Ji gimė 1892 m. gruodžio 4 dieną Totrokiemyje, Viš
tyčio valsčiuje. Kai ji buvo apie vienerių metų am
žiaus, tėvai ją atvežė į Waterburį, Conn, čia ji augo, 
mokėsi, o kai užaugo, ištekėjo už advokato Kazio Gu- 
gio Čikagoje. Ir jiedu gyveno per ilgus metus. Jis— 
advokatas, Nora—visuomenininke, muzikė, politiškai— 
liberalė.

N. Gugienė buvo tuo reta lietuvė moteris, kad Ame
rikoje užaugusi ir per visą savo netrumpą gyvenimą da
lyvavo visuomeniniuose veiksmuose. Tiesa, kaip ne- 
bttdrią politiškai, “vaduotojai” kai kada ją pasigaudavo 
į savo bučių, tačiau ji niekad nebuvo nuėjusi “į kraštu- 
tinybes.”

Kadaise ji veikė daugiausia meno srityje; savu lai
ku yra vadovavusi Čikagoje Lietuvių Moterų chorui. Per 
ilgus metus SLA iždininko poste buvo Kazys Gugis, o 
po jo mirties—N. Gugienė. Ir abudu mirė tuose pačiuo
se senelių bei invalidų namuose.

Palaidota gruodžio 5 d. Lietuvių Tautinėse kapi
nėse.

Nežinomojo Kareivio kapas 
prie Kremliaus sienos Maskvoje

DAUGUMA KRAŠTŲ, KURIEMS teko dalyvauti 
tame ar kitame kare, gerbdami savo sūnus, žuvusius ka
ro mūšiuose, nusitarė juos įamžinti tokiuo būdu: iškasa iš 
žemės žuvusio mūšiuose kario palaikus ir patalpina, juos 
į garbingą vietą, kad simbolizuotų visus tuos kareivius, 
kurie yra žuvę karuose. Taip susidarė Nežinomo ka
reivio kapas ir Washingtone, ir Paryžiuje, ir kituose 
kraštuose.

TASS-ELTA žinių agentūros skelbia, kad “Prie 
Kremliaus sienos palaidoti Nežinomojo kareivio palai
kai.” Padaryta taip:

“Gruodžio 3 d. maskviečiai nulenkė galvas vienam 
iš savo didvyrių — Nežinomajam kareiviui, žuvusiam 
rūsčiomis 1941 metų gruodžio dienomis Tėvynės širdies 
prieigose.

Kas jis? Maskvietis ar sibirietis, Archangelsko med
kirtys ar Ukrainos traktorininkas? Šiandien jis sūnus 
kiekvienai motinai, nesulaukusiai iš karo sūnaus, šian
dien jis brolis kiekvienai seseriai, kuri keturiasdešimt 
penktaisiais neapkabino savo brolio. Šiandien jis Tė
vynės sūnus.

Vidurdienį iš 41-ojo Leningrado plento kilometro, 
kur savo žygdarbį įvykdė Nežinomas Tėvynės sūnus, į 
Baltarusijos stoties aikštę buvo atgabenti jo palaikai. 
Artilerijos lafetas su karstu lėtai juda paskui šarvuotą 
transporterį. Atiduodami karinę pagarbą patriotui, gre
ta žengia kareiviai iš garbės sargybos kuopos. Paskui 
artilerijos lafetą eina Maskvos gynybos didvyriai, jau 
seniai nusivilkę karines milines, — darbininkai, inžinie
riai, mokslininkai.

Gorkio gatvės šaligatviuose tūkstančiai žmonių. Čia 
buvę frontininkai, gynę sostinę. Čia motinos, neteku
sios sūnų, čia žmonos, likusios be vyrų. Čia žuvusių ka
reivių jau suaugę vaikai, prisimeną tėvo rankų šilumą.”

Dedant palaikus į amžiną poilsio vietą, buvo pa
sakyta eilė kalbų. Tarp kitų kalbėjo didvyris, vadova
vęs Tarybinėms armijoms mušant nacių armijas, gujant 
jas net iki Elbės, maršalas K. Rokosovškis. Jis, be kit
ko, sakė:

“Daug, labai daug kareivių, seržantų, viršilų, ka
rininkų ir generolų,” pasakė jis, “nenuėjo su mumis iki 
Berlyno ir Elbės. Bet jie visada liks liaudies širdyje. 
Ir tegul šis kapas prie Kremliaus sienos bus amžinas 
ištikimo tarnavimo mylimai tarybinei Tėvynei simbolis, 
paminklas visiems žinomiems ir nežinomiems didvyriams, 
paaukojusiems gyvybę už mūsų teisų reikalą.”

Kovingas negrą jaunimo
Selma. — SNGC (studen

tų anti-rasistihės organiza
cijos) lyderis Stokely Car
michael h u te i s tas dviem 
mėnesiam kalėjimo ir pini
gine bauda. Vietinis teis
mas j} nuteisė po kaltini
mu, kad jis praeitą vasarą 
“vadovavo riaušėms” šiame 
pietiniame miestelyje. Fak- 
tinai jis vadovavo negrų 

~ demonstracijoms, kurias 
policija žiauriai užgniaužė.

vadas nuteistas kalėti
Kartu su juo nuteistas 

vietinis jaunas negrų vei
kėjas William Si House. 
Jis gavo tokią pat bausmę.’

Abu jaunieji negrai laikė
si teisme drąsiai ir sakė tei
sėjui, kad jie ne tik nesi
jaučia kaltais, bet kad ap
kaltintų suole turėtų sėdė
ti policijos pareigūnai.

Abu apeliuos. Jie dabar 
laisvi, išleisti po užstatu.

Kas ką rašo ir sako
ŠVIESOS NUM. 4

Išėjo iš spaudos bertaini- 
nio žurnalo “Šviesa” šių 
metų num. 4-tas. Viršelį 
puošia d-ro St. Matulaičio 
fotonuotrauka; kaip žinia, 
šiemet sukako šimtas metų, 
kai jis gimė. Straipsnių tu
rinys :

“Mūsų pačių reikalais”— 
Rojus Mizara; “Margaret 
Sanger” — K. Petrikienė; 
“Lenkijos lietuviai” — Vin
cas Martinkėnas; “Janinos 
Narkevičiūtės portretas”— 
A. Petriką; “įdomi akimir
ka lietuvių kultūros istori
joj” — A. Gudaitis-Guzevi- 
čius; “Lietuvos darbininkų 
judėjimo veteranas” — R. 
Šarmaitis; “Narsioji liaudis 
nugalės” — Pr. Ulevičius; 
“Akių liga gliaukoma” — 
D-ras M. Tornau; “A. Ven
clovos memuarus verti
nant” — Mislinčius.

Eilėraščiai: “Nesakykit, 
kad aš senas” — St. Matu
laitis; “Vietnamas, dvi kon
tribucijos” — R. Barani- 
kas; “Solveiga” — R. Ber- 
natavičiūtė; “Staliai”—Vla
das Šimkus; “Gimtinė” — 
Lapašinskas.

Žurnalas jau išsiuntinėtas 
skaitytojams.

O KUR D-RAS 
MATULAITIS?

“Tėvynės Balse” (num. 
44) rašo A. Aukštaitis:

Vis plačiau ir giliau domi- 
nimasi lietuvių spaudos ir pu
blicistikos istorijos klausimais. 
Tai pirmiausia pasakytina 
apie lietuvių publicistikos pa
likimo paskelbimų. Jau anks
čiau išleistose keliais tomais 
žemaitės, J. Biliūno, J. Jano
nio, A. Vienuolio, P. Cvirkos 
ir kitų ‘‘Raštuose” buvo įdėta 
ir jų publicistinė kūryba. Šiuo 
tarpu pasirodė jau V. Kap
suko “Raštų” aštuntasis to
mas; ruošiami tolesnieji, kurie 
sudarys dar keletą šio įžy
maus veikėjo publicistikos 
knygų, P. Višinskio “Raštų” 
tomo didelę dalį užima jo pu
blicistikos kūriniai. Pirmų kar
tų surinkta ir leidžiama G. 
Petkevičaitės - Bitės publicisti
ka. Tuo būdu periodikos 
komplektuose ir rankraščiuose 
gulėjęs lietuvių publicistikos 
palikimas tapo prieinamas ir 
skaitytojų masėms.

Spaudos ir publicistikos is
torijos problemoms tyrinėti 
skiriami specialistų ir moksli
ninkų darbai. Nuosekliam 
spaudos istorijos tyrinėjimui 
labai padeda tai, kad Vilniaus 
universitete jau septyniolika 
metų yra žurnalistikos kated
ra. Studentams skaitomas ir 
specialus lietuvių spaudos if 
publicistikos istorijos kursas, 
kuris nuo šių mokslo metų 
įvestas pastoviai. Senojo uni
versiteto istorijoje tai pirma
sis tokio pobūdžio lietuvių 
žurnalistikos istorijos kursas.

Šiame semetre paskaitų cik
las bus aptarta ir apžvelgta 
lietuvių spaudos ir publicisti
kos istorija iki 1905 metų. 
Apie lenkų kalbų Lietuvoje 
ėjusios spaudos laikmetį pa
skaitas skaito e. doc. pareigas 
J. Karosas. Kurso dalį—apie 
lietuvių periodika nuo jos pir
mojo leidinio (1832 m.) iki 
1883 m. — nagrinėja vyr. dė
stytojas J. Bulota. 1879—1905 
iri. laikotarpiu JAV-ose ir Ryt
prūsiuose leistos įvairių sro
vių lietuvių spaudos klausi
mams skiriamos vyr. dėstyto
jo B. Raguočio paskaitos. To
lesni lietuvių spaudos ir pub
licistikos raidos etapai bus na
grinėjami sekančiuose semest
ruose.

Mums rodosi, būtinai rei
kia Lietuvos jaunimui pa
studijuoti ir Istorijos moks
lų daktaro akademiko St. 
Matulaičio raštus. Tai buvo 

žmogus, kuris pergyveno 
ir 1905-1906 metų revoliu
ciją, ir Didžiosios Spalio 
revoliucijos dienas.

Mes negalime suprasti, 
kodėl d-ro St. Matulaičio 
šimtmetinė gimimo sukak
tis Lietuvoje buvo lyg ir pa
miršta.

A. BIMBA APIE LIETU
VOS DAILININKUS

Vilniaus “Tiesoje” skaito
me tokį A. Bimbos rašinėlį:

Nuėjau į Dailės muziejų pa
žiūrėti jaunųjų dailininkų pa
rodos. Ir labai džiaugiuosi 
tai padaręs. Sugrįžau labai 
susijaudinęs ir giliausiai pa
veiktas to, kų parodoje ma
čiau. Tiek daug ten puikiau
sių talentų, tiek daug ten šau
niausios kūrybos! Nuošir
džiausiai sveikinu visus dai
lininkus, kurie savo darbus 
eksponuoja šioje parodoje.

Karščiausiai raginu visus 
vilniečius, ypač jaunimų, ypač 
šauniųjų studentiją ir mokslei
vija su jų profesoriais bei mo
kytojais nepraleisti šios nepa
prastos progos. Tegu visas 
muziejus būna pilnutėlis per 
visą laikų, kol ši paroda tęsis. 
Tegu mūsų dailininkai pa
junta plačiausios visuomenės 
jų gražių pastangų įvertini
mų !

Gal nebus pro šalį dar ir 
toks žodelis apie Lietuvos dai
lininkus ir jų kūryba. Prieš 
pora dienų sugrįžau iš Varšu
vos. Ten būdamas aplankiau 
Lietuvos grafikų kūrybos pa
rodų. Iš ten irgi išėjau susi
žavėjęs lietuvių tautos daili
ninkų puikiu pasirodymu. Man 
sakė, kad ir lenkų spauda la
bai draugiškai atsiliepė apie 
mūsų grafikų kūrybą ir labai 
aukštai jų įvertino. Tai labai 
labai džiugu. Reikia nuošir
džiausiai • sveikinti besiple
čiantį kultūrinį bendradarbia
vimų tarp Tarybų Lietuvos ir 
socialistinės Lenkijos. Iš tokio 
bendradarbiavimo tik naudos 
tegali būti abiems tautoms. 
Lankydamasis Lenkijoje paju
tau, kad toks pat nuoširdus 
pageidavimas reiškiasi ir len
kų pusėje.

“ITALIJOS TRAGEDIJA”
Taip rašo apie tą garbin

gą šalį APN koresponden
tas A. Belobrovas. Prašome 
pasiskaityti:

Sužinome vis naujus potvy
nio Italijoje padarinius—treč
dalis šalies teritorijos užtvin
dyta vandeniu, dumblu ir pur
vu. Su daugeliu gyvenviečių 
dar nėra ryšių, sugriauta de
šimtys plentų ir geležinkelių 
tiltų, prieplaukų. Nuostoliai 
skaičiuojami šimtais milijardų 
lirų, žuvo daug žmonių.

Sunkų meta gyvena garsio
jo Florencijos miesto-muzie- 
jaus gyventojai. Miestui grę- 
sia epidemija. Smarkiai nu
kentėjo Nacionalinė bibliote
ka —• šalies pažiba. Tūkstan
čius labai vertingų knygų vi
siškai sunaikino vanduo ir 
purvas., žuv.o.šeši šimtai di
džiųjų meistrų nutapytų pa
veikslų. Kilo pavojus dauge
liui skulptūros kūrinių.

Sunkioje padėtyje atsidūrė 
Venecija. Centro rajorius už
tvindžiusi jūra tebešėlsta.

Italijos ministrų kabinetas 
apsvarstė priemones nukentė- 
jusiems padėti. Kad būtų 
gautos lėšos, tam tikslui padi
dintos benzino kainos, taip 
pat mokesčiai eilei kitų pre
kių.

Ryšium su tuo čia pažymi
ma, kad Italiją užgriuvusiai 
nelaimei buvo galima užkirs
ti kelias, jeigu savo laiku vy
riausybė būtų atsižvelgusi į 
raginimus padidinti išlaidas 
stichijai pažaboti

Trečioji, naujausioji, Bro
nio Railos knyga “Laumių 
juosta,” kurią šiemet išleido 
“Nida” Londone, skirta li
teratūrai ir kultūrai. Todėl 
kiek nelauktas gali pasiro
dyti šios “akimirksnių kro
nikų” knygos paskutinis 
straipsnis, kuriame rašoma 
(tiesa, autorius pasitei
sina: ir... “literatūriniu 
požiūriu”...) apie “didįjį re
zistentą” Stasį Žymantą- 
Žakevičių.

B. Raila išvardina visus 
jo “titulus” — ir profeso
rius, ir dekanas, ir “sukili- 
minės vyriausybės” įgalio
tinis, ir visoks narys, ir 
sekretorius, ir redaktorius, 
ir bendradarbis, ir t. t., te- 
užmiršdamas (gaila!) pa
aiškinti, kaip toks, pagal 
literatūrinį advokatą, “ta
lentingas” “lietuvių rezis
tencijos vyras” liko tever
tas užimti eilinio kapų dar
bininko vietą “Los Angeles 
palmių pavėsyje.” B. Rai
la panaudoja visą savo pole
minį karštį ir publicistinius 
sugebėjimus (kuriuos, rei
kia patvirtinti, jis ir šioje 
knygoje neretai ryškiai at
skleidžia), kad apgintų sau 
artimą idėjomis ir dvasia 
žmogų nuo pagrįstų Tary
bų Lietuvos spaudos kalti
nimų.

Ką gi, S. Žymanto apolo
getinę gynybą skirdamas jo 
sugalvotam tarybinės spau
dos stiliui “apibūdinti,” jis 
kaip tik išryškina savąjį 
(beje, kai kuriais bruožais 
ne jam vienam “vaduo
tojų” aplinkoje būdingą) 
stilių — bejėgiško įnir
timo įkaitintą poleminės 
kovos rėksmą, kuri a. m e 
nuolat raižo ausis įvairia
spalviai literatūriniai pasi- 
keiksnojimai.

Per tą savo triukšmą B. 
Raila labai vikriai nutyli 
arba “užmiršta” pasakyti, 
kad, pavyzdžiui, “profeso
rius” (duobkasystės teisės 
srityje) St. Žymantas “va
davimo kovoje,” nepaisant 
visų jo “titulų,” pirmiausia 
tarnavo — ir be ypatingo 
patriotinio idealizmo — ki
tiems Vakarų ponams, at
likdamas eilinio samdomo 
žvalgybi n i n k o darbą, už 
kurį jis ir tenusipelnė to
kias garbingas kapų darbi
ninko pareigas, kokias turi 
“palmių pavėsyje”...

Todėl B. Railai bus nau
dinga, paskaityti “Švyturio” 
žurnale spausdinamą ir mū
sų persispausdinamą pasa
kojimą “Kurjeris eina į va
karus,” iš kurio jam ne
sunku bus įsivaizduoti, kad 
St. Žym a n t o “patriotinė” 
veikla seniai ir gerai 
žinoma Lietuvoje ir kad 
kaltinimai jam pakankamai

Profesorius A. Marcinkevičius (de šinėj) su asistentais po operacijos 
(A. Sutkaus nuotrauka).

Jei kalbėsime apie stilių
argumentuoti. (Nors, tie
są sakant, sunku patikėti, 
kad, tai ir žinodamas, B. 
Raila neeikvotų brangaus 
laisvalaikio savos kompani
jos “mundiro garbei” gin
ti. Toks jau kukliai preten
duojančio į vienintelio šiuo
laikinio lietuvių “kroniki
ninko” etatą žurnalisto sti
lius, ką darysi...)

O juk B. Raila, jeigu jam 
užtektų noro blaviai pagal
voti, sutaupytų laiko geres
nių rašinių sukūrimui (ne
gaišdamas buvusių Vakarų 
žvalgybos tarnautojų supa- 
minklinimui). Kad ir to
kių, kaip apie Antaną Gus
taitį—“Juokai pro ašaras,” 
kurį iš tikro malonu skai
tyti c. 1 linksmo, šmaikš
taus, taiklaus pasakojimo, 
dėl grakštaus, nuotaikingo 
ir vaizdingo sakinio B. Rai
la — neeilinis, išsilavinęs, 
žinių turtingas ir puikiai 
besiorientuojantis situacijo
je publicistas, kurio plunks
nos kartais gali pavydėti 
bet kuris emigracinis “va
duotojų” laikraštis. Tik, 
mat, jis labai retai ją tin
kamai brangina, užmiršda
mas, kad fašistinė dvasia 
niekad nepadėjo stiprėti 
kūrybiniams talentams.

Todėl ir knygoje daugybė 
vietų, kurių nepavadinsi ki
taip, kaip besaikiu plepėji
mu (toks, pavyzdžiui, yra 
net visas straipsnis — kalba 
“Lopšinės melodija”), todėl 
knygoje dažnai nereikalin
gas, perdaug nekuklus dė
mesys savo veiklos smulk
menoms, kai rašoma apie 
kitus žmones, todėl “aki
mirksnių kronikose” daug 
nežabojamo keiksnojimosi, 
plūdimosi ir net žmonių 
įžeidinėjimo (“kažkoks ne
pasirašęs beprotis,” “pui
kiai lietuviškai išmokęs žy
dukas” ir pan.), todėl daug 
kur netenkama elementa
rios lygsvaros (tinka ar ne
tinka, būtinai turi “prisi
minti” pasiplūdimui socia
listinę santvarką)...

Pagaliau vertėtų susilai
kyti ir nuo kai kurių per
nelyg pretenzingų kūrybi
nių patarimų (pzv., M. Ka- 
tiliškiui), kurie gali tik pa
kenkti gerai rašytojo pri
gimčiai, jei šis norėtų į juos 
atsižvelgti.

Ir dar: ypač daug sugedu
sios tulžies B. Raila eikvo
ja tada,, kai prisimena li
kusius ir kuriančius Tarybų 
Lietuvoje savo iš “anų lai
kų” pažįstamus rašytojus. 
Todėl, tur būt, jam vertėtų 
dar vieną kartą, rimtai, be 
isterijos (ir gal be žmonos 
pagalbos) p a s k a i t y ti A. 
Venclovos atsiminimų kny-j 
gą—jei norėtų, turėtų jis gi I mirtinai

pajėgti bent kartą suprasti, 
Kuo skiriasi kultūringas lie
tuviškas rašymas apie skir
tingais pasaulėž i ū r o s ke
liais nuėjusius žmones nuo^ 
railiškojo...

B. Raila pasakoja, kad 
studentiškoje jaunystėje ir 
dirbdamas saugumo depar
tamente, nekentęs frakų, 
smokingų ir ypač “katilo-/v 
kų.” Tačiau 1942 m., grį
žęs iš Berlyno Lietuvon, jis 
pradėjęs “sąmoningai, ty
čia !”-vardan protesto prieš * 
ponijos “išniekinimą”—ne
šioti “katiloką.” Ką gi, skai
tant “Laumių juostą,” daž
nai galima prisiminti šitą 
“katiloką,” kurį autorius 
užsideda ne todėl, kad jam 
dabar geriausiai tinka, bet 
todėl, kad bent tokiu būdu- 
galėtų prisiminti ponų lai
kus ir papurkštauti prieš 
naująjį tautos gyvenimą, o 
taip pat parūgoti savos ap
linkos partinius ir šiaip 
idėjinius priešus.. Jis, 
tas naujasis Lietuvos gyve
nimas, aišku, visada apsieis 
be B. Railos kronikiškų pa
slaugų, nors autorius tie
siog pranašiškai įsitikinęs, 
kad “akimirksnių kronikų” 
Lietuvai būtinai prisireiksią 
po šimto ar dviejų šimtų 
metų...

Na, o buvusio Vakarų 
žvalgybininko ir dabartinio 
amerikietiškų kapų darbi- l 
ninko St. Žymanto apologi
ja “Laumių juostoje” su
kurta, žinoma, ne vien to
dėl, kad jos reikalavo rai- 
liška.s “katilokų” nešiojimo 
— vardan “protesto” (!) —- 
stilius.

V. Ingautas
(Iš “Tėvynės Balso”)

BRANGUS TILTO RŪBAS
Pradėjo darbus nuvalyti 

ir naujai perdažyti Queens- 
boro tiltą virš East River. 
Tiltas buvo nepraustas per 
14 metų.

Darbas truks apie 7 mė
nesius. Kainuos 240 tūks
tančių dolerių.

Tiltas bus naudojamas ir 
darbo metu. Kad važiuojan
čių mašinų neaptaškytų, po 
dažomomis sritimis kelią 
apdengs ant kojų pastaty
tais stogeliais. Tiltas yra 2 
mylių ilgio. Juo pervažiuo
ja 117,588 mašinos.

Federalinė Maisto ir vais
tų administracija nustatė 
vaikams skiriamo aspirino 
tabletes daryti silpnesnes 
ir ne daugiau 36 viena
me butelyje. Tai daroma 
tikslu apsaugoti vaikus nuo 

apsinuodijimo.
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A. Bimba viešnagę baigia
(Laiškas iš Vilniaus) 

lūs, — užsita r n a v o gilios 
Tarybų Lietuvos simpatijos, 
senoje tėvų žemėje įsigijo 
daugybę bičiulių. Tad ne
nuostabu, jog žinia apie jo 
atvykimą nudžiugino Lietu
vos visuomenę. Jis buvo 
nuoširdžiai laukiamas ir 
šiltai sutiktas. Dešimtys ir 
šimtai draugų, bičiulių no
rėjo paspausti jam ranka, 
užmegzti su juo pažintį, iš
girsti jo prakalbų.

Kai po dvidešimt metų 
vėl draugą A. Bimbą pama
čiau Vilniuje, Lietuvos ta
rybiniu žurnalistų sąjungos 
susirinkime, jis man pasiro
dė mažai tepasikeitęs — 
toks pat aukštas, tiesus, 
energingas, toks pat princi-

Povilas Venta — vyras 
linksmas, žodžio kiš e n ė j e 

j neieško. Kai liepos 14d. Vil
niaus aerodrome n e k a n- 
traudami laukėme iš Lenin
grado atskrendant Jono La
zausko vadovaujamos Ame
rikos lietuvių grupės, Povi
las juokaudamas pastebėjo: 

-*“Ko jau čia nekantrauti! 
Nekantraukite, kai didesni 
amerikonai pas i r o d y s”. 
“Na, o kas tie didesni bus?” 
—paklausėme. “Už mėnesio 
j Lietuvą atvyks Antanas 
Bimba, mūsii visų, už At
lanto gyvenančių, p a ž a n- 
giųjų lietuvių vadas”.

Tada prisimi n i a u , jog 
jau kartą gyvenime A. Bim
bą esu matęs ir girdėjęs. 
Tai buvo 1946 m. sausio mė- j pingas, kaip ir anuomet 
nesį Ukmergėje, kur jis ap-j Ukmergėje, gal tik dau- 
skrities mokytojų žiemos 
konferencijoje pasakė pra
kalba. Bet tada iš kokiu tri
jų šimtų salėje sėdėjusių 
mokytojų kažin ar nors vie
nas žinojo, kas toks per vie
nas tas A. Bimba. Ne visi 
gerai žinojo ir ko jis, ką tik 
pasibaigus karui, atvyko i 
Lietuvą. Suprantama, ir aš 
apie A. Bimbą neturėjau jo
kio supratimo. Tiesa, išgir
dęs konferenciioje jo pa
vardę, prisiminiau vaikys
tėje vartytą . amerikonišką 
knygą “Pamokslai kuni
go Bimbos,” bet ar ta kny
ga buvo kuo nors susijusi 
su konferencijos svečio pa- 
varde, taip pat neįsten
giau prisiminti. Jeigu A. 
Bimbos pasirodymą tribū
noje mokytojai sutiko do
mėdamiesi, tai jo kalba, 
bendrai imant, klausyto
jams nepatiko. Mat, 
Bimba savo prakalboje pir-1 
miausia pareiškė džiaugs
mą, kad baigėsi kruviniau- 
siausias pasaulio karas, kad 
visos Lietuvos žemės, išva
duotos iš vokiškosios ver
govės, tapo amžiams su
jungtos po tarybinės res
publikos vėliava, kad jokie 
okupantai niekados nebeuž- 
kraus Lietuvai vergovės 
junga. Jis ragino mokytojus 
aktyviai įsijungti j respub
likos atstatymo darbą, ne
gailėti jėgų jaunosios kar
tos švietimui, ją auklėjant 
komunizmo dvasia, prana
šavo Lietuvai, stojusiai j 
socializmo kelią, šviesią at
eitį ir, kaip Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto pir
mininkas, žadėjo iš pelenų 
besikeliančiai tėvynei viso
keriopą moralinę ir mate- 
terialinę pažangiųjų lietu
vių paramą. O daugelio 
klausytojų galvos anuomet 
dar tebebuvo užterštos sme
tonišku ar vokišku raugu, 
dar daug kas vylėsi, kad 
buržuazinių nacion a 1 i s t ų 
pogrindis, Vakarų pasaulio 
padedamas, išvaduos Lietu
vą iš komunizmo “vergo
vės,” naiviai manė, kad gal 
ir A. Bimba atvyko Lietu
vos “vaduoti.”

Šiandien taip jau niekas 
nebesamprotauja.

Štai draugas Antanas ir 
vėl Tarybų Lietuvoje, Vib 
niuje.

Šiandien vargu ar berasi 
Lietuvoje kiek apšviestesnį 
pilietį, kuris nežinotų apie 
Antaną Bimbą, kuris nebū
tų skaitęs jo raštų, nebūtų 
girdėies iš atvy k s t a n i ų 
amerikiečių pas a k o j i m ų 
apie jį. Šis žmogus,—moks
lininkas, publicistas, žurna
listas, oratorius, visuomet 
nės veikėjas, kovotojas už 
šviesiausius žmonijos idea-

giau šarmos garbingas am
žius pabarstė ant galvos. 
Minėtas susirinkimas buvo 
skirtas dr. A. Petrikos sep
tyniasdešimt penktos i o m s 
gimimo metinėms paminėti. 
Čia A. Bimba pasakė trum
pą kalbą, kurioje aukštai 
įvertino jubiliato žurnalis- 
ne. literatūrine ir visuome
ninę veikla, io dideli indėli i 
Amerikos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą.

Vėliau teko ir dar kelis 
kartus susitikti su A. Bim
ba. Ir kiekviena karta jis 
palikdavo kuo šviesiausia 
įspūdį. Tai be galo ener
gingas, be galo taurus žmo
gus, kupinas kilniausių ide
alu, nepažįstantis savanau
diškumo jausmo. Visos jo 
mintys, visos jo kalbos, vi
sa. veikla sukasi apie vieną

Apie Lietuvos ir J. A. V 
lietuves moteris

buotojų progresyvių galima 
būtų suskaičiuoti bent kele
tą šimtų visos šalies plot
mėje. Dainorkų ir chorų 
vadovių visiems yra žino
ma, čiagimių aktyvių yra 
kelios dešimtys per visą ša
lį. Apart kairiosios srovės,

Jau prieš kelis mėnesius 
gavau ir perskaičiau Ievos 
Mizarienės parašytą knygą 
—nedidelio formato. 120 
puslapių gražiai parašyta ir 
gražiai .apdirbta-atspausta, 
fotonuotra u k o m i s pačios 
autorės ir tų kelių moterų 
darbuotojų, apie kurių dar- yra ir kitų srovių moterų 
bus ir veiklą labai trumpoj čiagimių. Prie gerų norų ir 
formoj ir gražiai Ievutė 
aprašo. Buvo malonu, gra
žu pasiskaityti, susipažinti 
su Lietuvos miel o s i o m i s 
veikėjomis - darbuotojomis. 
Nors, žinoma, knygelės for- 
matas-apimtis tik tiek tų 
veikėjų galėjo įtalpinti ir 
autorė veikiausia tik tiek tų 
veikėjų galėjo susitikti, kal
bėtis. O jų—moterų veikė- 
ų — be abejo per visą mie
ląją Lietuva yra ne desėt- 
kai. o iki dabar, veikiausiai, 
jų išsiauklejo net tūkstan
čiai.

Ačiū Ievutei Mizarienei 
ir už tiek.

Štai tik b i s k u t i s apie 
darbščias amerikietes lietu
ves moteris — progresyvias 
moteris.

Dažnai matau “Laisvėje”

Waterbury, Conn.
Susirinkimai ir vakariene
Gruodis yra svarbus mė

nuo, nes visos draugijos tu
ri metinius susirinkimus.

Pereitame susirinkime nu
tarėm sušaukti metinį LLD 
28 kuopos susirinkimą, ku
ris įvyks gruodžio (Dec.) 
18 d., 1:30 popiet, 103 sve

Dabartiniais laikais ne- 
perdaugiausia narių lankosi 

pastangų veikiausia būtų į susirin kimus. Nejaugi 
galima į chorus įtraukti šioj; mums nerūpi draugijos rei- 
šalyj gimusių merginų-mo- ikalai? •WW- • W

A ašį — žmonijos progresą, 
1S.’I humanizma, taiką. A. Bim- 

i ba — plačių interesu žmo
gus, besidomis įvairiausio
mis visuomeninio ir kultū
rinio gyvenimo problemo
mis, kiekvienu klausimu tu
ri savo aiškią nuomone. Kai 
anžiūrinėiome Vilniuje dai
lininko V. Vizgirdos, gyve
nančio Amerikoje, paveiks
lų parodą, teko išgirsti įdo
miu jo samprotavimų anie 
vaizduojamąjį mena, taik
liu kritiniu pastabų anie at
skirus dailininko kūrinius 
ir ju detalius. Ypač A. 
Bimba domino portretinė 
V. Vizgirdos kūryba.

A. Bimba, viešėdamas Lie
tuvoje, laiko veltui nelei
džia. Kiekviena jo diena, 
kiekviena valanda, užpildy
ta interviu darbu — kelio
nėmis, susitikimais, prakal
bų sakymu, straipsnių ra
šymu. Jis, galima sakyti, 
išvažinėjo Lietuvą skersai 
ir išilgai, lankėsi mokslo ir

kultūros įstaigose, redakci
jose, mokyklose, gamyklo
se ir tarybiniuose ūkiuose, 
susitiko ir kalbėjosi su šim
tais įvairių profesijų ir vi
suomenės sluoksnių žmonių. 
Jis nuoširdžiai džiaugiasi, 
kad Tarybų Lietuva per 
dvidešimt pokario metų pa
siekė didelių laimėjimų vi
sose gyvenimo srityse, kad 
ii visiškai nepanaši į tą Lie
tuvą, kurią jis matė 1945- 
1946 metų žiemą, kad Lie
tuva jau nebereikalinga jo
kios materialinės pagalbos 
iš svetur. Stebėdamas pa
kilu Lietuvos gyvenimą, A, 
Bimba neužsimerkia prieš 
pasitaikančius neig i a m u s 
reiškinius. Matydamas ką 
negero, jis atvirai kritikuo
ją, sako i akis teisybę, ra
gina susikaupti, pasitempti.

A. Bimba, viešėdamas Lie
tuvoje, prisirinko gera g]ė- 
hi įspūdžių, daug konkrečiu 
faktu apie savo gimtąjį 
kraštą. Šią visą medžiagą 
iis planuoja sunaudoti nau
jai knygai apie Lietuva, 
kuria nori parašyti anglu 
kalba ir paskleisti ameri
kiečiu tarpe. Tai bus dar ! vardą M. Sukackienės, tai 
vienas tiesos žodis apie Ta--nuo senu laikų matome ją 
rvbų Lietuvą.

Vienas iš naskutiniu įdo
miausiu A. Bimbos susitiki
mu ivyko spalio 2 d. Lietu
vos tarybinių rašytoju są
jungoje. Čia svečias mūsų 
rašytojams papasakojo sa
vo isnūdžms. patirtus Lie
tuvoje apie Amerikos pa
žangiųjų lietuviu organi
zuota veikla, in bėdas ir 
džiaugsmus. ateities ner- 
snektvvas, atsakė i rašyto
jus dominančius klausimus, 
napr 
bendradarbiauti nažąngio- 
ioje Amerikos lietuviu spau
doje. Reikia manyti, kad 
netolimoje ateitvie “Lais
ve,” “Vilnis” susilauks mū
sų rašvtoiu didesnio dėme
sio, konkrečios paramos.

Draugo A. Bimbos vieš
nagė Lietuvoje baigiasi. Sa
vo nuoširdumu, humanišku
mu. darbštumo ir nrincinin- 
gųfno navvzdžii.i jis nratur- 
tirio šimtų mūsų žmonių 
dvasia. I savo antrąja tė
vyne iis grįžta ir pats gero
kai dvasiniai praturto les. 
^Išlydėdami i namus ši didi- 
ii lietuvį, palinkėsime jam 
ilgo ilgo amžiaus, neišse
kančios energijos, geros 
sveikatos, visokerionos sėk
mės didžioje jo veikloje dėl 
žmonijos progreso.

,T. Petronis
7966 XI 3

rašytojus aktyviai

Į ir chore ii dalyvauja, ir or
ganizacijose įvairius darbus 
atlieka, koresponden c i j a s 
parašo anie organizacijų 
veikla. O moteris jau nebe- 
iaunučiukė. Kada Lawren- 
čiuie buvo audėju streikas 
anie nrieš 35 metus ir man 
ten teko dalyvauti. tai su ta 
mielaia darbuotoja teko su- 
sitikti-susinažinti. teko ten 
kalbėti ir su eile moterų su- 
sinažinti. Kai kuriu vei
kiausia iau nebėra gvvuiu 
tarne, kain iau seniai nebė
ra Jono Karsono. kuris bu
vo netekes ahieiu koiu. bet 
iis buvo aktvvus veikėjas. 
Teko man io namnnsp pora 
svkin nakvoti, kalbėtis, nla- 
miot. Usterv. anart Sukac
kienės. vra kehos veikėjos 
motervs ir dabar.

Vėlesniais laikais iŠ g v vii-

terų. Kaip gražu ir malonu 
gėrėtis Mildutės Stenslerie- 
nės darbuote Brooklvno Ai
do chore, Adele Pakalniš
kiene saintpeterburgi š k i o 
choro dabartine vadove, 
kuri, atsimenu, gal apie 
prieš 30 metu dirbo “Lais
vės” knygvede, ji buvo ta
da žinoma kain Adelė Zab- 
lackaitė. O vėliau toki prie 
“Laisvės” darbą prade j o 
dirbti irgi jau gal apie 30 
metų pasekmingai ir pagir
tinai veda mieloji Lilija Ka
valiauskaitė, tai ypatingų 
gabumu mergina, ji choris
tė, solistė ir teatrinė vaidin
toja. Lilija turi veiklią 
tarp anglų darbuotoja se
sute Margarėta. Tų dvie
jų sesučių trecioji sesuo 
Jurevičienė nors veikloje 
aktyviai nedalyvauja, bet ir 
ji stovi su progresyviais.
Dabartiniu laiku stoka dar

bininku “Laisvės” leidyk
loje, tai stojo pagalbon I. 
Mizarienė. O Stefanija Sas- 
na jau daug metu ten dir
ba-—ir redaktore, ir linoti
pininke.

Pažinojau daug darbščių 
entuziasčių moterų Čikago
je. Detroite, Brooklvne ir 
kituose miestuose, bet šian
dien jų jau nebėra gyvų. 
Dažnai prisimenu tūlą siu
vėja Brooklyno 54-ame siu
vėjų lokale, tai švegždžiū- 
tę. Tokiu veikliu moterų 
uniios lokale buvo daugiau. 
Su pagarba prisimintinos.

Hartietis

DETROIT, MICH.
Na, tai ir Detroitą aplan

kė drg. Taraška su LDS rei
kalais ir parodė puikius fil
mus iš lietuvių gyvenimo 
Lietuvoje. Taipgi buvo pa
rodyta labai žingeidus fil
mas iš universiteto Califor- 
nijos studentų veiklos prieš 
Vietnamo karą. Tas viskas 
įvyko 3 dieną šio mėnesio 
Lietuvių Draugijų svetai
nėj.

Pirmiausiai įvyko puikiai 
prirengta vakarienė. Tas 
įvyko 6 vai. vakare. O po 
vakarienei drg. Nausėda 
pareiškė, kad dabar bus ro
domi filmai. Drg. Taraška 
gerai pakalbėjo apie LDS 
reikalus, ragindamas įrašy
ti kuo daugiausiai jaunuo
lių. Tiesa, buvo keletas jau
nuolių, kurie priklausė L.

Metiniuose susirinkimuo
se išduodami valdybos ra
portai, renkama valdyba ir 
sužinomas finansų stovis. 
Tai vis svarbu nariams su
žinoti, kas buvo nuveikta.

Bus išduotas delegatų ra-1,----- .
Portas iš 3 apskrities kon-' kuopai, bet susirin- 
ferenci jos, kuri įvyko Hart-! kimų nelanko. Kuopos lai- 

| mė yra tame, kad turime 
finansų sekretorę-iždininkę 
gabią—Lillian Gugas. Būtų 
labai gerai, kad tie jaunuo
liai, čionai gimę pradėtų 
lankyti kuopos susirinki
mus. Pamąstykite apie tai 
gerieji ir gerosios 21 kuo
pos jaunuoliai nariai. Tai 
yra labai svarbus ir nau
dingas darbas dėl mūs gar
bingos organizacijos LDS.

Abi LDS Detroito kuopos 
rengė filmų rodymą. Žmo
nių buvo susirinkę pusėti
nai. Drg. Taraška net mus 
detroitiečius pagyrė, kad 
mes skaitlingai atsilankė
me.

ford, Conn.
Po susirinkimo turėsime 

draugišką vak a r i e n ę vi
siems nariams nemokamai. 
Turėsime geru užkandžių. 
M. Svinkūnienė iškeps ku
gelio. o mes pagaminsim 
skirtingų skanėsių.
Todėl pageidaujama nors 

sykį i metus susirinkti, pa
daryti gerų tarimų ir pa
sivaišinti. Paraginkim ki
tus, kad taptų nariais mū
sų organizacijos. Svečiai 
irgi kviečiami su mumis da
lyvauti.

Džiugu pranešti, kad 
resim puiku parengimą 
tikimui nauiu metu toj 
čioi svetainėj, 103 Green 
St. Suteiksim skania vaka
riene už labai prieinama 
kaina — tik $2.50. Turėsim 
lietuviška muzika, galėsim nariai nelanko susirin- 
našokti. Bus daug malonu- < kimų. Kuopos valdyba pa- 
mn nasnausti dešine ir pa- likta senoji sekantiems me-

tu
su- 
pa-

Gruodžio 4 d. įvyko LDS 
21 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Nariu atsilankė 
mažas skaičius. Blogai yra,

linkėti laimingu nauju me
tu. Visi nuoširdžiai kvie
čiami.

Klein. Yenkeliūnienė

Hartford, Conn

tams. Jokių svarbesnių nu
tarimų nebuvo.

Kuopa turi ir sergančių 
nariu — J. Aranuką, St. 
Rusaitį. kurie gana sunkiai 
serga. Kuopa nutarė para
šyti jiems užuojautos laiš
kučius.

čiūtė-T-Tpr rn an i e n ė . Jene 
Rnn’džinskaite (is n m a t a 
hnvn midėinl r šiemet minė 
L u k anskienė. greatneckie- 
tė. Ten teko ir man gv-

ri po-rn. Ten tninfFi crwonn 
Ir vpi’kp Pranulis Pakalniš
kis. chorą vadovavo.

‘D'iiio' rlniio’ senpsnos Irar-

vvriiY iau ičmivp. hot iškilo 
laimesniu žmonių, atsirado 
nomadai motoru ir vnač šini 
čdv pamilsiu smarkiu voi- 
Ppiii rl r a s J n nasirv^ėlin 
d a rhi i o t o i i1. Moterų d ar-

oi

■į

no
3

Gedimino kalno papėdėje ■— (V. .Ylevičiaus nuotrauka).

Garden City, Mieli.
Staiga mirė nuo širdies 

smūgio Frances Yoshonis— 
Jočionienė, po tėvais Šlikiū- 
tė. Tas įvyko pirmą dieną 
šio mėnesio, 5 vai. ryte. Jie
du susituokė 1910 metais, 
Westville, Ill. Vedę išgyve
no 56 metus.

Jos vyras Juozas yra jau 
apie 84 metų amžiaus, bet 
jau yra nustojęs regėjimo 
apie 15 metų. Gaila man 
brolio likimo, bet ką bepa
darysi. Velionė Frances ir 
jos dukra jį gerai prižiūrė
jo. 1916 metais jie atvyko 
į Detroit, Mich., o 1920 m. 
nusipirko farma anie pen
kios mvlios už Mt. Clemens. 
Mich. Ten išgyveno apie 39 
metus.

Jiedu išaugino tris duk
ras. kurios visos yra vedę 
už kitataučių, ir turi savo 
šeimas. Mirdama paliko vy
rą ir su šeimomis, dukras, 
anūkes ir anūką ir keletą 
proanūkių. Taipgi seserį 
Grand Rapids, Mich,, ir jos 
šeimą; ir kitos sesers—mi
rusios šeimą. Taipgi paliko 
švogeri Praną ir jo šeimą, 
na ir kitas gimines ir daug 
pažįstamų.

Ilsėkis, gera švagerka, 
amžinai, o labai nuoširdi 
užuo jauta jos brangiam vy
rui Juozui, dukrai ir jų šei
moms ir kitiems giminėms.

Švogeris
Pranas Jočionis

Trumpai buvo rašyta anie 
Stanley Barzdelio mirti. 
Dabar papildau. Buvo čia 
gimęs ir augęs, vos tik 44 
metu sulaukės mirė lapkri
čio 29 d. Priklausė kelioms 
draugijoms, dainavo Lais
vės chore ilgus metus. Bu
vo labai malonus, draugiš
kas žmogus, su visais su
gyveno gražiai.

Palaidotas Cedar Hill ka
pinėse. Palvdėio labai daug 
žmonių i paskutine kelionę. 
Palaidotas su pilna milita
rine pagarba, nes buvo 2- 
oio pasaulinio karo vetera
nas. Po to visi palvdo'va.i 
buvo pavaišinti 157 Hung
erford St.

Giliausia užuojauta arti
miesiems žmonėms.

Mrs. Barzdelienė ir jos 
duktė Anna dėkoja vi
siems. kas tik kuo prisidė
jo liūdesio valandoj ir ligos 
laike, ir už gausybę gėlių, 
taipgi palvdėiusiems i kapi
nes — visiems širdingas 
ačiū

Laisvės choro Kalėdų pa
res, kuri ivvks gruodžio 18 
d., sekmadieni, laikas pa
keistas. Bus 12 valanda, o 
ne 1 vai. poni et. kaip buvo 
nranešta. (Mat, kitos drau- 
giins susirinkimas bus ta 
na čia dienai Visi prašomi 
isitėmyti laika, ir visus kvie
čiame ateiti. Nariams bus 
nemokamai, o kiti turės 
užsimokėti-—nedaug.

LDS kuopos susirin- 
įvvko Moterų Pažan- 
Klubo susirinkimas.

Po 
kimo 
gos 
Moterys pusėtinai skaitlin
gai lanko susirinkimus. Jos 
irgi gana sėkmingai viską 
veikia, tvarko. Man vie'na 
narė sakė, kad jos net nu
tarė mūs spaudą finansi
niai paremti. Labai gerai! 
Bravo už tai!

Po jų susirinkimo įvyksta 
vaišės. Aš sakau, tai puikūs 
pietūs, vietoj vaišių. Pie
tautojai už maistą užsimo
ka tik po $1.25. O pietų lai
ku būna pagerbtos tos na
rės ir dalyviai, kurios yra 
gimusios tame mėnesy—tai 
yra iu birthday. Būna ga
na linksma, kuomet sudai
nuoja joms ar jiems “Hap
py birthday”.

Kam kam, bet toms drau
gėms, kurios gamina mais
tą. reikia tarti daug daug 
ačiū!

Buvęs ten.

VAIKAI ŽUVO 
GAISRUOSE

Dviejuose atskiruose gais
ruose žuvo 3 mažamečiai ir 
1 pavojingai sužeistas. Vie
nas gaisras įvyko Manhat- 
tano paskilbusiame varguo
menės rajone Harleme, ki
tas Brooklyno Bedford- 
Stuyvesant.

Abu gaisrai įvyko tė
vams nesant namie. Viena 
motina buvo išėjusi i krau
tuvę telefonuoti, o luta — 
reikmenų parsinešti.
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AISVĖS' VAJUSi

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Valys Bunkus pridavė naują prenumeratą, jam su 

atnaujinimais pagelbėjo J. Juška.
Connecticut valstijos vajininkai prisiuntė atnaujini

mų: M. Valinčienė, newhaveniete ir J. J. Ynamaitis, wa
ter bu rietis.

New Jersey valstijos vajininkai prisiuntė atnaujini
mų: S. Radusis, bayonnietis, ir K. Račiūnas, elizabets- 
ietis.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., gražiai darbuo
jasi, jis ir vėl prisiuntė naują prenumeratą ir atnauji
nimų.

S. Puidokas, Rumford, Me., prisiuntė atnaujinimų. 
Jis darbuojasi savo geram draugui Geo. Shimaitis, brock- 
tonietis.

M. Uždavinis, Norwood Mass., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų, taipgi J. Stanienė, Balti
more, Md., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: S. Rai- 
nard, So. Boston, Mass.; M. Valilionienė, Miami, Fla.; 
R. Merkis, Phila., Pa.; J. Purtik ir J. Mažukna, Pitts
burgh, Pa.; A. Lipčius, Chester, Pa.; V. Kralikauskas, 
Lawrence, Mass.; K. Kilikevičius, Toronto, Canada; A. 
Račkauskienė ir M. Kazlauskienė, Haverhill, Masss.; A. 
Jonikienė, Chicago, Ill., O. Žilinskienė, Plymouth, Pa.; 
J. K. Alvinas, Yucapa, Calif.

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė blanką su

$103. Aukojo:
ALDLD 9 kuopa ...............................................$40.00
Wm. Žilaitis........... . .......................................... 16.00
L. ir M. Trakimavičiai ....................................... 11.00
S. Družas ............................................................. 6.00
M. Uždavinis.......................................... 5.00
M. Krasauskienė ........................................... ..... 5.00
A. Waitkevicius, Norfolk............. .*.............. 5.00
N. Grybas ............................................................ 5.00
P. ir E. Kuruliai ................................................ 3.00
S. Budrevičienė .................................................. 2.00
Po $1: A. Barisger (Canton); F. Preibis (Walpole); 

B. Žukauskienė (Westwood); R. Niaura (Islington), ir 
A. Buividienė.

f" —

Julia Rainardienė (LLD 2 kp.), So. Boston, Mass., 
prisiuntė blanką su $82.50. Aukojo:

Karalina Kazlauskienė......................    $10.00
P. Žukauskienė, Westwood..................................10.00
Cambridge Moterų Klubas ............................ 10.00
Elizabeth Repšienė. Dorchester ........................ 5.00
L. Plutienė, Dorchester.........................................5.00
N. Grigaliūnienė, Watertown................................5.00
Ylakių Barbora, Cambridge ............................... ,5.00
Julia Rainard, Dorchester ...................................'5.00
Elenora BelekeviČienė, Braidgston ................... 5.00
J. Sinkevičius ....................................................... 2.00
Eva Likas, Wollston.............................................. 2.00
S. Puidokas, Rumford, Me., prisiuntė atnaujinimą.
P. UseviČienė, Dorchester ................................. 2.00
Marta Skerstonienė, Randolph ............................ 2.00
B. Čiuberkienė ........................................................2.00
Elzb. Freimontienė, Somerville ............................ 2.00
Alex Kandraška, Somerville .............................  2.00
Po $1: A. Račkauskienė ir A. Navickas, Haverhill-

Mass.;'Michael Wenzlow, Arlington; Julia Zulis, Hyde
Park; Ch. Laikus, J. Straus, S. Einingis, Suzana Šukienė.
J. Valančiauskas, Roslindale, 50c.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė $27. Auko
jo: ......

Marta Dvareckienė (atminčiai mirusios dukters
Valerija Zula ir žento Frank Zula)....... $10.00

Ben Brown ......................................................... 6.00
Miamės rėmėja ....................    2.00
E. Vitartienė ....................................................... 2.00
Po $1: V. Navasinskas, J. W. Thomson, M. Valilio

nienė, H. Žekonis, John Andrus, Blanche White, R. Chu- 
lada.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $21. Au
kojo:

Ch. Daugėla .........................................................$9.00
T. Krapas ............................................................. 5.00
J. Rudnickas .......................................................  3.00
Po $1: J. Špokas^ F. Petrauskas, A. Naruševičius, 

P. Skralskis.

K. Paciunas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $28. Au 
kojo:

L. Novak, Cranford.........................  $11.00
P. Vaičionis, Cranford ........-Z......................    6.00
Lietuvis, Union ..................   6.00
B. Makutėnienė, Cranford...............................   5.00

' I % -J A.

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė $42. Auko
jo:

t F. Lešinskas .................................................... $25.00
M. Rainienė .........................*.* . ........................ 10.00
B, Pivoriūnienė...................................................... 5.00

Po $1: K. Vikonis ir P. Nemunas
S. ir J. Rainardai, So. Boston, Mass., prisiunntė 

$120. Aukojo:
Nuo konferencijos parengimo (lapkr. 20 d.) $75.00
ALDLD 2 kp. iš iždo........................................  25.00
Per E. Repšienę nuo Mike Valukonio.............20.00

Jennie Stanys, Baltimore, Md., rašo: “čia randate 
čekį sumoje $100. Mūsų ALDLD 25 kp. suruošė banketu 
lapkričio 6 d., tai pinigai nuo to parengimo skiriami į 
fondą.”

Pataisa: Gerb. Draugai, aukų sąraše buvo pažymė
ta pavardė J. Shemeth. Tikrai yra: J. Smith, Bethlehem, 
Conn., $6.95. Draugiškai, W. J. Duda, Woodbury, Conn.

Nuo kitų gauta sekamai:
Nuo dr. A. Petrikos banketo, Brooklyn,.N. Y. $193.50
Ei. P. Siauriai, Woodhaven, N. Y........................15.00
St. Petronis, Athol, Mass. ................................... 11.00
V. Karalius, Naugatuck, Conn............................ 11.00
R. Užusienienė-Samulionienė,

St. Petersburg, Fla.  ...........................  10.00
- J. Ragauskas, Shelton, Conn............................. 10.00

J. Rudman, New Haven, Conn.............................. 9.00
Adam Zeikus, Metuchen, N. J........................... 6.00
S. Puidokas, Rumford, Me............................... 5.00
J. Deltuva, Baltimore, Md.....................  5.00
John P. Bernadys, Gardner, Mass........................5.00
A. Petronis, Springfield, Canada ..................  5.00
Mary Sass, Ft. Myers, Fla................................. 3.00
B. Razminas, Minersville, Pa....................  3.00
Julia Kripaitis, Brooklyn, N. Y.............................3.00
C. J. Swallow, Petersburgh, Pa............................2.00
J. Krausevičius, Hart, Mich...................................2.00
Po $1: J. Matelis, A. Mažiliauskas, K. Danyla, J. 

Povilonis, A. Andrijauskas, M. Sinkus, I. Urmonas, Chi
cago, Ill.; J. J.?Bakšys, J. Rūbas, Gulfport, Fla.; J. K. 
Pens, Pittsburrgh, Pa.; J. Latvis, A. Mešky te, New Ha
ven, Conn.; M. Balukonis, Wilkes-Biarre, Pa.; M. Dvarec
kas, A. Butėnas, Lawrence, Mass., R. Čiuladienė, J. Ru
dis, Methuen, Mass.; J. Motuzas, Mexico, Me.; A. Russ, 
Laguna Beach, Calif.; John Zabotko, San Bernardino, 
Calif.; John Marks, Yucaipa, Calif.; Peter Kupris, Anna
polis Juct., Md.; O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.; Mrs. 
D. J. Burnett, Canterbury, Conn.; M. Subačius, Toronto, 
Canada. (

Aukų dabar įplaukė $845. Iš anksčiau gauta $7,025.03. 
Viso gauta $7,870.03. Dar reikia $2,129.97.

Didelis ačiū viršminėtiėms prieteliams už jų aukas. 
Taipgi ir vajininkams už jų pasidarbavimą.

Prašome jsitemyti: “Laisvės” B-vės direktoriai nu
tarė vajų pailginti iki sausio 15, 1967. Ilgiau negalima 
pratęsti, nes artinasi dalininkų suvažiavimas, ir reikia 
ruoštis prie raportų.

“Lais vės”Administraci j a

ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Hartford, Conn..................................................$580.00,
St. Petersburg, Fla...........................  569.00
Brooklyn, N. Y...................................   394.00
Worcester, Mass................................................. 355.00
Waterbury, Conn...............................  331.83
San Francisco—San Leandro, Calif................ 243.50
Lawrence-Methuen, Mass................................. 229.00
Haverhill, Mass.................................................  207.00
Chicago, Ill.......................................  192.00
Scranton, Pa.....................................................  168.00
Detroit, Mich..................................................... 138.50
Philadelphia, Pa. .. .......................................... 138.00
Stamford, Conn........................................  137.00
Chester, Pa.............. .......................................... 133.00
Pittsburgh, Pa. .............................................. 125.00
So. Boston, Mass..............................................   118.00
Baltimore, Md............ .................    93.50
Brockton, Mass.......................................................91.00
Philadelphia, Pa.....................................  88.00
Bridgeport, Conn............................................... 88.00
Miami, Fla. ........................................................... 83.00
Cleveland, Ohio.............................  77.00
Los Angeles, Calif...........................................  73.00
Elizabeth, N. J........................  64.00
Paterson, N. J..................................................... 60.00
Wilkes-Barre, Plymouth, Pa.................................59.00
Rochester, N. Y....................................  56.00
Binghamton, N. Y............................  53.00
Newark, N. J.  ....................   51.00
Bayonne, N. J.........................................  38.00
Great Neck, N. Y............................................. 32.00
New Haven, Conn..............................   29.00
Kanada.................................................................. 26.00
Cliffside, N. J. .................................................. 26.00
Lowell, Mass......................................................   25.00
Nashua-Hudson,N. H....................................  19.00
Rumford, Me....................................................... 14.00
Easton, Pa.......................................   14.00
Norwood; Mass..................................................... 7.00
Conn., Valst............................................................ 5.00
Mexico, Me.......................   . 5.00
Yucaipa, Calif....................................................... 2.00

Už šiuos pinigus jūsų miesto vajininkas gaus punk
tus vajaus pabaigoje.

“Laisves” Administracija

Laiškai iš
Laiškas iš Lietuvos

• Panevėžietė Agnė Greb- 
likienė rašo savo broliui Jo
nui Smalenskui. Ji jau su
laukusi 80 metų amžiaus. 
Jos šeima su anūkais ir 
proanūkiais siekia apie 40 
žmonių. Talpiname svar
besnes laiško dalis.

Mielas broli:
Ačiū už laišką, kurį jau 

senokai gavau iš tavęs. Nau
jo tokio įdomesnio tuo tar
pu pas mus nėra, tai ir ne
skubėjau su atsakymu.

Jau atšventėm spalio 
šventes, daug turėjome su
ėjimų. Tris mano proanū
kius krikštino per šventes, 
tai buvo progos susitikti su 
giminėmis. Buvo ir Vincas 
su žmona atvažiavę, krikš
tino Jūratės dukterį. Ir 
Birutė iš Vilniaus buvo su 
vyru. Dabar pas mus krikš- 
tina metrikinėje labai įdo
miai. Krikšto tėvai įteikia 
gimimo metrikus. Iš dar
boviečių, kur tėvai dirba, 
ateina atstovai į metrikinę 
ir įteikia naujagimiui dova
nas. Orkestras su maršu 
sutinka ir išleidžia. Viskas 
dabar kitaip, negu seniau. 
Kas nori, iš metrikinės ve
ža vaiką į bažnyčią, nie
kas nedraudžia.

Dabar galvoju, kol nešal
ta nuvažiuoti į šeštokus ir 
į Kazlų Rūdą, o žiemą grį
šiu i Panevėžį,

Įdomu, kad Tu tokiame 
amžiuje netingi atlikti viso
kias pareigas ir naudingą 
darbą atlieki.

Ruduo šiemet pas mus 
buvo labai gražus, sausas.

Skaičiau “Laisvėje,” kad 
dabar kursuos tiesioginiai 
lėktuvai iš Maskovs į Ame
riką, tai gal ir vėl mus ap
lankysi ateinančią vasarą. 
Matau “Laisvėje” dažnai 
minint tavo vardą.

Dar su sveikata jaučiuo
si neblogai. Dar vis pa
jėgiu ir kur nors nuvažiuo
ti, vasarą grybauju, uogau
ju po mišką, labai man pa
tinka miške.

Linkiu Tau geros sveika
tos ir sėkmės.

Sesuo Agne 
Panevėžys, 1966 XI13

J. Ambrose, New Britain, 
Conn., gavo iš savo giminių 
sekamą laišką:

Mieli giminės!
Labai ačiū Jums už laiš

ką. Mums buvo liūdna skai
tyti, kad Dėdės sveikata 
buvo sušlubavusi, o labiau
sia mamai. Linkime, kad 
dievas duotų Jums kuo ge
riausios sveikatos, kad Jūs 
sulauktumėte dar ilgo am
žiaus, ikad galėtume dar il
gai pasikalbėti nors per 
laišką.

Jau gavom “Laisvės” lai
kraščio du numerius. Spa
lio 20 dieną gavome rugsė
jo mėnesio 23 ir 27 dienų 
numerius. Kol kas daugiau 
negavome. Mums visiems 
labai patinka šis laikraštis 
ir esame Jums dėkingi, kad 
užsakėte jį. Tiesa, “Lais
vės” laikraščio kalba šiek 
tiek skiriasi nuo Lietuvos 
laikraščių kalbos, bet dėkto 
dar įdomiau skaityti jūsų 
laikraštį.

Šiuo metu pas mus atša
lo oras. Mūsų krašte toks 
oras tokiu metu per šaltas.

Mūsų Vytautas nori ge
rai išmokti anglų kalbą. Jau 
šiek tiek moka. Jums leidus, 
jis norėtų parašyti Jums 
vieną laišką angliškai ir pa
prašyti, kad Jūs įvertintu-

Lietuvos
•v 

mėt, kaip gerai jis moka 
šią kalbą. Taip pat, jei 
Jums būtų nesunku, jis pra
šytų adreso kokio nors vai
kino ar merginos (nesvar
bu), kurie norėtų susiraši
nėti. Jis mano, kad rašy
damas angliškai, greičiau 
išmoktų tą kalbą.

Siunčiame Jums atvirutes 
su Trakų, senovės Lietuvos 
sostinės, vaizdais. Prašome 
parašyti, kaip Jums jos pa
tinka.

Šiuo ir baigiam. Labai 
lauksim atsakymo !

Adomavičių šeima. 
Kapsukas 
Iz. Laukaitytės 6 
Lithuania, USSR.

Skaitytojo balsai
Jau nekuris laikas kai J. 

Balsys “Laisvėje” rašė: 
“Bandykime atsisakyti nuo 
senų papročių.”

Taip, labai geras suma
nymas. Kas pasenę, netin
kama, turėtume to atsisa
kyti. Bet draugas J. Bal
sys nenurodo nieko, ant ko 
mes galėtume pamainyti 
tuos senus papročius.

Jeigu nieko naujo gyveni- 
man įvykinti nenurodo, tai 
tie seni įgyvendinti papro
čiai ir pasiliks su mumis.

Panašiai J. Balsys sako: 
Pažangiųjų organi z a c i j ų 
nariui mirus, mes, atsistoji
mu ir nulenkdami galvas 
pagerbiame mirusį.

Gerai. Ką gi mes vieto
je to turime daryti? Juk 
mirusiam ir gėlės nereika
lingos, o mes vistiek miru
sio karstą puošiame gėlė
mis. Ar tai ne paprotys? 
Mirusio žmogaus kūną va
diname “palaikais” — kokiu 
vardu mes turime tą “kū
ną” vadinti?

Kitas klausimas, kuris 
man seniai galvoje stovi. 
Vis laukiau, kad gal kas iš 
išmintingesnių pakels ir 
duos į tai* atsakymą, bū
tent, “Sudiev” prie atsisvei
kinimo. Labai gražiai 
skamba.

Mes netikime į dievą, die
vo buvimo nepripažįstame, 
bet vienok atsisveikindami 
patariame draugui būti su 
dievu. Kodėl?

Gerai, atsisveik i n d a m i 
draugus sakome: būk svei
kas, lik sveikas.

Bet mes negalime tą pri
taikyti atsisveikindami pa
našiai, kokią nors šalį, “tė
vynę, tėviškę ar šalies kokį 
kampelį.

Panašiai A. Bimba Lie
tuvoje, atsisveikindamas su 
Palanga, rašo: “Sudiev Pa
langa.” Negalima sakyti— 
būk sveika Palanga.

Su draugais atsisveikin
dami, kuomet mes manome 
su jais kada nors vėliau su
sitikti, sakome: “Ligi pasi
matymo,” bet kaip turėtu
me sakyti, kuomet jau mes 
manome, kad su jais dau
giau neteks susitikti? Ang
lų kalba turi atsisveikinimo 
žodį “Good- bye.” ^Rusų 
kalba turi žodį “Proščiai. O 
lietuvių kalboje mes turime 
šauktis prie dievo.

Aš būčiau labai dėkingas 
tam, kas tartų savo žodį 
apie viršuj pakeltus -klau
simus.

Motiejus Klimas
(Žmonės sako ir “Dabar

tinės lietuvių kalbos žody
nas” nurodo, kad žodis 
sudie (o ne “sudiev”) yra 
“atsisveikinimo žodis — lai

ĮVAIRENYBES
Vanduo dėžėse

Kamčatkos šiaurėje Ma- 
nilos kaime žiemą vandenį 
laiko... dėžėse. Prie kiek
vieno namo stovi didžiulė 
dėžė, pilna kapoto ledo. Kai 
reikia išvirti pietus, šeimi
ninkė paima ledo gabalą, 
meta į puodą. Ledus kerta 
nedideliame upelyje, kuris 
žiemos metu įšąla iki pat 
dugno.

—Kodėl šiame kaime ne- 
kasa šulinių? — sudomėsi
te.

— Negalima! — atsakys 
vietiniai gyventojai. — Am
žinas pašalas.

Originalus bendrabutis
Olandija — kanalų šalis. 

Dėl to pastatyti namą sau
sumoje — didžiulė proble
ma: ir brangu, ir nėra kur. 
Sostinės universitetas rado 
išeitį: buvo nuspręsta jūrų 
laivui “Kaledo n i j a ’ ’ am
žiams nuleisti inkarą. Šis 
18 metų praplaukiojęs lai
vas dabar taps bendrabu
čiu studentams.

Gudrus telefonas
Vaikutis nukelia ragelį ir 

girdi motinos balsą: “Labos 
nakties.” Po kiek laiko ma
žasis ligonis ramiai užmie
ga. Jis nežino, kad šis te
lefonas nepaprastas: laikas 
nuo laiko jis išleidžia ne
dideles migdančiųjų dujų 
porcijas. Taip, negąsdinda
mi vaikų, gydytojai Austra
lijoje ruošia juos sudėtin
goms operacijoms.

Palydovas banginiui
Iki šiol laukinių gyvūnų 

migracija kelius gaubia pa
slaptis. Kai kas, aišku, apie 
tai jau žinoma, bet... Ne
seniai amerikiečių biologai 
nusprendė sekti gyvūnus 
palydovo pagalba. Radio- 
elektroninius pri e t a i s u s 
pritvirtins prie kai kurių 
stambių gyvūnų ir vėžlių. 
Signalus, kuriuos skleis šie 
prietaisai, gaudys palydo
vas ir perdduos juos į cent
rą.

Išsivystymo požymis
Mokslininkai pateikia 

įdomius duomenis apie 
kaukolės tūrio padidėjimą 
per XII-XIX amžius. Išma
tavus 1,501 kaukolę ž m o - 
nių, gyvenusių įvairiose 
epochose tuose pačiuose ra
jonuose, o taip pat keletą 
šimtų kepurių, nustatyta, 
kad galvos apimtis padidė
jo pusantro cent i m e t r o . 
Kai kurie mokslininkai tei
gia, kad tai nuo. proto iš
sivystymo. L. P.

Tarptautinio Karlovy Va
rų kino festivalio “džiūri” 
pripažino aktorių Donatą 
Banionį, sukūrusį apylinkės 
pirmininko paveikslą reži
sieriaus V. žalakevičiaus 
filme “Niekas nenorėjo mir
ti”, geriausiu vyro vaid
mens atlikėju. Reikia pri
minti, kad antrajame visa
sąjunginiame kino filmų 
festivalyje už šį vaidmenį 
Donatas Banionis taip pat 
gavo premiją.

mingai, viso labo..Kaip 
šis atsisveikinimo žodis at
sirado, kodėl jis vartojamas 
žmonių kalboje, tikimės, kad 
ilgainiui Tarybų Lietuvos 
kalbininkai mums tai paaiš
kins.—“Laisves” Red.)
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NEW YORKO ŽINIOS

Įdomus ir reikšmingas buvo 
priešfašistinis sąskrydis

ST. PETERSBURG, FLA Žinios iš Argentinos

Gruodžio 3 ir 4 dienomis 
New Yorke vykdyta ryti
nių valstijų konferencija 
praėjo. Joje daug kalbėta, 
daug tartasi kaip kovoti na
cizmą ir antisemitizmą. Vis
ką surašyti ir paduoti skai
tytojui laikraštyje neįma
noma. Todėl čia tiktai 
trumpai pal i e s i m e tūlus 
punktus.

Įdomų raportą pateikė 
Yampol iš Chicagos.

Chicagoje veikiantysis ko
mitetas siekė Impulevičių 
atiduoti liaudies teismui 
Lietuvoje. Amerikos valdi
ninkai aiškinosi, kad jie ne
turį su Lietuva sutarčių 
atiduoti tos šalies teismui 
asmenį, kuris nėra šiai ša
liai prasikaltęs.

Tuomet komitetas patei
kė pasiūlymą — atgabenti 
liudininkus iš tų vietų, ku
riose Impulevičius prasikal
to, čia teisti kaltininką prie 
liudininkų. Šio pasiūlymo 
valdžia irgi nepriėmė.

Chicagos veteranai 
atsiekė laimeiimo

Rockwellio fašistiški štur•• 
mininkai taip buvo įsidrą
sinę, jog šventadieniais su 
hitleriškais šūkiais ir ženk
lais kaukšėdavo gatvėmis 
prie maldnamių.

Veteranai kreipėsi į teis
mą. Teismas .u žd r audė 
R o c k w e 11 io šalininkams 
šventadieniais dūkti ant tų 
gatvių, kur yra sinagogų.

Šis laimėjimas, paviršu
tiniai žiūrint, atrodo pa
prastas, bet jis yra labai 
didelis, nes laimėtas prieš 
svastikų garbintojus.

Naciai—tie patys 
senieji vilkai

Konferencijoje buvo 
beta apie Neo nacius, 
jie?

Apie pažangos darbus
Gruodžio 4 d. Lietuvių 

Literatūros Draug i j o s 45 
kuopos susirinkimas ir vėl 
buvo gausus nariais. Tikrai 
gražu, kad nariai domisi 
LLD Centro Komiteto rin
kimais ir pačios kuopos rei
kalais. Pagaliau reikalas 
pasakyti tiesą, kad šios di
džiulės kuopos susirinkimai 
visuomet skaitlingi, ūpingi 
ir gražiai pravedami.

Kuopos valdybos prane
šimai buvo trumpoki, nežy
mūs, bet pramogų komisi
jos, ypač atsibuvusio kon
certo su pietumis, visus su
žavėjo. Tikrai buvo gra
žus parengimas-koncer tas 
ir našus spaudos paramai. 
Išlaidos buvo nemažos — 
dainininkėms už kelionę (už 
dainavimą nieko neėmė) ir 
kiti reikalai sudarė dideles 
išlaidas.

Worcesterietės daininin
kės Helen Smith ir Irene 
Janulienė jau namie savais 
darbais rūpinasi, o pas mus 
apie jas dar vis kalbama, 
kaip gražiai čia jos daina
vo. Jos dar ilgai neišeis 
iš vietinių žmonių minčių.

Šiame susirinkime dauge
lis mažesniu ir didesnių da
lykų liko neaptarta — pa
likta kitam susirinkimui, 
kuris įvyks sausio 1 dieną 
vis toj pačioj vietoj—Laiš
kanešių salėj prie 15th Avė. 
So., 11 valandą.

Pirmaiusia pravesti LLD 
Centro Komiteto balsavimai 
nemenkai laiko užėmė. Be 
to, perrinkta kuopos valdy
ba sekamiems metams 
pareigas.

Valdybos rinkimuose 
daryta menka pakaita. 

------„— --------- -7- ,patys apsiėmė dar metus 
kų diktatoriai,' dabar Jais-j kuopai tarnauti. Buvęs

tė, kaip sudominti Ameri
kos darbo mases užimti sa
vo vietą veikloje prieš ame
rikinį fašizmą. Ultra de
šiniųjų pavojus kasdien di
dėja. Neo nacizmas ir ki
tokie izmai daugiau ir dau
giau išstoja. Tik vieningas 
visų demokratinių žmonių 
veikimas gali mus apsaugo
ti nuo fašizmo. Skaidyma
sis į atskiras rases, spal
vas padeda tiktai jiems — 
fašistams.

Vienas jaunuolis tinkamai 
pareiškė: “Jei mes neko
vosime visi drauge, tai visi 
kartu nuskęsime.”

žydai veikia
Jų atstovai sakė, kad jie 

turi savo skyrius Ameriko
je ir Kanadoje. . Apie 100 
atskirų grupių remia šį vei
kimą. Jie ir šioje konfe
rencijoje turėjo žymų skai
čių delegatų. Kitų tautų 
delegatų mažai. Kodėl? At
rodo, kad tos kitos tautos 
pilnai neįmato, koks pavo
jus stovi prieš jų akis, ir 
todėl neįsitraukia į bendrą 
veikimą. Dabar laikas veik
ti, kol dar nevėlu. Kada 
galvas skaldys, koncentra- 
cijosna kimš, jau bus 
lu reikalavimus statyti, 
siu ieškoti.

Apie Vokietijas
C. R. Allen, Jr., pateikė 

įdomų pranešimą apie Vo
kietijas. Vakarų Vokietija 
nieko po Hitlerio nepakei
tė. Vietoje denacifikuoti, 
naciai visur įkišę pirštus: 
teismuose sėdi Hitlerio lai-!

vė- 
tei-

eiti

pa- 
Tie

kal- 
Kas 

Jie, ypatingai jų va
dovybė, yra tie patys na
ciai, kuriuos Hitleris paliko. 
Skirtumas tik tas žodis 
“Neo”-naujieji d a d ė t a s . 
Kada Vokietija kare buvo 
nugalėta, naciai vadovai iš
sislapstė, kas kur galėjo.

Žinomųjų nacių skaičius 
susiaurėjo, kada talkininkai 
pradėjo hitlerininkus baus
ti už skriaudas žmonėms, už 
nekaltų žmonių žudymą. 
Kiti vardus pakeitė, nekal
tais sutvėrimais pasivertė.

Dabar naciams oras pa
kito. Jie kiša galvas iš slėp
tuvių ir jau save Neo na
ciais vadina. Jie tebėra tais 
pačiais vilkais, tik keičia 
vardą.

Tačiau ir Vakarų Vokie
tijoje priešnaciškos jėgos 
auga, demokratinis frontas 
stiprėja. Tel e g r a m a jie 
sveikino konferenciją ir ža
da padėti demokratiniams 
kraštams kovoti Neo na
cius ir ultra dešiniuosius 
elementus, kur jie bebūtų.

Konferencijoje pareikšta, 
kad Vokietijos Neo naciai 
yra tie patys, kas Jungtinė
se Amerikos Valstijose yra 
ultra rightistai —dešiniau- 
sieji elementai. Demokra
tiniai žmonės negali su jais 
bendrauti. Jie tik ir laukia 
progos darbo žmones ir tau
tines mažumas pulti.

Konferencijai buvo rapor
tuota, kad JAV turi kon
centracijos stovyklų milijo
nui žmonių, aišku, ne kapi
talistams, bet tokiems, kaip 
mes—darbininkams ir vidu
rinės klasės d e m o k r a ti- 
niams žmonėms.

Konferencija rimtai svars-

vi, kitomis pavardėmis va
dinasi, turi darbus, tarnau
ja senų dienų santvarkai.

Hitlerinės Vokietijos lai
kais rytinė Vokietijos dalis 
buvo rasistų, gengsterių 
kraštas.

Rytinė Vokietijos dalis 
dabar tapo Rytų Vokietija, 
ji yra kovos prieš nacizmą 
kraštas.

Karo laiku įrengtos žmo
nių kankinimo ir žudymo 
stovyklos dabar apšvarin
tos, naudojamos poilsio na
mams, vaikų kempėms va
saros metu.

Vaikų auklėjimas labai 
pavyzdingas. Istorijos pa
mokose aiškina, kas buvo 
Hitleris. Mokytojais pasta
tyti tiktai tokie, kurie nėra 
užkrėsti vokišku superra- 
sizmu. Rytų Vokietija lai
kosi sutarčių su kaimynais. 
Turi armiją iš 100 tūkstan
čių vyrų. Žydų Rytų Vo-

vice pirmininkas V. J. Val
ley išrinktas org. parei
goms, organizatorė Paulina 
Blaškienė dabar eis vice 
pirmininko užduotis.

Protokolų sekretorius vėl 
Julius Greblikas; finansų 
sekretorius Juozas Sholu- 
nas; iždininkas Jonas Rū
bas. Knygiaus vietai nesi
rado kandidato, tai palikta

kietijoje gyvena apie 7,000.
Konferencijos sąstatas
Delegatų buvo 196 ir 69 

stebėtojai. Pinigų konfe
rencijoje sukelta apie $900. 
Konferencijos rengėjai pra
šė delegatus gauti ateities 
darbui piniginės paramos iš 
organizacijų ir iš atskirų 
asmenų.

Konferencija priėmė ke
letą atitinkamų šiam reika
lui rezoliucijų, kurios su 
laiku pasirodys spaudoje.

kitam susirinkimui. Paga
liau iš 150 narių, kai nesi
randa bent vieno žmogaus 
tam menkam darbui, atro
do prastai. Kas nors tu
rės apšvietos darbą paimti 
į rankas ir gražiai jį pra
vesti.

Korespondentai liko už- 
girti tie patys — “Laisvei” 
teiks žinutes iš šios kuopos 
darbuotės vardu Vikutis,— 
“Vilniai” — Pilėnas.

Proponuota parsitraukti 
kalendorių iš Lietuvos ir 
nariams nuo kuopos kaip 
dovanėlę duoti. Deja, įnešė- 
jai nei kiti nebežinojo, ko
kie kalendoriai ten bus iš
leisti sekamiems me t a m s. 
Pas mus pamėgimas turėti 
kalendorių knygos formoje. 
Tad susirinkimas įmetė į 
valdybos rankas surast, ko
kie kalendoriai ir juos pa
rūpinti. Kada laikraštis 
“Vilnis” juos leisdavo, kuo
pa duodavo savo nariams 
su Naujais Metais.
Nuo kurio laiko valdyba ve

da derybas su paskilbusia 
soliste, čia kartą dainavusia 
—Gerry Mikužis. Ji puiki 
solistė, vietos žmonės dar 
kartą norėtų ją išgirsti dai
nuojant. Koncerto reikalą 
aptarti paliko sekamam su
sirinkimui.

Susirinkimą baigiant įsto
jo į kuopą trys nariai, du 
persikėlė, viena naujai įsi
rašė. Po to eita pietų pasi- 
valgyti, kuriuos šeimininkės 
visuomet skoningai pagami
na. Papietavus, pad a r i u s 
kelioliką pranešimų, pirm, 
iškvietė Adelę Pakalniškie
nę paskaityti gautą laišką 
nuo S. Dubendrio. Jis svei
kino šios kuopos Dainos 
mylėtojus ir visus narius, 
pagirdamas, kad vedamas 
judėjimas lanksčiai, gra
žiai. Nežinąs kur žiemayo- 
ti, St. Petersburg© ar Mia- 
myje, Čikagoje esą perdaug 
šalta.

Pažangiečių veikėja Onu
tė Greblikienė pasidavė į 
ligoninę operacijai. Opera
cija sėkmingai pa v y k u s i. 
Kai skaitysite šiuos žodžius, 
ji gydysis namie ir, galės 
priimti lankytojus. Gyvena 
3031 — 50th St. So. Gulf- 
porte. Savo laiku ji nemen
kai prisidėdavo prie šeimi
ninkių darbo pramo g o s e. 
Pastaraisiais laikais trukdė 
ją nuo darbo jos akys — 
pradėjo jai nebetarnauti. 
Visi linkime Onutei greitai 
susveikti ir stoti į šeimi
ninkių gretas, kaip ir pir
miau.

Vikutis

HAVERHILL, MASS.
Gruodžio 2, 1966

Mire

STASYS AČIS
Reiškiame gilią užuojautą likusiai žmonai 

Annei, sūnui Richard’ui, sūnienei Irene ir anū
kėms Jane ir Elene. Taipgi giminėms ir pažįsta
miems. Buvo labai ramus 
jam ramybė amžinystėje.

W. A. Račkauskai
M. A. Kazlauskai
P. M. Maskvičiai
J. M. Uždaviniai
R. Šileikienė
A. V. Žilioniai
A. Marino
T. Tartonas

(Methuen)
J. Šilanskas

žmogus. Lai buna

C. M. Morkūnai
J. T. Kazlauskai
A. Navickas
J. Šleivienė
J. K. Kamen
A. Puidokiene
J. Sabaitis
James Kaminskas
V. Deltuviene

(Methuen)

Lawrence-Haverhill, 
Mass.

LDS 136 kp. ir 66 kp. ben
drai rengia puikią kultūri
nę popietę gruodžio 29 d., 
kuri prasidės 2-rą valandą 
popiet.

A. Taraška, geras filmi- 
ninkas iš Kalifornijos, da
bar randasi Naujoje Angli
joje ir mums proga jam su
ruošti mitingą, kur jis ro
dys naujausius iš Lietuvos 
filmus. A. Taraška sako, 
apart Lietuvos filmų, jis 
rodys ir kitų.

Taraška taipgi mums pa
kalbės organizacijos reika
lais.

Mūsų dvi kuopos bendrai 
rengiame, kad sutaupyti A. 
Taraškai laiko ir todėl no
rime, kad šis mitingas būtų 
kuosikaitlingiausias. Sve^ 
tainė didelė ir graži. Lyra 
svetainė, 41 Berkeley St., 
Lawrence, Mass.

Komisija

Petro Sikerio 60-ies metų 
jubiliejus

Spalio 5 dieną lietuvių ko
lonijos Argentinoje plačiai 
pažįstamam visuomeniniam 
veikėjui Petrui Sikeriui su
kako 60 metų nuo jo gimi
mo dienos.

Atžymėjimui P. Sikerio 
60-jų gimimo metinių ir jo 
visuomeninės veiklos spalio 
8 d. įvyko šaunios vaišės, į 
kurias skaitlingai susirinko 
jubiliato giminės, asmeni
niai bei bendraminčiai drau
gai ir kurių didžią dalį iš-l 
laidų padengė jubiliato šei
ma.

Iškilmingą sueigą trumpu' 
žodžiu atidarė S. Datenis. 
Jis apibūdino P. Sikerio nu
eitą gyvenimo kelią ir įtei
kė jam nuo lietuvių koloni
jos dovanas. Adelė Šniokai- 
tė nuo kolonijos moterų 
įteikė puikią gyvų gėlių 
puokštę.

Savo žodyje jubiliatas pa
sakė :

— Nežiūrint į tai, kad jau 
sulaukiau 60 metų, kad mū
sų dienų pasaulyje vyksta 
pasibaisėtini įvykiai. Ta
čiau, esu optimistas ir tikiu 
dar sulaukti ir pamatyti 
teisingą pasaulį.

Pagaliau tarė žodį S. Žal- 
tauskas:

— Džiugu švęsti P. Sike
rio jubiliejų dėlto, kad jis 
ne vien tiktai gyveno tam, 
kad praturtėti, įsigyti ke
lių aukštų namus, bet ir 
daug brangaus laiko, daug 
nemigo naktų paskyrė kul
tūriniam bei visuomeniniam 
darbui.

Buvo pakelti tostai ir sa
lėje suskambėjo “Ilgiausių 
metu”.

Gyvenimo kelyje jubilia
tą lydėjo dideli vargai. Jis 
gimė Tolimuose Rytuose 
Sachalino saloje, nes ten jo 
tėvas Liudvikas tarnavo ca
rinėje armijoje, po to ten 
pat gavo tarnybą, vedė, čia 
išvydo pasaulį Petras, jo 
brolis Vladas ir dvi seserys.

Paaugėjus, kadangi arti 
nebuvo mokyklos, apie 1910 
m. motina su vaikais vyko 
į Lietuvą. Tėvas tapo per
keltas į Kamčatkos pusia
salį. Artinantis 1914 m. pir
majam didžiajam karui šei
ma išvyko gyventi į Černi
govo miestą (Ukrainoje). 
1920 metais vėl grįžo į Kau
ną. Vargas spaudė čia iš 
visų pusių. Su tėvu ryšiai 
buvo nutrūkę. Kai atsinau
jino, ryžosi grįžti į Lietuvą, 
kuri jau buvo tapusi nepri
klausoma, buvo sunku gau
ti vizą ir neilgai trukus jis 
mirė Šanchajaus mieste. 
Pardavus Kaune turėtą 
nuosavą namelį Sikerių šei
ma atvyko 1924 m. į Argen
tiną.

Čia tuomet irgi siautė kri
zė, buvo sunku gauti dar
bo. Argentinoje įstojęs į ko
mercinę mokyklą išbuvo 3 
metus. 1930 metais užėmus 
valdžią generolo Uriburu 
vyriausybei buvo įskųstas 
priešvalstybine veikla ir lai
ke. 10 mėnesių buvo nekal
tai kalinamas.

Pagaliau reikalai pagerė
jo ir pradėjo iš lėto “prasi- 
kurti”. Po to vedė, užaugi
no 3 dukteris ir šiuo metu 
pasiturinčiai gyvena. Pet
ras gauna pensiją, jo žmo
na darbuojasi nuosavoje 
batų parduotuvėje.

P. Sikeris nenutolo ir nuo 
Visuomeninės veiklos.

Prasidėjus masinei 1927- 
1929 m. lietuvių emigracijai 
į šią šalį, kad padėti išmok
ti kalbos, jis išleido lietu- 
vių-spanų kalbos žodynėlį*

Sutverus (1931 m.) lietuvių 
meno organizaciją “Lietu
vių Liaudies Teatras”, jame 
dalyvavo ir P. Sikerfis. Be 
to jis buvo.' vienas iš lietu- 
vių-ispanų kalbos žodynėlį, 
ir darbuotojas.

Įsikūrus Lietuvių Visuo
meniniam klubui (1954 m.), 
buvo išrinktas šio klubo 
pirmininku. Šias pareigas 
pildė uoliai ir sąžiningai. 
Todėl, su pagarba buvo at
žymėtos jo 60-osios metinės.

“Vagos” koresp.

Rare Guest
It was a rare occasion 

indeed to see an Estonian 
among Lithuanians as a 
guest from the other side. 
He is Johannes Tammeorg, 
one of the Professors from 
Tartu University. Especial
ly interesting was it to me, 
while I am Estonian also. 
He brought a bit of my 
beautiful birthland to my 
heart. It was good to see 
him, good to talk to him.

Estonians and Lithuani
ans are very close. They 
have a deep respect and 
admiration for each other. 
Since Baltic’ States joined 
the Soviet Union the ' bar
riers between those count
ries have been taken down. 
They are neighbors, good 
neighbors, with similar 
problems, the same mean
ing and goal in life.

While visiting Estonia 
! 1963 I heard Lithuanian 
language spoken on street 
of Tallin. I looked. There 
was a big bus full of Lith
uanians visiting Estonia. 
Nowdays it’s like going to 
next door neighbor. My 
girlfriend’s daughter in Es
tonia, kid of 15, told me 
that she has been to Lithua
nia many times. She has a 
beautiful dog so she had 
entered the dog show there 
and et cetera.

I was just one day in 
Kaunas. Visiting the pow
er plant near the city I 
met a group of Estonians 
vacationing there. It was 
delightful to see them.

Use .

Rochester, N. Y.
Pietūs ir filmai iš Lietuvos

Sekmadienį, gruodžio 18, 
Gedimino salėje bus rengia
mi pietūs ir rodomi filmai 
iš Lietuvos. Rengia Gedimino 
draugystė. Jonas . Grybas 
atvyks iš New Yorko ir pa
rodys mums naujausius fil
mus, kokių dar nematėme.

Bilietai platinami. Prašo
mi visi dalyvauti. Pietūs 
prasidės 1 vai., o po pietų 
bus filmai rodomi.

L. Bekešienč

Binghamton, N. Y.
Vaišės ir filmai iš Lietuvos

LDS 6 kuopa ruošia filmų 
rodymą ir vaišes šeštadie
nį, gruodžio 17. Filmus ro
dys Jonas Grybas, atvykęs 
iš New Yorko. Taipgi bus 
pagaminta skanių užkan
džių.

LDS 6 kuopos rengimo 
komisija ir kai kurie jos 
nariai ryžtingai darbuojasi, 
kad šioje sueigėlėje visi da
lyviai būtų pilnai patenkin
ti. Pobūvio vieta — First 
Ward American Legion sa
lėje, kampas Grace ir Clin
ton St. Pradžia 6 valandą 
vakare. Įėjimas (dovana) 
$2.00 asmeniui.

Širdingai užprašo visus 
atsilankyti rengimo komisi
ja per — Ona Wellus

Help Wanted Male

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)

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)

Profesoriaus augintiniai
Nedidelėje knygutėje 

“Mano augintiniai' įžymus 
moKsiinmKas, didelis gam-' 
tos mylėtojas proiesonus 
T. Ivanauskas pasakoja 
apie kai kurių paukščių ir 
žvėrelių gyvenimą ne zoolo
gijos sode, ne miškuose, bet 
jo namuose.

Nepaprastai įdomiai, su 
mene proiesorius rašo apie 
mažyčių gyvūnėlių įgimtus 
polinkius, gyvenimo būdą. 
iNaujoje aplinkoje kiekvie
nas iš jų orientuojasi sa
vaip ir augdami įgyja nau
jus įpročius, prisitaiko prie 
aplinkos. {Stebėdamas eilę 
faktų, profesorius daro iš
vadas apie paukščių ir žvė
relių pojūčius, psichiką, 
kaip jie kovoja už savo 
saugumą, būvį.

Stebina kai kurių žvėre
lių domėjimasis aplinka, 
savotiškas smalsumas. Meš
kėnas Kukulis mėgdavo, lyg 
mažas vaikas, čiupinėti 
kiekvieną daiktą. Smalsuo
lė ir smaguriautoja buvo 
kita profesoriaus augintinė 
—klaunutė. Ji domėdavosi 
ne tik valgomais, bet ir vi
sokiais smulkiais daiktais, 
ypač blizgučiais. Viskuo 

i domėtis turėjo palinkimą 
kranklys Krumka. Šitie po
linkiai pridarydavo jų glo
bėjai nemalonių išdaigų...

Paukščiai bei žvėrys skir
tingai reaguoja į žmones, į 
žvėris, su kuriais jie gyve
na ar susitinka. Vieniems 
jie draugiški, švelnūs, su 
kitais pešasi, nesugyvena. 
Kaip taisyklė, visi jie la
bai prieraišūs profesoriui.

Ši knygelė—tai puiki pro
fesoriaus T. Ivanausko do
vanėlė kiekvienam gamtos 
mylėtojui. V.VensIovaite

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystė rengia 
balių, naujų metų pasitikimą, 
gruodžio 31 d. Visi nariai, ar 
eis ar ne, turės mokėti įžangą 
$1. Prašome visus nuoširdžiai 
dalyvauti. — L. B.

(96-98)
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D-ro A. Petrikos žodis
Praėjusiame “Laisvės” numery buvo aprašytas po- 

būvis-banketas, įvykęs gruodžio 3 d., Brooklyne, d-rui A. 
Petrikai pagerbti. Žemiau spausdiname trumpą kalbą, 
kurią jubiliatas ten pasakė.—Red.

• —

Gerbiamieji Draugai ir Draugės:
Ši diena yra nepaprasta tuomi, kad mano bičiuliai 

atvyko man priminti, jog jau 3/4 savo amžiaus išgyve
nau. Kaip seksis pabaigti paskutinę 1/4, ir ar iš viso ją 
pajėgsiu išbaigti,—šiuo metu sunku pasakyti, žinoma, 
būtų geriau, kad bent pusę savo amžiaus naštos galėčiau 
nuo pečių nusimesti, bet tai neįmanoma. Praėjusiųjų metų 
nesigailiu: turėjau bėdų, turėjau sunkių valandų, ypa
tingai jaunystės metais, bet turėjau ir skaidrių momen
tų, kai galėjau gyvenimu pasidžiaugti.

37 metus išsilaikiau savo profesijos praktikoje. O 
tai pulkas metų, kurių eigoj aptarnavau tūkstančius pa
cientų, kurie į mane kreipėsi. Jų buvo visokių tautų, 
visokių tikybų, visokių politinių bei visuomeninių srovių. 
Visiems buvau paslaugus ir nešališkas, visiems tarna
vau sąžiningai.

Nuo 1911 m. pradžios pradėjau dalyvauti pažan
giojoje spaudoje bei jų organizacijose. Rašiau ir dir
bau nuoširdžiai, dažniausiai be jokios sau materialinės 
naudos. Visuomet stengiausi būti teisingas, nieko nenu
skriaudžiau, niekam neįsiskolinau. Žinoma, kai kur, kai 
kada, kaip ir kiekvienam visuomenininkui, teko pada
ryti vieną kitą klaidelę, tačiau jos buvo ne esminės ir 
niekam jokios žalos neatnešė. Jeigu galėčiau savo gy
venimą pakartoti, vargu galėčiau jį geriau išvairuoti. 
Kitaip sakant, kas išgyventa nebesugrąžinsi ir dėl to 
aimanuoti neverta.

Šią vasarą, po 56-rių metii pertraukos, paviešėjau 
7 savaites T. Lietuvoje. Pamačiau savo gimtinę ir jos 
žmonių gyvenimą, susipažinau su daugeliu jos veikėjų. 
Ta viešnage labai džiaugiuosi ir manau, kad kiekvie
nam senesniosios kartos Amerikos lietuviui savo senąją 
Tėvynę atlankyti verta ir naudinga.

Baigdamas aš noriu padėkoti už jo sunkų darbą 
komitetui, kuris šį banketą ruošė, būtent draugėms Ie
vai Mizarienei bei Lilijai Kavaliauskaitei ir drg. Valiui 
Bunkui, kalbėtojams už jų šiltą žodį ir visiems, kurie 
šiandien čia sėdi už stalo. Aš džiaugiuosi turėdamas 
tiek daug nuoširdžių bičiulių, kurie, nugalėję visas kliū
tis, šį vakarą atvyko.

Dar kartą ačiū visiems!

Naują kambarį įkėlė 
! pro stogą

New Yorko žemutiniame 
East Side rajone įvyko kas 
nors nauja statyboje. Pa
kabintą ant kabės, lyg tai 
būtų kanarės kletkelė, visą 
pilnutinai užbaigtą statyti 
kambarį milžiniškas kranas 
iš dausų nuleido pro stogą 
į seno pastato rėmus.

Pirmasis toks kambarvs 
(ir su maudyne) nuleistas Ev 
Fifth St., išbandomai. Dau
gelio senų pastatų mūrinės 
sienos tebėra geros ilgam 
laikui. Pašalinus primity
viškus, žiurkių sušaudytus 
vidaus įrengimus, aptvar- 
džius išorę nereikėtų žmo
nėms bėgti j salos pelkes, 
toli iš miesto ieškoti buto. 
Ypač tai svarbu mieste dir
bantiesiems.

Ligoninės pergyvena 
finansini) krizę

Ilgosios Salos (Long Is
land), privatinės ligoninės 
šiuo metu pergyvena di
džiulę finansinę krizę. Ke
letas ligoninių jau skolina
si pinigų, kad galėtų pasi- 
mokėti savo didėjančias iš
laidas, kurių jau nebegali 
padengti nuolatinės paja
mos.

Jamaica Hospital, viena 
šioje apylinkėje didžiausių 
ligoninių, jau pasiskolino 
$250,000 ir dabar nesuranda 
būdų, kaip reikės susidariu- 
sus nuošimčius pamokėti.

Ligoninių vadovai kartu 
nusiskundžia ant federali
nės valdžios, kuri trukdan
ti susimokėti susidariusias 
bilas už gydomus pensinin
kus, už kurių gydymą fede
ralinė valdžia dabar turi 
apmokėti didesnę bilų dalį.

Vietnaman grįžti jau 
nebenori

Lųng Islando miestelio 
Rosedale gyventojas Robert 
Palmeri, būdamas Ameri- 
kos mili tarinė j e tarnyboje 
Vakarų Vokietijoje, dėjo 
daug pastangų patekti į 
Vietnamą. 1965 m. spalio 
mėnesi jis net trijų dienu 
bado streiką buvo paskel
bęs.

Po to jis gavo proga nu
vykti į Vietnamą. Dabar 
trrįžo namo atostogoms. Sa
ko Palmeri. kad daugiau i 
Vietnamą nebenorėtų vykti 
ir ten kariauti.

AIDO CHORO 
GARBĖS NARIAI

Pastaruoju laiku tapo 
Aido choro garbės nariais 
šie rėm ėjai : Anastazija 
Kaulinienė ir Vladas Misiū
nas. įteikdami chorui po 
penkinę, ir taipgi Suzana 
Kazokytė užsimokėjo duok
lę su penkine.

Į Širdingas ačiū visiems.
Jonas Juška

NAUJAUSIUS PAVEIKSLUS 
IŠ LIETUVOS 

RODYS JONAS SIURBA
Sekmadienį, Gruodžio 18 d.

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Pradžia 2-rą vai. popiet
Jonas Gasiūnas

4 mėnesius išbuvęs Lietuvoje, pasidalins įspūdžiais. 
Bus ir daugiau pamarginimų ir bus bufetas 
skaniausių valgių ir kitokių pasivaišinimų.

Įėjimas $1.75 asmeniui
Rengia LDS 13-ta kuopa ir kviečia visus atsilankyti.

Įdomus sveči
Šiomis dienomis brookly- 

niečius užklupo netikėtai 
įdomus svečias iš Lietuvos. 
Amerikoje lankėsi dabarti
niu laiku grupė mokslinin
kų iš Tarybų Sąjungos. To
je grupėje radosi ir docen
tas Česlovas Kudaba, Vil
niaus universiteto biologi
jos skyriaus vedėjas. Jau
nas, gražus vyras, tik 30 
metų su biskučiu. Stebė
tinai gabus, kaip amerikie
čiai sako — “smart as a 
whip!”

Išgirdę, kad tokis įžymus 
svečias lankosi mūsų mies
te, niujorkiečiai lietuviai 
greitai’ susigrupavo ir su
manė pasikviesti įžymųjį 
svečią pas save ir su juo 
pasikalbėti apie Lietuvą. Į 
dvidešimts keturias valan
das sumanymas stojosi re
alybe. Gruodžio 6 d. vaka
re susirinko į Laisvės sve
tainę net arti šimtas brook- 
lyniečių, kur atvyko ir sve
čias Česlovas Kudaba su 
draugu, kitu tokiu jaunu 
universiteto profesoriumi, 
Johannes Tommeorg, iš Es
tijos.

Ši sueiga buvo ne vien tik 
susirinkusiųjų pasikalbėji
mas su svečiu iš Lietuvos. 
Tai buvo lyg ir banketas!

Ūpo ir džiaugsmo paimti, 
daugelis svečių sveikino 
svečią iš Lietuvos. Kiekvie
nas pasakė po interesingą 
prakalbėlę. Kalbėtoju buvo 
daug: J. Grybas, J. Siurba, 
Valerija Tysliavienė, “Vie
nybės” leidėja, dr. A. Pet
riką, P. Buknys, V. Bunkus, 
E. Mizarienė, R. Mizara, 
Julia Lazauskienė, J. Gasiū
nas.

Johannes Tammoerg kal
bėjo estiškai, tai jo kalbą 
vertė Ilsė. Bimbienė į ang
lišką.

Verta čia pažymėti tai, 
kad apart gražiu linkėjimų 
ir sveikinimų Lietuvai ir 
svečiui tūli, vėlesniu laiku 
buvę Lietuvoje, ryžosi duo
ti ir patarimų, kad svečias 
parvežtų juos Lietuvon ir 
pasakytų Lietuvos žmo
nėms, kad, jeigu jie nori 
turėti daugiau materialės 
naudos, tai jie turi sparčiau 
padirbėti — k a1’n Ameriko
je. Kaip Jonas Grybas, taip 
ir Jonas Lazauskas pastebė
jo. kad tūli Lietuvoje skun
džiasi ekonominiais trūku
mais, bet patvs nenori sku
biau padirbėti, kad atneštų 
jiems daugiau naudos.

Po visų sveikinimų, po 
visų kalbų ir pastabų, klau
sėmės įdomios Česlovo Ku
dabos kalbos. Klausėmės 
mirtinoj tyloj. Jis kalbėjo 
apie tą, ką dabar žmonės 
daro Lietuvoje, kuomi užsi
ima. Sako, stato vis naujas 
mokyklas, vis daugiau jų,

is iš Lietuvos
stato teatrus, mokosi aukš
tesnio scenos meno, kaip 
Shakespeare veikalai, ir ki
tų panašių. Jau rengiasi 
prie ateinančios vasaros 
dainų festivalio, kuris bus 
surištas su penkiasdešimt 
metų spalio revoliucijos ap- 
vaikščiojimu.

Labai žingeidų dalyką jis 
pasakė, kad dabar Vilniuje 
universitetas jau prirengė 
ir išleis Lietuvos geografinį 
ir geologinį atlasą-žemėla- 
pį. Išleis jį dviemis kalbo
mis, lietuvių ir rusų, bet 
lietuvių kalba bus išleista 
40 tūkstančių egzempliorių, 
o rusų — 10 tūkstančių. Tai 
užteks visai Lietuvai tokio 
stebėtinai svarbaus žemė- 
lapio-atlas^ kuris atpasa
kos, kiek yra kokių turtų 
Lietuvos paviršy žemės ir 
jos gilumoje.

Tokius atlasus-žemėlapius 
pajėgia turėti tik didžiosios 
šalys, kaip Amerika ir pa
našios, nes tas darbas kaš
tuoja net keli milijonai do
lerių.

Svečias išsireiškė ir savo 
jausmus apie šią šalį—Ame
riką. Tai esanti stebėtinai 
graži šalis, jos miestai šiur
pulingai interesingi, turi 
daug ko pamokinančio, į ką 
jis kreipęs daug atydos. Kai 
parvyksiąs namo, bandy
siąs kaip ką panašaus ten 
įgyvendinti. Šios šalies mo
kslo įstaigos, universitetai 
esą pavydėtinai aukštame 
mokslo stovy.

Galėjome klausyti Kuda
bos kalbos gal ir visą nakti, 
kaip interesinga buvo. Gal 
todėl retas kuris norėjo 
tuojaus eiti namo, kai jis 
baigė savo kalba. Po jo 
prakalbos daugelis dar ban
dė su juomi daugiau pasi
kalbėti ir išgirsti daugiau 
žinių iš Lietuvos, anie te- 
naitinių žmonių veiklą ir 
gyvenimą.

Jonas Gasiūnas, kuris tik 
dabar grįžo iŠ'Lietuvos, kur 
jis išbuvo apie pusmetį, su- 
pažindė publiką su sve
čiais. Paskui jis pervedė su
eigos vedimą Lillian Kava
liauskaitei, kuri buvo šios 
sueigos hostess.

Pirmiausį dalyką, po Lil
lian vadovyste, atlikome, 
tai sudainavome svečiui il
giausių metų. Susidarė la
bai gražus įspūdis.

Maisto prirengė jos buvo 
Julia Lazauskienė ir V. 
Venskūnienė. Prie stalu tar
navo Nellie Ventienė, Povi
las Venta, . Jonas Lazaus
kas. Taipgi Use Bimbienė 
anksčiau programos padir
bėjo prie stalų.

A. Gilman

Queense mitingas 
prieš karą

šeštadieni, gruodžio 17 
d., 8 vai. vakare, šaukiamas 
susirinkimas Thomas Edi-

i son High School, 168 Street 
, ir Grand Central Parkway, 
Jamaica.

Šį susirinkimą šaukia 
apie aštuonios organizaci
jos, kurios sutvertos kovai 
prieš karą Vietname. Čia 
įeina įvairūs moterų komi
tetai, mokytoju komitetas, 
veteranu ir kiti.

Tarp kitų kalbėtojų bus 
Conor Cruise O’Brien, bu
vęs Airijos ambasadorius 
Suvienytų Nacijų, Re v. 
James Watson, Paul Green 
iš veteranų komiteto, ir 
daugiau.

Dalyvaukime, kas tik ga
lime.

Ieva

Komunisto kalba N. Y. 
miesto kolegijoje 1

Komunistų partijos vado
vas Arnold Johnson kalbė
jo apie tarptautinę padėtį 
Miesto Kolegijos salėje, ku
ri buvo perpildyta studen
tais.

Jo kalba palietė karą Viet
name, kaip pavojingą tai
kai žygį. Kvietė klausyto
jus viską daryti, kad šis 
karas būtų greit baigtas.

Studentai ramiai klausė
si. Jie visai nepaisė, kad 
lauko pusėje desėtkas fašis- 
tėliu triukšmavo. Po kal
bos buvo nemaža klausimu.

Dabar laikraščiuose rašo, 
kad šioje kolegijoje jau vei
kia komunistų klubas.

serga
Marcelė Karvelienė, Niu

jorko Lietuviu Moterų klu
bo narė. Dabartiniu laiku 
radosi ligoninėj. Narės, ku
rios galite, aplankykite at
lankykite ja.

Ji guli Queens General 
Hospital, 82-68 — 164 St.. 
Jamaica, 3rd floor, room 
East 12.

Žinia anie Karveliene pra
nešė klubietė Siaurienė, ku
ri ją jau lankė.

* Ieva Mizarienė

Šventadienio pietūs
Washingtone valdinis 

Bureau of Labor Statistics 
apskaičiavo, kiek kainuotų 
šventadienio pietūs. Pagrin
du imta dviejų suaugusių ir 
dviejų vaiku šeima, gyve
nanti New Yorko valstijos 
šiaurrytiniame kampe.

Nuspręsta, kad spalio mė
nesį pietūs, su pagrindiniu 
“roast bęef” patiekalu, kai
navo $5.05, o jei pagrindinis 
patiekalas vištiena, galėjo 
apsieiti su $3.76.

Pernai tokie pat pietūs 
šeimai kainavo $4.88 ir $3.- 
55.

Pakitimai labai reikšmin
gi turintiems ribotas paja
mas — pensijėles, tedirban
tiems ten, kur nebuvo strei
kuota ir algų pakėlimu lai
mėta, kur dėl sumažėjusio 
darbo numažėjo uždarbiai.

KATINAS ŠALDYTUVE
Vieno Pietų Afrikos mies

to gyventoja, atidariusi šal
dytuvą. apstulbo. Ant apa
tinės lentynos, tarp pro
duktų, susirietęs į kamuo
liuką, gulėio jos mylimas 
katinas. Vargšelis, matyti, 
buvo ten ilgai, kadangi ne
rodė jokiu gyvybės požy
mių. Namiškiams aimanuo
jant, katinas buvo ištrauk
tas iš šaldytuvo ir susuk
tas į šiltą antklode. Po to 
ji masažavo ir darė dirbtinį 
kvėpavimą. Po 20 minučių 
katinas pravėrė akis ir pra
dėjo vizginti uodega. O po 
kelių valandų bėgiojo po 
namus lyg niekur nieko.

STATYBOS SUMAŽĖJO
Apskaičiuojama, kad šių 

metų trimis bertainiais sta
tybos žymiai sumažėjo. 
Bendrai paėmus gyvena
mojo ploto ir industrijai bei 
prekybai statybas nuopolis 
yra 18 procentų. Dėl sta
tybų sumažėjimo didesnius 
nuopolius pajuto lentų ir 
bendrai medžio produktų 
gamintojai, taipgi stiklo 
apdirbimo ir prekybos įstai
gos.

Daugeliui daiktų kainoms 
kylant, daug pakilo procen- 
tai ant mortgičių namams 
pirkti.

Aido choro žinios
Aido choras rengia Nau

jų Metų sutikimą, kuriame 
svečiai bus gražiai pavai
šinti ir priimti. Naujų Me
tų balius įvyks “Laisvės” 
salėje, gruodžio 31 d., šeš
tadienį, Pradžia 8 vai. va
karo. Bilietas tik $5 asme
niui. Prašome įsigyti bilie
tus pas aidiečius. • • •

Aido choro iždininkas W. 
Keršulis pranešė, kad gau
ta nuo Zuzanos Kazokytės 
penki doleriai dovanų. Dė
kojame Zuzanai, kad ji mūs 
nepamiršta. • • •

Skaitytas laiškas nuo drg. 
V. Bovino iš Floridos, ku
riame jis mini apie Aido 
choro apsilankymą Miamio 
Socialiniame klube. Dėko
jame Drg. Bovinui už laiš
ką, už išreikštas mintis ir 
pastangas priimti aidiečius. 
Tačiau dėl ivairių priežas
čių kai kurie choristai ne
galės važiuoti; bet iš pa- 
reiškusiuju norą ten vykti 
atrodo, kad bus galima su
daryti gera grupe balsu.

Apie atvažiavimo laiką 
pranešime vėliau, kai galu
tinai nusitarsime.

• • *> * • "* • •

Paskutinėse pamokose 
hi rė jom e labai šaunų ba
liuką. Sugrįžęs iš Floridos 
Ch. Aleksynas minėjo savo 
gimtadieni ir visi išgėrėme 
už i o sveikatą.

Skania vakarienę pagami
no aidietė J. Lazauskienė ir 
Aido choro garbės narė K. 
Čeikauskienė, o newjersie- 
tės T. Stokienė ir A. Lep- 
ševičienė atnešė skanius 
namuose keptus tortus.

Vakaro pirmininkas cho
ro sekretorius J. Juška pa
kvietė kalbėti visa eilę ai- 
diečių, kurie linkėjo drg. Ch. 
Aleksynui viso geriausio at
eityje.

Ch. Aleksynas padėkojo 
visiems už gerą žodi, o mes 
dėkoiarhe* jam už vaišes.

Ilgiausių metų!

Ateinantį penktadieni Ai
do choras pavaišins visus 
aidiečius. Aidas kviečia taip 
nat atsilankyti ir choristu 
žmonas arba vyrus. VSsi 
kaip viena šeima pasilinks
minsime ir užbaigsime šių 
metu pamokas.

Sekaničos pamokos ivvks 
ateinančiu metu sausio 6 d.

Iki penktadienio!
H. F. .

Mirė Juozas Augutis
Gruodžio 9 d. staiga mirė 

Juozas Augutis, gyvenantis 
ant savo farmos Hampton, 
N. J., apie 65 metų amž. 
Velionis seniau gyveno 
Brooklyne, taigi ir pašarvo
tas buvo Brookjyne Bie
liausko (Ballas) šermeni
nėje. f

Apie 17 metų atgal Augu
čiai nusipirko nedidelį ūkį 
(farmą) Hampton miestelio 
apielinkėj. Liko nuliūdime 
žmona Josephine, brolis Jo
nas, Jono; dvi dukterys, Ona 
Augutis ir Alena McDer
mitt, ir Jono sūnus William 
ir jojo šeima. Visi gyvena 
Brooklyne.

Juozas Augutis paėjo nuo 
Ukmergės, iš Vanagų kai
mo, Žemaitkiemio valse. 
Apsivedė su Juze Grigaliū- 
te 38 metai atgal.

Palaidotas gruod. 12 d. 
Šv. Jonoi kapinėse Brookly- 
no apielinkėj.

Velionis buvo draugiško 
ir ramaus būdo žmogus; su 
pažįstamais gražiai sugyve
no. Lai būna jam amžina 
atmintis.

Matysime naujausius 
Lietuvos vaizdus

Šį sekmadienį, gruodžio 
18, kiekvienam bus proga 
pamatyti naujausius Lietu
vos vaizdus “Laisves” salė
je, Ozone Parke. LDS sek
retorius Jonas Siurba ro
dys tik ką iš Lietuvos gau
tus paveikslus.

Taipgi turėsime progą 
pasidalinti naujausiais įspū
džiais, kuriuos perduos Jo
nas Gasiūnas, tik ką iš Lie
tuvos sugrįžęs, ten išbuvęs 
ketvertą mėnesių, plačiai 
keliavęs po Lietuvos žemę, 
susipažinęs su miestų, kai
mų, kolūkių, tarybiniu ūkių 
žmonių gyvenimu. Bus ir 
daugiau įvairumų.

Be to, bus paruoštas ska
niu valgių ir kitokių pasi
vaišinimų bufetas, šeimi
ninkėms namuose nereikės 
vakarienės gaminti.

Tai bus metinis LDS 13 
kuopos parengimas, kuria
me dalvviai galės kultūrin
gai nraleisti popiete ir kar
tu skaniai pasivaišinti. Už 
ta viską mokestis visai ma
žas—tik $1.75 asmeniui.

LDS 13 kuona kviečia vi
sus savo narius, taipgi ir 
visus kultūringų parengimų 
lankvtoius šioje sueteoie 
dalyvauti. Užtikriname, kad 
visi dalyviai turės daug 
naudos.

LDS 13 kp. narys

Mik. Liepus operuotas
Jis trumpu laiku turėjo 

net tris operacijas. Pas
kutinę labai rimtą operaciją 
turėjo gruodžio 6-tą dieną, 
kuri iš karto nepavyko. 
Buvo operuotas iš ryto, o 
į pavakarę pradėjo labai 
tiųtį ir pasireiškė kraujo
plūdis. Tos pačios dienos 
naktį buvo vėl operuotas.

Ketvirtadienį, gruodžio 9 
d., mudu su Gasiūnu Miko
lą aplankėme. Skundėsi 
silpnumu ir skausmais, ta
čiau kalbėjo gerai ir atro
dė gražiai. Bet jis vis dar 
yra labai sergantis.

Jis yra Jamaica ligoninė
je, room 383, prie Van Wick 
Blvd, (vienas blokas nuo 
Jamaica Ave., Richmond 
Hill).
Mrs. Lienienė labai susi

rūpinusi Mikolo sveikata, 
skau s m i n g a i moraliai jj 
pergyveno ši priepuolį, bet 
turi vilti, kad Mikolas 
n a s v e i ks. Širdingiausiai 
linkime, kad jos viltis 
išsipildytų — kad draugas 
Liepus greitai pasveiktų.

P. Buknys.

LLD 185 kuopos pietūs
Pataisa

Apie LLD 185 kp. pietus, 
įvyksiančius ši antradienį, 
gruodžio 13 d., “Laisvės” 
numeryje 95-ame, tilpo du 
pranešimai, vienas kitam 
prieštaraujantys apie pietų 
laiką. Todėl šiuo tą sumai
šymą pataisome. Pietūs bus 
12 valandą ir visiems kuo
pos nariams, už šiuos metus 
užsimokėjusiems, nemoka
mai—kuopa už juos užmo
kės iš savo iždo.

Valdyba

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 l namus antradieniais 
ir penktadieniais po pietų. Alice 
Bagdan, 139-33 — 85th Drive, Ja
maica, N. Y. (93-97)




