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KRIS LA I Maisto brangumo priežastys
Bėdos mūsų pastogėje.
L. Brežnevui—60 metų.
A. Trachtenbergas. 
J Washingtona!. .

Rašo R. Mizara
Spaustuvė, kuri spausdina 

mūsų laikraštį, taip pat LDS 
“Tiesą” ir žurnalą “šviesą”, 
turi du linotipus. Kaip jau bu
vo “Laisvėje” rašyta, praėju
sią savaitę vienas linotipų su
lūžo. Kada jis bus pataisytas, 
šiuos žodžius rašant, antradie- supermarketai, 
nį, dar nėra'tikrų žinių.

O kadangi sekamas pirma-I apyvartos labai didelės, nū
dienis bus visoje šalyje šven- i lioninės, ir pelnai didžiuliai, 
čiamas, tai reikalai dar 
biau susidrumstė ir dėl 
“Laisvės” kolektyvas nutarė 
antradienį, gruodžio 27 dieną, 
“Laisvės” nebeišleisti.

Sekamas, š. m. šimtasis “Lai
svės” numeris išeis gruodžio 
30 dieną.

Linksmų žiemos švenčių vi
siems mūsų skaitytojams ir bi- į sti jos 
čiuliams! atstovas Gil Green, Brook-

— ■■— lyno demokratų atstovė
Leonidas L Brežnevas, TS- ; Frieda Joseph, 

KP generalinis sekretorius, .
praėjusį pirmadienį minėjoj 
savo 60-ą.fą metinę gimimo! 
sukaktį. Ta proga jam buvo 
suteiktas Tarybų Sąjungos ’ 
Didvyrio titulas.

Tuojau po Chruščiovo pasi
traukimo iš valdžios, L. Brež-; 
nevas užėmė sį labai svarbųhI išsilaisvinimo judėjimo ly- 
postą, >r uzs.en.niai stebėtoja. d . Dr. Martin L../.... 
mano, kad Brežnevas labai ge
rai eina vadovo pareigas. Juo ;

nistinių partijų vadovai ir 1 karas Vietname bus pla- 
spauda. Brežnevas — įžymus I tinamas, jeigu vis daugiau
marksistas-leninietis. išlaidų bus teikiama tam

; karui, Amerikoie ivyks 
rimti neramumai. Kingas 
sakė, kad škurdas šalies 
didmiesčiuose ne mažėja, o 
auga. Nors negrų ekonomi
nė padėtis kai kuriais at
žvilgiais pasitaisė, bet skir
tumas tarp baltųjų padėties

’ ir negru padėties padidėjo.
i Jeigu taip eis toliau, tai 
Amerika gali laukti dau
giau Watts rūšies, išstoji
mų.

Kingas tokias nuomones 
išreiškė kalbėdamas sena- 
tinės miestų reikalų komi
sijos posėdyje, kur jis buvo 
pakviestas išdėstyti savo 
mintis.

labai paprastos: gobšumas
New Yorkas. — Maisto 

brangumo priežastys yra 
labai paprastos — didžiųjų 
maisto krautuvių savininkų 
gobšumas. Taip pasakė New 

i Yorko valstijos AFL-CIO 
prezidentas Raymond R. 

i Corbett. Didžiosios maisto 
krautuvės, taip vadinamieji 

turi 12 su
puse nuošimčių pelno. Jų

la* ■ Corbett sako 
t? i brangėjimas

kad maisto 
ypatingai 

skaudžiai atsiliepia netur
tinguose geto gyventojuose.

Corbett savo nuomones 
išreiškė legislatures komisi
jai. Šalia jo liudijo eilė ki
tų asmenų: New Yorko vai

negrų organizacijų atsto
vai.

Beveik visi pabrėžė, kad 
kai kuriu maisto rūšių kai- C
nos brangesnės neturtingų
jų apylinkėse, negu turtin
gųjų. I

Jerome W. Mark, valstijos 
asamblėjos narys iš Manhat- 
tano pietrytinės dalies, libe
rališkas demokratas, sakė, 
kad beturčių daugiavaikės 
šeimos ypatingai paliestos. 
Pienas labai pabrangėjęs, 1 1 — • • • •

ANTRADIENIO “LAISVĖ” NEIŠEIS
Del to, kad pirmadienį bus kalėdinė šventė, 

ir dėl to, kad sulūžo “Laisvės” linotipas, tai an
tradienio (gr. 27 d.) “Laisvė” nebus išleista. Se
kamasis —šimtasis—“Laisvės” numeris išeis tik 
už savaitės—penktadienį, gruodžio 30 dieną.

Linkime visiems mūsų skaitytojams smagiai 
praleisti žiemos šventes!

Naujas pasiūlymas 
tos pačios dilemos

Jungtinės Tautos.— Ame
rikos J. T. delegatas A. 

duona pabrangėjusi, ir mai- j Goldbergas patiekė šios sa- 
tinti daugiavaikę šeimyną 
sveikai dabar labai sunku 
sakė jis.

Londonas. — Britanijos
Komunistų partijos parlamentas priėmė įstaty

mą, kuris legalizuoja lyti
nius santykius tarp suaugu-

kai kurių siu homoseksualistu. ** v C

i King įspėjo 
prezidentą

Washingtonas.— Negrų

Dr. Martin Luther 
įspėjo prezidentą 

labiau tai pripažįsta ir komu- j Johnsoną. Jis sake, kad jei-

O dirbančioji Amerika nete
ko labai žymaus mokslininko- 
visuomenininko Aleksandro 
Trachtenbergo.

Sulaukęs 82 metų, A. Trach- 
tenbergas mirė š. m. gruodžio 
16 d.Niujorke. Jo palaikai bu
vo sudeginti krematoriume.

Velionis gimė Odessoje. į 
Ameriką atvyko 1906 metais 
ir čia taip pat, kaip ir Rusijo
je, įsitraukė į revoliucinį dar
bininkų judėjimą. Dirbo ir 
mokėsi. Baigė Yale universi
tetą, 1915 metais įgydamas 
sociologijos daktaro laipsnį.

Tuomet stojo į Amerikos So
cialistų partiją ir čia dirbo iki 
skilimo. Seniau jis redagavo 
“The American Labor Year 
Book“ — vertingą kalendorių 
arba metraštį, savitą enciklo
pediją.

1921 metais A. Trachten- 
bergas įstojo į JAV Komunis
tų partiją ir joje buvo iki pat 
mirties.

Brežnevas -- 
TS didvyris 
Maskva.— Jo gimtadie

nio 60 sukakties proga Ta
rybų Sąjungos Aukščiau
sioji taryba įteikė Tarybų 
Sąiungos didvyrio titulą* ir 
ordiną K. P. generaliniam 
sekretoriui Leonidui Brež
nevui. Jam taipgi įteiktas 
Lenino ordinas. Įteikimo iš
kilmės įvyko Kremliuje, kur 
1,517 posėdžiaujančiu depu
tatų ilgai sustoję aplodavo, 
kuomet Brežnevas įžengė 
salėn.

Tarybų Sąjungos didvyrio 
titulą yra gavę 10,000 pilie
čių — didžiausias skaičius 
ių tarpe kariai, kurie pasi
žymėjo kovose prieš hitle
rinį priešą.

vaitės pradžioje pareiškimą 
generaliniam sekretoriui U 
Thantui. Jis žada Amerikos 
vardu padėti visose pastan
gose siekti paliaubų ir tai
kos Vietname.

Kaip žinia, Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius 
U Thantas laikosi nuomo
nės, kad prie derybų gali
ma eiti tik per tam tikrus 
žingsnius: sulaikyti Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą, sumažinti karines ope
racijas Pietų Vietname, su
tikti derėtis su Nacionali
niu išsilaisvinimo frontu. , 

Goldbergo laiškas apie

tuos tris punktus nieko ne
sako. Stebėtojai iš to daro 
išvadą, kad naujas pasiūly
mas beveik bereikšmingas 
ir jis jokių senų dilemų ne
pašalina. Maskva, Pekinas 
ir Hanojus jau išreiškė nuo
monę, kad Amerikos pasiū
lymas yra tik kaukė, po ku
ria bandoma slėpti vis didė
jančią eskaliacįją.

U Thantas, betgi, tuo tar
pu pasišaukė pas save Ta
rybų Sąjungos atstovą Fe- 
derenką ir Alžyro atstovą 
B o au turą. Thantas praeity
je pakartotinai susisiekė su 
Hanojum ir Pietų Vietna
mo liaudiečiais per Maskvą 
ir Alžyrą. Alžyre randasi 
liaudiečių delegacija.

JFK mirtis
ginčai apie

Mirė senas 
marksistas

naują knygą teoretikas
New Yorkas.— Sulaukęs 

82 metus amžiaus, mirė se
nas Amerikos socialistinio 
ir komunistinio judėjimo

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Eisenhow e r i s 
pasekmingai operuotas.

LAISVE—LIBERTY
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Metai 55-ieji

Vokietijos karininkai - 
veiklūs “nacdemokratai”

Miunchenas. — Praeitų 
Vokietijos rinkimų nuodug
nesnis analyzas rodo, kad 
kraštutiniai dešinieji gaiva
lai, ypatingai taip vadina
ma “Nacionaliniu demo
kratų partija” (trumpai ži
noma kaip “nacdemokra- 
tai”) turi daug įtakos kari
ninkuose. Pasirodo, kad 
priešrinkiminiuose mitin
guose tos partijos naudai 
dažnai kalbėjo karininkai. 
Kadangi Vakarų Vokietijos 
įstatymai dabar leidžia ka
riams būti veiklūs politiko
je, jie nenusidėjo įstaty
mams.

Analyzas dabar rodo, kad 
nacdemokratai gavo dau
giausia balsų tuose mieste
liuose ir apylinkėse, kur 
randasi didesnės karinės 
įgulos. Manoma, kad už 
nacdemokratus balsavo ne

tik daugelis karininkų, bet 
ir jų paveikti kareiviai.

Yra ir kitų simptomų, kad 
pro-nacinės nuotaikos Va
karų Vokietijos karininkų 
tarpe auga. Oficialiai Vak. 
Vokietijos armija garbina 
Štaufenbergą ir kitus gene
rolus, kurie 1944 metais 
bandė pravesti pasikėsini
mą prieš Hitlerį. Bet kari
ninkų tarpe dabar vis daž
niau girdima nuomonė, kad 
Štaufenbergas ir jo grupė 
buvo išdavikai, kad jų prie
volė buvo klausyti Hitlerio.

Vienas karininkas pasakė 
New Yorko Times kores
pondentui:

“Tas Štaufenbergo garbi
nimas gadina mūsų tradi
cijas. Vokietis karininkas 
turi klausyti'įsakymų...”

nuopelnas bus tas: jis 
marksistinių knygų lei-
— International Publk
— kuri išleido anglų 
Markso ir Engelso raš-

ir daug

Amerika visuomet bus A. 
Trachtfenbergui dėkinga už jo 
indėlį į mūsų šalies 
lobyną.

kultūrosBene didžiausias Trachten
bergo 
įkūrė 
dyklą 
shers, 
kalba
tus, Lenino raštus, 
daug kitų mokslinių knygų, 
kurių nebūtų leidusi jokia 
buržuazinė leidykla. A. Bim
bos abidvi anglų kalba knygas 
taip pat išleido International 
Publishers.

A. Trachtenbergas buvo 
žiauriai persekiotas makartiz
mo laikais. ,

Tai buvo malonus, draugiš
kas vyras, — būdavo niekad 
nepraeis pro tave nepaspau- 
dęs rankos, neprataręs tau ko
kio mielo žodžio.

Liūdesyje liko jo žmona Ro- 
salina.

šventės ne šventės, 
venusieji Amerikos 
ruošiasi dideliam žygiui į Va- 
shingtoną.

Tai bus 1967 m. sausio 11 
dieną.

». Senyvo amžiaus piliečiai 
(Senior Citizens) tą dieną iš 
visų šalies kampų suvyks į 
Washington, D. C., reikalau
jant 90-ojo Kongreso, kad jis 
kuo greičiausia padidintų se
natvės pensijas, nes infliacija 
taip prasiplėtė, kad iš gauna
mųjų sumelių nieko neišeina.

Niujorko pagyvenusieji pi
liečiai vyks daugiausiai auto
busais; į abi puses kaštuos tik 
$6.50. Smulkiau bus kituose 
“Laisvės” numeriuose!

o pagy- 
žmonės

DVASININKAI BAL
SAVO BEVEIK 
VIENBALSIAI

Miami Beach.----- Čia pa
sibaigė Naciohalinės bažny
čių tarybos (National Coun
cil of Churches) suvažiavi
mas. Prie ’šios tarybos pri
klauso beveik visos Ameri
kos protestantiškos ir or
todoksinės bažnyčios. Kata
likų bažnyčios nepriklauso, 
bet buvo katalikų stebėtojų, 
lygiai kaip buvo ir žydų 
dvasiškių stebėtojų.

Suvažiavime dalyvavo 750 
delegatų, trys ketvirtada
liai jų dvasininkai, likusis 
ketvirtadalis pasaulieč i a i. 
Priimta rezoliucija, kurioje 
smerkiamas Johnsono veda
mas karas Vietname. Už 
rezoliuciją balsavo didžiulė 
dauguma, beveik vienbal
siai: tik 20 delegatų balsa
vo prieš. Ta grupelė paskui 
bandė patiekti priedą prie 
rezoliucijos, kuriame saky
ta, kad suvažiavimas “svei
kina valdžios pastangas 
siekti taikos Vietname.” De
legatų dauguma ir tą prie
dą atmetė.

New Yorkas.— Apie pre
zidento Kennedy mirtį jau 
parašyta daug knygų, bet 
apie vieną būsimą dabar eina 
smarkūs ginčai. Knygą pa- veteranas, teoretikas ir vei- 
rašė istorikas ir žurnalistas I 
William Manchester, pa
čios Kennedy šeimos ragi
namas. Nužudyto preziden
to našlė jam patiekė nema
žai medžiagos, davė ilgus 
interviu.

Bet dabar našlė ir likusi 
Kennedy šeimyna laikosi 
nuomonės, kad Mancheste- 
ris knygon įdėjo perdaug 
asmeniškos-intymiškos me
džiagos. Leidėjai planuoja 
knygą serijomis spausdinti 
žurnale “Look”, paskui iš
leisti pačią knygą.

Sakoma, kad Kennedy šei
mynai nepatinka ne tik per
daug intymiški faktai, bet 
ir kitas dalykas: Manches- 
teris iškelia, kad tarp Ken
nedy šeimynos ir Johnsono 
tuojau po atentato buvo di
delis įtempimas. Kennedy 
šeimyna jautė, kad Johnso- 
nas vra ideologiniai arti
mas dešiniems Texaso gai-1 
valams, kuriuos ji laikė at- 
sakomingais už prezidento 
nužudymą.

Knygoje iškeliama, kaip 
orlaivyje, kuriuomi Kenne
dy lavonas buvo skraidina
mas Washingtonan, buvo 
kaip ir pasidalinimas tarp 
Kennedy ir Johnsono frak
cijų, kaip našlė net •nenorė
ta atsakyti Johnsono pasta
boms ir 1.1.

kėjas, Aleksandras Trach- 
tenbergas. Velionis gimė 
caristinėje Rusijoje ir atvy
ko Amerikon kaip jaunas 
vyras, tuo j po tarnybos ca
ro armijoje. Jis mokėsi 
Yale universitete, kurį bai
gė su daktaro laipsniu isto
rijoje. Dar studentavimo 
metais jis įsitraukė i socia
listinį judėjimą ir veikė kar
tu su Jack Londonu ir Up
ton Sinclair.

Baigęs universitetą jis ta
po Socialistų partijos vei
kėju ir dėstė socialistinėje 
Rand aukštojoje mokykloje. 
Po pirmo pasaulinio karo 
jis tapo didžiausios šalyje 
pažangios leidvklos, “Inter
national Publishers” vedė
jas ir tą vietą užėmęs per 
beveik 40 metų. Jis taipgi 
liko veiklus komunistiniame 
judėjime. Makartizmo lai
kais. 1953 metais, jis kartu 
su kitais komunistų lyde
riais buvo teistas ir nuteis
tas 3 metams kalėjime.

Jis ilgą laiką buvo Ameri
kos K. P. centro komiteto 
nariu. Komunistu partijos 
generalinis sekretorius iš
leido liūdesio pareiškimą jo 
mirties proga. Pareiškime 
sakoma, kad Trachtenber- 
gas turi didžiulius užsitar- 
navimus šviesdamas Ameri
kos darbininkų klasę ir ko
vodamas jos eilėse.

Kinai neigia O 
naują gandą
Pekinas.— Kinija panei

gė gandą, kad jie netiesio
giniai parduoda plieną ame
rikiečiams Pietiniame Viet
name. Tokios žinios atėjo 
iš Hong-Kongo ir Singapo
re. Sakyta, kad kinai per 
tarpininkus parduoda plie
ną amerikiečiams, kurie 
naudoja tą Pietiniame Viet
name.

Kinijos oficialioji žinių 
agentūra Hsinhua sako, kad 
tie gandai yra tokie bepras
miški, kad “neverti komen
tarų”.

Atsakingi Amerikos šalti
niai irgi paneigia, kad to
kios transakcijos vyksta.

Studentija 
protestavo

Washingtonas.— Iš kelių 
Washingtono apylinkės uni
versitetų suvykę studentai 
demonstravo prie Baltųjų 
rūmų. Jie demonstravo 
prieš Hanojaus bombarda
vimą. Demonstraciją suren
gė SDS (Students for a 
Democratic Society), į tai
kingiausia radikali studen
tų organizacija Amerikoje.

Bombardavimą taipgi pa
smerkė Students Peace 
Union (Studentų taikos są
junga), nuosaikesnė orga
nizacija.

POLICIJA SUAREŠTAVO 
TEXASO STREIKIERIUS

Rio Grande City, Tex.— 
Farmų darbininkų streikas 
ne tik tęsiasi, bet plečiasi. 
Kadangi dauguma streikuo
jančių farmų-plan taci j ų 
darbininkų yra ispaniškai 
kalbantieji meksikiečių kil
mės amerikiečiai, tai strei
kas žinomas po ispanišku 
pavadinimu — huelga, kas 
reiškia — streikas. Strei
kuojantieji darbininkai rei
kalauja $1.25 algos minimu
mo valandai. Dabar jie už
dirba kartais net mažiau 
negu 75 centus į valandą.

Policija pradėjo ieškoti 
priekabių ir pravesti areš
tus. Suimta 11 streikierių, 
prieš kuriuos keliamas kal
tinimas, kad jie organizavo 
“dubeltavą pikietą.” Streiko 
organizatorius rašytojas F. 
Nelsonas suimtas kaip 
“riaušių kiršintojas.”

13 darbininkų suimta, ka
dangi jie prie Meksikos pa
sienio aiškino naujai atve
žamiems iš Meksikos dar
bininkams, kad eina strei
kas ir kad jie netaptų 
streiklaužiais.

New Yorkas.—Iš Šiaurės 
Vietnamo sugrįžęs pacifis
tinio žurnalo “Liberation” 
redaktorius Dellingeris sa
ko, kad jis ten įsitikino, jog 
amerikiečiai bombarduoja 
civilinius taikinius. Jis sa
vo akimis matė sunaikintus 
kaimelius ir sodybas vieto
vėse, kur karinių taikinių 
niekur arti nesirado.

Pekinas.— Kinijos radijas 
sako, kad Kalkutos (Indi
jos) studentai, kurie strei
kuoja ir uždarė universite
tą, yra “Indijos raudon- 
gvardiečiai”. Tiems studen
tams vadovauja Indijos ko
munistų propekiniškas spar 
nas.

Karakas, Venezuela.—Ve- 
nezuelos Komunistų partija 
ragina visos Lotynų Ameri
kos visuomenę protestuoti 
prieš Eduardo Machados 
kalinimą. Machada yra Ve- 
nezuelos Komunistų parti
jos lyderis.

Bona.— Naujas tiltas nu
tiestas virš Saalės upės Va
karų ir Rytų Vokietijos pa
sienyje, ir tiesioginis susi
siekimas tarp Miuncheno ir 
Berlyno autobanais atsta
tytas.
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Apie tuos keturius komunarus
GRUODŽIO 26 DIENĄ sukaks lygiai 40 metų, kai 

1926 m. gruodžio 17 d. smurtu pagrobę Lietuvos valdžią, 
fašistai nužudė keturius komunarus, sakydami, kad jie, 
komunarai, buvo nusitarę gruodžio 25 d. (“per kalėdas”) 
nuversti tą pačią valdžią, kurią patys fašistai nuvertė 
gruodžio 17 dieną?..

Karolį Požėlą, Juozą Greifenbergerj, Kazį Giedrį ir 
Rafolą Čiarną teisė t. v. karo teismas, kuris buvo suor
ganizuotas tik “dėl svieto akių,” nes fašistai buvo iš 
anksto suplanavę šiuos keturius nužudyti, tai ir savo 
“planą’’ įvykdė.

Aišku, Lietuvos komunistai tuomet liaudininkų-social- 
demokratų valdžios versti nesiryžo ir apie tai nei negal
vojo. Komunistai tik ragino Griniaus-Požėlos valdžią, 
kad ji pažabotų kylantį fašizmą, kad vykdytų savo paža
dus, kuriuos skelbė prieš seimo rinkimus. Bet Liaudi- 
ninkų-socialdemokratų valdžia savo pažadų netesėjo: 
užuot suvaldžiusi fašistus, ji visaip puolė, persekiojo ko
munistus. Tačiau net ir tuomet komunistai neturėjo 
galvoje, kad reikia dabar versti liaudininkų-socialdemo- 
kratų valdžią!

*   ——. • ——— ——. •• • •
KIEKVIENA TAUTA TURI savo didvyrius, turi kan

kinius, kaip nors nukentėjusius ar paaukojusius gyvy
bes tautos vardan. Jei paimsime praėjusį pusšimtį me
tų, tai per jį, visapasauline plotme, bus žuvę gal keli 
šimtai tūkstančių individualų, gal keli milijonai kovoto
jų tyrų širdžių ir kupinų meilės darbininkų klasei, savo 
tautai.

Lietuva taip pat yra paaukojusi ant kovos už darbo 
žmonių reikalus, už taiką ir laisvę, už socializmą daug 
sūnų ir dukrų. Bet šitie keturi komunarai buvo ir te
bėra mūsų tautai tarytum šventesni už visus kitus.

■ • ' 1 • ♦
KAS GI TOKIAIS JUOS PADARĖ? Jų drąsa, jų pa

vyzdys kitiems, kaip marksistas-leninistas kovo toj as-ide- 
alistas išlaiko savo garbę,’atsisakydamas nusilenkti prie
šui, gindamas savo įsitikinimus.

“Draugai! Dirbau, kiek galėjau, mirštu už mūsų ben
drą tikslą. Linkiu ir jums dirbti, dirbti, kovoti iki lai
mėsite. KAROLIS.”

Kitame priešmirtiniame raštelyje K. Požėla sako:
“Sprendimą visi išklausė labai ramiai ir labai ramiai, 

drąsiai visi eina mirti. Nekalbant apie kitus, ir čiarnas 
laikosi labai gerai •.. ”

“šiandien tariu jums, brangūs draugai, paskutinį žo
dį : aš kovos už tiesą ir vargšų reikalus kelią užbaigiau : 
mane karo lauko teismas, įvykęs 12-24-26 m. nuteisė su
šaudyti ir šiandien tai įvyks, bet mirsiu ne be vilties, 
kad toji kova nesustos, kol nebus laimėta. Man gailėtis 
nėra ko, o vien tik, kad labai nedaug tenudirbau, kad bu
vo valandų, kurias nemokėjau (užpildyti veikimu. Todėl 
mano palinkėjimas tėra vienas: neturėkite veltui pra
leistų valandų, kovokite ir laimėkite. Aš žengiu po šau
tuvu drąsiai ir tvirtai; būkite ir jūs, draugai, tvirti ir 
drąsūs. K. GIEDRYS.”

Koks palikimas! Koks testamentas!..
Tie, kurie matė keturis komunarus einant mirti, ku

rie matė juos stojant po šautuvu, pripažįsta, jog nema
tytu didvyriškumu-rimtumu, šaltumu, jie mirė.

Fašistai juos sušaudė akiregyje didelių darbo žmonių 
protestų namie ir užsienyje.

Neprotestavo, tačiau, prieš fašistinius budelius tik Lie
tuvos liaudininkai ir socialdemokratai!

Kiek liečia JAV lietuvių darbo žmones, tuomet jie dau
giau negu kada nors kovojo, protestavo, siuntė rezoliu
cijas į Kauną smerkdami fašistinę diktatūrą ir jos žiau
rumą.

Amerikos lietuviai įkūrė Anti-Fašistinę sąjungą, kuri 
rinko aukas ir siuntė tūkstančius dolerių anti-fašisti- 
niam judėjimui Lietuvoje padėti, kad kuo greičiau jis 
nuverstų fašistų smurtininkų valdžią. Ir ji buvo nu
versta, o keturių komunarų palaikai buvo paimti iš ten, 
kur jie po sušaudymo buvo į žemę apkasti, atvežti į Kau
ną ir čia iškilmingai palaidoti Istorijos muziejaus sieno
je.

Ir toji vieta nūnai yra kaip kokia proletarinė šven- 
tovė. « Y*f'll
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AMERIKOJE BUVO šaukti mitingai K. Griniaus 100 
metinei gimimo sukakčiai atžymėti (gruodžio 17 d.). 
Mums neteko girdėti, kaip jų kalbėtojai Griniaus “atsi
statydinimą” iš prezidento posto aiškino, bet “veiksnių” 
spauda, apie smurtininkų perversmą rašydama, niekur 
nesuminėjo didvyrių—keturių komunarų!

Niujorko J. Stukas praėjusį šeštadienį pasikvietė. J. 
Audėną, kad papasakotų apie Grinių per radiją. 
Apie tai, kad fašistai Griniaus valdžią nuvertė, Audėnas 
begėdiškai užtylėjo, užtylėjo ir apie terorą, sekusį po 
Griniaus atsistatydinimo.

Ne tokiems ponams aiškinti mūsų tautos istoriją!

DR. K. KORSAKAS 
APIE VISUOMENINIUS 
MOKSLUS LIETUVOJE

D-ras K. Korsakas nese
niai skaitė TSRS Mokslų 
akademijos Prezidiumo Vi
suomeninių mokslų sekcijos 
išvažiuojamojoje sesijoje 
Vilniuje pranešimą. Aišku, 
akademikas Korsakas supa
žindino kitų tarybinių res
publikų mokslininkus su vi
suomeninių mokslų plėtoji- 
musi Lietuvoje. Jo praneši
mas labai svarbus. Negalė
dami viso (dėl vietos stokos) 
išspausdinti mūsų laikraš
tyje, paduosime nors trum
pas pranešimo ištraukėles:

Visuomeninių mokslų tiria
masis darbas respublikoje, 
sako pranešėjas, labiausiai 
sutelktas t r i j u o s e Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
institutuose — Ekonomikos, Is
torijos, Lietuvių kalbos ir lite
ratūros, — ir aukštosiose mo
kyklose— daugiausia Vilniaus 
Valstybiniame universitete ir 
Pedagoginiame institute, taip 
pat Partijos istorijos institute 
prie LKP CK ir visoje eilėje 
žinybinių institutų bei labora
torijų. Visuomeninių mokslų 
srities mokslinių tyrimų koor
dinavimas respublikoje yra 
pavestas Lietuvos TSR Moks
lų akademijai.

Šiandieną Tarybų Lietuvoje 
visuomeninių mokslų srityje 
dirba keli šimtai mokslinių 
darbuotojų, jų tarpe 14 dak
tarų ir apie 200 mokslų kan
didatų. Kartu su dėstomuoju 
ir tiriamuoju darbu jie parašė 
ir paskelbė pokario metais ke
lis šimtus knygų.

Visuomeninių mokslų dar
buotojai visada aktyviausiai 
■atsiliepdavo ir atsiliepia į vi
sus svarbiausius- Partijos ir 
Tarybinės vyriausybės nutari
mus dėl socialistinio ūkio bei 
kultūros statybos. Savo ruož
tu partija ir vyriausybė pada
rė nepaprastai daug, kad res
publikoje sparčiai vystytųsi 
humanitariniai mokslai, kad 
jų srities tyrinėjimai eitų idė
jiškai kryptinga vaga.

' Bet ar viskas ir visur j*au 
taip gerai einasi? Ne, atsa
ko K. Korsakas:

Greta reikšmingų laimėjimų 
visuomeninių mokslų srityje 
mūsų darbe yra dar ir gana 
nemaža trūkumų, spragų, ap
leistų reikalų. Antai, pasta
ruoju metu išaiškėjo atskirų 
mokslų disciplinų — tokių, 
kaip filosofija, teisė, sociolo
gija, estetika ir kai kurių ki
tų netolygus vystymasis res
publikoje, palyginus, sakysi
me, su tokiomis mokslo šako
mis, kaip ekonomika, istorija, 
kalbotyra, literatūros mokslas. 
Esminio pagerinimo mums rei
kia siekti ir tobulinant visų 
mokslinių tyrimų metodologi
ją, kompleksinių tyrinėjimų 
organizavimą, vykdomų darbų 

1926 metų gruodžio men. smurtu pagrobusi šalies galią į savo rankas, fa
šistų valdžia nužudė Lietuvos darbinin kų judėjimo vadovus: K. Požėlą, J. Grei- 
fenbergerį, K. Giedrį ir Čiorną. (šį atviruką' parūpino ir išleido Lietuviu dar

bininkų klubas Maskvoje 1927 metais).

koordinavimą. Taip pat reikė
tų žymiai sustiprinti humani
tarinio pobūdžio mokslinių įs
taigų materialinę bazę, kad 
būtų galima pakelti jų veiklos 
našumą.. .

Reikiamo užmojo dar neįgi
jo ir filosofijos mokslas res
publikoje. Nors jau apginta 
įvairiais klausimais apie 30 
kandidatų disertacijos, tačiau 
respublikoje nėra jokio moks
linio centro, 'kuris sistemingai 
nagrinėtų filosofijos klausi
mus. . .

Istorija žengia 
pirmyn

Lietuvių tautos praeičiai 
marksistiškai nušviesti daug 
padarė istorijos mokslas. Mū
sų istorikai 'jau parengė to
kius stambius, apibendrinamo 
pobūdžio veikalus, kaip “Lie
tuvos TSR istorija” (išleisti 3 
tomai), Lietuvos archeologijos 
ir etnografijos apybraižos, o 
taip pat eilę monografijų iš 
valstiečių judėjimo ir agrari
nių santykių istorijos. Be to, 
respublikos istorikų atliktas 
didelis darbas, iškeliant iš ar
chyvų ir leidžiant dokumen
tinę medžiagą (jau išleista 9 
įvairių dokumentų rinkiniai). 
Gausiai skelbiama archyvinė 
medžiaga, demaskuojanti hit
lerinių okupantų žvėriškumą 
ir buržuazinio-nacionalistinio 
■pogrindžio kruvinąją veiklą 
pirmaisiais pokario metais.

Partijos istorijos institutas 
prie Lietuvos KP CK vykdo 
platų darbą, rinkdamas ir 
skelbdamas medžiagą bei at
siminimus apie kovas dėl Ta
rybų valdžios Lietuvoje 1919 
—1920 m., apie revoliucinį ju
dėjimą buržuazijos valdymo 
laikotarpiu. Spalio revoliuci
jos 50-mečiūi institutas pa
skelbs Lietuvos Komunistų 
partijos istorijos apybraižą.

šiuo metu., ir artimiausioje 
ateityje mūsų istorikai ruoš 
tokius darbus, kaip “Lietuvos 
TSR istorijos” IV tomą, nu
šviečiantį tarybinį laikotarpį, 
Lietuvos kultūros istorijos 
apybraižą, dvitomę Vilniaus 
miesto 'istoriją (1-mas tomas 
jau atiduotas spaudai), Lietu
vos archeologinį ir etnografi
nį atlasus, kuriems parengti 
bus panaudojama gausi me
džiaga, surinkta ekspedicijų 
bei archeologinių kasinėjimų 
metu. Taip pat bus toliau ty
rinėjama respublikos kolūkie
čių ir darbininkų buitis, naujų 
jos tradicijų formavimasis, šei
mos santykiai. Sustiprės mok
slinis darbas ir menotyros sri
tyje — Spalio 50-mečiui bus 
išleista kolektyvinė apybraiža 
“Lietuvių meno kelias”.

Sparčiai Lietuvoje vysto
si ir t. v. tikslieji mokslai: 
chemija, fizika, medicina, 
ir kiti. Bet apie tiksliuosius 
mokslus mes mažai parašo
me mūsų spaudoje. O rei
kia!

Prieš porą desėtkų metų 
pažangiųjų lietuvių meninė 
veikla buvo pakilusi. Pir
mas nacionalinis LMS festi- 

’valis, ruoštas 1946 metais 
Chicagoje, buvo didingas ir 
gražus. Chorai, vaidintojai, 
solistai per ištisą savaitę at
likinėjo muzikalines ir dra
mines programas. Ten da
lyvavo Biru ta Ramoškaitė, 
velionis dramos artistas Jo
nas Valentis , ir daug kitų 
dainos ir dramos artistų. 
'Dienomis ėjo LMS suvažia
vimo sesijos, meno veiklos 
apžiūra — paskaitos ir dis
kusijos. Žemutinėje salėje 
vyko rankdarbių ir piešinių 
paroda. Kiekvieną vakarą 
ir dieną salės buvo pilnos 
žmonių.

Nuo to festivalio šiais me
tais sukanka 20 metų. Kiek 
vėliau usteriečių Olympia 
Parke LMS vienetai sėk
mingai įvykdė vasarines 
dviejų savaičių Atostogų 
mokyklas. Jose dalyvavo 
apsčiai čia gimusio jauni
mo. Ten vyko chorvedys- 
tės, vaidybos, lietuvių kal
bos ir istorijos pamokos.

Per 20 metu mūsų me- v 
nine veikla sumažėjo ir pa
sikeitė. Daugelio pirmojo 
festivalio dalyvių jau nėra 
gyvųjų tarpe. Kitus gyve
nimo reikalai nuvedė kitais 
keliais. Ypač lietuvių emi
grantų gretos suretėjo. Ki
tus amžiaus metų skaičius 
sulaikė nuo meninės veik
to. Vienok dar galime pa
sidžiaugti, kad ir šiandien 
turime likusio senimo ir 
jaunimo, kurie mus sužavi 
su lietuviška daina. Tad 
meno judėjimas dar yra gy
vas ir veiklus.

Štai Floridoje du jauni 
chorai. St. Petersburge A- 
delės Pakalniškienės įlietas 
jaunas kraujas ir jos didelė 
energija į grupę senolių su
daro gražiai dainuojantį 
chorą. Tai gražu ir girtina. 
Taip ir Miamyje veikia 
dar naujas choras. Bet cho
rai ne tik dainavimu yra 
graži pažiba visuomenėje. 
Tauta, kuri neturi savo mu
zikos, poezijos, kultūrinės 
saviveiklos, nėra kultūrin
ga. Kuri tauta turi muzi
ką, meną, joje gimsta cho
rai. Vadinasi, choras .yra 
tas atspindis, kiek mes pa
kilę kultūriškai, kiek gali
me stoti į apsišvietusių tau
tų gretas. Sakysime, jei 
mūsų salėse nėra meninės 
veiklos, nėra chorų, o plin
ta tik girtavimas ar koks 
kitas šablonas, tai kaip mes 
galime pasirodyti prieš tuos 
pačius amerikiečius, kad ir 
mes esame kultūringi žmo
nės?

Chorai ir chorvedžiai
LMS judėjime dažnai kil

davo chorui problema su
rasti chorvedį. Ypač nau
jam chorui ta problema 
sunkesnė, nes be chorve- 
vedžio choras negali veikti. 
Tiesa, kai kurie LMS cho
rai praeityje bandė kitatau
čius chorvedžius. Tačiau jie 
neisisavino lietuviškos kal
bos ir dainos. Išimtį gali- 

l ma daryti tik Hart fordo 
i Laisvės choro mokytojai, 
i prancūzaitei Wilma Hollis, 
kuri pamėgo lietuviškos 
dainos dvasią ir per kelio
lika metų pramoko lietuvių 
kalbos. Sėkmingiausiai vei
kia chorai, kurių mokytojai 

įkilę iš lietuvių tautos.
Šiuo metu Miamio Aido 

■ chorui vadovauja lietuvis 
muzikas Bronius Nekrašas. 
Žodis “vadovauja” muzikoje 
daug daugiau reiškia negu 
vadovauti. Sėkmingas chor- 
vedis ne vadovauja, bet mo
kytojauja. Chorvedis ne tik 
muzikos žinovas, bet ir pe
dagogas. Patirtis rodo, kad 
asmuo, baigęs aukštą muzi
kos mokslą, ne kiekvienas 
būna sėkmingu chorvedžiu. 
Kai kurie chorvedžiai įsigy
ja pedagoginio mokslo be
dirbdami su choristais. Nek
rašas pilnai patyręs muzi
kas ir įgudęs pedagogas, 
mokytojas.

Chorvedžiui, dirbančiam 
su grupe įvairių mokinių 
(choristų), tenka tirti jų 
vokalinius sugebėjimus, ta
lentus, jų amžių ir psicho
logines nuotaikas. Visa tai 
patyręs, m o k y t o j a s gali 
spręsti, kiek jo mokiniai ga
li sugebėti įsisavinti reikia
mo muzikalumo dainavi- 

i mui. Pagal choristų kvali- 
I fikacijas, mokytojas nusta
to ir choro repertuarą. Taip 
mokytojas numato ir kokio 
lygio bus jo vadovaujamas 
choras.

Choras yra nuolatinė dai
nos meno klasė. Kitų pro
fesijų studentai gali baigti 
mokslą — gauna diplomą. 
Mūsų laiko chorų sudėtis, 
ypač Miamio aidiečių, chor
vedžiui sudaro sunkesnę 
problemą. Didžiumą jų su
daro mažai ar visai nelavin
ti balsai. Jų eilėse yra di
džiuma iš Lietuvos emigra
vę senesniosios kartos dai
nos mėgėjai. Tad klaida bū
tų iš jų reikalauti ko nors 
labai didelio dainos mene. 
Talentingiausias chorvedis 
gali sukurti tiek, kiek lei
džia esamoji medžiaga. O 
visgi geroje mokytojo vado
vybėje jų balsai, dainavimas 
gerėja, darosi muzikalus, 
kaip ir tų chorų, kurie dai
nuoja per desėtkus metų.

*
Muziko Nekrašo kelias 

muzikoje
Jau virš 50 metų muzi

kas Bronius Nekrašas nuėjo 
muzikinio darbo keliu. Jo 
veikla muzikoje yra užre- 
korduota lietuvių ir anglų 
spaudoje. Gyvenimo tikslu 
Nekrašas pasirinko muziką. 
1913 metais jaunuolis Nek
rašas sėdo prie vargonų 
kaip tos srities profesiona
las. Vienos muzikos šakos 
jaunam artistui neužteko. 
Jis veržėsi į platesnį muzi- 

’ kos lauka.
I

1929-30 metais Nekrašas 
Romoje. Italijoje jis stu
dijuoja muzikos pedagogiją, 
kompoziciją, gerina ir savo 
vokalinį balsą. Grįžęs iš 
Italijos, pradedant 1931 me
tais, JAV Nekrašas, be var
gonininko profesijos, daž
nai iškyla kaip koncertinis 
baritono balso solistas, pia

no rečitatorius, kompozito-’ 
rius ir chorvedis.

Per praėjusius 50 metų 
veik kiekviena didesnė lie-■ 
tuvių kolonija girdėjo Nek
rašą kaip solistą, chorvedį, 
akompanistą ar muzikinių 
koncertų ruošėją. Klevelan- 
de jis ruošė ir atlikinėjo 
koncertų programas. Detro
ite Nekrašas ruošia ir atli-' 
kinėja radijo valandėlių 
programas. Atvykęs į 
Pennsylvanijos lietuvių ko
lonijas, Skrantone muzikas 
Nekrašas vadovauja mergi- 
nų-moterų chorui, pastato 
scenoje operetę “Iš vargų į 
linksmybę.” Pottsvilėje, 
Browno muzikos mokyklo
je, Nekrašas tampa muzi
kos mokytoju, profesorium. 
Jo balsas buvo girdimas ir 
New Yorko-Brooklyno salė
se. Tai tik maža dalelė vie
tų, kuriose muzikas Nekra
šas veikė kaip muzikos mo
kytojas ar solistas.

Nekrašo komp o z i c i j o s 
kūriniai, kaip “Nuotakos 
kerštas,” “Lietuva” ar 
“Barkarolė” ir kitos, pa
grįsti meile Lietuvai ir liau
dies motyvais. Jo solo dai
nų programose dažnai su
tinkame Šimkaus “Karvelė
li,” Vanagaičio “Stasį,” 
Petrausko “Bernužėlį” ir 
kitas liaudies daina. Žino
ma, solistas nepalieka ir 
operų arijų. Muziko Nek
rašo veikla gražiai aprašo
ma ir 1936-7 metų “Muzi
kos žinių” žurnalo laidose.

Visa tai nušviečia muziko ' 
Nekrašo gražų, talentingą 
ir garbingą muzikoje nuei
tą jau gana ilgą kelią. Po
litika, partijos — kaip pats 
muzikas pareiškia — ne jo 
sritis. Jo gyvenimo tikslas 
buvo ir yra — muzikos me
nas. '

Šiuo metu profe s o r i u s 
Nekrašas gyvena ir lietuviš
ką dainą puoselėja Miamy
je, Floridoje. Kas .penkta
dienis Nekrašas atvyksta į 
LSK salę. Čia jis mokyto
jas, chorvedis. Kiekvienas 
aidietis jo matomas, taiso
mas^ “treniruojamas” dai-v 
navimui . Savo namuose 
Nekrašas irgi profesorius. 
Jis priima muzikos meno 
studentus, duoda jiems dai
navimo ar piano lekcijas. Jo 
studentų tarpe yra gerai 
pralavintų solistų. Mokyto
jas duoda privačias pamo
kas ir choristams, kurie tu
ri noro ir energijos lavinti 
balsą geresniam chore dai
navimui. '

Pats muzikas Nekrašas 
vra geras baritono balso so
listas. Gyvai jis gali atlikti 
lietuviškas, rusiškas ir ang
liškas liaudies dainas. Mu
zikos instrumentai, kaip 
vargonai, pianas, armonika, 
jo rankomis atlieka gražius 
muzikos kūrinius.

Mes linkime profesoriui 
Broniui Nekrašui ilgiausių 
metų muzikos darbe ir ai- 
diečiams geriausių pasėkų 
su Nemuno ir Šešupės kraš
to dainomis!

V. Bovinas

AKMENYS KRITO 
Iš DANGAUS

Netoli Kijevo iškrito le
dai, kurie netirpo, nors bu
vo pakankamai šiltas oras. * 
Žmonės pradėjo juos apžiū
rinėti ir labai nustebo, pa
matę, kad tai šviesūs ak\ 
menukai. Jie buvo gana 
tankiai nusėję žemę. Paaiš
kėjo, kad prie Mogiliovo- 
Podolsko stiprus uraganas 
pakėlė į viršų daugybę kvar
co grūdelių, kurie ir nukri
to ties Kijevu.
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St. Matulaitis: kovotojas, rašytojas, 
literatūros kritikas, istorikas

Ištraukos iš Rojaus Mizaros pranešimo, minint šimtą metą, kai gimė d-ras Stasy.(T 
Matulaitis; pranešimas įvyko Ozone Parke, N. Y., 19 66 m. gruodžio 11 dieną;

mitingą rengė LLD 1-oji kuopa.
Pasirodo, žvagybininkai-provokatoriai 

buvo jas jo bute kur tai grindyse pa
dėję, paskui radę. Na, ir visą bylą prieš 
Matulaitį valdžia taip ir formulavo: jis 
turėjo paslėpęs granatas, kuriomis no-

(Pabaiga)
1918 metais Matulaitis grįžo į dar vo

kiečių okupuotą Vilnių. Kai Lietuvoje 
kūrėsi tarybinė santvarka, Matulaitis 
visomis jėgomis stojo į kovą prieš iš
naudotojus, už naująją santvarką. Tą 
patį darė ir jo vaikai; ypatingai Aldo
na Matulaitytė, kuri su ginklu rankoje 
kovojo už liaudies valdžią, ir šiandien 
jos vardas įėjęs į Lietuvos istoriją kaip 
pasišventusios, ryžtingos kovotojos už 
liaudies laisvę.

Tuomet Matulaitis Vilniuje redagavo 
laikraštį “Tiesą.”

Kai pilsudskininkai užgrobė Vilnių, 
Matulaičiui ir vėl visko teko pernešti. 
Ponai jį žiauriai puolė ir išlaikė Lukiš
kių kalėjime apie penkis mėnesius.

1919 metais jis slapta pabėga iš Vil
niaus į Lietuvą, dabar jau nepriklau
somą. Dirbo Vilkaviškyje ligoninės ve
dėju, o 1922 metais persikėlė į Mari
jampolę. Čia, be medicininės praktikos, 
jis buvo dėstytojas Marijampolės rea
linėje gimnazijoje. Čia jis baigė rašyti 
vieną didesnių savo veikalų —■ “Lietu
vių Tautos Istorija” (kurią mes kadai
se perspausdinome “Laisvėje.”)

Lietuvą tuomet valdė krikdemai-kleri- 
kalai. Na, ir jie sugalvoja: dabar atė
jo laikas, atkeršyti priešui, bedieviui, 
už tai, kad jis parašė prieš kunigų pro
fesiją tris brošiū raitės- apsakymus : 
“Parmazoną,” “Smertį” ir “Pragaro gel
mes”! Paklausykite, kaip tą epizodą 
apibūdina pats d-ras Matulaitis:

“1925 metų vasario 13 d. vidurnaktį į 
mano butą (Marijampolėje) triukšmin
gai įsibriovė žvalgybos agentai. Vienas 
jų, atėjęs į miegamąjį, parodė man or
derį, kad jam pavesta padaryti kratą ir 
mane suimti. Žvalgybininkas tyčiojosi iš 
manęs: ' »

—Cha, cha, cha! Su aukštuoju moks
lu ir komunistas!

Aš atsakiau:
— Tai ne tamstos dalykas! Atėjai da

ryti kratą, tai ir daryk!
Žvalgybininkas nutilo.
Kratą darė labai atidžiai: beldė kros

nies koklius mano kambaryje, pakėlę 
kėdes, žiūrinėjo, ar nėra ko po sėdynė
mis. Po viena kėde rado, rodos, juod
raštį mano rankraščio, kurį neseniai 
buvau išsiuntęs į “Kibirkšties” žurna
lą Maskvoj. Taip pat rado ir kelis 
Maskvoje einančios “Pravdos” numerius. 
Mano bibliotekoj aptiko, anot žvalgy
bininko, “bolševikinę knygą”—Pokrovs- 
kio “Rusijos istorijos” du tomu. Krata 
truko iki aušros. Aštuntą valandą ma
ne nuvedė į policijos nuovadą. Ten jau 
radau kelis darbininkų profesinės są
jungos mokinius ir dar kelis asmenis. 
Viso surinko šešiolika žmonių.

Vidurdienį, girdžiu, gretimame kam
baryje žvalgybininkas, kalbėdamas tele^ 
fonu, kažkam atsako:

—Viskas gerai! Pas daktarą Matu
laiti rasta dvylika granatų...

Nustebau. Iš kur pas mane atsirado 
granatos?..”

/

Nevėžis ties Kočiuniškėm — (J. Juodikaičio nuotrauka)

rėjęs nuversti šalies valdžią!..
Palaikę keletą savaičių Kauno sunkių

jų darbų kalėjime, pagaliau, paleido Ma
tulaitį po 5,000 litų užstatu. Ir jis po 
kiek laiko, patariamas Karolio Požėlos 
ir kitų, slapta iškeliavo į Tarybų Są
jungą-

Perėjęs sieną, jis paarašė andai pagar
sėjusį “Atvirą laišką lietuviškam teis
mui,” kuris taip pat buvo išspausdin
tas ir mūsų “Laisvėje.”

*

Pasiekęs Tarybų Sąjungą, jis apsigy
veno Minske, kur tuomet lietuvių kultū
rinis judėjimas buvo gyvas: išeidinėjo 
savaitraštis “Raudonasis Artojas,” bu
vo leidžiamos lietuvių kalba knygos, va
dovėliai mokykloms, kurių buvo nema
ža Baltarusijos kaime; veikė net ir vi
durinė mokykla.

Matulaitis čia pradėjo naują gyveni
mą: daug rašė, studijavo. Sukūrė jis 
istorinį veikalą “1863 metai Lietuvoje,” 
kuri išspausdinome “Laisvėje.” Jis bu
vo išrinktas Baltarusijos TSR Mokslų 
Akademijos tikruoju nariu, ir jam buvo 
suteiktas Istorijos Mokslų daktaro laips
nis.

Parašė jis čia didžiulės svarbos dviejų 
tomų mokslinį veikalą “Religija ir jos 
socialė reikšmė”; išleido Lietuvių Litera
tūros Draugija Brooklyne 1931-1932 m.

Palaipsniui į Tarybų Sąjungą persikė
lė gyventi visa St. Matulaičio šeima: 
žmona, dukros Katrė-Poželienė, Aldona 
ir Laima, taip pat sūnus Kęstutis.

Katrė Matulaitytė - Požėlienė pradėjo 
“Laisvei” rašyti apie 1928-uosius metus. 
Pats S. Matulaitis rašė truputį vėliau, 
Kęstutis Matulaitis, kiek atmenu, raši
nėjo dar vėliau.

•

1931 metais, pakeliavęs po Tarybų 
Sąjungą, grįždamas namo, sustojau 
Minske susipažinti su Baltarusijos lie
tuvių buitimi. Žiema buvo aštri, neįma
noma buvo plačiau po kaimus pakeliau
ti, tai daugiausia laiko praleidau Mins
ke.

Su Matulaičiu susitikau porą kartų: 
pusdienį praleidome tik m u d u abudu 
Baltarusijos Mokslų Akademijoje. Pasa
kojo jis man daug dalykų iš praeities, 
iš savo pergyventų metų. Sakė, kad jo 
santykiai su tūlais apgailėtinai prasti. 
Kai aš jam pasakiau, kad ir mūsų 
Jungtinių Valstijų lietuvių santykiai su 
jais nelabai geri, tai jis lyg ir pradžiu
go, sakydamas, tai ir gerai, kad ne tik 
aš vienas nusidėjėlis.

Tuomet, reikia pabrėžti, santykiai 
tarp Minsko lietuvių veikėjų ir kai kurių 
maskviečių buvo pavojingai įtempti. Ap
skritai: tuomet tarp lietuvių veikėjų 
Tarybų Sąjungoje virė nesantaika, viso
kie “pasidalinimai,” sklokos - sklokelės, 
kurios vedė ne į gerą.

V. Kapsukas, beje, man sakė, kad pa

našūs dalykai tuomet rodėsi ir kitų tau
tų grupėse: lenkų, latvių, vengrų. Vi
so to pasekmės buvo baisios: pradėjo 
skųsti vieni kitus. Visi sakėsi esą la
bai ištikimi Tarybų Sąjungai, bet jų mi
nimi asmenys, girdi, neištikimi, priešai, 
ir reikią juos pabausti. Asmenybės kul
to laikais jie skundė vieni kitus ir dėl 
to nukentėjo: Berija pradėjo juos “do
roti.” Ir šiuo laiku d-rui S. Matulaičiui, 
niekšų įskųstam, reikėjo panešti pažemi
nimą ir nukentėjimą: 1937 metais jis 
buvo ištremtas į Kazachstaną: dirbo 
Pavlodare gydytoju.

Į Vilnių jis grįžo tuojau po karo ir 
čia vėl ėmėsi mėgiamiausio darbo—Lie
tuvos Mokslų Akademijos istorijos in
stitute ruošė medžiagą Lietuvos istori
jai.

Mirė šis įžymus lietuvių tautos sūnus 
1956 m. balandžio 10 dieną Vilniuje. Jo 
dukros, Aldona ir Laima rašo, kad jų 
tėvas, gulėdamas ligoninėje, sakė: “Aš 
per daug nusidirbau. Jau pavargau gy
venti....”

Beje, Matulaitytės sako, kad jų tė
vas laisvai kalbėjo lietuviškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai ir žydiškai.

•

St. Matulaitis parašė iš viso apie 30 
originalių knygų ir brošiūrų ir apie 17 
knygų bei brošiūrų išvertė iš kitų kal
bų. Stambus jo veikalas apie save pa
tį—“Atsiminimai,” išleistas 1957 metais 
Vilniuje.

Be publicistinių straipsnių ir knygų, 
Matulaitis rašė istorines ir mokslines. 
RašePjjis ir apsakymus. Trys jo apsa
kymai > lietė daugiausia k u n i g i j ą. 
Plėšė nuo jų veidų kaukę tokie apsaky
mai, kaip “Farmazonas,” “Pragaro gel
mės” ir “Smertis” — vaizdas, kaip Ma
tukų klebonas Jonas Klimas, gulėdamas 
mirties patale, dėstė gydytojui savo nu
sidėjimus, dėl kurių jis labai bijojo mir
ti. Šis apsakymas didžiai patiko žmo
nėms. Dar vaiku būdamas “Smertį” 
skaičiau ir kitiems siūliau.

TEN ANT KALNO, LAUKŲ GALE...

Ten ant kalno, laukų gale, 
Trykšta tyra, šalta versmė. 
Jai srovent ir čiurlent valia, 
Jos tyli užburta giesmė
Skamba naktį, kada rugiuos 
Merkia akis ugnies taškai, 
Kada ir liūdžiu, ir džiaugiuos, 
Kada pakalnės ir takai
Ten, mėnesienos blizgesy, 
Lyg žuvys plaukia tolumon. . . 
Naktis trumpa, sodri, šviesi, 
Ir nesinori man namo. . .

Antanas Venclova

ŠVYTURIUI
Tu visados tyli, užslėpęs savyje
Ir šauksmą, ir kančias, ir džiaugsmą.
Tu, nebylus ir atkaklus,
Nugairintas pūgų, lietaus ir vėjo, 
Iš posto nesitrauki niekados.
Rūstus ir nekalbus, lyg senas žvejas,
žvelgi tolyn,
Į mėlynus kelius,
J horizonto liniją — tenai,
Kur pamažu išnyra laivo siluetas,
Tenai,
Iš kur ateina debesys, 
Rūkai ir vėjas, ir tamsa...
O kartais tu atokaitoj ilsies 
Ir užsnūsti gal valandėlę, 
Ir tavo liemeniu srovena šiluma. 
Ir gal tada 
Sapnuoji ramią, begalinę jūrą, 
Laimingai grįžusius laivus 
Ir šiltą liepos vėją. . .
Bet, kai audra suplėšo horizontą 
Ir verčias jūron kamuoliais tamsa, 
Staiga tu įtempi visas jėgas 
Ir prakalbi tyliai ir nebylia kalba, 
Kuri brangesnė už visus žodžius. 
Ir tavo ilgos rankos, lyg balti sparnai, 
Kapoja tamsą, rūką, naktį. ..
Tada esi
Didžiausias draugas tų, 
Kurie toli ten, jūroj. 
Ir tų, kurie ant kranto laukia.
O tavo baltos rankos, lyg sparnai, 
Kapoja rūką, naktį, vėtrą, 
Ir jos paliečia kapitonų veidus 
Ir jų laivus, — 
Jos laiko delnuose 
Grįžimo viltį.

Eug. Mąituzavičius

Jis rašė literatūros kritikos straips
nius. Drąsiai, mandagiai, taikliai Ma
tulaitis 1898 metais “Varpe” kritika
vo didžio poeto Maironio “Pavasario 
Balsus,” kuriuose buvo per daug kleri
kalinės propagandos. To pasėkoje vė
liau Maironis “Pavasario Balsus” taisė, 
tobulino ir religinę propagandą “švel
nino.”

1894 metais Matulaitis aštrią kritiką 
davė kun. Adomo Jakšto “Dainų Skryne
lei.” A. Jakštas per visą gyvenimą bu
vo reakcionierius; jis rašė grubią propa
gandinę klerikalinę eilėdarą.

r •' "

Šį mėnesį — gruodžia 17 d. — sukako 
100 metų, kai gimė Kazys Grinius, buvęs 
buržuazinės Lietuvos prezidentas.

Grinius ir Matulaitis, taigi, viename
čiai; abudu mokėsi Maskvos universite
te, abudu buvo gydytojai ir visuomeni
ninkai. Jaunomis dienomis abudu bu
vo geri bičiuliai. Bet greit jų keliai iš
siskyrė: Matulaitis ėjo su darbo žmonė
mis ir dėl to jam teko labai daug nu
kentėti. Griniaus “polinkiai” buvo eiti 
su buržuazija. Bėgdamas iš Lietuvos, 
Grinius paslėpė • savo archyvą žemėje, 
kur jis nieku pavirto; atvykęs į Ame
riką, Grinius mirė Čikagoje. Gi Matu
laitis mirė Lietuvos sostinėje Vilniuje— 
savo gimtojoje žemėje.

Lietuvos Komunistų partijos teorinis 
žurnalas “Komunistas,” sužymėjęs Ma
tulaičio nuveiktus darbus, tarp kitko, 
šitaip pasisakė:

“Nors Stasys Matulaitis ir nebuvo nuo
seklus marksistas, kartais pasiduodavo 
oportunistinėms įtakoms, tačiau jo in
dėlis į lietuvių tautos nacionalinio išsi
vadavimo judėjimą, jo darbai lietuvių 
tautos istorijos srityje, siekiant nušvies
ti plačiųjų liaudies masių veiksmus, vi
sam laikui įrašė jo vardą į lietuvių kul
tūros istorijos puslapius.”

Taip, d-ras Matulaitis buvo didelis ir 
brangus mūsų tautai asmuo!..

NEPASITENKINIMAS

Vis ieškosiu tų kelių, tų gatvių, 
tų likimų, sankryžų ir aikščių, 
kur judėjimas lėtesnis, 

kur kiekvienu atveju
ir kryptis, ir tikslas — viskas aišku.
Kur jau nieko nei aplenksi, nei pavysi, 
tik judėsi pagal seną bendrą dėsnį, 
kur save akimirką matysi 
kaip tikrovėj — 

nei mažesnį, nei didesnį.
Kas man duos gabumą būt tikru — 
kaip žada — savu, neišgalvotu, 
kaip relikvijos, kur gyvos po stiklu 
iš karų ir iš kitų golgotų!
Jau muziejiniais nenori niekas būt, 
nuopelnais kaip lazdele ramstytis.
Nuo eilėraščių, tur būt, kaip nuo kalbų 
auga vien tik sąlyginis dydis.
O žinau, tikrai žinau: yra 
būsena, kada žmogus pamato, 
kad ir žemė, ir buitis — gera. 
Ir numiršta.
O, gal būt, jis mąsto.

Justinas Marcinkevičius

SAULĖTAS MIESTAS
Žinau aš — miestas bus.

V. MAJAKOVSKIS
Kiek daugel miestų pastatė žmonės, 
O likdavo griuvėsiai. ..
Ir vėl jie kilo sparnais svajonės — 
Į šviesą, tik į šviesą.
Kaip saulėn kelią greičiau nutiesti, 
Ieškojo jie, nerado, —
Aš pastatysiu saulėtą miestą, 
Kokio lig šiol nėra dar. ..
Ten bus daug saulės ir žalumynų.
Gėlių prikrautos kraitės. — 
Galės juo džiaugtis visų žemynų 
Berniukai ir mergaitės.
Bus daug fontanų ten pastatyta, 
Vilios alėjos gražios.
O daugiaaukščiai namai nuo ryto 
Langais į saulę gręšis. . .
Nedrebins žemės karai pabūklais.
Tik vaisiai kris rasoti,
Kai saulėj supsis žmogaus stebuklas — 
Semiramidės sodai. . .
Svajoti verta, tikėti verta, 
Kad bus komunos šventė, — 
Tai jūsų kartai, jauniausiai kartai 
Tame mieste gyventi!

Vytautas Rudokas

Sauja Žiežirbų
Kažin, kaip ligai ir kaip 

toli mūsų šalis galės eiti to- 
kiuo keliu, kokiuo ji šian
dien eina? Per keturis pir
muosius mėnesius šių metų 
siekia 13 bilijonų dol. neda- 
tekliaus. Jei taip seks visą 
metą, tai kiek bus?

Žinoma, kad prezidentas 
Johnsonas, kalbėdamas Au
stin, Texas, minėdamas 25 
metų sukaktį nuo Japonų 
užpuolimo ant Pearl Har
bor, pareiškė, kad dar bus 
daugiau reikalinga vedimui 
karo Vietname. Betgi prieš 
kiek laiko jis prižadėjo su
mažinti šalies išlaidas. Ta
čiau, tuo jo prižadu nėra 
ko džiaugtis; jis sumažins 
išlaidas vieškelių konstruk
cijai, mokyklų statybai, ap- 
švietos reikalams ir kovai 
su skurdu. Betgi tuo pat 
kartu bus reikalinga dar 10 
bilijonų vedimui karo Viet
name. Tai, ot, koks taupu
mas!

• • • m

Kada kaizerinė Vokietija 
bandė užkariauti pasaulį, 
tai po karo vokiška markė 
nebuvo verta nė šmočiuko 
popieriaus, ant kurio ji buvo 
spausdinta. Ir kas dėjosi po 
karo Vokietijoj? Neėmė 
daug laiko atsirasti Hitle
riui. -

Jei taip dar ilgai mūsų 
šalis bus vedama, kaip da
bar, tai ko galima tikėtis?

• • • •

Vakarinėj Vokietijoj hit
lerininkas Kiesingeris tapo 
premjeru, Brandt vicepre
mjeru. Jei ne socialdemo
kratai, tai Hitleris nebūtų 
patapęs Vokietijos valdovu 
ir nebūtų užkūręs antrąjį 
pasaulinį karą. M • * * *

Pas mus abi partijos ne
turi atitinkamo kandidato 
vietai į prezidento postą 
1968 metais. Jei Demokra
tų partija vėl nominuos 
Johnsoną, tai labai mažai 
yra vilties jam laimėti. O 
respublikonai irgi kolkas 
neturi tinkamo žmogaus tai 
vietai... • • •• • •

Kainos ant visko iškilo ir 
dar vis kyla, ir nesimato 
tam galo. Mat, jeigu karui 
reikmenų gamintojai gali 
žertis milijoninius pelnus 
vis didesnius, tai kodėl mai
sto ir kitokių reikmenų ga
mintojai negali daugiau 
pelnytis?

Na, o jūs, milijonai skur
džių ir senių, gyvenančių iš 
skrumnos pensijos, nors ir 
dabar esate nedavalgę, dar 
mažiau pirkite maisto reik
menų, ir taip išvengsite 
aukštų kainų pragyveni
mui.

Ir šitokį paturima padarė 
ne koks mažas valdininkė
lis, bet šalies galva, prezi
dentas Johnsonas!

I. Vienužis

PATIKIMAS 
LIUDININKAS

Siurprizą įsilaužėliams pa
ruošė Nicos juvelyras Bete- 
tinis. Kai į jo parduotuvę 
prieš pat uždarymą įsiveržė 
ketvertas kaukėtų vyrų ir 
pareikalavo briliantų bei 
kitų vertybių, juvelyras kai
ria koja paspaudė mygtuką, 
kuris privertė kaukti aliar
mo sireną policijos komisa
riate, ir i jungė filmavimo 
kamerą. Kamera užfiksavo 
kiekvieną gengsterių judesį, 
o vėliau tapo pagrindiniu 
liudininku teisme.
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SKAITYTOJŲ BALSAI
Helio, mano gerbiami 

Frankas ir Onute:
Ačiū už tą tavo gromate- 

lę, kurią gavau pereitą an
tradienį. Tai tas tavo ka
mavo tas Alex šulaitis ir jo 
frentai nevierina, ką aš 
jiems esu parašęs apie tą 
Šidlavos “stebuklingą dievo 
motiną’’. Jie yra tikri ne- 
vierni tamošiai. Mat, atsar
gumas gėdos nedaro. Tai 
ir gerai.

Jeigu Šulaitis ir jo kama- 
rotai nevierina, ką aš esu 
nurašęs iš tos Žemaičių vys
kupijos knygos, tai tegul jie 
atvažiuoja pas mane į stu- 
bą, aš jiems duosiu tą kny
gą pasiskaityti. Tuomet jie 
galės patikrinti, ar aš tei
singai parašiau. O jeigu jie 
ras ką nors naudingo 
jiems patiems, galės nusi
rašyti. Aš knygos niekam 
neskolinsiu, iš savo rankų ne
išleisiu, nes tokios knygos 
kitos negalima nusipirkti. O 
ji man yra be galo įdomi is
torija.

Savo gyvenime esu bent 
dešimt gerų įdomių knygų 
paskolinęs ir aš jų daugiau 
nemačiau. Bet aš labai ge
rai žinau, kad vienos tų 
knygų išėjo dūmais per ka
miną į “dangaus karalystę”, 
o kitos gal būt gavo prie
glaudą kur nors “garbičke- 
ne,” bet pas mane jos nesu
grįžo.

Lapkričio 9 d. “Keleivio” 
laidoje redaktorius Jackus 
Sonda išniekino tą Bostono 
miesto gyventoją dailininką 
Viktorą Vizgirdą ir viso
kiais šventais purvais ap
drabstė už tai, kad jis (Viz
girda buvo nuvažiavęs pa
sisvečiuoti Lietuvon, Vil
niaus mieste ir tenai turėjo 
savo pieštų paveikslų paro
dą. Vizgirda taipgi matė ki
tų Lietuvos dailininkų pa
veikslus ir, parvažiavęs na
mo, į Ameriką, jis Lietuvos 
dailininkų piešinių nenieki
na taip, kaip “Keleivio” re
daktoriai norėtų. Nei pati 
kvailiausia davatka šian
dien neišdrįstų niekinti-že- 
minti tokį protingą gerą 
žmogų, kaip dai 1 i n i n k a s 
Viktoras Vizgirda.

Mano supratimu, dailinin
kas Vizgirda padarė labai 
gerą, protingą darbą sau ir 
visiems kitiems lietuviams 
dailininkams, nes jis pirmas 
Amerikos lietuvis dailinin
kas išlaužė tą kvailą užtvo- 
rį, kurį tik tūli lietuviai di
pukai ir “vaduotojai” laiko 
užtverę nuo Amerikos lietu
vių su Lietuvos lietuviais 
kultūriniam bendravimui.

Dailininkas Vizgirda turi 
lygiai tą pačią teisę, kaip ir 
visi kiti Amerikoje gyve
nantieji, važiuoti, eiti ten, 
kur tik jis nori, ir dirbti to
kį darbą, koks jam, ir 
kitiems žmonėms, yra ge
ras, gražus ir naudingas. O 
“Keleivio” redaktoriai to
kių žmonių neprivalo mo
kyti.

A. Bačėnas parašė laišką 
“Tėvynės Balso” redakcijai 
ir tarp kitko pranešė, ką 
jo senas draugas, angliaka
sys, svečiuodamasis Lietu
voje mate ' ir ko nematė. 
Svarbiausia, jis nematė nė 
vieno žmogaus Lietuvoje su 
“lietuviškais antiškais” ap
avais—-vyžomis bei medinė
mis klumpėmis. Todėl “Nau
jieną” apžvalgų rašytojas 
labai supyko ir išpyškino A. 
BaČenui tokį pamokslą, kad 
nė jo mylimas vyskupas 
Ėrizgys nebūtų galėjęs pik
tesni pamokslą pasakyti.

Kaip žinai, Franuk, su 

piktumu nieko gero negali
ma padaryti nei sau, nei ki
tam žmogui. Pikto žmo
gaus nė šuo nemyli, loja ir 
kanda. Tai taip ir šiame at
sitikime, taip bus ir ateity
je.

Mano šimtinė į “Naujie
nų” fondą pirkimui naujų 
mašinų buvo labai gardus 
“sanvičius,” ale mano pa
stabos ir korespondencijos — 
“no good.” Joms vieta į 
“garbičkeną.” Tai tokią pa
dėką gavau. Gerai, ateityje 
“Naujienų” ponai mano 
šimtinių nematys — good 
bye”!

Lapkričio 16 d. mano my
limoji UMWA Welfare and 
Retirement Fund atsiuntė 
man visokių piliulių, gal 
apie $30 vertės. Dabar tu
rėsiu kokioms 4 savaitėms 
tų gyduolių valgyti. Mano 
laimė yra ta, kad gaunu dy
kai daktarą, gyduoles ir li
goninę.

A. Bačenas
Lapkričio 19, 1966 
Bexley, Ohio

Easton, Pa.
Serga Anna Muzikevičie- 

nė. Draugai Muzikevičiai 
gyvena Budei Lake, N. J. 
Ji paskambino mums, kad 
eina į ligoninę. Sako: neži
no kas su manimi yra, gal 
darys operaciją. Drg. Muzi- 
kevičienė — labai maloni 
moteris. Linkime jai greitai 
pasveikti.

Taip pat sei’ga eaštonietė 
Alaona Slogarutė, turėjo 
didelę auto nelaimę. Miglo
tą rytą važiuojant į darbą 
susimušė su kita mašina, 
sunkiai tą mergelę sužeidė, 
guli Eastono ligoninėje.

Mirė kunigas Jaudinskas, 
šv. Mykolo bažnyčios admi
nistratorius ir šv. Bernar
do bažnyčios klebonas, 63-jų 
metų. Jį rado negyvą My
kolo bažnyčios žemutiniame 
aukšte. Ištyrus surado, kad 
jį ištiko .širdies smūgis.

Kun. Jaudinskas buvo 
rimto būdo žmogus. Jis su 
visais sugyveno gražiai. Su
sitikęs, visada užkalbina, ar 
tu esi bažnyčios lankytojas, 
ar ne. Taip pat sugyveno 
ir su kitų tautų žmonėmis. 
Pas jį visuomet buvo pilna 
žmonių, jį visuomet gerbda
vo.

Velionis buvo gimęs She- 
nandoh, Pa. Paliko liūdesy
je keturias seseris.

E. K.

Norwood, Mass.
ŠIRDINGA PADĖKA
Noriu išreikšti gilią pa

dėką giminėms, draugams, 
ir geroms draugėms, kurios 
visą laiką mane lankėt ligo
ninėje ir namie. Taipgi dė
koju visiems už prisiųstus 
užuojautos laiškus ir dova
nas.

Labiausiai dėkoju drau
gėms už jų didelį man pa
tarnavimą sugrįžusiai iš li
goninės: J. Navickienei, S. 
ir J. Budrevičiams, M. Tra- 
kimavičienei, N. Kručiūtei 
ir mano sesutei P. Sinkevi
čienei, sūnui Albertui Sara- 
pui, jo žmonai Eunice. Jie 
visi daug teikė ir dabar dar 
teikia gausią man pagalbą. 
Be jų pagalbos man būtų 
buvę sunku atgauti sveika
tą. Dar kartą tariu visiems 
ačiū uz jūsų nuoširdžią man 
užuojautą.

B. Sa lapienė

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kuopos

Gruodžio 5 d. dėl blogo 
oro labai mažai narių teat
vyko, todėl LDS 6 susirin
kimas formališkai neįvyko. 
Tačiau kuomet gruodžio 9 
d. Sokol salėje buvo ruo
šiamas pasitarimas su mūsų 
brangiu ir labai laukiamu 
svečiu, LDS Centro atstovu 
drg. A. Taraška, čia pat bu
vo atliktas ir LDS 6 kuopos 
mėnesinis susirinkimas, A. 
Taraškai dalyvaujant su 
mumis. Paskubomis, kai ku
rie kuopos svarbūs reikalai 
pasiliko nepaliesti.

Kuopos valdybos raportai 
buvo labai trumpučiai. Fi
nansų sekretore Adelė Kam
pan pranešė, kad dar vis 
serga P. Jasilionienė ir L 
Vežis. Linkime ligoniams 
greito pasveikimo.

Buvo renkama LDS 6-tos 
kuopos valdyba 1967 me
tams. Pirmininku išrinkta 
H. Žukienė, vice pirm. A. 
Žemaitienė, protokolų sekr.
J. Vaicekauskas, fin. sekr. 
Adelė Kampan ir iždininke
K. Vaicekauskienė. Kores
pondente palikta Ona Wel- 
lus. Į knygų peržiūrėjimo 
komisiją apsiėmė A. Mal- 
daikienė, N. Strolienė ir A. 
Žemaitienė.

Žiemos metu ilgi vakarai, 
kartais pasitaiko ir blogas 
oras, žinoma, tas sudaro au
tomašinų vairuotojams 
svarbias problemas, ypatin
gai vakarais. Atsižvelgiant 
į tai, kad palengvintų na
riams atvykti į savo kuopos 
susirinkimus, nutarė pakei
sti susirinkimų dieną ir lai
ką. Vietoje pirmą pirma
dienį kiekvieno mėnesio ir 
pradžia 7 vai. vakare, dabar 
bus: pirmą sekmad. kiek
vieno mėnesio, pradžia 2 v. 
po pietų. Sausio mėnesį su
sirinkimo nelaikysime.

Nepamirškite, draugai ir 
draugės, kad sekantis LDS 
6 kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 5 d., sekmadienį, So
kol salėje, 226 Clinton St. 
Pradžia 2 vai. popiet. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Užbaigus kuopos susirin
kimą pirmininkas P. Mai- 
nionis iškvietė drg. A. Pa
rašką kalbėti. A. Taraška 
kalbėjo apie svarbiausius 
organizacijos reikalus. Ir 
vienas iš tų svarbiųjų, tai 
įrašyti kuodaugiausiai jau
nesnės kartos lietuvių į L. 
D.S. Jis savo kalboje pri
minė ir apie jau įgytus pa
sisekimus besilankant kito
se vietovėse. Taraška yra 
geras kalbėtojas. Jis širdin
gai dėstė tuos organizacijos 
reikalus, kurių dėlei jis ir 
aplanko LDS kuopas. Pa
baigęs kalbą, Taraška pa
klausė: ar kuopa turi išrin
kusi vajininkus dėl šio va
jaus? Atsakymas “Ne.” — 
Jis patarė, kad šiame susi
rinkime būtų išrinkti vaji- 
ninkai, taip ir buvo padary
ta. Vajininkais apsiėmė: 
M. Lynn, A. Žemaitienė ir 
O. Wellus.

Sekė filmų rodymas. A. 
Taraška yra ne tik geras 
kalbėtojas, bet ir filmus 
rodo gerus. Rodė fil
mus iš Tarybų Lietuvos, 
apie Leningradą, tai didžiai 
žavėjantis filmas. Iš Kali
fornijos Universitetp stu
dentų demonstracijų, reika
laujant daugiau laisvės, 
taipgi demonstracijų prieš 
karą ir San Francisco fil
mai labai gražiai susukti ir 
labai įdomūs. Vakaras pra
ėjo naudingai. Dėkui A. Ta
raškai.

Onjtė Wellus

LAISVE

PITTSBURGH, PA.
Gruodžio 8 d. buvo atvy

kęs į Pittsburghą LDS cen
tro organizatorius A. Tara
ška. Vakarą surengė LDS 
8 apskritis 160 kuopos na
me. Susirinkime dalyvavo 
ir ne narių.

Programą atidarė apskri
ties pirmininkas G. Leka- 
vičia ir pakvietė programą 
vesti J. K. Mažukną. Pro- 
gramo vedėjas paaiškino 
susirinkimo tikslą ir prista
tė A. Tarašką, kuris plačiai 
ir aiškiai kalbėjo LDS rei
kalais, kviesdamas LDS na
rius, kad stotų į darbą pri
rašymui naujų narių į LDS, 
ypatingai, kad stengtųsi 
prirašyti jaunąją kartą.

Buvo ir klausimų iš susi
rinkusių; į klausimus buvo 
atsakyta aiškiai. Po kalbų 
LDS reikalais, Taraška pa
aiškino, kad bus rodomi fil
mai iš dabartinio Lietuvos 
žmonių gyvenimo.

Pirmas filmas — vaizdas 
iš visokių išdirbysčių, iš sta
tybos, kas ir kur yra s ta to- 
ma-budavojama Lietuvoj ir 
1.1.

Antras filmas buvo iš 
“Dainų Šventės”, kur tūks
tančiai suvažiavusių dai
nuoja, šoka visokius šokius 
tame dideliame ir gražiame 
Vilniaus Vingio parke. Žiū
rėdamas į gražų vaizdą 
džiaugies dabartiniu Lietu
vos žmonių gyvenimu, o 
ypatingai Lietuvos jaunimo 
gyvenimu.

Trečias filmas buvo Le
ningrado miesto vaizdai,— 
įkalbėta anglų kalboje. Tai 

SVEIKINAME
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g LIBERTY LOUNGE ||
Paul India, prop.

0 101-18 Liberty Ave. Ozone Park, N. Y.B Virginia 3-9562

SVEIKINIMAS
Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus, 

gyvenančius Lietuvoje, Amerikoje ar kitur, su nau
jais 1967 metais. Linkiu visiems geriausios sėkmės 
asmeniniame gyvenime. Linkiu, kad 1967 metai būtų 
taikos ir ramumo metai dėl visų!

Linkiu tiems, katrie dirba dėl gražaus ir taikaus 
žmonių gyvenimo, geriausių, geriausių pasisekimų!

— Jonas K. Mažukna—Pašvitynietis 
Pittsburgh, Pa

SVEIKINIMAS IR PADĖKA

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

Sezono švenčių proga sveikinu savo gimines, drau- 
gus, kostumerius ir pažįstamus. Širdingiausia linkiu 

visiems linksmų kalėdų ir laimingų naujų metų.

IGNAS SUTKUS, savininkas
Republic Bar & Grill

žiemos švenčių—naujų metų proga sveikinu “Lai
svės” kolektyvą ir visus skaitytojus. Taip pat visus 
draugus ir drauges, lankiusius mane ligoninėj. Džiu
gu pranešti, kad sveikata žymiai pagerėjo, grįžau 
į namus gruodžio 7 d.

Po daktaro ir dukrelės priežiūra, turiu vilties ligą 
nugalėti.

Širdingai ačiū visiems už korteles ir dovanėles 
prisiųstus laike sunkios ligos, nes tai daug palengvi
no ligos prispaustam.

P. Paserskis
6124 Wheatland Rd., 
Baltimore, Md., 21228

Visus draugus ir gimines Lietuvoje ir Amerikoje 
sveikiname su žiemos šventėmis. Linkime 

geros sveikatos ir laimingų 1967 metų.

Walter ir Brone Keršuliai
Brooklyn, N. Y.

& Ą

SAN FRANCISCO, CALIF.

— LLD 153 kuopos
Valdyba ir nariai

LLD 153 kuopa sveikina su naujaisiais 1967 metais 
LLD Centro Komiteto narius, “Laisvės” perso

nalą, jos rėmėjus ir darbuotojus.
Linkėjimas draugams sveikatos ir taikos pasaulyje.

.1

SEZONINIAI SVEIKINIMAI
Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus ir 
rėmėjus su naujaisiais 1967 metais. Daug sėkmės 

pravesti sėkmingą vajų ir pasiekti fondo kvotą.
Walter ir Mylda Žukas

Elizabeth, N. J.

tikrai gražus ir įdomus Le
ningrado miestas. Visi fil
mai padaryti natūrališkoj 
spalvoje, kas padaro gražų 
vaizdą.

Tie, kurie ignoruoja ir 
neina tų gražių Lietuvos 
vaizdų pamatyti daro sau 
didelę skriaudą.

Po filmų parodymo visi 
buvo paprašyti ateiti į vir
šutinę svetainę, kur buvo 
pagaminti užkandžiai per 
mūsų nenuilstančias gaspa- 
dines: M. Zdankienę ir S. 
Monskienę.

Po užkandžių dar buvo 
pasikalbėta įvairiais orga
nizacijos reikalais. Buvo 
prisiminta ir apie keliones 
į Lietuvą ateinančią vasa
rą.

Iš senesniųjų lietuvių, no
rinčių aplankyti Lietuvą, 
yra daug, nes dažnai gir
dėt: “kaip norėčiau dar sy
kį pamatyti Lietuvą!” Gai
la, kad ne visi turi tą laimę.

A. Taraškos kelionė po 
lietuvių kolonijas,. LDS rei
kalais ir filmų rodymas iš 
Lietuvos yra geras išgarsi
nimas LDS. Geras darbas!

Vargšas

Penktadienis, gruodžio (December) 23, 1966

P. Sinkevičiene 
A. Skirmont 
J. Skirmontienė 
Geo. Shimaitis 
J. Vaitekūnas 
O. Vaitekūniene 
E. Zalesky

BROCKTON, MASS.
Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujaisiais me

tais—1967, visas savo gimines, draugus drauges gy
venančius Amerikoj ir Lietuvoj. Visus pažangiečius, 
“Laisvės” skaitytojus ir visus geraširdžius žmones 
visame pasaulyje. Linkime geros sveikatos ir sėk
mės dirbti už pasaulinę taiką ir komunistinių šalių 
vienybę.

t K. Butkienė
M. Gutauskienė*
K. Čereškienė
K. Kalvelienė
A. Kukaitienė
A. Raila
K. Railienė

SEZONINIS SVEIKINIMAS $

Sveikiname visus draugus ir drauges čia Amerikoje W 
ir Lietuvoje gimines ir pažįstamus.

Linkime, kad būtų taika pasaulyje, kad vieni kitus 
nežudytų. $

JOHN IR KATIE VAIČEKAUSKAI

9; LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
'b

TSRS — ilgaamžių šalis
Trijose tarybinėse respu

blikose — Azerbaidžane, 
Gruzijoje ir Armėnijoje — 
gyvena apie 5800 žmonių, 
turinčių daugiau kaip 100 
metų amžiaus. Iš viso Ta
rybų Sąjungoje gyvena apie 
21,700 šimtamečių.

Linkiu linksmų švenčių visiems mano giminėms, 
draugams ir pažįstamiems. Sveikinu ir “Laisvės” 

kolektyvą ir jos skaitytojus. Lai šie nauji 1967 
metai būna taikingi ir sėkmingi visiems.

BLADAS SHAPRANAUSKAS
Philadelphia, Pa.

r(»

1
£2

A,

9,

9i

MATAS ŠTEINYS
St. Petersburg, Fla.

Sveikinu visą “Laisvės” personalą, linkiu ilgiausių 
MĮ metų. Sveikai ir tvirtai laikytis ir dirbti Literatūros 
Jg darbą ir skleist šviesą ir tiesą tarpe laudies.

Linkiu “Laisvei” lankytis tarpe liaudies 
dar pusę šimtmečio!

SVEIKINIMAS
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J. Petronis

Žmonėse tebevaikštanti istorija
/

Pusė valsčiaus pažinojo 
Liubartą Zamkę. Ir kaip 

nepažinsi tokio žmogaus! 
Pirmiausia, jis turėjo krau
tuvę. Na, gal ne tikrą 
krautuvę, o tik krautuvėlę. 
Kokia buvo, kokia nebuvo 
ta krautuvė, tačiau pirkė
jas joje galėjo nusipirkti ir 
adatą ir špyžinį puodą, čia 
jis galėjo sau rasti ir per
kelia aršiną, ir saldainių 
saują, ir silkę, ir keletą ba- 
rankų, ir žibalo skardinę, ir 
vinių rieškučias. Netgi bu
telį kitą degtinės savo spin
toje (ne krautuvėje) Zam- 
kė laikydavo ir, jeigu kas 

• jos labai užsimanydavo, 
tam paslapčia pakišdavo. 
Tokio plataus prekių asorti
mento, kokiuo prekiavo 
Zamkė, šiandien galėtų pa
vydėti pats moderniausias, 
univermagas. Skirtumas tik 
tas, kad visą Z a m k ė s 
“asortimentą” būtų buvę 
galima sukrauti į vienkinkį 
vežimėlį, ir kažin ar jis bū
tų buvęs pilnas.

Zamkė prie krautuvės tu
rėjo ir šiokį- tokį kiemą, ku
riame pirkėjas galėjo pasi
statyti vežimą su visu ark
liu. Be to, prie krautuvės 
buvo nemažas kambarys. 
Čia žiemos metu žmonės 
galėjo pasišildyti, pasėdėti, 
paplepėti, o, reikalui esant, 
ir ;buteliuką išgerti. Tad 
turgaus dienomis ar sek
madieniais Zamkės namas 
neapseidavo be erzelio. Vie
ni šį tą pirko, .'kiti patys 
stengėsi Zamkei šerių sau
ją, grūdų puspūrę ar ką ki
tą įpiršti, treti gi sėdėdavo 
užeinama jame kambaryje 
kalbėdamiesi ar girkšnoda- 
mi. Visiems Zamkė buvo 
paslaugus, su visais manda
gus. Tačiau, nepaisant to, 
krautuvėje kartais kildavo 
tikras triukšmas. Mat, at
sirasdavo pirkėjų, kurie, 
sakysime, ir adatą pirkda
mi, stengdavosi nusiderėti, 
siūlydavo perpus mažiau 
negu Zamkė prašydavo, o 
Zamkė savo ruožtu įrodinė
davo ir, krūtinę kumščiais 
daužydamas, šaukdavo ne
galįs už tokią niekingą kai
ną parduoti, nes jam pa
čiam daugiau prekė atsiėju
si. Pirkėjas eidavo iš krau
tuvės, grasindamas niekad 
daugiau čia nebeužsukti, o 
Zamkė atkakliai sekdavo iš 
paskos, nepaisydamas nė 
įžeidžiamų žodžių, kuriuos 
kartais įširdęs pirkėjas jo 
adresu laidydavo. Paga
liau abu susiderėdavo, grįž
davo į krautuvę, bet ir vie
nas, ir kitas jausdavo nepa
tenkinti: vienas — kad 
brangiai moka, kitas — kad 
per pigiai parduoda.

Nors Zamkė prekiavo vis
kuo, kuo įmanoma tokiame 
miestelyje kaip Liubartai 
prekiauti, tačiau kaip kiti' 
krautuvininkai jis nepra
turtėjo. Ir nepraturtėjo 
greičiausiai dėl to, kad dro
vėjosi apgaudinėti pirkė
jus, visados leisdavosi nu-. 
deramas, daug kam par
duodavo patikin, ne visada 
paskiau atgaudamas pini
gus. Duodamas patikin, 
bargan, kaip tada sakydavo 
žmonės, Zamkė j specialų 
t siuvinį kruopščiai užsira- 

davo kas, ką, kada, už 
kiek pirko, kada žada grą
žinti skolą. Būdavo įdomu 
žiūrėti, kaip jis, dūsauda
mas ir nuolat paseilėdamas 
pieštuką, į tą savo murziną 
sąsiuvinį iš dešinės į kairę 
keverzuoja nematytų, nesu
prantamų ženklelių virti-

(Apsakymas)
nes. Kiek aš bežiūrėjau į tą 
jo raštą, nieko negalėjau 
suprasti. Bargan žmonės 
mėgo pirkti, bet kai reikė
davo atsiskaityti, būdavo 
visokių nesusipratimų, net
gi rietenų. O vieną kartą 
kažkoks nedorėlis Zamkei 
iš po alkūnės nudžiovė tą 
sąsiuvinį, matyt, vildama
sis, jog nebeteks mokėti sa
vo skolos. Sako, tąsyk 
krautuvininkas turėjęs ne
maža nuostolių, nes neį
stengęs visko, kas buvo su
rašyta, atsiminti. Tuo kai 
kas pasinaudojęs ir savo 
skolos išsigynęs.

Tai toks buvo Liubartų 
Zamkė, tokia buvo jo krau
tuvė. Ta maža krautuvėlė, 
kvepianti saldainiais ir ba- 
rankomis, dvokianti žibalu 
bei silkėmis, man paliko 
mielą atmintį: vaikystėje 
ne kartą čia malšinau sma
gurį, ne kartą pirkausi 
pieštuką ar sąsiuvinį.

Seniai Liubartuose nebė
ra Zamkės. Keturiasdešimt 
pirmaisiais jį su visa šei
ma, kaip ir šimtų 'šimtus 
kitų nekaltų žmonių, nužu
dė baltaraiščių padedami 
okupantai... Nebėra ir jo 
krautuvėlės. Tomis kruvi
nomis siaubo dienomis ji 
buvo išgrobstyta ir sunai
kinta. ..

Per dvidešimt penkerius 
metus nębeliko nė žymės, 
kur stovėjo Zamkės krau
tuvėlė. Per dvidešimt pen
kerius metus ir patį Zamkę 
daug kas pamiršo. Tačiau 
viena istorija...

... Teresė, atmergavusi 
Kralikauskui metus, likosi 
pas jį ir kitus, o paskiau ir 
trečius. Mergina ji buvo Į 
darbšti, kantri, be galo iš-; 
tverminga, be to, įsitikinu
si, jog pamečiui eiti nuo 
vieno gaspadoriaus prie ki
to ir negražu, ir nepadoru. 
Kiti samdiniai pas Krali- 
kauską ir metų neištverda
vo, o Teresė jungą vilko net 
trečiuosius.

Kai ji, susk i r d u s i a i s 
kulnais trinksėdama į as- 
lą^ nešdavo stalan garuo
jančius barščius ar ko-; 
pūstus, Kralikauskas žiū
rėdavo į jos apva 1 a i n a s , 
stiprias, nuo saulės įrudu
sias kojas ir sau vienas pa
mąstydavo: “Geležis — ne 
merga. Kad man tokia' bo
ba būtų tekusi...” Tačiau 
tuoj pat prisiminęs, jog ieš
kojo turto, ne “bobos,” pik
tai nusispiaudavo, skubiai 
žegnodavos, vydamas nuo 
savęs piktas dvasias, ir už
siguldavo dubenį.

Teresė nebuvo gražoulė. 
Sunki samdinio dalia nė 
vienos merginos negražino. 
Negražino ji ir Teresės. 
Tad ir bernai prie jos ne
puolė, juo labiau, kad ji ir 
“namų” neturėjo. Bet jei
gu kas ją paerzindavo, jog 
liksianti senmergė, tam 
šmaikščiai atšaudavo:

—Nevaitok! Kai ateis lai
kas, manasis per ugnį, per 
vandenį atžvengs. *

Taip ir buvo. Vos nauja
sis Miliušio bernas, Laury
nas, vakaruškose pamatė 
Teresę, taip ir apsalo. Iš 
karto vyras atidavė jai sa
vo širdį. O paskiau, kur 
buvęs, kur nebuvęs, vis į 
Karvelius lekia: kad nors 
žvilgterėti Teresei į akis, 
kad nors trumpą žodelį jai 
tarti. Ir niekaip jis negalė
jo atsižiūrėti tos savo Te
resės, atsiklausyti jos bal
so.

Na, ir užsidegė Miliušio 
bernas! — gūsčiodama pe
čiais, kartą tarė vyrui Kra- 
likausikienė.— Dar prilaks- 
tys, ko gero,— visiems na
mams sarmatos bus.

—Sarmata — ne atma
ta, neužmuš,— išmintingai 
pastebėjo Kralikauskas. — 
Sarmačiau bus, kai mergos 
neliks. — Ir, kiek patylė
jęs, pridūrė: — Paimtum 
šluotražį ir išvytum tą ber- 
nagalį—tegul kur kitur ka
riasi.

Kralikauskienės šluotra
žio Laurynas nepabūgo.

— Ko čia rėkauji, tetule! 
— nusišaipė jis.— Aš tams
tai — ne sūnus, Teresė — 
ne duktė. Verčiau savuosius 
pamokytum.

Kralikauskienė iš karto 
j užsičiaupė: “savųjų” ji ne- 
I turėjo. Ir jeigu kas jai ši- 
| tai primindavo, ji keletą 
dienų nepraverdavo burnos.

Taip Laurynas ir nesilio
vė pas Teresę lakstąs. Te
resė jo irgi nesipurtė: ką 
gi, vaikinas kad ir ne iš 
dailiausių, bet jaunas, svei
kas, darbininkas.

Teresė ilgą laiką nesvars
tė, kas iš tos jų meilės iš
eis, kaip ir kur ji su Laury
nu, jeigu viskas gerai susi
klostytų, gyvens. ‘Laury
nas mane myli, o ko man 
daugiau reikia?” —< taip ji 
dažniausiai baigdavo savo 
mergautinius apmąstymus.

Bet štai Teresė kartą pa
sijuto ne taip, kaip papras
tai.

— Luruk, — taip ji va
dindavo savąjį vaikiną, — 
su manim kažkas negerai 
dedasi... 1

— Kaip tai — negerai? — 
nesusivokė šis.

— Negerai, Lauruk... Aš 
būsiu motina.

Laurynui iškrito suktinė 
iš pirštų: še tau kad nori! 
Ir jam per galvą staiga pra
skriejo verpetas neramių 
minčių: jeigu Teresė —mo
tina, tai jis, vadinasi, jau 
tėvas; ateis į pasaulį tre
čias; o kur pakabinsime lo
pšį, kur prisiglausime; abu 
be namų; dieve, kaip neti
kusiai surėdytas pasaulis...

Nukritusi suktinė smilko, 
skleisdama gaižų naminio 
tabako durną. Kai ji užge
so, Teresė nedrąsiai kumš
telėjo sustingusį Lauryną:

— Kur, Lauruk, aš dė
siuos, kai tu mane paliksi?..

— O kas tau sakė, kad aš 
tave paliksiu? —- piktai at- 
klausė jis ir atsistojo. — 
Sekmadienį, kaip kažin ką, 
paduodu klebonui užsakus.

(Bus daugiau)

Boston, Mass.
Apie kai ką

Per Bostono spaudą, ra
diją ir televiziją daug kal
bama apie tūkstančius šei
mų, kurioms reikalinga vi
sokeriopa pašalpa.; Ypatin
gai prieš metines šventes 
visokios pagalbą biednie- 
siems teikiančios organiza
cijos daug pinigų prirenka. 
Geras dalykas sotiems at
minti alkanus ir juos pape
nėti ... Tik bėda tame, kad 
per metines šventes paval
gę, per visus metus nebus 
sotūs.

Automobiliams apdraudą 
1967-iems metams pakelia
ma visoj Massachusetts val
stijoj nevienodai. Abelnai 
imant apdraudos bendrovės 
(kompanijos) susirinks at
einančiais metais šešiais 
nuošimčiais daugiau pini
gų negu praėjusiais (1966) 
metais. Protestų prieš pa
branginimą yra daug, bet 
matomai, protestuoja per 
silpni — negalės bendrovių 
užmojį sustabdyti.

Mūsų lietuviškos veiklos 
dirvoje turime daug sueigų 
klubuose, bet tai būna dau
giausia parės pasivaišini- 
mui ir laiko praleidimui. 
Beje, sausio 5, 6 ir 7 dieno
mis turėsime A. Tarašką, 
svečią iš Kalifornijos. Kaip 
žinia, jis važinėja fraterna- 
lės organizacijos LDS rei
kalais. Mes turėsime LDS 
62-os kp. susirinkimą ket
virtadienio vakare, sausio 
5-ą, nes yra gautas dividen
dų sąrašas, norintieji LDS 
org. nariai galės pasimokė- 
ti duokles už 1967-sius me
tus.

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, A.P.L. Klubo patal
pose 318 West Broadway, S. 
Bostone šeštadienių popie
tėmis būna “whist parės”— 
šiais metais labai pasekmin
gos. Sausio 7-oj, šeštadie
nį, po “whist parės” drg. A. 
Taraška rodys naujus iš T. 
Lietuvos filmus. Ketvirta
dienio ir šeštadienio vaka
rais turėsime plačius pasi
kalbėjimus apie tai, kas lie
čia Amerikos Darbininkų 
Susivienijimo veiklą. Ypa
tingai kviečiami LDS na
riai atsilankyti į kalbamus 
susirinkimus. Taipgi atsi
veskite tuos, kurie galvoja 
apie apsidraudimą ligoje ir 
pomirtinę, nes A. Taraška 
papasakos kodėl yra gerai 
priklausyti prie mūsų pa- 
šalpinės turtingos organi
zacijos.

A. K—a

LOS ANGELES, CALIF.

Kazimierui Lewis-Levišauskui
Mirus

Gruodžio 12, 1966
Kazimiero simpatijos ir idėjos draugai ir draugės pa- 

reiškiam mūsų gailestingą užuojautą, nes atsiskyriai 
nuo mūsų amžinai. Buvai geras visuomeninių reikalų 
rėmėjas ir laikiais tvirtai įsitikinęs darbo klasės idėjos. 
Todėl mūsų širdinga užuojauta jo gyvenimo draugei 
Magdalenai Levišauskienei, netekus mylimo vyro, taip
gi giminėms ir draugams, netekus idėjos draugo. Užuo
jauta nuo Yucaipos, Redlands ir apylinkės draugų.

J. M. Alvinai Anna Peslienė
M. A. Pūkiai Anna Širvinskienė
C. A. Zixai J. Palukaitis
J. M. Demenčiai Geo. B. Damušiai
Mary Radę A. D. Shultz
V. U. Burdai Geo. Šidlauskas

(San Leandro) Juozas A. Russ
J. P. Richards (Laguna Beach)

St. Petersburg, Fla. Philadelphia, Pa.
Vyksta dideli darbai

Atleiskite, turėjau daug 
atsakomybių ir nesuspėjau 
laiku pranešti — aprašyti 
apie mūsų LLD 45 kuopos 
veiklą. Tačiau, yra sako
ma: geriau vėliau negu nie
kad. O turėjau mintyje pa
rašyti sekamą:

LLD 45 kuopa, užbaigda
ma 1966 metus, ruošiasi di- 
deliems-naujiems darbams: 
Gruodžio 4 dieną priešme- 
tiniame susirinkime išrink
ta valdyba sekamiems me
tams, ir balsuota blanko s— 
rinkta LLD centro valdyba. 
Narių susirinkime dalyvavo 
nepaprastai daug. Valdybos 
raportuose buvo žymėta, 
kad kuopa jau turi virš 150 
narių, tai bene bus pati di
džiausia kuopa visoje šaly
je; finansiniai stovi tvir
tai.

Jei kur yra bėdos išrinkti 
organiacijų valdybas, tai 
Petersburge to nėra, čia 
dar nėra gana vietų norin
tiems dirbti. Kuopa turėjo 
labai gerą—darbščią valdy
bą praeitais metais, ji apsi
ėmė dirbti ir sekamiems me
tams, tik su mažais pasi
keitimais: Paulina Blaškie- 
nė pasikeitė vietomis su V. 
J. Valley, t. y., nuo dabar 
V. J. Valley bus kuopos pir
mininku, o Paulina Blaškie- 
nė vice pirmininku. Ji, sa
ko, turės daugiau laiko dar
buotis su pokylių šeiminin
kėmis.

Į valdybą įeina sekami 
darbuotojai; V. J. Valley, 
P. Blaškienė, J. Greblikas, 
J. Sholunas ir J. Rūbas. Į 
komisijas įeina visa eilė 
draugų ii- draugių.

Bene stambiausis LLD 45 
kuopos pasibrėžimas, tai iš
laikyti Dainos mylėtojų 
chorą. Jis yra tikra St. Pe
te rsburgo pažiba.

Dar tik lapkričio 24 dieną 
čia turėta koncertas, kuris 
buvo tikrai sėkmingas; dvi 
dainininkės net iš Worces
ter, Mass., o visgi, kaip mes 
jas aukštintumėm, kad jos 
labai gražiai dainavo ir pu
blika buvo labai patenkin
ta, bet be Dainos mylėtojų 
choro koncertas būtų buvęs 
silpnesnis, nes koncertams 
neužtenka vien tik vieno 
solisto arba dueto, kvarte
to, reikia ir skaitlingesnės 
jėgos. Dainos mylėtojų cho
ras, vadovybėje A. Pakal
niškienės, jau turi virš 20 
dainininkų, ir reikia pripa
žinti tiesą, puikiai dainuo
ja. Yra norinčių įstoti daug 
vyrų ir moterų, bet daugiau 
nepriima. Taigi, tas liudija, 
kad čia yra jėgos yra iš ko 
sudaryti dar didesnę veik- 
lą.

Šiame susirinkime buvo 
pranešta, kad kuopos val
dyba susirašo su žymiais 
dainininkais Čikagoje ir 
Niujorke, kad jie čia atva
žiuotų žjemos sezonu ir pa
linksmintų St. Petersburg 
publiką; buvo minėta Aido 
choras ar jo didelė dalis 
dainininkų iš Niujorko. Mū
sų Dainos mylėtojų choras 
ir vėl turės progą pasirody
ti ir lenktyniauti su vienu 
didžiausių chorų, kokie did
miesčiuose yra žinomi.

Šiaurėje sniego pūgoms 
siaučiant, čia jau daug kas 
atvažiuoja žiemavoti, o jie 
tikrai gražiai ir linksmai 
čia praleis laiką.

Linkim daug sėkmės mū
sų darbingiems draugams 
—naujai LLD 45 kuopos 
valdybai; planuoti, darbuo
tis ir vesti kultūringą dar
bą šiemet su dar didesniu 
pasisekimu.

Dainavos Sūnus

LDS 5 kuopos parengi
mas, kuriame dalyvavo A. 
Taraška, buvo pasekmin
gas.

A. Taraška gana gabiai, 
gerai patyręs savo darbe, 
parodė judamus paveikslus. 
Pirmas filmas buvo apie 
Leningradą ir jo apylinkes. 
Antras apie Tarybų Lietu
vą ir jos pasiryžusius dar
buotojus, kurie tiek daug 
pasiaukojo, kad pagreitin
tų savo tautai šviesesnę at
eitį. Trečias filmas buvo 
apie saulėtą Kaliforniją, 
Taraškos paties susuktas, 
bet gana gėrai. Matyt, ten 
daug darbo įdėta, kad pa
darius filmą gerą.

Po. filmų, LDS 5-os kuo
pos narės davė pietus vi
siems svečiams ir kvietė vi
sus nepamiršti patiems įs
toti į mūsų organizaciją, bei 
įrašyti sūnus, dukras, anū
kus. Mūsų kuopos sekreto
rė A. Zelner, 1009 Jackson 
St., gali bent kada priimti 
jūsų mokestį, bei paiiškinti 
ką daryti, kad įsirašyti.

Laike pietų surinkta au
kų $161, kurie bus išaukoti 
spaudai bei kitiems darbi
ninkų reikalams. Aukojo 
sekamai: ■

Po $10: Lietuvaitė, P. 
Degulienė, J. F., Balkus.

Gegžnienė—$7.
Po 6: P. Šlajus, A. Grigas, 

A. Butviliūtė.
Po $5: A. Lipčius, D. Gur- 

klis, A. Nuckus, A. Rama
nauskas, B. Ramanauskie
nė, V. Bizulis, M. Bizulienė, 

j S. Žuvinikas, W. Skotch, T. 
! Baskai, J. Stasiukaitis, F.
Navardauskas.

Navalinskienė — $4.
Po $3: W. Dumšienė, Jo

sephine, L. Bendradarbis, A. 
Mačiūnienė, J. Mačiūnienė, 
P. Kaspariūnienė, N. Gri- 
ciūnienė, P. Baranauskas.

Po $2: Žuvininko sūnus, 
McDonald, S. Pusvaškienė, 
Valantai. Ačiū visiems!

A. L.

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Paraše Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Paraše Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Paraše Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Prošvaistes
Paraše Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ozone Piark 17, N. Y.

Help Wanted Male

TOOL AND DIE MAKERS 

Benefits.
Call 821-6000 to arrange for 

interview.

Pittsburgh, Pa.
(97-101)

ELECTRONICS
Man or woman, exp., supervise 

8-10 female wirers and soldercrs.
Non military equipment

PROGRESS ELECTRONICS
2939 N. 2nd St., Phila., Pa.

(97-103)

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)

HOUSEWORK
' Couple. German speaking, live in 

pleasant quarters, in Rydal, Pa.
Must drive car. Reference. -

TU 4-2959
(98-112)

HOUSEWORK
Child care

Sleep in. Good home.

References.
TU 7-5534

(97-102)

COMPANION
To elderly lady, in nice suburban 

home. Some light housework. 
Own Room & TV.

Salary. Recent reference. TU 6-4179 

(98-192)

HOUSEKEEPER. 4 days, Mon. thru’ 
Thurs. Good plain cook, light laund

ry, 9:30 ‘til aft early dinner. Mature. 

Rec. refs, required. $40 plus fare.
MO 4-0460 (98-102)
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“Laisves” laikraščio 
darbuotoj a pi s

Brangūs draugai!
Karštai ir iš visos širdies 

sveikinu Jus visus su Nau
jaisiais 1967 Metais.

Nuolatos seku Jūsų laik
raštį “Laisvę” ir su džiaugs
mu matau, kaip jis darosi 
kiekvieną sykį įdomesnis, 
įvairesnis, turiningesnis ir 
artimesnis žmonėms. “Lais
vė” labai populiari Tarybų 
Lietuvoje, eina iš rankų į 
rankas, žmonių mylima ir 
gerbiama, Tai rodo, kad Jūs 
visi šauniai padirbėjote, ati
davėte “Laisvei” daug savo 
širdies šilumos, energijos ir 
jėgų.

Turiu stiprią viltį, kad 
1967 metais “Laisvė” < 
labiau augs ir tobulės, susi
lauks tūkstančius naujų 
draugų, bus laukiama vieš
nia kiekvieno lietuvio na
muose šiapus ir anapus At
lanto.

Nuoširdžiai linkiu Jums, 
brangūs draugai, 1967 me
tais naujų laimėjimų darbe, 
stiprios sveikatos, giedrios 
nuotaikos, didelės ir švie
sios laimės kiekvieno Jūsų 
asmeniniame gyvenime.

Visuomet su Jumis —
Juozas Baltušis

Vilnius, 1966 m 
gruodis.

Kauniečiai, reikia pripa
žinti, jau kiek pavydėjo, jog 
Vilniuj tiek ilgai vieši sve
čias iš Jungtinių Amerikos 

’ Valstijų — Antanas Bimba. 
Todėl mūsų miesto moterų 
tarybos atstovės — pirmi
ninkė ir kartu miesto mero 
pavaduotoja J. Narkevičiū
tė, dailininkė Anelė Miro- 
naitė (tarp kitko, A. Bim
ba ir A. Mironaitė, kilę iš 
vieno krašto), Natalija 
Paugienė, Felicija Yodikai- 
tienė ir kitos su rožėmis at
skubėjo į “Lietuvos” viešbu
tį. O Anelė net savo rankų 
darbo juostą užrišo.

Ilgai gaišti negalėjome, 
nes jau laukė “Kauno audi- 

■ nių” fabriko kolektyvas. 
*Įar i Prie grupės prisijungė ir

K ARGENTINOS
Mirė Kazys Vainonis

Po ilgos ir sunkios ligos 
rugsėjo 15 d. savo namuo
se mirė Kazys Vainonis

K. Vainonis gimė 1898 m. 
Ukmergės apskrityje, Ko- 
varsko valsčiuje, Budrių 
kaime.

Manydamas, kad išsilais
vins iš vargingo gyvenimo, 
kokį anuometinėje Lietuvo
je teko pergyventi, K. Vai
nonis 192 0 m. emigravo į 
Argentiną.

Atvykęs, atsidūrė sunkio
se sąlygose, nes tais metais 
siautė didelė ekonominė kri
zė, jam teko papildyti ir 
taip jau skaitlingas bedar
bių eiles. Bet ir gavęs ne 
nuolatinį darbą jis suprato, 
jog gyvenimą galima page
rinti tik per kovą. Tatai ge
rai suprasdamas jis įsijun
gė į darbininkų unijas ir į 
bedarbių komitetus. Tuo pa
čiu metu jis įstojo į lietuvių 
emigrantų pažangias orga
nizacijas. Organizac i j o j e 
“Prieš karą ir fašizmą” jis 
darbavosi užimdamas atsa
kingus postus. Hitlerinin
kams užpuolus T. Sąjungą, 
o taip pat ir Lietuvą, K. 
Vainonis su dideliu pasi
šventimu darbavosi para
mos užpultai tėvynei ir už 
pergale prieš fašizmą judė
jime. Išleidus pažangų lie
tuvių laikraštį “Momentą,” 
jis buvo uolus jo rėmėjas 
ir redakcinės komisijos na
rys. Susitvėrus draugijai 
“Talkai,” buvo vienas ge
riausių jos aktyvistų ir vie
nu laikotarpiu valdybos pir
mininku. Susitvėrus sąjun
gai “Laisvoji Lietuva,” bu
vo jos narys per visą jos gy
vavimo laiką. Be to, uoliai 
darbavosi nuo karo nuken- 
tejusiams Lietuvos gyven
tojams remti komitete.

Pasikeitus gyvenimo sąly
goms, išvyko apsigyventi į 
Deltos. salas netoli Tigres 
miesto, kame išgyveno 17 
mėtų, versdamasis bitinin
kyste ir medžių auginimu. 
1965 m. skaudi liga—para
lyžius—pakirto jo sveikatą, 
ir jfe užbaigė savo gyveni-

Vaga”

tuo metu Kaune viešintis 
Berlyno Humbolto vardo 
universiteto prof eše
rius Viktoras Falkenhonas.

Fabriko direktorius, vy
riausias inžinierius ir spe
cialistai mus vedžiojo po 
gamyklą, paskui, įteikę at
minimo dovanėles, pakvie
tė pasivaišinti į Medžiotojų 
užeigą.

Po piet apžiūrėjus muzie
jus, miestą, svečiai A. Bim
ba ir pažangi Pietų Ameri
kos lietuvė Marija Palionie
nė susitiko su kauniečiais 
mūsų miesto “dangoraižio” 
— Pramoninės statybos 

■ projektavimo instituto sa
lėje.
Kita rvtą mūsų miesto pa- 

pasididžiavimo Di r b t i n i o i 
pluošto gamykloje A. Bim
ba susitiko su senu pažįsta
mu. Pasirodo, jog gamyklos 
direktorius V. Mackevičius 
nrieš 20 metų, kai A. Bim
ba lankėsi Kaune, dirbo ap
griauto gumos fabriko “In
karas” vyriausiuoju inži
nieriumi. kiek naujų kalbų, 
prisiminimu, atsirado po 
tokio ilgo išsiskyrimo!

Bet... reikia važiuoti — 
svečio iš Jungtiniu Ameri
kos Valstijų laukia seniau- 
sis Vilniaus universitetas.

M. Maciiauskiene.
(ši korespondencija mus 

pasiekė labai pavėluotai. Ir 
tai buvo ne dėl autorės* kal
tės.— Red.)

LDS 13 KUOPA ĮVYKDĖ 
ĮDOMIĄ POPIETĘ

Gruodžio 18 d. Laisvės 
salėj Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 13-oji kuopa 
įvykdė savo metinę pirm- 
šventinę popietę. Buvo pro
grama, vaišės, kaip ir kitos 
kuopos. O vis tik jų popie
tė kažkuo buvo kitokia. Tuo 
kažkuo, tur būt, yra tas, 
kad, įsiliejus į 13-ąją angli
škai kalbančiųjų kuopai, 
kuopa atjaunėjo.

Gyvai, be didelių preten
zijų ir gaišavimo, vedė pro
gramos eigą Anne Yakstis, 
LDS Centro darbuotoja, 
‘Tiesos’ angliškojo skyriaus 
redaktorė. Iškviesta, trum
pai ir taikliai kalbėjo nau
jai išrinktoji LDS Centro 
iždo globėja Amelia Juške
vičienė (Burbaitė, iš Stam
ford, Conn.). O meninėje 
programoje stebinančiai ge
rai pasirodė kaip poezijos 
skaitytoja mūsų jauniausia 
aidietė Dianne Nevins. O 
jos jaunesnė (ūgiu aukštes
nė) sesutė Jovce gana mu- 
zikališkai paskambino pia
nu.

Tai iš angliškosios kuo
pos atėjusios talentingos 
jaunos moterys ir jaunuo
lės. visos (išskyrus tarptau
tiniai čiulbanti pianą) atli
ko savo dalį šauniai lietu
viškai.

Jonas Gasiūnas pateikė 
išsamią rašyta kalba iš sa
vo įspūdžių. įgytų keturių 
mėnesiu viešnagėje. Tarybų 
Lietuvoje, protarpiais da- 
dėdamas ir žodžiu. Rašyto
ji jo kalbos dalis bus spau
doje.

Jonas Siurba parodė 
pluoštą jo brolvaikio Tary
bų Lietuvoje padarytų ir J. 
Gasiūno parvežtų naujų 
“slides”. Taipgi parodė jo 
paties New Yorke trauktų I 
scenų ir iš mūsų veiksmų 
organizacijose ir sueigose, 
įdomu, kad vienoje eiseno
je už taiką, kur dalyvavo 
apie 50 tūkstančiu asmenų 
jo kamera toje minioje pa
gavo pražygiuojančias Va
lentina Nevins su dukteri
mis. Taiklus šaulys! 
veikslus aiškino jis 
Venta.

O po programos
ivairiu patiekalu vakarienė. 
Pasidalinusios, jos kiekvie
na gamino ką kita ir tuo 
būdu galėjo suteikti tą įvai
rumą, skirtingą nuo kitų 
pobūviu. Prie eglutės vaka
rieniaudami, žmonės jautė
si šventiškai, ilgai nesiskir- 
stė namo.

GRIGAS SVEIKINA 
LAISVIEČIUS

Ilgoką eilę metų dirbęs 
“Laisvės” spaustuvės pres- 
manu, dėl ligos pasitrau
kęs, Mike Grigas neužmir
šo mūsų. Jis rašo: 
Gerbiami Draugai 
ir Draugės!

Rašau šį laiškutį visiems 
centruose dirbantiems pa
sveikinti švenčių proga.

Aš būnu pas seserį geroj 
priežiūroj ir gerom sąlygo
mis. Duoda valgį, kambarį, 
nuveža pas gydytojus į 
Hartfordą, į krautuves, jei
gu reikia ko nusipirkti, ir 
pas pažįstamus, kad nebū
tų man nuobodu. Ji yra 
taip gera, kad prižiūri ma
ne 'kaip slaugė, ir tik už 
$15 savaitei.

šešias savaites buvau li
goninėje. Turėjau dvi ope
racijas, atidarė krūtinę ir 
nupjovė kampą plaučių, kur 
augo tumor’as. Rugsėjo 18 
d. parvežė namo pas seserį. 
Bet dar vis turiu gydytojus 
lankyti ir vaistus naudoti, 
nors einu sveikyn, drūtyn. 
Ta žaizda, kurią turiu nuo 
pradžios metų, dar nėra pil
nai sugijus, vis skauda ir 
kada bus skausmui galas, 
nežinau.

Ligoninei ir gydytojams 
jau kainavo 2,000 dolerių, o 
kiek dar reikės išmokėti gy
dytojams ir už vaistus, dar 
nežinau.

Su pagarba,
G. M. Grigas

Broad Brook, Conn.
t

gar- 
susi-

pati,

Iš LLD 185 kuopos
Gruodžio 13 d. įvyko kuo

pos metinis susirinkimas 
Laisvės salėje. Kuopos val
dyba pagamino skanius pie
tus 12 vai., išlaidas paden
gė iš kuopos iždo. Po pietų 
2 vai. pradėtas susirinki
mas. Peiktinas dalykas, kad 
nariai nelanko tokios 
bingos organizacijos 
rinkimų.

Kuopos valdyba 
vienbalsiai išrinkta ta
tai yra, organizatorius V. 
Venckūnas, pro t. sekr. Kle
mensas Briedis, fin. sekr. 
Ona Kazlauskienė, iždinin
kas Vincas Baltrušaitis.

Girtinas dalykas, kad se
kretoriai, apart kitų svar
bių raštų, dar veda sąrašą 
jau seniai mirusių narių ir 
metiniame susirinkime juos 
perskaito, suminėdami var
dus ir pavardes ir į spaudą 
paduoda. Šiame susirinki
me pagerbėm mirusius na
rius atsistojimu vienai mi
nutei. O šios organizacijos 
tvėrėjui Leonui Prūseikai 
Vincas Baltrušaitis poetiš
kai padeklamavo gražių žo
džiu eiles.

Nutarta, kad sekretorius 
pasiųstu užuojautos laišką 
sergančiam Juozui Zajan- 
kauskui, kuris pergyveno 
sunkią operaciją.

FDA GAVO SMŪGI

Pa
ir P.

Gauta sveikinimai; sezoninių švenčių proga sveikina:
P. ir E. Jočionis, Dearborn, Mich.
Felicia Shimkus, Arlington, N. J.
Senas Proletaras Antanas, Webster, N. Y.
Vincas Delnickas, Bridgeport, Conn.
L. Bekešienė, Rochester, N. ,Y.
Kotryna ir Jonas Kalinauskai, Freehold, N. J.

’ Petronėlė Kruchka, Stillwater, Pa.
Palionį ja Radišauskienė, Wyoming, Pa.
Frank Umpa, Copiague, N. Y.
V. Pranaitienė, Whitestone, N. Y.
V. Vilkauskas, Pinellas Park, Fla.
Pranas Gardauskas, New Britain, Conn.
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Domicėlė ir Juozas Lukai, Worcester, Mass.
Petras ir Elena Babravičiai, Vilnius, Lietuva
Renė Diktoraitė, Vilnius, Lietuva.
J. Kazlauskas, Philadelphia, Pa.
H. Žilinskienė, Worcester, Mass.

Sveikinimas iš Sao Paulo, 
Brazilijos

Su Naujaisiais metais ir 
55 metų garbingos sukak
ties proga, sveikiname mū
sų mylimą laikraštį “Lais
vę”, jos kolegiją, rašytojus, 
rėmėjus ir skaitytojus, lin
kėdami viso gero jūsų gy
venime ir darbuose, ypatin
gai daug ištvermės . kovai 
už taiką, kuri šiuo laiku 
taip reikalinga.

O tau, brangi “Laisvė”, 
linkime dar daug daug me
tų skiepyti tiesos ir laisvės 
žodį tarp mūsų tautiečių.

Sveikiname draugus ir dė
kojam jums, kurie geru no
ru suteikėt mums didelio 
draugiškumo dovaną siun-

Išleistasis FDA naujas tinėdamį laikraštį “Laisvę”.

t

IDS 1-os Kuopos žinios
Gruodžio (Dec.) mėn. LDS 

1-ji kuopa turėjo išsirinkti 
1967 metams vykdomąjį ko
mitetą, bet neišsirinko. 
Priežastis buvo ta, kad 1-os 
kuopos susirinkimo dieną 
turėjom įžymų svečią iš 
Lietuvos. Vietoje laikyti 
susirinkimą, tai išklausėme 
svečio pasakojimą apie Lie
tuvą. Todėl kuopos komite
to ir neišrinkome.

Sekantis LDS 1-osios kp. 
susirinkimas bus sausio 
(January) 8 d., 6:30 v. vak., 
Laisvės svetainėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Pirmos kuopos nariai pri
valo atvykti į šį susirinki
mą ir išsirinkti savo kuo
pai komitetą 1967 metams.

A. Gilman

Paieškojimas
Ieškau pusbrolių Kliokiu ir Va- 

liukeučių. Prašau rašyti sekamu 
adresu: Joseph Radauskas, 20 Ma
nila St., Oakville, Conn., 06779.

Ieškau sūnaus Barnasio Navicko, 
s. Antano. Gyveno Detroit, Mich. 
1960 rašė laiškus, buvo nevedęs, ži
nanti apie mano sūnų, prašau pra
nešti, už ką būsiu dėkinga. Anelė 
Navickienė, d. Jono, Kaišiadorių ra
jonas, Rumšiškių paštas, Pievelių

buvo

Dal.

BROOKLYNE BITĖS 
PARODOJE

Brooklynietis advokatas 
Davidson, savo kieme bičių 
globotojas, šiomis dienomis 
iš paprastojo avilio jas per- 
kraustė j stiklinį avilį. Per- 
kraustymo darbą jis skaito 
pavykusiu, nes iš 50 tūk
stančių bičių tik apie desėt- 
kas jų tebuvo jpykusios, tik 
tiek jo rankas įgylė.

Avilį jis pagamino namie 
kai nusprendė dalyvauti 
naminių gyvūnėlių parodo
je — Pet Show,— New Yor
ko Coliseume kalėdų savai-

Po parodos avilį su bitė
mis perkels į Brooklyn Bo
tanic Garden.

New Yorko miestas gaus 
naują sveikatos ‘komisionie- 
rių, dr. Edward O’Rourke, 
pirmiau dirbusį sveikatos 
departamente Washingtone.

SUGRĮŽO LINKSMAS
Jonas Grybas gale praė

jusios savaitės buvo išvy
kęs gastrolėn su Tarybų 
Lietuvos 'filmais. Kaip Bing- 
hamtone, taip ir tolimame 
Rochesterv filmai buvo šil
tai sutikti, sveikinti, o jis 
pats labai draugiškai sutik
tas, o tūlos ir apdovanojo.

— Tokią dovaną nors pa
rodai laikyk,— sako Jonas, 
grožėdamasis rochesterie- 
čio Aleksandro Bekešiaus 
namų darbo kėde. Bekešius, 
baldu apmušimo ekspertas, 
kadaise panašių dovanų yra 
suteikęs ir Laisvei kai lais- 
viečiai vykdydavo bazarus.

AIDO CHORAS
Uolūs aidiečiai, sąlygoms 

padiktavus apsigyventi to
liau, mums iš ten rašo:

Brangus Aido chore, nuo
širdžiai sveikiname jus su 
ateinančiomis šventėmis. 
Linkime linksmai sutikti 19- 
67-uosius metus!!!

Elena ir Walter 
Brazauskai

East Hartford, Conn.

Ankara.— Amerika suma
žino savo taikos korpusą 
Turkijoje.

patvarkymas dėl vitaminų, 
kuris turėjo įeiti ' įgalią 

j gruodžio 14 d., sulaikytas 
i dėl didelio. žmonių protes
to.

Kongresmanai gavo tūks
tančius protesto laiškų. Sa
koma, kad apie pora tuzinų 
kongresmanu įnešė rezoliu
cijas, pareikšdami visuome
nės pasipiktinimą šiam pča- 
tvarkymui.

Visas dalykas atidėtas 
svarstymui sausio mėnesį.

Keturios įžymios New 
Yorko organizacijos kreipė
si i teismą, kad uždraustu 
valstybės pinigais šelpti 
ivairių religinių sektų mo
kyklas, nes tai būtų prieš 
šalies konstituciją.

Jungtines Tautos. — Ta- 
dybų S a j u n p-a reikalau ja, 
kad ekonominės sankcijos 
prieš rasistinę Rodezijos 
valdžią apimtų ir žibalą.

Sveikina
GULFPORT, FLA.

Ilgiausių metų sulaukti ir 
darbuotis dėlei darbininkiš
ko judėjimo visam “Lais
vės” kolektyvui ir mūsų 
draugams! Linkime pralei
sti linksmai Kalėdas ir 
Naujuosius Metus!

Draugiškai,
J. ir M. Judžentai

RENGIA

NAUJU METU BALIU
Bus gera ir skani vakarienė. Specialiai šiam vakarui 
papuošalai ir žaislai. Muzika, dainos ir kiti įvairumai.

Įvyks šeštadienį, Gruodžio 31 d.
LAISVĖS SALĖJE

102-02 Liberty Ave., kamp. 102nd St., Ozone Park

Aidiečiai kviečia visus atsilankyti, ir atsivesti draugus 
į jų rengiamą Naujų Metų Susitikimą 

Kiekvienas bus maloniai priimtas.
Bilietas tik 5 doleriai. Pradžia 8 vai. vak.

AIDO CHORO VALDYBA

Linkime jums viso gero, 
sveikatos, asmeninės lai
mės ir sėkmės darbuotis 
liaudies labui.

Sao Paulo laikraščio 
“Laisvės” skaitytojai. 
Skaitytojų įgaliotas

Dzūkelis
PauloSao 

66-XII-12

Gerbiamoji redakcija,
; jau antri metai, kai mūsų 

bilioteka pastoviai gauna 
jūsų leidžiamą laikraštį 
“Laisvę”. Visų savo biblio
tekos skaitytojų vardu pra
šau leisti jūsų laikraščio 
skiltyse padėkoti prenume
ratoriui A. A. B.riddy, Los 
Angeles mieste, Naujųjų 
1967-ųjų Metų proga pa
linkėti jam kuo geriausios 
kloties darbe bei didžiulės 
laimės asmeniniame gyve
nime.

Aš ir mano bibliotekos 
skaitytojai taip pat dėkoja
me visam redakcijos kolek
tyvui už tas didžiules pa
stangas leidžiant laikraštį, 
už tai, kad mes iš jo sužino
me apie brolių lietuviu gy
venimą ir veiklą Amerikoje. 
Kuo didžiausios kūrybinės 
sėkmės!

Bibliotekos skaitytojų 
vardu — vedėja

Bena Baravykienė

Jūsų leidžiamą laikraštį’ 
“Laisvę”, kuris mane pa
siekia dėka M. Klimo, gy
venančio New Jersey vals
tijoje.

1959 m. vasarą Anykščių 
lietuvaitės su gėlių puokš
tėmis rankose sutikome 
JAV turistų delegacijos at
stovus. Kiek džiaugsmo, 
kiek linksmų šypsenų visų 
veiduose. Sveikinimai, svei
kinimai ! Prie šventosios 
upės kranto išsiliejo iš visų 
krūtinių lietuviška daina, 
polkos melodijos garsai ne
sulaikė nei vieno, kuris ne
sušoktų polkutę. Ir kaip ne
sušokti polkos, kai ją šoka 
ir jauni ir seni.

Ir taip gimė tolima laišku 
kelionė iš Lietuvos į JAV 
ir atvirkščiai. Jau praėjo 
nemažas laiko tarpas — 8 
metai, tačiau ši laiškų drau
giška kelionė dar tęsiasi. 
O mane aplanko laikraštis 
“Laisvė”.

“Laisvės” laikraščio skil
tyse dažnai perskaitau įvai
rių ir įdųmių straipsnių, -ži
nučių. Artinantis- naujie
siems metams kreipiuosi į 
Jus, gerb. Redakcija, pra
šydamas leisti padėkoti už 
gaunamą “Laisvės” laikraš
tį ir pasveikinti “Laisvės” 
kolektyvą, gerb. M. Klimą 
ir jo šeimą su Naujaisiais 
1967-ais Metais, linkėdama 
kuo geriausios • kloties ir 
sveikatos gyvenime, per

Su pagarba Jum 
laikraščio skaitytoja

L. Lukoševičiūte-
Janušauskiene

i

Kaunąs, 1966. VII. 8
Gerb. Redakcija, 
Jau nuo 1962 m. skaitau

“Laisvės” redakcijai,
Brangūs Draugai!

širdingiausiai sveikinu re
dakcijos personalą, skaity
tojus ir bendradarbius Nau
jųjų Metų proga.

Tegul šie Jubiliejiniai 
metais mūsų šalies socialis
tinio gyvenimo ir Jums bū
na sėkmingi kovoje už tai
ką, tautų draugystę ir at
neša laimę asmeniniame Jū
sų gyvenime.

Laimingų Metų, Draugai! 
Jūsų—

L. Valbasys 
Vilnius, 1966. XII. 12.

Anglų-Lietuvių Kalbų

Išleistas 1961 metais Lietuvoje.
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunama* “Laisves” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokesti. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite: 

“LAISVĖ”
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