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Metai 56-ieji

deriai privertė “Jaučiuėsi purvina, man gėda Browno pasiūlymas
fašistus nusileisti

‘^Madridas. —13,000 strei 
r i

dėl ma'no valdžios”

J^enctyu s;$^*xirn’' 
nktp ka’ ji tap<> \ <i!.-J ,\ <« 
tobi Helus, mc abejones, ( 
įs ir kAnaaRjugį ryžtasi 
[1 ni ir i g>f i.
Įieiųus '“pdsirodymu” L 
[ptautihč Parodu, kprij 
pys Aforftreiklyje’š. m*J 
Žžio męrešį, Jįtfodai i 
iffi j z uolXytm koi u a, k a n a d

■į ūkuojančių darbininkų pi
’ Gerte fašistinę Franko val- 
zfdžią nusileisti ir išlaisvinti 
" 1 suimtus s t r e i k o vadus. 
• ĮStreikas prasidėjo prieš 

kiekjiaiko elektrinių gami
nių itaonėje Standard Elec- 
tiįca,?kur dirba 3,000 dar- 
biningu. Jie reikalavo aukš- 

ir nuolatinio

New Yorkas. —- Keturios 
amerikietės moterys, kurios

-: tesrii^ algų i 
. ' ■■■i ’.m)(Uii ku'- r- 

j, kanudig-’. . Knęmęt tie streikieriai 
i šė j f) jfedem o ns tr ac i j ą miesto

p <»ga - la i; ola n ;
itf vji^mą dalyk<!/d<urį un-, iktul^ 
diiųĄŽ.;St<feer-,kis, r.rn-'jie p; 
hltua u.L ^arealo ‘Auš Tas i'

Jonės,'ėeni i $%policija, raita ir 
p y pėsč ia, 7d p m o n straci j ą iš-

i If sumušė nemanai 
Šeši streikie-11- 

tapo suimti i y | c

j tieji streiko vadai turi bū-
1 ti išlaisvinti. Ispanijos dar-!
i bininkai tą skaito dideliu veiklios taikos judėjime, ir 
savo laimėjimu. Pirmu kar- j kurios buvo nuvykusios į 
tu Franko diktatūros lai- Šiaurės Vietnamą, grįžta, 
kotarpiu, tai yra, pirmu! Jos yra Grace Newman, 
kartu 30 metų bėgyje, dar- Diane Bevel, Mrs. Joe Grif- 
bininkų demonstracija įvy- fith ir Mrs. Barbara De- 
ko paties Madrido centre.' ming.
Pirmu kartu to laikotarpio | Jos nuvyko į ^ia u rėš 
istorijoje streikas privertė ■ Vietnamą tenykščių mote- 
fašistus nusileisti. ' rų organizacijų kviečiamos.

Sakoma, kad Ispanijoje Ten jos Hanojuje ir kitur 
' dabar visuose fabrikuose , stebėjo, ką civiliniai gyven- 
veikia darbininkų komite-' tojai patyrė nuo amerikie-
tai. Jie nelegališki, bet dau-jčių bombardavimo. ■! Tos keturios amerikietės

' p-elyje fabrikų tie darbiniu- i Prieš apleisdama Vietna- veikėjos nuvyko Vietnaman 
' kų komitetai perėmė pa- mą, Grace Newman davė be Amerikos valstybės de- 
čios valdžios sudarytas kaip i telefoninį interviu Ameri- partamento leidimo.

i ir korporacines profsąjun- kos žinių agentūros AP ko- 1
gas. Faktas, kad Madri- j respondentui Maskvoje. V . .
do elektristai taip greit ir | tarp kitko sakė: [tai.
vieningai surengė sėdėjimo 1 = 
streiką, skaitomas įrody- . ' 
mu. kad anti-fašistinis dar-

1 bininkų judėjimas Ispani- 
! joje sustiprėjęs. n

visai nep
Hanojus.—Britanijos už

sienio reikalų ministras G.

■imtinas

iiėjo bado streiką! 
felKė 'stiprius solida- 
įpĮmus Madrido dar- 

ir keturių elek- 
j.įrm^feaminių fabrikų dar- 
I biiimk«, 1 3,000 iš viso,; 
nra0<]® ^sėdėjimo streiką: 

um-jkkrtiUjtfe ’oWpavo įmones ir at-

11 r toki ^LiH.-vjįĮną, b f''a|istai pajuto, kad jie
(k; 9 -i- tpli nuėjo, ir pabijojo

įSUsiląųktL dar pla t e s n i ų 
^į^O^Mp^ismas paskukr- 
TOl?' nuSjmendė, kad suim-

skis, I 4'11

lo**^Auš

im; i.
V i I liu j t1, -fta 11 
t B ū t m af rVik ei ą.: 
fe IfcttuwiGU'aud

«1 b Ar, man To ki a m _
įzmyimui vietą būtą tin-į 
llUsia Montrealis. J K a- P 
piauj’- lengviau atvykti 

Eietirvos žurnalistams, taip pat 
■fefĮĮetŲ Amerikos lietuviams 
Kirtyalistams. čia, parodos

ą oasite * m į

Jarfcą į
1

BraBviecl

Araby šalių vadovai 
suvažiuos pasitarti
Kairas.’ — Pasėkoje su-

r kyfrr tik būtjk rapma.lGįj.zniimu kurie įvyko Iz-

StlO - ! 
nyt^s

'•^^Nrau.i|ęp«>s” pįfi

ĮĮĮgfeūim' ...niiLtng
■Mminif \ i B., [io’®

hį*ąf yrius 
^l;ręių au
ti Alinti iš 
Incą Ras

ideologiniu
Amerikoje

į, Rastenis* 
ninku «fhdds 
įaip dabar čia galėjo atsi- 
■' U# ką nabagėlį Vincu- 
a utinįikM taip J>pzgubi 

vieno9 Klausim’ 
■inėjau kito. pa^tfcmo. 
fenas m a o r m 11 j u
fe sakė: y
butinę sąjungą^feMfeįB^ 
FA.ęOlį>.

fe ir ^u<#a$'Tys^faV^Ytr

K ;drt. Aldfcmir riff genas

Sirijos pasienyje, 
Filų vadovai planuo- 

jjBuoti Kaire. Kon- 
1 įvyks šio mėne- 
Buje. Sirijos, Suvie- 
Hfeabų Respublikos 

Irako, Jemeno, 
■Klyderiai, jau susi- 
Ej&auti, bet dar ne- 
KUdalyvaus Jordano 
Dfei-Iuseinas.
Ejinia, Huseinas yra 
įjag Arabų lygai leis- 

ir Saudi-Arabi jos 
Sftms užimti bazes 

teritorijoje. Bet 
id tai buvo paža- 
Huseinas neketi-

Manoma, kad 
bus 
Kil

savo

nhžade;

Jordara 
atrodo, 
das, kur® 
na nildyfi. 
konferencijoje Kaire 
iartasi, kaip paveikti 
sęjną. kad jis laikytųsi 
nazado. i

Lhcgij- Vliko ritierižd. Pasirodo, 
.. ’-X ’

m j- 1 tj* ^Keleivio” Jackaus politika,
įfclydaiį; ir čia veikia tokia pa

. ir Vlike. Išminties—nei

ii rov(
IMU ,

life r>ęi<ų;i yi k®

^Kšviv 
|||fe2<iit j< • 
Waferr’ ;.ūi 11 '

A®
' V(K’

1
-riJfe
■®?W'

^raskite, tamsta, kad. 'ii1 a ’
T»ynų, kuris V. Rastenį iš- 
tftjj- i sudaro gryno kraujo 
piltai. Supraskite, kad tarp 
įr lietuvių yra elementų, 

b|t kada galėtų būti 
jgikžds, tokiais, kokius bu- 
Wp^_anizavęs Hitleris Vo-

o inform notoj as dar pri

visko galima iš-

X a r _____  • •__

^padėką reiškiu vi- 
bičiuliams ir drau-

10 sveikino mus, lai- 
hu jų jų Metų proga! j

“Aš jaučiuosi purvina.
Man gėda dėl mano valdžios 
veiksmų. Mes matėme vai-į Brownas pasiūlė, kad-Ame- 
kus, 
veldrinės bombos. Mes ma-1 šiaurės Vietnamas susėstu 
tėme sunaikintas bažnyčias., prie derybų stalo ir tartų-
Mes sužinojome apie ištisas! si apje paliaubas. Vietna- 
nužudytas šeimas... ”

Grace Newman ii 
amerikietės moterys, kurios 
lankėsi Vietname, sako, kad 
jos įsitikinusios, jog ame
rikiečiai bombarduoja civi
linius taikinius.

praminti opoziciją Darbo 
artijoje, parodydamas jai, 

kad Wilsono valdžia bent 
ka nors daro Vietna m o 
klausimu. Kaip žinia, ne
mažas nuošimtis darbiečių, 
Įskaitant bent apie 40 par
lamento narių, smerki a 

• kitos (Šiaurės Vietnamas) pasiū- Amerikos intervenciją Viet
name.

kuriuos sužeidė ske- rika, Pietų Vietnamas ir

i lyą atmetė. Vietnamiečiai 
sako, kad Browno pasiūlv- 
mas yra niekas kita, kaip 
pataikavimas Amerikai ir 
ios politikos vykdymas. Ka
ras eina ne tarp Pietų Viet
namo ir Jungtiniu Vals
tijų iš vienos pusės ir Šiau
rės Vietnamo iš kitos, o vy- ^anas sako, kad eilė opozi- 
riausiai tarp Amerikinių

■ noma, kad j o m s sugrįžus jėgų ir Pietų V i e t n a m o 
Ji'nuo jų bus atimti paspor- liaudies karo jėgų, kurios 

Itai. Amerikoje vadinamos Viet-
■■■■■ . '■■==...........................—.....L;-;.:.:.:. ...—— 1 kougu. Jokios dcrvbos ne-, r

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos centrinis 
ąrganas “Raudonoji Vėlia- 

’a” įspėja opozicinius ele
mentus, kad jie pasitaisytų 
kol dar nevėlu.” Tas or-

r

Ma- c
\

Ruby j a u irgi tarp tų, 
kurie negali prabilti

Paryžius.—Prezidentas De
Gaulle dar kartą griežtais by, žmogus, kuris nušovė 
žodžiais pasmerkė Ameri- Oswalda, ir tuo ant amžių 
kos intervenciją Vietname, uždarė lūpas žmogaus, kū
jis sakė, kgd ta iatervenci- ris gal kada nors ateityje 
ja yra kvaila ir žiauri.

Atsikratytų 
Johnsono

, Vietnamo Liaudies išsilais-
I vinimo frontas nebus pa-

ijos vadų jau apgailesta- 
0 savo priešingumą Mao- 

Piao idėjoms, bet vadovau
jančiose

emažai
engia 
u.”

vietose dar lieka 
ž m o n i u , “kurie 
kapitalistiniu ke-

Saigonas. — Laivynas sa- 
o, kad tarybinis tralerisi vauti.

Dallas, Tex. — Jack Ru- i nors jis serga, jis dar gali j Hano jaus radijas sako. 
v - ilgokai gyventi. 'kad Brownas ta pasiūlvmą

(Amerikos ž u r n a 1 a s I nadarė dėl dviejų nriežas- 
“Ramparts”—panašiai kaip|čiu. Visu pirma, jis nori 

je, Prancūzijoje ir Vokieti-j Antra, 
joje — kelia įtarimą, kad —----
visi, kurie k ą nors d 
daugiau galėtų žinoti 
prez. Kenedžio nužudymą, 
paslaptingai miršta. Vaka* 
ru Vokietijos ž u r n a 1 a s 
“Der Spiegei” s'a k o , kad i Havana. — Švenčiant Ku- 
Ruby,“ kuris buvo laikomas bos revoliucijos 8 metų su- į 
izoliuotas Dallaso policijos kaktį, Fidelis Kastro pasa- 
ratelių priežiūroje, galėjo kė beveik 
būti lengvai įskiepytas vė
žiu. Trumpas laikas prieš 
jo mirti Texaso pareigūnai 
išgavo iš Ruby pareiškimą 
ant juostelės, kad tai jis 
vienas, niekieno nediriguo
tas ir nesiunčiamas, nužudė 
Dswalda.)

būtų galėjęs ką nMs dau
giau iškelti viešumon apie 
Kenedžio nužudymą, pats 
jau irgi negyvųjų tarpe: 
Ruby mii'ė toje pačioje li
goninėje, kurioje mira, OV- 
waldas, toje pačioje ligoni
nėje, kurion buvo atvežtas 

I ir nušautasis prezidentas.
Diagnozė sako, kad jis

Washingtonas. — Žurna
listai pravedė apklausinėji
mą tarp 125 Demo-kratų 
partijos lyderių af)ie John- mįrė nuo vėžio ligos. Kaip 
šono šansus būti_ perrinktam !žinia -Ruby buvo nuteistas 

^mirčiai, bet apeliacinis teis-' 
■ mas paskui nutarė, kad jis 

1 turi būti teistas iš naujo.
Prieš kelis mėnesius pasi
rodė žinia, kad jis serga 
vėžio liga, ir sakyta, kad

antram terminui j prezidęrpj 
tus. Paprastai tokiais atsi-! 
tikimais partijos lyderiai! 
maždaug vienbalsiai remia 
esamą prezidentą antram 
terminui. Bet šis apklau
sinėjimas parodė, kad John
sono populiarumas labai nu
puolęs: net 43% lyderių sa
kė, kad jie arba norėtų 
naujo kandidato, arba bent 
šiuo momentu negali saky
ti, kad jie remia Johnsoną.

Apklausinėti lyderiai yra 
iš 30 valstijų. Kai kurie jų 
yra gubernatoriai, kiti yra 
taip vadinamų partijos ma
šinų miestuose vadovai. Jie 
visi įtakingi, ir jų toks pa
sisakymas skaitomas dide
liu smūgiu pre z i d e n t u i 
Johnsonui.

Tokio. — Pietų - Vietna
mo Liaudies išsilaisvinimo 
fronto radijas sakė, kad 
jeigu Tailandas leidžia pa
versti save Amerikos kari
ne baze, tai liaudiečiai tu
rės tinkamai atsakyti Tai
landu!.

Maskva.— Visoje, Tarybų 
Sąjungoje pravesta Solida
rumo su Vietnamu savaitė. 
Visoje šalyje įvyko masi
nimai mitingai tuo klausimu. 
Panaši savaitė pravesta ir 
Kuboje.

Ifai’ograv ir Amerikos ka- 
i

eilė kitų žurnalų Anglijo-, nudėti Amerikos politikai, t. 
, jis nori kaip nors s

ims laivas Arikara prie^ 
Vietnamo krantu Tenkino 
iankoje per radiją pasikei- 
ė Naujų Metų ir Kalėdą 
veikinimais.

TRUMPAI IŠ VISUR

Ipiė Kastro apie- 
kolektyvtimą

trijų valandų 
kalbą Revoliucijos aikštėje, 
Havanos centre. Jo klau
sėsi šimtai tūkstančių dar
bo žmonių.

Kastro sakė, kad Kubos 
revoliucija žengia tvirtu 
žingsniu ir be b a i m ė s . 
Jis sakė, kad visas so
cialistinis pasaulis pasi
rengęs padėti Kubai, jeigu 
imperialistai jai bandytų 
pastoti kelią i teisę tvar-

Amerikiečiai paskelbė 
pašovę septynis migus
Saigonas.—Amerikos šta- 

as Vietname sako, kad 
antradieni vienos 
metu amerikiečiu » *

praeitą
dienos
karinė aviacija sunaikino 
eptynis Šiaurės Vietnamo 
ngus. Komunikatas sako, 
ad orinės kovoš vyko ke- 
ose vietose virš Šiaurės

Vietnamo.

s

Bona. — Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų minis
terijos aukštas pareigūnas 
Rolfas Lahras vyksta Ven
grijos sostinėn Budapeštan. 
Vakarų Vokietija paskuti
niu laiku bando užmegzti 
labiau korektiškus santy
kius su Rytų Europos 
cialistiniais kraštais.

so-

Londonas.—Britanijos ge
neralinis konsulas Hanoju
je sakė, kad jis savo aki
mis matė bombard avimo 
padarytą žalą mieste.

Maskva. — Tarybų
• jungos laivininky s t ė s 
; nisterija sako, kad kinai 
■ Darieno uoste 20 dienų su- 
. laikė tarybinį laivą “Za-
• gorską.” Ministerija sako, 
! kad kinų pilętas davė įsaką

tarybiniam laivui sukti ke-
• liu, kuris būtų buvęs pra- 
' gaištingas, o kuomet tary

binis kapitonas nepakluso, 
laivas tapo suimtas kaip 
“nesilaikantis uosto taisyk- !•, n

mi-

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai priėjo išvados, 
kad Mėnulis yra “gyvas, 
kvėpuojantis organizmas.” 
Jie nesako, kad yra davinių, 
jog ten raridasi gyvūnijos 
arba augmenijos, bet taipgi 
aišku, kad Mėnulis nėra 
“negyvas kūnas.” Prie šių 
išvadų prieita pagal duome
nis, kuriuos per radiją pa
tiekė “Lupk 13.”1. t • • ...

Delis. — Policija suėmė 
700 religingų indtisų, kurie 
demonstravo prieš valdžią. 
Jie reikalavo, kad valdžia 
nusileistu badau j a n č i a m 
“šventuolėm” kuris sako 
badausiąs, iki karvių sker
dimas bus pilnai uždraus
tas Indijoje. Tas badaujan-

Kastro taipgi kalbėjo 
apie/ savo rolę. Jis sakė, 
kad laikas atėjo platesniam 
darbo ir vadovavimo pasi
dalinimui, kad ateityje bus 
plečiama kolektyvinė vado
vybė. Ateityje ne būtinai 
jis, o kiti lyderiai kalbės 
žmonėms tokių sukaktuvių 
proga. Ateityje taipgi gal 
nebus tokių masinių mitin
gų, sakė jis, nes jie bran
giai atsieina šaliai ekono
miškai.

Kastro sakė, kad jis pats 
ir būrelis jo artimų kovos 
draugų, kurie prieš 15 me
tų p r a d ė j o revoliuciniai- 
partizaninę kovą kalnuose, 
nepavargo, bet jie jaučia 
pareigą dalintis atsakingo- 

eigomis su naujai

Amerikos aviacijos sep- 
ntojo skyriaus k o m a n - 
antas generolas Momyeris 
ako, kad per pirmas 48-as 
alandas po Naujųjų Metų 

paliaubų dangus virš Šiau- 
ės Vietnamo buvo pilnas 

i^airių Amerikos kariniu 
orlaiviu — atskridusių iš 
bazių Pietų Vietname^ iš 
bazių kitose Azijos' dalvse 
ii- nuo laivvno lėktuvnešių. 
Tie orlaiviai buvo trijų 
Amerikos karo pajėgų rū
šių: aviacijos, laivyno ir 
marinu. Generolas Momv- 
eyis sako, kad septynių mi- 
gu našovimas vra didelis 
laimėjimas. Amerikos or
laiviai, sako jis, nenuken
tėjo.

v;

r

ims
tis šventuolis žinomas kaip Į išsivyschisiais_lyderiais. 
Šankaračarijos Žagadguru. i ✓ Kastro sak^:

New Delhi.—Sausros su
vargintoje Bihar valstijoje 
grūdų davinys padidintas 
iki 8 uncijų, buvo šešios.

“Taip, draugai, ateityje 
nebus sakoma ‘Visi į Revo
liucijos aikštę su Fideliu? 
Vietoje to bus • sakoma — 
‘Visi į revoliucijos aikštę

Jakarta.—Keturios reak
cinės Indonezijos musulmo
nų organizacijos pareikala
vo, kad prezidentas Sukar
no būtų patrauktas teis
man. Tos organizacijos sa
ko, kad Sukarnoylieka prie 
tam tikros galios vairo, ir 
tąs sudaro pavojų, kad ko
munistams gali būti atida
rytas kelias prie atsigavi
mo.

su partijos centriniu komi-
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Taiką mylinčios žmonijos 
troškimas 1967 metais

VISO PASAULIO TAIKĄ mylinčioji žmonija trokš
ta, kad šiais, 1967-aisiais, metais pasibaigtų ‘karas Viet
name. Kovotojai prieš karą naudoja visokias priemo
nes, kad šis troškimas išsipildytų.

Bet troškimas yra vienas dalykas, o realybė—kitas. 
Agresorius galėtų būti greičiau suvaldytas, jei, sakysi
me, Amerikos darbo unijos (profesinės sąjungos), t. y. 
jų vadovybė, stotų už karo baigimą. Tada būtų kitas 
dalykas. Bet profesinių sąjungų vadovybė su George 
Meany priešakyje kietai nusistatę remti karą, remti 
Johnsono politiką Vietname, remti Pentagoną. *

Katalikų bažnyčios šulas kardinolas Spellmanas taip 
pat, nuvykęs i Vietnamą, apžiūrėjęs frontą, reikalavo, 
kad amerikiniai kariai kariautų iki visuotinės pergalės.

Aną dieną senatorius Russellis, įtakingas JAV sena
te, atvirai pasisakė, kad Amerika neturi žiūrėti jokios 
sarmatos, o privalo mušti Vietnamą, kol visiškai sumuš; 
vartoti “visokius ginklus,” o tai reiškia ir atominius.

Taigi matome,, kokie dideli šulai šiandien remia žino
mų skerdynę Vietname. O tuos, kurie kariauja prieš 
vietnamiečių tautą, Amerika visokiais būdais bovina, 
liaupsina: žieminių švenčių proga į Vietnamą pasiuntė 
komediantą Bob Hope, kad jis karius prajuokintų. Nu
vyko ten ir velnių gaudytojas evangelistas Graham, nu
vyko kareivius ir jų ginklus laiminti kardinolas Spellma
nas.

Bet ar tai reiškia, kad jau nebėra, vilties tęsti anti
karinę kovą? Taip, yra ir bus viltis. Kova nesustos,'-kol 
karas tęsis. Unijistai, milijonai jų, nekreipdami dėmesio 
į tai, kokios politikos laikosi jų vadovai, vis labiau įsi
trauks į antikarinę kovą.

Tikintieji žmonės (katalikai) greičiau paklausys po
piežiaus Povilo VI-ojo balso negu militaristo Spellmano. 
Popiežius, kaip žinia, ragini kariaujančias šalis sulai
kyti mūšius ir karą baigti pasitarimais.

Be to, aūkstančiai Amerikos dvasininkų—ir katali
kų, ir protestantų, ir ždyų, ir kt. sektų—jau nekartą 
pasisakė už karo sulaikymą Vietname. Ir dar ne kartą 
pasisakys. .

Ir taip ruiuji kovotojai vis įsilies ir įsilies į taikos 
šalininkų gretas, ir reikalaus tuojau baigti karą Viet
name. Tuo galime būti tikri.

Ho Chi Minho laiškas
Amerikos žmonėms

NAUJŲJŲ METŲ PROGA Šiaurės Vietnamo (ofi
cialiai Vietnamo Demokratinės Respublikos) prezidentas 
paskelbė savo laišką-sveikinimą JAV žmonėms. Jis pa
linkėjo Amerikos liaudžiai taikos ir laimės. Jis pareiškė 
norą ir viltį, kad. Vietnamo ir Amerikos tautos turėtų 
gyventi taikiai ir draugiškai.

Deja, skundėsi Šiaurės Vietnamo prezidentas, “A- 
merikos vyriausybė nusiuntė daugiau kaip 400 tūkstąn- 
čių kareivių ir karininkų, daugelį tūkstančių lėktuvų ir 
šimtus karo laivų, kad kariautų Vietname agresyvų ka
rą. Amerikos vyriausybė naudoja visų rūšių ginklus, 
toliau sakoma laiške, žudo mūsų liaudį, nesigailėdama 
net senių, moterų ir vaikų. Ji degina, naikina kaimus 
ir miestus, darydama baisius nusikaltimus. Amerikos 
lėktuvai kelis kartus bombardavo mūsų sostinę Hano
jų.

Grafike A. Makūnaitė—(A. Sutkaus nuotrauka)

KAS K A RAŠO IR SAKO
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JUBILIATAI
Praėjusių metų gruodžio 

mėnesį Kauno miesto Vyk
domojo komiteto pirminin
ko (miesto majoro) pava
duotoja Janina Narkevičiū
te minėjo savo 50-ąją gimi
mo sukaktį. Ji buvo apdo
vanota Vyriausybės Garbės 
raštu. (Apie J. Narkevičiū
tę platus straipsnis telpa 
praėjusių metų žurnalo 
“Šviesos” num. 4-ajame; 
parašė A. Petriką).

Taip pat gruodžio mėnesį 
50 me ti n ę gi m i. m o s uk a k tį 
atšventė “Vagos” leidyklos 
direktorius Jonas čeky s. 
“Vaga”, kaip žinią, leidžia 
daugiausiai grožinės lite
ratūros veikalus, ir J 
kys yra tos įstaigos, 
mes sakome, “bosas” 
direktorius.

Jubiliatas J. Čekys 
apdovanotas Lietuvos 
Nusipelnusio kultūros 
kėjo garbės titulu.

Sveikiname abudu jubilia
tu!

kaip

ganizavo Lietuvos KP Pakapi- 
piškių kuopelę ir buvo jos se
kretorė. 1928 m. vasarą ji da
lyvavo Lietuvos KP Mariam- 
polės rajono konferencijoje. 
Tų pačių metų spalio 26 d. ji 
buvo suimta ' už komunistinę 
veiklą. Kai buvo vežama iš 
Prienų į Marijampolę, ji iš 
Gudelių daboklės pabėgo. M. 
Vasiliauskaitė tapo profesio
nale revoliucioniere. 1929 me
tais, gyvendama nelegaliai, 
Biržuose ir Kaune ji dirbo 
partinį darbą. Komunistų par
tijai išvysčįus kovą prieš im
perialistinio karo grėsmę, M. 
Vasiliauskaitė kalbėjo nele
galiame mitinge “Kabios“ linų 
apdirbimo fabrike. Po mitingo, 
1929 m. liepos'23. d., ji buvo 
suimta. Fašistai sudarė jai 
dvi bylas, ir kariuomenės teis
mo 1929 m.- gruodžio 23 die
nos bei 1930 m. gegužės 5 
dienos nuosprendžiais ji buvo

J. GRIGIŠKIS 1

įvaikiais kiaušu
Jungtinių VafctTJfi 
dabar nešioja J 
gamintus apavj|B. 
žiUB sn iižrašįįdl 
jA/’ Jie gunj 
ttjfiHifr'gamintu rriį 
f g^Kjraijos nosie

1 Dr. Harry F. Ward, 
civilinių teisių gynėjas 
Dr. Harry F. Ward, vi

same plačiame pasaulyje 
pagarsėjęs civilinių teisių 
gynėjas, mirė 19 66 metų J 
gruodžio 9 d. savomanjuO^v 
Palisades, N. J., išgyvenęs 
93 metus.

Visą ilgą saVo®fytninią 
H. F. Ward paaukojo ko
vai su liaudies priešais. Bū
damas metodistų bažny
čios dvasininkas (kunigas), 
savo teologines pamokas 
jis susiedavo su ekonomi
nėmis ir politinėmis -liau
dies kovomis, kurioms au
kodavo savo energiją if ga
bumus.

Gyvendamas Chicagoje,' 
tarnaudamas aštuonetą me
tų metodistų bažnyčiai dva
sininku skerdyklų rajone, 
kurį aprašė Upton Šihclair 
savo pagarsėjusioj^y^ygo- 
je “The Jungle’^ (Kaistas}, 
Wardas padėjo’ skerdy^i 
darbinin k a m s susiorgani
zuoti į savo uniją ipnš^kd*- 
votį geresnes darbo sąly
ga8.

Jis buvo sumanyto 
įkūrėjas Metodistų Įį| 
cijos socialinei i ta8Į 
taipgi buvo Amefcljffl 
vilinių Laisvių ftM 
nacionaliniu pirnfc® 
20 metų. Metodistų® 
jos seminarijos p^dSĮĮĮ 
jis išbuvo 25 metus®

Tarybų Sąjungdį 
i saw jis^neduodavit famy- 
I bes, vi$& kalbėdamas. UŽ

i.-,,

vai1
VaiSUjU

1 parųbfąfoi 
lUkti/iAar

1 ėktuvai ,A.
goya į
didžiule apsiSJ^w di®J j 
naktį, trim pen^inojpj'ck 
ba, JAV lėktuvus. tf^Ld; 
mos. ■’ T

Japonijos darwin* algo 
palyginus sų.A^igrikosJda 
bin in k u 
mos d&ro geriausias 
sąlygas Japonijos fabrikan
tams iš karo )>ėlnytiį/ 
gu pirmame 1966 metukus 
metyjeu pelnai pagilo 50# 
tai antrasis pųsriletis dąįč 
jiems dar didesnius pelnųj 
T į Prekiaudama su Kiną® 
liaudies respublika, Jap® 
JOįupgj pasi$ąro nemaSfe 
w|ni*.kurį seniau daugiau

■posėdyje buvo pažymėta: “Vi
sos Rusijos centras gerai ver
tina Lietuvos vyriausybę yr 
duoda 100 milijono rublių pa
skolą, iš kurių 85 milijonai jau 
yra Lietuvos valstybės žinio
je“. Vėliau Tarybų Rusijos 
socialistinės respublikos Liau
dies Komisarų Taryba, siek
dama padėti sustiprinti Lietu
vos — Baltarusijos tarybinės 
socialistinės respublikos liau
dies ūkį ir jos valstybingumą, 
1919 m. balandžio 2 d. dar 
kartą paskyrė jai 100 milijonų 
rublių paskolą.

Tuo pripažinimu ir besąlygi
ne pagalba buvo patvirtinta 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
laisvė nuo bet kokių įsiparei
gojimų, susijusių su buyusiu 
Lietuvos priklausymu carinės 
Rusijos imperijai. Tuo būdu 
po ilgamečio Lietuvos priklau
symo carinei Rusijai, po ket
verius metus slėgusio lietuvių
tautą vokiškosios okupacijos nuteista 10 metų kalėti, 
jungo, Lietuva pirmą kartą ta
po Tauybų respublika ir susi
laukė valstybingumo, nacio
nalinio suvereniteto pripažini
mo iš Tarybų Rusijos pusės.

Lietuvos paskelbimas nepri
klausoma Tarybų respublika 
demaskavo buržuazinius na
cionalistus, kurie kaltino Ko
munistų partiją, jog ši, esą, 
buvusi prieš savarankiškos Lie- 

(l<)_ltuvos valstybės sukūrimą. Sa
lai- ’ varankiškos Lietuvos valsty- 

i bės sukūrimo lozungas mobi- 
i lizavo darbo liaudį išvystyti 
į pirmąją proletarinę revoliuci
ją Lietuvoje, jis patraukė dar
bo mases į Tarybų valdžios 
pusę, tuo labiau, kad pati liau
dis matė, jog buržuazinės Lie
tuvos Tarybos 1917 m. gruo
džio 11 d. aktas ir jo įtvirtini
mui 1918 m. liepos mėnesį Ba
varijos princo Uracho išrinki
mas Lietuvos karaliumi buvo 
įteisinę tolimesnį Vokietijos 
imperialistų K' šeimininkavimą

i Lietuvoj^.

buvo 
TSR 
vei-

LABAI ĮDOMUS 
DOKMUENTAS!

Įdomų dokumentą skaitė 
me Vilniaus “Tiesoje” 
66 m. gruodžio 22 d. 
doj), kurio, galimas daiktas, 
daugelis mūsų skaitytojų 
ligšiol dar nebuvo skaitę. 
Dokumentą paruošė P. Vit
kauskas, Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko vardo 
universiteto TSKP katedros 
aspirantas. Ir štai, koks 
tas dokumentas:

Proletarinė revoliucija Lie
tuvoje 1918—1919 metais ne 
tiktai panaikino vokiškųjų 
okupantų ir Lietuvos buržua
zijos viešpatavimą. Ji išvada
vo lietuvių tautą iš nacionali
nės priespaudos ir atstatė jos 
vai sty b i n g u m ą. Susikūrusi ą 
Tarybų Lietuvos respubliką 
tuojau pripažino Tarybų Ru
sija, kuri vienintelė gynė jau
nos Lietuvos Tarybų respubli
kos nepriklausomybę. Tai ma
tyti iš 1918 m. gruodžio 22 d. 
Tarybų Rusijos Liaudies Ko
misarų Tarybos pirmininko V. 
Lenino pasirašyto dekreto:

“Atsakydama j Lietuvos Ta
rybinės Vyriausybės užklausi
mą, Liaudies Komisarų Tary
ba pareiškia:

1) Rusijos Tarybinė Vyriau
sybė pripažįsta Lietuvos Ta
rybų Respublikos nepriklau
somybę. Aukščiausia Lietuvos 
valdžia Rusijos Tarybinė Vy
riausybė pripažįsta Lietuvos 
Tarybų valdžią, o iki Tarybų 
suvažiavimo — drg. Mickevi
čiaus-Kapsuko vadovaujama 
Lietuvos Laikinosios revoliuci
nės darbininkų vyriausybės 
yaldžią.

2) Rusijos Tarybinė Vyriau
sybė įpareigoja visas karines 
ir civilines Rusijos Tarybų res
publikos valdžios įstaigas, tu
rinčias reikalų su Lietuva, 
teikti Lietuvos Tarybinei Vy
riausybei ir jos kariuomenei 
visokeriopą paramą kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš bur-.. jiz u az įjos jungo.

3) Maitinimo liaudies komi
sariatui ir Aukščiausiajai Liau
dies’ Ūkio Tarybai pavedama 
susitarti su atitinkamais Lie
tuvos Tarybų respublikos or
ganais dėl prekių mainų tarp 
abiejų respublikų nustatymo.

Liaudies Komisarų Tary
bos Pirmininkas

V. Uljanovas (Leninas)”

1918 m. gruodžio 24 d. Vi
sos Rusijos Centro Vykdoma
sis Komitetas ratifikavo Liau
dies Komisarų Tarybos dekre
tą dėl Tarybų Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo.

.1919 m. sausio 29 d. Lietu
vos ir Vakarų Baltarusijos CK

MARIJA
VASILIAUSKAITĖ

Praėjusių metų gruodžio 
22 d. Lietuvoje mirė įžymi 
moteris — Marija Vasiliau
skaite, kurios vardas dr pa
vardė kadaise buvo pagar
biai linksniuoti mūsų laik
raštyje. Marija — sena, il
gametė kovotoja už darbo 
žmonių reikalus. Jos pa
laikai buvo palaidoti 1966 
m. gruodžio 24 d. Karių Ka
pinėse Antakalnyje.

Prašome susipažinti su 
šios garbingos lietuvių tau
tos dukros darbais ir gyve
nimu, Kurį apibrėžia jos 
draugų grupė:

Visą savo sąmoningą gyve
nimą Marija Vasiliauskaitė 
paskyrė kovai už Lietuvos 
darbo žmonių išsivadavimą iš 
buržuazijos diktatūros ir ka
pitalo jungo, kovai už socia
lizmo pergalę Lietuvoje.

M. Vasiliauskaitė gimė 1894 
m. kovo 31 d. Prienų rajone, 
žemės ūkio darbininkų šeimo
je. Iš mažens ji dirbo pas 
buožes. 1924 metais M. Vasi
liauskaitė pradėjo remti ko
munistų veiklą. 1928 m.—žiau
riais fašistų diktatūros metais 
— ji įstojo į veikusią pogrin
dyje Lietuvos Komunistų par
tiją. M. Vasiliauskaitė suor-

M. Vasiliauskaitei teko ka
lėti penkiuose Lietuvos fašistų 
kalėjimuose— Kaune, Ukmer
gėje, Šiauliuose, Bajoruose, 
Marijampolėje. Kalėjimų re
žimas ir,gyvenimo sąlygos pa
kirto jos sveikatą. Sustiprėjus 
antifašistiniam judėjimui ir 
Lietuvos Komunistų partijos 
iniciatyva išvysčius kovą už 
politinių kalinių amnestavimą, 
'buržuazinė vyriausybė pagal 
dalinę amnestiją išleido kelis 
netekusius kalėjime sveikatos 
politinius kalinius, jų tarpe ir 
M. Vasiliauskaitę. 1939 m. lie
pos 22 d. ji išėjo iš kalėjimo.

Užgrūdinta ilgametėje ko-! 
voje, M. Vasiliauskaitė 1940 į 
m. aktyviai įsijungė į kovą už 
socialistinės Lietuvos sukūri
mą. 1940—1941 metais ji dir
bo Lietuvos KP Kauno apskri
ties komiteto instruktore, pa-$ rybų Sąju 
skui Kauno apskrities vykdo- ■ 
mojo komiteto socialinio ap
rūpinimo, skyriaus vedėja. 19-Į 
41 metais M. Vasiliauskaitė 
buvo išrinkta TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputate. Lie
tuvos Komunistų partijos V 
suvažiavimas išrinko M. Vasi
liauskaitę LKP CK nare.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais M. Vasiliauskaitė gyvenp j 
Kirovo srityje, dirbo Koteliu- Į 
čių rajono kolūkyje, paskui, | 
1942-1944 m., ji buvo 
vos TSR 
Tarybos 
įgaliotine 
kuotųjų 
reikalams.
duotą Vilnių, 1945 metais ji j dvasininkų, 
dirbo Lietuvos TSR :
ūkio ministerijos kadrų sky- kad karas VietnaiįM! gMi 
riaus viršininke. Vėliau jai bu- s prįvesti pasaulį ptię. visilė- 
vo paskirta personalinė pensi- įjnį0 atominio ka$& kuTia- 
ja.

amerikiečių artimesnę kė-

M^japonaJ
i n U m 

pgi Su dūlei

? Taigi, karštį 
pagrobiamą 
dingas dafo 
Tuo gemfc 
kia-.

įĮfra labai iu a u 
&U pasipęlnyli 
įad jai nibrei 
į o tik pelnu;

operaciją su Tarybų L&juA- 5 nulįkmar amerikiečių
ga. Jis buv^^merijBs-l®

tago^Dratigystžs | Juįgtinių Valstijų 
•nacionalinį tarybą nąrys^ k.d 

Buvo nenuilstantis Kovah 
? toj as prieš hitleriE^^u^P 
šokį fašizmą. Kovojo už 
įleidimą daugiau politinių 
ir religinių emigrantų iš 
hitlerinės Vokietijos, smer
kė žydų persekiojimą hitle
rinėje Vokietijeje* ir ponų 
Lenkijoje.

Buvo nepermaldaujamas 
. . ! karo priešas. Minecldhw® 

Lietu- lsavo
Liaudies Komisaru | 1963 metais pai aŠC at^j^ 

. prezident®f
■ džiui, ragindamas jiiaigti

ir Lietuvos KP CK | lajšką
Kirovo srityje eva- į džlUl, .
Lietuvos gyventojų karą Vietname, išartų su 

Sugrįžusi į išva-' juo pasirašė daugelis ’.kitų - - - — 1 • • -I

žemės < įr kalbose jis aiškihcMvo,

me visa civilizaciją gali į)ū-
M. VasiliauskaiteMlgus me-j ti sunaikinta. TūffiaikąFjis 

tus sunkiai sirgo. Bet ir būda- į buvo AmerikinėslSąjUfigos 
ma^ ligonė, ji dalyvavo visuo- > kovai už taiką irWėmokra- 
meniniame gyvenime, palaike j įjja pirmininku S

" su jaunąja| Reakcija prieš Wardą vi- 
auklėti s* ,laik%' siut,°: Kongresi- 

ištikimybės komu- nlal neamerikinės veiklos 
i komitetai jį tampė, bet nie
ko nelaimėjo. Jis buvo 

’ jiems neperkandamas rie^ 
ir . atsidavusi j §utas# Jįs visai nepaisėrlį^il. 

’ I jį apšaukdavo komunistu.
! Aiškindavo, kad jis rfusitei- 

‘J' i kęs kooperuoti su tais,
rie kovoja už liaudis rex-.; 
kalus, už demokratiją.
civilines teises, prieš k»: 
prieš fašizmą. Su^kčį 
nistais jis surasdavčr hį 
ra kalbą įaviriais vislia 
niniais klausimais.

glaudžius ryšius su jaunąja 
karta, padėjo perduoti jai re
voliucines tradicijas, auklėti 
jaunuolius i 
nizmo idealui dvasia.

M. Vasiliauskaitė buvo drą
si, ištverminga 
kovotoja už geresnį, šviesesnį Į 
darbo žmonių gyvenimą. Sun
kiausiomis sąlygomis ji visada į 
tvirtai tikėjo darbo žmonių i 
pergale. Ji buvo kukli, gera, 
rūpestinga ir nuoširdi kovos ir 
darbo draugė.

MANO CREDO
Jau ne tavim aš, viešpatie, tikiu, 
Tavo malonių ir dangaus nelaukiu, 
Buvai šešėliu ir tamsa akių,
Kol lenkiaus kryžiams pūvantiems palaukėj.
Šiandien einu į rytdieną taku, 
Kuris nup .žemės lig žvaigždynų kelias, 
Ir tik šviesa neblėstančia tikiu, 
Kurioj neliks tau net menkos vietelės.

f t- • -. G. Juromėnė
Šiauliai

Karas Vietname Japoi 
labai pelningas

Kadangi Japoniją trejetą 
kartų arčiau Vietnamo, ne
gu Amerika, tai jaLdaūg 
lengviau aprūpinti įk a r o 
frontą įvairiais reikalingais 
dalykais.

Dešimtys tuk

mu
milijonų amerikiečių* ą^rgįa 
alkoholizme/ liga, d<irew>?j 
jų vargiai begalimi ^agy-*”’ 

*dyti.
Šio departamento speeU? 

alus: komitetas , alkoholiku? 
padėtįH tirti , satio raporlM 

murkdo, metais
IW 

ąią

19$) etų v
-WarKiai plėstoj

Ikohoūkus ži

augelį alko
Daugelyje;1
wa

Senimo 
reta kaiįg

kį pagydė 
tijų 1 dabar 
jiems ligoninės^'

Tame penketo milwMMi 
alkoholikų skaičiuje taS*p 
pėnkių vyrų randasi tik 1 
moteris, Reiškia, moti? rys 
daug mkžiau naudoją alko
holinių gėrimų. j|fl 

lįfakoholįkai .gi ’eičiau Asu- 
vwįduriUjA»kfi-

domos

stebėta v: 
pasaulio ( 
kęista saj 
ge (Died

būna 
čiavV 
skWii

tink

•v
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mjametinįffiteikininias iš Kauno
“Laisvėj redaktoriui Rojui Mizarai 'k

Ar ’'neįdomu amerikiečiui 
lietuviui, Jcuris dar tebeat- 
simena tokie buvo šakiai 
tuo metu, kai jis tą miestą 
paliko, sužinoti, jog dabar 
ten, kur pirmiau vėjas vie- 
•Slilaįs nešiojo dulkes su šiu
kšlėmis, .dabar savo kvapus 
skleidžia? rožių krūmai ir 
margaspalvių gėlių sodi
niai. 0 ten, kur pirmiau 
telkšo jo ^vokianti bala, dą- 
bąr. kaip.’ veidrodis, spindi 
švarus gėriukas, kuriame 
plaukioja bjąltosios gulbės.

Na, o mums čia, Tarybų 
Lietuvoje, ar neįdomu suži- 

#ni5ti, kuo gyvena mūsų bro
liai išeiviai Amerikoje, pa
siskaityti apie jų koncer
tus, piknikus, banketus ir 
kitokius parengimus bei po
būvius, kuriuose jie vis pa
renką* doleriu savajai 
spaudai ir kitokiems ge
riems tikslams, kuriems pa
remti ten išnaudojamos 
įvairiausios progos, netgi 
vestuvės ir laidotuvės.

L4 * cTarp kita ko gana dažnai 
ięfopnas korespondencijas 
“Laistei” parašo ios nuola- 

'.tįhfeųCbeddradarbiai — že-
|el&mpis. Balsys, Ma- 
ąryisa eilė kitų, daž- 
feidengusiu slapyvar- 
I' Originaliu minčių 
datavo straipsniuose 
[ą Dzūkelis ir Zavis; 

praeitais metais tos jų 
mintvs;- net buvo sukėlusios 
įdomiu diskusijų. Visa tai 
pagyvina ir paivairina laik
raščio turini. O kokiu nuo-

;” pa-
Q

erbiam

■Uujųjų Metų proga pra- 
P^riimti /mano nuošir- 
|&ūsW ^sveikinimus j ir 
Akėjimus stiprios sveika- 
įMhir geros SekmgMKį 
arbe. f -■■ wHK. 
rManau^ad$te du Jaly- 

*W®a&r^Ones 
ba| wnkų darbą, 
nedidelio fizinių 
į jegu (tempimo, 
i eilės kiekviena 
numerį ir matau, 
ę R. Mizarostapj 

ne bet kaip

ai Jur 
Irbate

dorojami.' ' 
^.lapdteofcmL

laikr>W®
imLk p kiekviena^ 

^fiįtapis išlaiky- 
^dje jam būdih- 

.rfizdoje. tekstų te- 
mos vis aktualios, medžia-

a> atvaizduojanti bėgančių 
ienų Įvykius, vis ..įdomi, 
tanauja ir nesikarto junti, 
■fekvienam numeriui ji pa- 
Bpama saikingai, neper- 
iguta ir nesulaukta. Vi* 
K žymu rūpestinga ir 
B*ta patyrusių' 
aus ranki.
Kiek

‘laikraščfo p 
*■ tai red Sig 

kruopščgffiĮ 
taisyti visu* 

^tusV.r.iafcra? 
patsv t W hl

n#if|
džiaį

cun
tij įį^l gi i luoas 

rašysi, o 
periodinę 
Ė:'su nau- 
Rų^ęomis, 

tMatekai- v/
Ę^biheni-1 stebiu tenka “Laisvėje ....

Eyaifevti siskaitvti įspūdžiu, kuriai 
ž$ioųė- nasidalina’ turistai, pabuvo- 

j. buvoti susfrinkimuose Lietuvoj#! Jie vis suran* L a • i. i. JF , -S . .

žiūrėdamas n

Hpauda. susipa 
jai išleidom! 
lankytis t^ąiri 
tose, dalyvra 

*^8fene gyvenir 
pasius su iva

da pas mus ką nors naujo
biuosi & įHir^reik&mingo. prie ko mes

Ędfou Mizara. tos jėgos bei 
iltvirmės šitaip be atvan- 
gosbirbti. Aš Jus labai 
gerbiu už Jūsų nenuilstantį 
ir pasiaukojanti darba liau- 
dies gerovei ir mvliu už 

„■^Jūsų plačią siela, didi žmo
giškumą ir nuoširdų drąu-

iau seniai esame pripratę 
ir nė nepastebim.

z Toksai abipusiškas ben
dradarbiavimas sušildo šir
dis ir žymia\dalimi padeda 
vieniems su kitais suartėti. 
Mums padeda arčiau pažin
ti brolių amerikiečių gvve- 
iriima įr ių rūpesčius, o iuos 
Atrankia arčiau prie Mo- 
^os-Tėvynės.

Įdomus rašytojo Juozo Baltušio laiškas
Vilnius, 1966 XII 14

... Seniai berašiau Jums, 
seniai besidalinau mintimis 
bei naujienomis, prašau ne- 
rūstauti už apšilę i d i m ą . 
Mes čia gyvename po seno
vei, dirbame, krutame, po 
truputį sveikatą remontuo
jame, taip ir bėga dienos.

Jau rašiau Jums apie Ku
piškio rajono pagyvenusių 
žmonių etnografinį vaidini
mą “Senovinės kupiškėnų • 
vestuvės,” apie didelį jų pa
sisekimą.

Dabar, šis paprastų žmo
nių vaidinimas buvo atvež-

Lietuvoje "^Laisvė” turi įsi
gijusi daug skaitytojų, ku
rie ją labai pamėgę. Kąi ku
rie net sako, jog “Laisvė” 
kai kuriais atžvilgiais esan
ti įdomesnė ir už mūsų vie
tinius laikraščius.► . t •

Reiktų ką nors daryti, 
k a d ateinančiais metais 
“Laisvė” kaip galima dau
giau paplistų pas mus, Ta
rybų Lietuvoje.

Linkiu “Laisvės” redakci
jai, spaustuvės kolektyvui, 
o taip pat visiems jos ben
dradarbiams ir skaityto- , . J
jams linksmų ir laimingų i ^as ‘ Vdmų ir parodytas 
Naujųjų 1967 metų!

Pranas Stiklius ■

pilnai užtarnautas, nes vi
sas teatro kolektyvas pa
dirbėjo iš visos širdies ir

Kaunas, 
1966 m. gruodžio 20 d.

I penėtų 
j dalesne 
ųda. vis 
fcųdpų ne 
pįtmente, 
fe krašte, 
ies kores- 

Bdenci jo$ "’straipsniai
(Sietuvos padeda mūsų iš- 
Bams svetimoje šalyje pa- 
Ki. tuos milžiniškus pasi
ėmus į gerąją puse, kū- 
egvyksta jų Tėvynėje.
(.Ąrgi tai neįdomu Ąmeri- 
Bggietuviui, pali'kusidrmsa- 
fi&imtąii kraštą prįej^ke- 
■nešimtį metu.-vimainoti

stebėti. kad m!
^Laisvė” dąrflj 
,w|angą. Atf 
omgiau bendj 

t Amerikos į 
gimtą 

labai ger^
Č ■/ • • Bdenci ios

tokį greitą ii* gražų 
i mįest^ augimą. LTa- 
nuiĮ Spintai, {kad, ne- 
mt £pie tikruosius did- 

~ Inių, Kauna 
ūsu ŠiauliaiJaipeda. .

'arievežiu lįuMiaigia 
;i .šimto tftkstančiu 
yiu skaiČfljfkad Aly 
mkasfibwT Marian

[stančiu gy-’ 
kad Alytus," 

‘Mariamno- 
Jonava. Kė- 
g? Rokiškis, 
Eš" ir visa

■.aptriusu- 
jąr labai 
r sukuria’ 
Sęur nau- 
Mbnkuo.se

bs zmo- 
au gu ma 
aunimo, 
įritu rin- 
btventi.

Tenka nugirsti, kad ir

R. MIZAROS ŽODIS
Pirmiausia turiu šiltai pa

dėkoti gerb. Pr. Stiklini už 
komplimentus. Šis paplakš- 
nojimas mums per petį yra 
tuo reikšmingesnis, kad jis 
pareina iš seno laikraštinin- 
ko-spaustuvipinko. Atsimin
kime: jau prieš 60 metų pr. 
Stiklius rinko raides, rodosi, 
“Lietuvos Žinių” spaustuvė
je -Vilniuje. Ir jis ne tik 
spaustuvininkas, o ir pui
kus žurnalistas, geras mūsų 
laikraščio bendradarbis.

Dėl “Laisvėj” turinio ir 
“išvaizdos” — nuopelnas 
priklauso ne man vienam, 
o visiems mūsų bendradar
biams, taip pat visam mūsų 
kolektvvui. Visi mes čia 
draugiškai dirbame, taria
mės. planuojame, kad laik
raštis kiek galint būtų sva
resnis, įvairesnis ir savo 
forma patrauklesnis, kad 
ne sarmata būtų žmogui jį 
i rankas paimti.

Su visų bičiuliu ir drau
gu talka mes žadame “Lai
sve” nuolat gerinti ir tobu
linti. Tokie gražūs, draugiš
ki žodžiai, kokius patiekia 
Pr. Stiklius, mus visus ža- 
dinte žadina dirbti dar ge
riau, dar tobuliau. Ačiū 
jam!

Labai gražiai insceniza
ciją padarė jaunas literatas 
E. Ignatavičius ir režisie
rius S. Motiejūnas, kuris 
ir pastatė veikalą scenoje. 
Jautriai ir subtiliai suvai
dino svarbiausius vaidme
nis: Baltaragį — A. Vošči- 
kas, Girdvainį—jaunas ak
torius J. Urmanav i č i u s , 
Jurgą — puiki jauna akto
rė R. Staliliūnaitė, kipšą 
Pinčuką — V. Eidukaitis, 
davatką Uršulę — A. Jod- 
kaitė. Puikiai pasirodė P. 
Žindulis kunigo Bonifaco 
vaidmenyje. Labai aštrios 
buvo davatkos — Mackevi
čiūtė, Raubaitė, Varnaitė, 
daugelis kitų. Pasakysiu 
atvirai. Šis spektaklis ta
no tikra meno švente, juo 
brangesne, kad padaryta 
šiandien, jubiliejiniais me
tais.

VAKARAS PRIE RAUDONDVARIO...
fl»-Męrkias sutemos,

platumos tysta, 
Ir tyla, tartum virsta klausa. 
Ir /.daina šienpiovių pasiklysta 
Tarp Nevėžio ūksmingų krantų.
J>ieną lydim. Ilgėja šešėliai. 
Vysto tolius ir pievas migla.
A^rateisiu į-pasaką vėlei, 
T i ta padėk žiburėlį surast...

M

ĮSPŪDIS
rytas, 

skamba varpas,
skamba saulė,

Lyg paklydus vieniša daina, 
Ir nulydi jąją per pasaulį 
Tūkstančiai aidų, kalnais einą.
Vėl atgyja slėnių,

miško, 
miesto gatvės;

, ‘ žiogas'šluosto dulkes nuo gaidų, 
Dalgį volungė jau ėmė plakti

#Ir gaidys pragydo falcetu. . .
U Ir sutrinksi durys,

kibirai 
ir ratai, 

Papsi pypkes kaimo kaminai, 
O per dūmą miško juosta matos, 
Įr už horizonto dingstantys keliai. . .
Plyšta garsas,

- plyšta rytas 
. i plyšta rytas, 

yOišsibėgės darbšti diena.
t u^ratrodo tau jos visos pilkos, 

' Nuobodžios ir šaltos, kaip viena...
’ .h M. Macijauskiene

Skamba

' Nuobodž 

k
MM ’

Los Angeles, Cal.
Dėmesio LDS ir LLD 

nariams
Sausio 8 d. (sekmadienį), 

11 vai. iš ryto, įvyks nepa
prasti LLD ir LDS kuopų 
susirinkimai. Tai bus Da
nish Hali, 1359 W. 24th St.

Šie susirinkimai nepa
prasti tuo, kad bus renka
mos valdybos 1967 metams 
ir užsimokėjimas duoklių 

' už 1967 metus; taipgi ir ki
tokių reikalų yra, kuriuos 
reikia aptarti.

Ypač LDS 35 kuopa kvie- 
! čia jaunąja kartą, buvusius 
' Mixmasterius, ir šiaip ge- 
I įjos valios pašaliečius atsi- 
i Ihnkvti ir vėl, arba naujai, 
! i stoti, i Susivienijimo gre
itas. Organizacijos ateitis 
priklauso jaunaiai kartai, 
ries senesniems . laikas jau 
trumnėia. Ši organizacija 
medžiagiškai aprūpina ge
riau nei kitos savišalpos or
ganizacijos.

Taipgi reikia atkreipti 
dėmėsi ir i LLD kuopą. Li
teratūros Draugija per il
gus metus teikia mums ap- 
svietą.

Po susirinkimu. LDS 35 
kuonos komplimentu, susi- 
rinkusicii bus pavaišinti 
užkandžiais.

Nuoširdžiai 
abiejų kuopų

je vyko lenkų kino filmų 
festivalis, atvažiavo lenkų 

i kino aktoriai, garsūs, visa- 
! me pasaulyje žinomi. Kaip 
matote, brolau, tai tautų 
nebepiūdo buržuaziniai va

ldei vos, tai tautos labai greit 
suranda bendrą kalbą ir 
bendrus jausmus, abipusėm 
pastangoms sprendžia išky
lančius reikalus.

Kai sugrįš M. Milinai
tė, gal prikalbinsiu ją pa
rašyti- Jums įspūdžių iš 
Lenkijos, žinoma, jeigu 
Jums tai bus įdomu (La
bai!! Iš anksto ačiū! — 
Red.)

Mano knyga “Tėvų ir bro
lių takais” jau surinkta.! 
Skaitau korekt ū r ą . Ne
kantriai laukiu jos pasiro
dant. O pasirodymas už
trunka dėl gausybės spalvo
tų iliustracijų, kurias sudė
tinga realizuoti. Na, ne- 
beilgjai beteks laukti.

A. Bimba išvyko kuriam 
laikui į Kaukazą, žada pa- 

. Mes čia ir taip jau 
stebimės jo ištvermingumu.

gruodžio 4 ir 5 dienomis, 
i Vieną jų žiūrėjome drauge 
įsu A. Blimba. Turiu pasa
kyti, kad jam labai patiko, 
net susijaudino žmogus. 
Vaidinimas turėjo neregėtą 
pasisekimą, žiūrovai plojo 
ir plojo, net sustoję, o už 
durų stovėjo tie, kas nega
lėjo į salę patekti/ir labai 
dėl to. pyko. Dabar žada 
ši vaidinimą vėl atvežti iš 
Kupiškio ir parodyti jį 
Profsąjungų rūmų salėje, 
kur telpa 1,500 žiūrovų.

Bet aš ir dabar abejoju, 
i ar sutilps visi, kas norės 
namatvti.

Tenka pasakyti, kad toks 
faktas ir mane stipriai jau
dina. Jis rodo, kaip išau
go mūsų eiliniu darbo žmo- sytas vokiečių okupacijos 
niu kultūra, jeigu jie gali metais, 
užburti net sostinės žiūro- mis. kai buvo trvniama Vi

deikių ir griežta žiū- sa. kas lietuviška, kas 
Džiugina ir tai. kad brangu kiekvieno lietuvio 

širdžiai. Kazvs Boruta ra
šė romaną reikšdamas pro
testą prieš ši trypimą, ir io 
kūrinys suvaidino labai di
deli vaidmenį La prasme, 
nors ir nebuvo išleistas vo- 
kietmečio laikotarpiu, o ėjo 
rankraščio pavidalu iš ran
kų j rankas.

Žiūrėjau šį spektaklį, 
džiaugiausi, o kartu ir aša
rą nubraukiau, kad nėra 
šalia manes jo, Kazio Bo
rutos, artimo žmogaus ir 
draugo, kad negali jis pa
sidžiaugti tokiu dideliu Jo 
talento pripažinimu. Ne
sulaukė vargšas, nedagyve- 
no. mirė 1965 m. kovo 9 d., 
taigi betrūko jam nepilnų 
dveiu metu. Na. ką veik
si. brolau. Gyvenime visaip 
būna. Ašaras dažnai lydi 
džiaugsmas, džiaugsmą — 
ašaros.
Monika Mironaitč Lenkijoj <

Žmonos dabar namie ne
turiu. Išvažiavo ji į Len
kiją. O su ja — Panevėžio 
teatro vyr. režisierius J. 
Miltinis, Klaipėdos teatro 
vyr. režisierius Gaidys, 

| Operos solistas Šilgalis, A- 
kademinio dramos teatro 
aktorius L. Noreika. Vi^i 
aplankys daug Lenkijos 
miestų, pasižiūrės jų teat
rų spektaklių, gal ir patys 
kai ką parodys, kokį kon
certą suruoš.

Mat, pas mus buvo atvy
kusi Lenkijos artistų dele
gacija, čia žiūrėjo mūsų 
spektaklius ir kai ką rodė 
patvs. Tai dabar priima 
svečius iš Lietuvos. Drau
gaujame, kaip sakomą, dali
namės patyrimu. Apskritai, 
Lietuvos santykiai su Len
kija pastoviai stiprėja, vys
tosi. Antai, lenku žžurna- 
las “Przyjazn” (“Draugys
tė”) net visą numerį pa
skyrė Lietuvai, daugelis 
mūsų gyvenimo faktų bei 
žmonių pateko i tą numerį. 
Pakliuvau ir aš novele bei 
nuotrauka.

O ne taip seniai Uetuvo-

vą — 
rovą.
žmonės suskato rinkti liau- 
dieskūrvba, jos tautosaka. 
Čia bus labai didelė paspir
tis Mokslu Akademijai, ku
rios specialistai jau surin
ko dešimtis ir šimtus tūks
tančiu liaudies dainų, pa
sakų. misliu. patarlių, prie
žodžių ir legendų. "Tokiu 
būdu mokslininku darbas 
stipriai susilieja su papras
tu žmonių pastangomis.

O gruodžio 10 diena tu
rėjome dar viena džiaugs
mą: Kounn dramos teatras 
pastatė veb’onio Kazio Bo
rutos romano “Balfarąo'io 
malūnas” inscenizacija. Pa
sisekimas — kolosalinis. Tr 

<£—

TEN PADANGE VIS ŽYDRĖ JA

Rytuose padangė kasdien vis žydrėja, 
ūkanas saulutė baigia išsklaidyti
Ir rytdienos laime visus džiaugtis kviečia, 
Rods, mama vaikučiams, savo ranką tiesia, 

Ir ateitin kelią visiems ryškiai šviečia.
Ten ir tėvynė mano gimtoji brangi, 
Džiaugiasi padange ji rytuose žydria, 
Kad saulutė laimę į ateitį šviečia. 
Nudžiūvo našlaičių ašaros jų lietos;

Nereikia jiems sunkų buožių jungą) nešti.
Tai Baltijos kraštas, gintarų žemelė — 
Tai mano gimtosios tėvynės šalelė!
Per daug metų nešė jungą svetimųjų:
O šiandien ji kuria ateitį .laimingą,

Ir nelenkia sprando prieš piktus engęjus.į 
Praėjo tos dienos, daugiau nebegrįš jau, 
Kad jiems turtus krautą;, patys badą kęstų. 
Išnyko buožynai, ponų puošnios vilos, 
Dūminės bakūžės ir žagrės medinės —

Lietuva laiminga, Šalis Tarybine!
s

Nors toli už jūrų esu nuo gimtinės, 
Bet širdyje džiaugsmas niekad neužgęsta. 
O lakios svajonės kasdien ją aplanko, 
Prie Nemuno krantų, takus išbėgiotus

Ir parneša glėbį man džiaugsmo didžiulį 
Iš šalies gimtosios — Laisvos Lietuvos!

1966-XII-26
I. Vienužis

.. .vienoje Egipto piramidėje buvo surastas pats 
seniausias pasaulyje krėslas. Jis priklausė faraono 
motinai dar prieš penkerius tūkstančius metų... 
Nors kažin aę tai teisybė?

* *

Jeigu šalia klombos su... gėlės bijo triukšmo.
gėlėmis pastatysite stiprų garsiakalbi, jūs išvysite, 
kad gėlės nuo jo nusuka galvutes.

Man šis spektaklis buvo 
itin jaudinantis ir brangus. ;T , v .
Juk su Kaziu Boruta buvo- Nepavargsta žmogus, visur
itin jaudinantis ir brangus.

me artimi draugai. Jis pir
mas pamokino mane litera
tūros amato, 
taip, kad tasai mokslas te- 
begaivina mane iki šiol. 
Gerai žinojau ir jo romano 
“Baltaragio malūnas” gi
mimo aplihkvbes. Jis para- v( V»V» I •• (

rūsčiomis sąlygo-

dalyvauja, nes visur —Jau-! 
kiamiausias svečias. Kartais

ir pamokino !mes.^al ir piktnautžiauja-
me jo gerumu, varginame, 
viską skubame parodyti.

Tuo baigiu. Pasiunčiau 
Jums ir Ievai porą knygų. 
Ar gavote?
te, būs įdomu. Ypač įdomi 
ir visai nauja'Mykolo Lie- 'čės 
tuvio knyga “Apie totorių, 
lietuvių ir maskvėnų .pa
pročius,” nušviečianti Lie
tuvos gyvenimą XVLXVII 
šimtmetyje. Pirma kartą 
ši knyga buvo išleista B a-, 
zelyje 1615 m. Lietuvoje 
pasirodo pirmą kartą. Kar
toju: labai įdomu!

Stipriai apkabinu visus 
Jus, linkiu daug gero, o 
taipgi sveikinu su ateinan
čiais 
tais.

Pasiskaityki-

1967 Naujaisiais Me-

Jūsų—
Juozas Baltušis

Rochester, N. Y.
LDS 11 kp. mitingas su

A. Taraška ir jo filmų ro
dymu išėjo daug geriau ne
gu tikėtasi. Daug nesitikė
ta, nes A. Taraškai prisiė
jo rodyti filmus tik seka
ma dieną po lokalinės (Ge
dimino) pašalninės didelio 
narengimo su filmų rodymu 
(rodė Jonas Grybas).

Diskusuota dėti pastan
gas suinteresuoti čiagimius. 
kad masiškai is i r a š y t ų i 
LDS ir užimtu komanduo
jančias pozicijas kuopose 
ir centre. Pradžia gera. 
LDS pirmininkas Janulis 
išrinktas.

A. Taraška filmus parodė 
meistriškai. Žiūūr o v a m s 
filmai patiko, kad aiški 
kalba ir gražios nuotrau
kos. Ypatingai žavūs Le
mi n g r a d n parkai, filmai 
spalvoti. Taipgi rodė kan- 
tvnes su naciais už Vil
niaus išvadavima: Kalifor
nijos studentu demonstra
cijas ir sėdėjimo streikus.

Girdisi daug giriančiu at
siliepimu anie A. Taraškos 
rodvtus filmus.

Organizatorium apsiėmė
B. Černauskas.

LDS 11-os kn. susirinki
mas ivvks antra sekmadie
ni, vasario 12 d., 2 vai. po 
pietų.

Sausio mėnesį susirinki
mo neturėsime.

£—as '

kviečia visus 
valdybos.
Valdybos

(Nemanome, kad šis “Lais- 
” numeris, išeinąs 1967 

m. sausio 6 diena. Los An
geles laiku pasieks. Bet 
yisvien korespon d e n c i j a 
s p a u s diname, manydami, 
kad ii teigiamai “paveiks” 
kai kuriuos žmones.—Red.)

Brockton, Mass.
A. Taraška. su LDS rei

kalais maršrutu, bus Brock- 
;one sausio S d., sekmadie
ni, Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje salėje, turėsime 
filmu noniete. įėjimas i sa- 
e iš 10 Vine St. Pradžia 

2 valanda no pietų. Įėji
mas nemokamas.

A.uTaraška turi filmu iš 
Tarybų Lietuvos ir kitu 
naūiu filmu. Kurie daly
vausite, matysite daug ko 
naujo.

Ant rvtoiaus. sansin Q d.. 
7 vai. vakare. Stehnnlrnmv- 
ie turėsime LDS Reikalais 
nnsikalhėiima.

Bengė i ai. TT)S 67 kuonos 
valdvba kviečia visu pa
kraipų žmones dalyvauti.

Geo. Shimaitis

Philadelphia, Pa. j
Padėka Jums, mieli drau- ? 

gai ir draugės, už jūsų į 
draugiškumą man būnant X 
ligoninėje penkias savaites p 
ir 2 dienas. Tariu ačiū drg. I 
Merkiams, kurie dažnai ma- 
ne lankė ligoninėje.

Draugė Ona Žalnieraitie- 
nė daug gelbėjo, ji palaikė 
rvšius su mano giminėmis. 
Ačiū giminėms už atlanky- 
mą ir gražias dovanas. į į

Daugelis prisiuntė laiš- ; 
kus ir. atvirutes, jų buvo 
daug, ir iš toli, tik sugrįžęs 
iš ligoninės suskaičiau 83, 
neįmanoma visiems padėko
ti asmeniškai už Jūsų linkė
jimus ir užuojautą. Tariu 
lums, mieli draugai ir 
draugės, širdingą ačiū.

Mano sveikata grįžta, sti
prėja, dirbsime vėl kartu 
už visų bendrą idealą—ge- | 
resnį rytojų ir 'kad Žemėje 
t>ūtų taika.

A. J. Pranaitis .

fe

Mbnkuo.se
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Penktadienis, sausio (JanuąpJ 1967

Mislinčius

Joana /Jukietė (Orleano nėmis apkalta, buvo nuga- 
Mergele) buvo mistike, ti
kinti vizijom ir “dievo bal
sais,” kuriuos -ji tariamai 
vis dažniau ir dažniau gir
dėjusi. Atrodo, kad ji tom 
aliucinacijom nuošir d ž i a i

ra pasiturinčių valstiečių, 
gimusi tarp 1410 ir 14 12, 
metu D o m r e m v I 
Prancūzijoje.
tų amžiaus ji pradėjo “gir
dėti” balsus angelų, šven
tųjų ir kitų “dangaus gy
ventojų.” Keturis metus ji

nusių ją nuvesti Prancuzi-

benta į Roueną, kur ją- tei
sė “šventosios inkvizicijos” 
teis m a s kaip “raganą.” 
Teismas užsitęsė net tris 
menesius. Ji buvo apkaltin
ta “raganavimu’* ir 1431 m. 
gegužės 30 d. gyva ant lau
žo sudeginta!

Po sudeginimo, anglai ir 
'jų padėjėjai (katalikų baž- 

kaime, j nyčia).! bandė Joaną visaip 
Nuo 13 me- i juodinti ir niekinti, norė- 

• darni tuo patim laiku užtu
šuoti savo bjaurų darbą. 
Bet pačioje Prancūzijoje ir 
užsieny protestai dėl Joanos 
nužudymo nesiliovė. Paga
liau, po 20 metų, jos šei-

(Dauphin) į Reimsą ir ten 
ji apvainikuoti. *

Pranęūzijos padėtis tuo 
metu buvo nepavydėtina. 
Anglijos karalius Henrikas 
Vi 1122 m. Paryžiuje vai
nikavosi Prancūzijos kara
lium: anglai buvo užėmę 
didesniąją Prancūzijos dalį. 
Gi prancūzų kunigaikštis 
Dofinas, vėliau tapęs kara
lium Karoliu VII, buvo

Joanos, bylą pernagrinėti,

ir, naujo teismo šviesoje,— 
ji buvo rasta nekalta. Reiš
kia, Romos katalikų bažny
čios paskirti inkvizitoriai 
sudegino nekaltą merginą! 
Romos hierarchija, norėda
ma apvalyti savo suteptą 
sąžinę ir nuraminti protes
to balsus, 1875 m. 'pradėjo 
bylą dėl Joanos Arkietės 
kanonizavimo, o 1909 m. ba
landžio 11 d. — popiežius 
Pijus X formaliai ją pakė
lė j “šventąsias.”

Kokia šlykšti veidmainys
tė, koks teisybės ir logikos 
prievartavimas! Tai kroko
dilo ašaros. Pirma paskel
bė marginą esant “ragana,” 
ją gyvą sudegino, o vėliau 
pripažino nekalta ir padarė 
“šventąja.” Didesnio mora
linio išgverimo niekur ne
galima būtų rasti!

Įvykius sekant*

i, kurie 
kurs vietoje griauti, šypso
sis gyvenimui vietoje ug
nį sėję.

Apie savo susitikimą su

Aną dieną skaitau žur- padaryti žmones 
nalą “Parade,” kuriame ra
šo tūla jauna moteris apie 
savo antrąjį “medaus mė
nesi” Vietname. O kodėl 
net Vietname, kur eina bai-

ST. PETERSBURG, FLA.
Netekome nares.

Darby metife
Baigiantis metams,

kuo- 
buvo

rūmų intrygų vora- 
apraizgytas. 1428 

goję anglai apsupo 
n i estą ir sekamų 

metų pradžioje tikėjosi tu
rėsią jį savo rankose. Pran
cūzu

m. pan;
Orleano

Tūla Ruth Ann Burns, 
tik neseniai ištekėjusi, ne
spėjo į savo vyrą gerai 
prisižiūrėti, kaip jis buvo

ji pasakoja sekamai:
Man išlipus iš lėktuvo 

Saigone, jau buvau apkelia
vusi pusę žemės kamuolio.

luinos, o čia radau 107 
kas mane vargino. Saigom 
kimšte prikimštas ne ti 
civilinių žmonių, o ir karei-! 

s a’ : nusprendė, kad, jei jos my- vių.
Joana Arkietė, apsirengu-i Įima vyrą išvežė net už 12,-1 Stebėjau ir mūsų jaunus!

• GI. Jie dulkėti,
, tai koks tikslas nusigandę, gal todėl, kad 

čia jie neturi to oro, ku
riuo jie maitinosi savo gim
tajame krašt^ Jie brenda į 
balą, jie valo brūzgynus, 
kad galėtų per juos pereiti 
ir “surasti kokius tai prie
šus,” bet niekada, nesuran
da.

nybai ir bematant išvežtas 
, !i Vietnamą kariauti. R. A. padėtis buvo despera-. bflflama kd).o nuotaka>

si vyro drabužiais, pagaliau j 000 mylių, iš kur jis gal jau vyrukus — 
dasigavo iki paties kimi- j ir nebegrįš,
gaikščio ir jam išdėstė sa-ijai čia vienai gyventi?
vo planą. Ji teigė, jog pats K,.ein5(;; -j ; ie
dievas pavedęs jai išvaduo
ti savo tėvynę iš okupantų 
jungo.
nyta, jog ji pamišusi. Bet 
tame prietaringame amžiu
je buvo tikima, jog pamiši
mas pareina arba nuo die
vo, arba nuo velnio. Ji bu
vo pavesta ištirti “mokytų

Pradžioje buvo ma- j vietnamą

pažino, kad jos misija esam 
ti nuo dievo, kad ji esanti 
dievo siųsta išgelbėti Pran
cūziją. Kunigaikštis Dofi-; 
nas parūpino jai šarvus, da- i 
v ė kardą ir ji, baltą vėlia-. 
va iškėlusi, drąsiai vedė ’ 
prancūzus . iš vienos perga-' 
lės į kitą. 1429 m. balan- • 
džio 29 d. jai vadovaujant 
buvo išvaduotas Orleano 
miestas. Šioje kovoje ji bu
vo sužeista ir nuo tada 
vadinama — Orleano Mer

Prancūzai ją dievino, ja 
tikėjo kai}) šventąja, o ang
lai ją keikė ir laikė* raga
na. Prancūzams ji teikė

Iki tų metų birželio 18 die
nos ji prancūzams laimėjo 
daug kovų. Tik pamatę bal
tą vėliavą prietaringi ang
lai nuo jos bėgo kaip nuo 
kūdros! Pagaliau 1429 m. 
liepos 17 d. ji nuvedė prin
cą Dofiną į fteimsą vaini
kuotis Prancūzijos kara
lium*

Nuo to laiko Joanai Ar-

gas ir reikalavo, kad jai 
duot u leidimą važiuoti i

j pas savo vyrą. 
Tokio leidimo nėra. Kreipė
si ji į savo kongresmaną, 
ir iš ten nėra atsakymo. 
Pagaliau, kreipiasi ji net 
į prezidentą... Ji pati ap
simokės kelionės lėšas ir vi
sas kitas lėšas, kokios ten 
bus reikalingos, ji tik nori 
rasti savo vyrą, dar iš ar
čiau jį pažinti...

• Toks leidimas jai atėjo, ir 
į ji jš New Brunswick, N. J., 
i sėdo į reaktyvinį lėktuvą ir 
j tiesiog link Vietnamo. Ta 
■ 12,000 mylių kelionė lėšavo 
$2,000, bet ji sako, kad kiek
vienas doleris, sumokėtas 
už -kelionę, jai davė tiek 
pamokų gyvenime, kiek ji 
gavo universitete išsėdėjusi 
keletą metų.

Ar vien tik pasimatymas 
s iP jos jaunu, leitenantu 
Gariu W. Burnsu buvo jos 
tikslas?- Ne! Ji yra bend
radarbė tūlo laikraščio, ir 
ji, norėdama padaryti tvir
tesnę savo papėdę su spau- 

i da, su laikraščiu, su ateiti
mi, norėjo pamatyti Viet
namo karą savo akimis. To
dėl, kad kareiviai yra žmo
nės, yra žmonės ir tie, prieš 
kuriuos karas vedamas, t. 
y. tos šalies jauni vyrai, 
kareiviai, — visi to krašto 
žmones: motinos, kūdikiai 
ir seneliai.

Bet kur karas, ten ne vie-

pa- 
po- 

kalbiaudami, dal y d a v o s i 
džiaugsmu, kad laimingi 
buvo 1966 metai. Ot, nė 
vienas iš LLD 45-os 
pos narių nemirė, ir
manyta, kad niekas 1966 
metais nemirs;
sveiki, su menkomis išimti
mis, visi matėsi pramogose. 
Bet nusivilta. j

Gruodžio 20 d. netikėtai 
širdies smūgio pakirsta mi
rė Edna Kumpas tariama 
Kampas), po tėvais Rasla- 
vičiūtė. Ji gimusi Lietuvo
je, pirmiau gyvenus Čika
goje, užsiėmė verslininkys
te (bizniu). Apie 9 metus.' 
gyveno Sarasota, Fla., gra
žiai įsikūrusi, dažnai lan
kydavo pažangiečių pramo
gas, per eilę metų buvo 
LLD kuopos narė.

Pragyveno gražų amžių, 
77 metus, bet išvaizda ji at-1, 
rodė kur kas jaunesnė, 
linksmo būdo, draugiška.

Liko duktė Mrs. Ann Ra- 
zim, žentas Edward, sūnus.- 
Alfonsas Fritz ir anūkai.’ 
Vienas brolis gyvena Ka
nadoje, sesuo ir du broliai— 
Tarybų Lietuvoje. Ir daug 

ĮjkiĄų giminių, draugų ir pa- 
amu.
juodžio 23 dieną sukrė- 

j mFota.
Liūdesio valandoje linki

me šeimai pergyventi šilk
I dies skausmus. .

visi

Saulės grįžimo (Kalėdų 
dieną) LLD 45 kuopos pra
moga buvo šauni, linksma. 
Daug susirinko žmonių ir 
iš toli svečių: iš Maine vals
tijos, Bostono, Norwoodo, 
Detroito, daugiausia čika- 
giečių.

Turėta meninė progra
ma, Dainos mylėtojai, vado
vybėje Adelės' Pakalniškie
nės, labai gražiai padaina
vo eilę liaudiškų dainelių, 
pritaikytų ir šiai šventei.

.Visi ten gyvenantieji 
žmonės yra kaip viena šei
ma, ir visi prieš mūsų jau
nus vyrukus, kurie miršta

;' ne tik nuo kulkų, b e t ir 
nuo to tvanko, dušnumo, 
nešvaros, nepriprastos a])- j 
linkos. Visi vietos žmonės i 
dienos laiku dar ir šypsosi, i 
bet atėjo naktis — jie tave siais saintpeters b u r g i e - 
išduoda, arba patys stoja čiams 
nelygion kovon ir daug kar- r-—.-—
tų laimi, nes tai jų kras-| §į()S j^mos moters pasa-
tas- . kojimas apie Saigoną ir

Sausio ir vasario mėne-

didelis darbymetis.

Mano vyras, leitenantas aųeinaį apie Vietnamą, be
varias vy. nuins, yaiuo ma-, apįe jos peponę įr susi- 
lūnsparnį. Jo pareiga skris- j įįkima su jos vyru, apie šil
ti ten, kur šaukiamas: Prisipažinimą su padėtimi •— 
statyti daugiau GI arba tikrai yra vertas pažymėti
juos išgelbėti, kada jau lie-

kietei pradėjo nesisekti. Jai ta žmogui; kur karas, ten 
nepavyko. atimti iš anglų ne vieta žmogaus teisėms, 
Paryžių ir kitus miestus, ne vieta gyvenimui. 
1430 m. gegužės 23 d. jai 
pasisekė paimti miestą 
Gompiegne, kurį laikė ap
supusi burgun d i e č i ų ka
riuomenė (drauginga ang
lams). Tą pačią dieną vie
name susikirtime jos dali
nys buvo priešo apsuptas ir 
ji pati pateko į nelaisvę. Po 
šešių mėnesių burgundie- 
čiai ją pardavė anglams 
(katalikams) ir ji, graudi-

Ruth Ann, turėdama daug 
drąsos keliauti tolius, ture-

žiūrėti gyvenimui tiesiai į 
akis: pamatyti žemės vei
dą, kuris kenčia nuo dras
kymo, žalojimo, nuo spro
gimų. Žemė verkia, ver
kia to krašto žmonija.

Tačiau, viskas taip leng
vai neišsispren d ž i a . Juk 
reikės kada nors karą baig-

tai p a v o j i n g a užduotis. 
Man čia pribuvus, jis buvo 
paršauktas į Saigoną iš Cu 
Chi. Jis, mane pamatęs, iš 
džiaugsmo pritrūko žodžiu, 
o aš net abejojau ar jis 
yra tas pats mano vyras, 
kurį mačiau prieš 8 mėne
sius. Bet tai ne jo kaltė. 
Aš jo negalėjau arti pažin
ti ir atminti jo veido bruo
žus, su juo pagyvenus tik 
6 mėnesius.

Tegul pražūva karai! Te
gul džiaugiasi laimėjimais 
tie, kas ką turi, gi mes turi-, 
me vienas kitą, ir tai di
džiausias mūsų turtas, di
džiausia laimė. Tokiai svar
biai apeigai reikėtų ir rink
tinės vietos, bet čia tik ka
ro laukas, čia Vietnamas, 
kuris išteriotas, čia nėra 
Duncan Hines vietovių, o 
visur tik karo bruožai. Jie 
tikrai bauginantys; norisi, 
kad dienos bėgtų kuo grei
čiausiai, o kad naktys nie
kada neateitų, nes besikei
čiant dienai ir ankčiai kei
čiasi ir žmonės0

istorijoje, kuri bus rašoma 
apie šį nepateisinamą karą 
Vietname.

Ruth Ann, būdama laik
raščio bendradarbė ir pra- 

I dinė žurnalistė, padarė tik- 
I ra i nepaprastą žygį. Tai 
bus gyvenimo lekcija jai ir 
sutvirtinimas gilių minčių 
žurnalistikos darbams.

Jau visas pasaulis neri
mauja ir klausia, kas iš
sivystys iš šio karo? JAV- 
politikieriai — Barry Gold
water ir Richard Nixon— 
reikalauja, kad Johnsons 
siųstų ten dar daugiau ka
riuomenės, naudotų atomi
nius ginklus ir kad eitų tie
siai su visa jėga ant Ha
nojaus. Valstybės sekreto
rius Dean Rusk, sekdamas 
jų pavyzdžiu, tikrina, kad 
“iš Vietnamo ir abelnai iš 
Azijos mes jau nesitrauk
simi” Tai atviras grasini
mas IH-uoju paša uliniu 
karu, 
ieškodamas “taikos,” siun
čia vis daugiau kariuome
nės ir karas plečiamas.

Dzūkelis

L. B. Johnson as, 
C(

šeštadieniais bus pietūs su 
šokiais. Sekmadienį, sausio 
29 d., pietų nebus, bet pę> 
12-os vai. paprastoj vietoj, 
314—15th Ave. So., bus pie
šinių paroda. Mūsų mie
lasis draugas dailininkas 
Pranas Mockapetris išsta- 
tys savo ilgų metų kruopš
taus rankų darbo piešinius. 
Tai pirmas toks LLD kuo
pos rengiamas įvykis. Tad 
visi lietuviai turės progą 
pasigrožėti įvairiais daili
ninko vaizdeliais. Įėjimas 
nemokamas.

Ogi vasario mėn. irgi bus 
įvair 
nos 
suka 
daine

į-parengimai. Dai- 
rlėtojams (grupei) 

2-ji metai, kai jie 
is linksmina vietos 
publiką. Tad va- 
d. bus gražiausiai 

atžymėtais! sukaktis. Apie 
tą laiką atvyksta į Floridą 
ir’ Saint Petersburg^ su fil
mais iš Lietuvos ir Kalifor
nijos nuotykių drg. A. Ta- 
raška. To mėnesio pabal
yje turėsime didžiulį ir 
puikų koncertą. Čion at
vyksta dainuoti paskilbusi 
ir mūsų publikos mylima 
•Sglistė Gerry Mikužis iš

sario 11

Tai rodo, kad pažangiečių 
pramogos bus įvairios, kul
tūriškos, puošiamos meniš
kais požymiais. Taip pat 
ir mūsų iš toli atvykusiemš 
svečiams, kurių, žinome, tu- 
rėsim^ apsčiai, nereikės 
tokiose Pramogose nuobo
džiauti. ' A A

Eina kalbos, kad Miami o 
Aido choras myjėtų pasiro
dyti su savo- gabumais šia
me mieste. Tįkimiės, ir juos 
pąsikviesime^’ei tik mums 
statomos sąlygos bus priei
namos.

Kalėdos ir pas mus buvo 
vėsios, bet vėl jpras sušilo.

įVikutis

Lowell, Mass.'
Gruodžio 26 d. buvo 

važiavęs drg. A. Taraška, 
LDS reikalais. Jis plačiai 
aiškino Liet. Darbin inkų 
Susivienijimo reikalus. Pa
baigęs kalbą, parodė filmus 
iš Lietuvos daugelio vietų, 
paskiau lietuviškas vestu
ves, o galop parodė Ameri
koje ir Kanadoje jo paties 
trauktus filmus.' Filmai ir 
jų rodymas visiems patiko.

LDS kuopos nare A. Pau- 
lionkienė gruodžio 14 per
gyveno didelę ' operaciją. 
Jau grįžo namo. Jai linkiu 
atgauti sveikatą.

Gruodžio mėnesį mirė 
jaunas lietuvis V. Rama- 
neckas, 50 metų. Liko žmo
na ir dvi jaunos dukterys, 
motina ir dvi seserys. Lai 
būna jam lengva žemelė, o 
jo artimiesiems didelė už
uojauta.

Lawrencuje mirė dakta
ras Užkurys,' sulaukęs tik 
64 m., nuo širdies priepuo
lio. Visi lietuviai, labai ap
gailestauja jo netekę. Daug 
Lowellio lietuviu važiuoda
vo pas gydytoją Užkurį.

Per 4 savaites pirm Kalė
dų Lowellyje įvyko net 18 
apiplėšimų. Daugiausia nu
kentėjo Damulės bučernė, iš 
jos pagrobė net $22,000.

Lowellietis

at-

Virš 8,000 asmenų kreipė
si j Buildingų departamen
tą su skundu, kad jų bu
tas nepakankamai apšildy
tas.

YUCAIPA, CALIF,
LLD kuopos susiriųkiti

Gražiai pravedėme^p 4 
kuopos susirinkimą. ' Atir- 
kome LLD Centro/Valdybos 
balsavimą ir buvo perrink
ta kuopos valdyba 1967 -.ty

Juozas Dementis, išbuvę?, 
metus laiko pirmininkų^ at*' 
sisakė toliau būti pirmiųi^r 
ku. Jo vieton išHnktafMr 
Alvinienė. Fin. sekretorius 
pasiliko savo vietoje J< K. 
Alvinas. Užrąšų sekreto
rium išrinktas Juozas De
mentis. Iždininku — My
kolas Pūkis.

Laikraščių vajus dabar 
eina silpnai, nes susidaro 
tam tikros sąlygos, bet vei
kiama, kiek yra galima. ū

Kuopos' susirinkimai bus* 
laikomi antrą sekmadienį 
antro mėnesio. Laiką ir 
vietą spręsti . palikta kuo
pos valdybai. Bus, praneš
ta žodžiu ar per laikraš
čius 1967 metu s&įi?mki- 
mai-

Ačiū toms šeimoms ir 
pavieniams, kurie, užbaigusi 
susirinkimą, duodaj užkan
džius. Tai palaikp^arių 
sandarumą ir daugiatt^a- 
rių atsilanko į susirinkimą.

Apie mūsų drauj
Verta tarti padėki 

Annai Peslienęi. Ji paruošė 
ir davė gerus užkandžius 
po LLD kuopos susirinkimo 
įoje J&čįeje salėje; Bai- 
apie'tgtoįį. M. Alvįnienė 

peipe'.Walyvius, kad
sinnčSrų $ kiek galima au-, .v 
kų lafkrašjįiite • “Laisvei ” i 
nes jos vajus jau*;baigiasi, ..ji

žodį

* j

o

■

iRocheste^
U irųodžio I8J5 
nK^i’augyl^j 

bu\^£rodomi 
gautu filmai.
bas, iš* New Yor 
ma gražūs, spalvai, trą

Rugelyje Tąj$>ų Lil, 
'■tos vietų ~r-r- iš kolūkių’ <TOT-

il^fokjLfestivalių, pa-* 
į^^enlMbj. apvaikščio-d 

buvo paten-į 
įmį pavyko?

^wen’

;i. Viski

drg. AntanU 
ryte ir įai>;
gas 
jau).

(pavarai

ruodžio 19

LDS vąjaus m$ 

AįėnjOi s.tj

drvaji* ...

eikinio'Ą^
/ ’ i ą-tiSen^^t

kokią demokratiją mestf^u 
me, kaip jauniems vai<į 4U 
ams daužo galvas, aresį* į*'

Ahieriko| stt^nt^jp 
prigs karą. Filmai i
gia. 
turi 
kin 

,tųoįja již tai, kad jie 
k^hijlųkarą baigti, kadflM 
neųori eiti i k a ra.

\Li etų va b

ori eiti i k a ra.
ų Lietuvos filmuose

griauta ' 
:ar spąlj 

rikai, gytf

aro

žiu< 
gai 
d ra

K Mat,*dąj 
ifitba’.i malųnų',:<i 

j j ja mus 
i iš tolį 
ugai J,

omi fab^/Jjj 
ąmaį. ir 
U buvo ’ 
Bi. (^Tik 

puvo

atva-£į' • ‘

ųnes: 
pas,

čicnė .sirū

o nuo mūsų kolonijos visai 
mažai esame aukoje^ ^.Sų- 
rinkta $21. Ačiū aukoto
jams. ' ‘V-'1'. •

Kadangi A^feslienės vy
ras Kazimieras^ buvo LLD 
kuopos ilgametis narys ir' 
jau 18* mėnesių, kaip mirę, 
todėl Peslienė savo gyveni
mo draugo atminčiai da^ę 
kuopai šias vaišes. KĮšį 
Dalyvavo V. ir Uv Burdąji
Verta pažymėti, kad dgapf 

§’ai iš ' 
vykę mėgsta lankytis mūsų 
sueigose. Šiuo sykiu buvo 
atsilankę Vincas iV Uršulė 
Burdai iš San Leandro, CJąl. 
Pietaujant, buvo pakVięšti 
tarti žodį kitą apie jų ko-, 
lonijos lietuvių veikimą.

Šie draugai nenuilstančiai 
veikia lietuvių ir tarptauti
niame visuomeniniame dar
be. Yra daug pažymėję 
savo aukomis ir draugiš
kais patarnavimais Jie čia 
svečiavosi keletą dienų. 
Vėliau išvyko į velionio K. 
Levišausko laidotuves į Los 
Angeles.

Per praėjusius porą me
tų žiemai atvykdavo Jonas 
ir Margareta Milleriai iš 
Leonidas, Mich. Šiemet jie 
apsistojo Largo, Fla.- Kiek 
yra žinoma, jiems St. Pe- 
tersburgo lietuviai yča ar-‘ 
čiau prie širdies, nes tem 
platesnis lietuvių veikimas.

Alvinas

erta pažymėti, ųraurj 
iš tolesnių kolonijų !

Stoughton, Mass. *
Antradienį, sausio 

United Lithuanian Sočjfe- 
ties salėje (Liet. Taut, ha* 
me), 24 Morton St;(j 7:30 
vai. vakare, įvyks A»/Ta- 
raškos filmų rodymO^Vaka- 
ras.. Įėjimas nemokamas. 
Rengia LDS 71 kp. Jį?*

Kaip žinote, A. ^traška 
važinėja su LDS J&Ursru^

S. Brie- 
Įšksu Antanavi- 
ftraf ir svečių.G’ 

jaunė jame, 
įvvesni ir

Irąųgai Ona B račių 
Rinkevičiai surengė

dnlugjj^ suėjo. drau^_— _ 
laiRą^pi’alelTlo ir /Iraufipjai; 
padarė uždarbio.

Gaila, kad GedittSno 
iĮęaųgijos pirmininką. Ma- J. 
Įinauską jįštiko nelaimė, kL 
^■■■“®žiąyų;į jų automobi- Jį

audz&P užgavo drgjg^.D 
topkten§.. Ji dabar yra 
““•^'ęjižiežiura, ne%'

taisj dąlyvautį, 
grei^Jt<

KįiTi visienjjj 
ramiems ir ąt-; 
^Visiems- Jį® 
Sukatos if* 
gyvenimo.

. M

F 

h • ,

nkiušiec

grąžą;

MIKROFONAS JOJUS

mi
ėję 
niso 
atsij

mo

Arklys, visą laWg 
irinuoju, prie pat fiS 
rito ir daugiau nebe£

irado* normalų kvėį 
uždu. - o .

j" t^viaiKU nepastel
onių^.Migmįisių rištzir 

triūsas
O kini

gana-dažni, i 
me žirgininlil 
tyrimo instj 

:ruotas specil 
penumofd| 

likai gal«| 
■ ipavimo 
i ^rietaisajjj 

‘k i' o f 
e arklijB i
iš nižgįįP 

bnzistoįMfc 
i ko kj^M 

lank sčiwkWi

te sukd 
s j prięt| 
š,' su ku 
sekti ar

Ji<l
Lietuj
ne Vįi
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į * ir propagandist^ ^ėr:

t Iš Bra*Hijos padangės
^unku suprasti, kad dar > tlCfbrilo valdžia, kad atker- 
siandiėn yra žmonių, ku- 

galvoja, kad progreso 
tą gdlima pasukti atgal.
!Bet' reakcionierių idjęolo^

Binghamton, N. Y.
Iš gražiai pavykusio 

malonaus pobūvio
Gruodžio 17 d., American 

Legion salėje,\ LDS 6 kuo
pa buvo suruoŠusi vakarie
nę ir iš Tarybų Lietuvos 
filųių rodymo vakarą. Fil-

Skaitytojų balsai
PERSKAIČIUS 

“ŠVIESĄ”
Paskutiniame praeitų me

tų “Šivesos” num. tilpę St. 
Matulaičio eilės “Nesaky
kit, kad aš senas” tinka ir 
daugeliui Amerikoje gyve
nančių lietuvių. Taipgi tos 
eilės tinka dainai.

R. Baraniko trys posmai 
labaų daug pasako apie 
Vietnamo karą.

Rojaus Mizaros straips
nyje randasi daug gerų 
minčių, ypatingai pasisaky
mas apie išleidimą anglų 
kalba žurnaliuko. (Man ro
dosi, anglų kalba žurnalą 
leisti tikrų LDS centrui, nes 
Susivienijime* yra daug jau
nimo, nemokančio lietuvių 
kalbos.)

R. M. kita gera mintis, 
kur sakoma, kad reikia at
sižvelgti, jog mes gyvena
me Amerikoje, kad reikia 
daugiau amerikiniais klau
simais rūpintis.

K. Petrikienės prisimini
mas apie Margaret Sanger 
pergyventas aplinkybes pa
didina skaitytojui mintinį 
aruodą.

Įdomus Vinco Martinkėno 
keturių puslapių raštas apie 
Lenkijos lietuvius.

A. Petrikos raštas apie 
; Janiną Narkevičiūtę šutei-

Help Wanted Male
TOOL AND DIE MAKERS 

Benefits.
Call 821-6000 to arrange lor 

interview.
Pittsburgh, Pa.

(97-101)

ba) rudis ant uodegos nu
sinešė.

Šiandiena Brazilijos dar
bininkas tur būt mažiausiai 
apmokamas visame pasau
lyje: 84,000 kruzeirų. aukš
čiausia minimumo alga Sao 
Paulo mieste ir kitose jo 
apskrityse (kitur yra daug 
mažesni tie minimumai).

Už 84,000 kruzeirų tik 
vienas darbininkas tegali 
pragyventi — be šeijnos. 
Už prasčiausius pietus rei
kia mokėti 2,000.

Aš jau turėjau progos po 
fašistų “revoliucijos” rašy
ti “Laisvėje,” koks yra dar
bininkų gyvenimas ir įvai
rių produktų kainos.

Bet nuo to laiko iki da
bar viskas pakilo 100-200%, 
o tuo pačiu tarpti algos ne
pakilo daugiau kaip 30%.

Dabar doleris kainuoja 
2,220 kruzeirų, o kuomet 
rašiau* paskutinį straipsnį, 
jis kainavo 1,800 kruzeirų. 
Dabartiniai Brazilijos^ val
dovai ekonomiškai Braziliją 
varo į ožio ragą. <

Šimtai vadinamų nacįflF 
nalinių industrijų ir prek 
bos įstaigų, negalėd a 
konkuruoti prieš trusts, 
kurie yra JAV kapitalistų 
rankose, turi p as i d u o t i 
jiems, arba, bankrutuoti.

Industrijos ir finansų mi
nistrai kalba, kad brazilie-; kia skaitytojui įdomių ži- 
čiai pyamonininkai ir pre-jnių apie tą darbuotoja. Pet- 
kybininrkai netari gabu ! ”:1" 
mų..t

Brazilijos pinigai (kruzei- 
rai), matomai, - ‘turi f

.syti.deputatams ir senato- 
riains, kurie nebalsavo už 
jų Kandidatą, atėmė iš jų 
dešimčiai metų pilietines ir 
'politines teises ( c a s a d o s 
:$nandatos).
%; Į. Bkizilijos sostinę pa
vilkta ir pademonstruota 
visų * rūšių karinės jėgos: 
aviacija, marinai, pėstinin
kai, tankistai, patrankos ir 
kitokie pabūklai, ir tai prieš 
85-is beginklius deputatus!

Taigi Brazilijos . sostinė 
keletą dienų pergyveno tik
ra tragikorųediją.

Pagaliau spalio 22 d. par
lamenta^ buvo užimtas ir 
uždarytas 30-čiai dienų ir 
paskelbta diktatūra iki lap-

K; spaudą, radiją^teleyiająį<i^ 
/. kitokias pri^aibnes- ;£ię^iog 
\ prisispyrusįąi* tvirtina/kad 

^ne tik gairina, bet-ir būti- 
i, nesr/jeigu.:žmonės ne

tikės Kristatte buvimu, por
tugalų Fąiipia, Prancūzijos 
Liųrdu ir Šiluvos Marijos 
apsireiškifriū, tai jokiu bū- 
du negalėsime sul a i k y t i 

5 progresyvių idėjų plitimo ir 
i kon)ūnizmo pasauly.

<iigi, gerŪąjnieji, ' gal 
, šiaii- 

ijos gorilai,' to- 
/ios įįlilosMijos^ ^Įkvėpti, 

^^Msonii^dėįįįmis stengiasi 
tą ratą^asukti atgal. Jau 
.pustrečių \ me tų kaip Brazi- 
ija valdo f asistuojančių 

įnerolų klika su
tu” Castelo B ra*^c o 

Ješaky. (Jis t^ks. prezį-;
htas, kaip .Kyyp A. Sinę- 
a Lietuv^^į)ašo3intaš 

1P26 m.)^; v
Bet 

jie* sa'į 
reakci 
toriais 
kaily,; 
gresist

Pan

mg'.1!?

t

kas
dienalBra:

I

i

pn^feąkokite, kad 
■ ^vadina fašistais, 

iiąis, arba dikta- 
{ vilkai avies 

He tituluojasi pro- 
Tir demokratais.

_ fląmi 1946 metų 
Braziluos konstituciją, bra-^

Po šių įvykių politikai ir 
spauda, kuriems dar neuž
daryta burna, komentuoja: 
Kaip t^i suderinti, kad Bra- 
zifijoS^^fcldžia, kuri siunčia 
savo wriuomenę į Domini
kos respubliką, kad ji ga
rantuotų “laisvus balsavi
mus,” '6 Brazilijoj prieš ta 
laisvę’kovoja?

Atrodo, kad gorilai pirmą 
mūšį laimėjo, prav ėdant 
netiesioginius balsavimus, 
renkįnt prezidentą.

Bet štai artinasi kita bė
da — lapkričio 15 d{ bal
savimai, kuomet bus renka
mas šalies parlamentas ir

• žiliški gorila? I960 m. rug-! senatoriai ir visų valstijų 
sėjo 3 ....................
rinko 
buvusį

295-ais balsais iš- ■ seimeliai, ir tie rinkimai tu-* 
/Rezidentą,” rį būti tiesioginiaįj įv.y. bal* 

r^ministrąj fa- ■ suoti turės visa/ 
šista Artur ala Costa e Sil- i rinti teisę bąl 

(Opozicijos deputabū, Ekonomitt 
seųatęriaj, v nedalyvavo 

nkimųėjĮfe.”)' 'Visoje Bra-

1

.*stu(te
Keir^wfa 

mušti ir., tūksmicf 
kišo į kalėjimus.

jo-

metų go- 
rilų delbta ekonominį ro
jų,..ir infliacijos sulaikymą 

-(kacb'po' 5 metų “revoliuci
jos”. Vwkvienas brazilietis 
turėš.’gerą rūmą, automobi
lį ir gerai Apmokamą dar-

,*r

»•

St. PetęfsbyrgjJ
• HartfoLdiį^oprt. 

Brookb/rir^. Y. 
Woitest&E Mass 
Brogkti

So. Bastoį^Mass 
:,Philądel 
■Baltimcl

Į San'jYa'b ...
• Lawretici^Iethu^h, Masg 
į Haverhill, Mass, '.f.....:

Chicago, Ill. .. f...............
j Scranton, Pa. .................

y* Detroit, Mich....................
Stamford, Conn...............
Pittsburgh, Pa..................
Chester, Pa. v...j..................
Bridgeport, CopW.............
Miami, EfeL . .......
Clevelarf(L^j»7...........

- 'ElizabethllS^r ..........

ass. .
onn

Pa.; ..».«««'•.............
d. .........

bo— San Leandro, Calif

*7
►w

* 4

j ri)ca sako: “Be jos vado
i vybės, liktum miesto nema-i
1 V i

.... $714.50
.... 591.00

....... 460.00

.......  370.00

.......  357.25

....... 347.83

chesti
ilkes

B?nghari|&i,. N 
Kanada
Newark . _

? ConneptWt;valstija
W N. V 
wn. Conn

re-—'
i. <

K.'

Great

i.

,i^rf

New

Nashua^HliSBon, N. H. .
Rumofrd, ..............*
East

272.00 
249.50 
243.50 
233.00 
207.00 
192.00 
168.00
138.50 
137.00 
135.00 
133.00 
117.00 
103.00

. 92.00 
89.00

. 74.0Q, 

. 71.00
67.00 

. 63.00 
, 58.00

54.50 
51.00 
50.00 
42.00 

. 40.00
38,00 
26.00

. 25.00 

. 21.00
. 20.00 
. '20.00 
.. 8.00 
.. 5.00

. 5.00

fils jūsų miesto yajininkas gaus punk- 
bfe.
ų •< “L&isvės” Administracija

A Reminder
The American Committee 

for Protection of Foreign 
Born reminds all non-citi
zens in the United States 
that, in accordance with the 
provisions of the Walter- 
Mc’Carran Act, they must re
port' their current addresses

mus rodyti buvo atvykę J. Į to the Attorney General du- 
Grybas ir K. Briedis, iš . ring the month of January. 
Brooklyno, N. Y. ■ Report forms, available at

Truputį po penktos va- i all branches of the ’ U. S. 
•landos svečiai pradėjo atei-; Post Office, must be filled 
dinėti vakarienei. O apie 
6 valandą svečių jau buvo 
susirinkę gerokai daugiau, 
negu rengėjbs tikėjosi.

Mūsų gerosios draugės 
atsinešė ir paaukojo tortus 
ir aptarnavo svečius: H. 
Pagiegalienė, O. Kereilienė, 
A. Dainienė, Sylvia Woyce- 
chowsky. Taipgi M. Kaz
lauskienė paaukojo tortą, gi 
O. Dishienė gruzdukų. Pa-

out and returned in person 
to the post office.

ELECTRONICS
Man or woman, exp., sujK’rvise 

8-10 female wirers and soldcrcrs.
Non military equipment

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

(97-103)

MIAMI, FLA. Help Wanted Female

75 kuopos metinis susirin-: 
kimas. Valdyba 1967 me
tais bus sekanti: pirm. — 
J. Šukaitis, pro t rast. A.

HOUSEWORK
Couple. German speaking, live in 

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

TU 4-2959
(98-112)

Paukštaitis, kasierė— Kan- 
gelbėjo svečius aptarnauti i cerienė. Laiškais juos vi
lu. Mainionienė ir A. Kam-1 sus galima pasiekti: 2610 
pan. Virtuvėje daug ir sun- W. 11 9 t h St., Miami, 
kiaušius darbus atliko M, 
Lynn ir daug pagelbėjo jos 
vyras Juozas Lynn, nors jis 
ir nėra LDS 6 kuopos nariu; 
Taipgi sunkiai dirbo A.

rai), matomai,-‘turi tokią- ./Raštas nežinia kieno ra-; #
vertę, kaip * nuvertus rusu'sytas apie žymu Tarybų ' ravo mums tikrai gražius 

j o. l<erenskinili; Lietuvos veikėją A. Gudai-1 Tarybų Lietuvos žmonių 
' : ti-Guzevi č i u , —“Šviesos” i gyvenimo vaizdus, kuriais

■ redaktorius "nepasako, kas; mes džiaugėmės ir grožėjo- 
i ta raštą rašė.

(Nesmagu daryti šia pa-

carą t u r 
rubliai. u t

(Bzis clazigiau)

Fla. 33167.
Miamiečiai šiemet rengia

si.smarkiai darbuotis. Va- 
lilionienė ir Kanceris žada 
Jlar smarkiau da r b u o t i s" 

Maldaikienė ir O. Wellus. -spaudos naudai.
Po vakarienės vakaro pir- Sausio 18 vietinėmis jė- 

| mininkė Mariutė Lynn pa- gomis, su choristo Bobelio | 
prašė visus svečius per- i stambia parama, ųo gimta- 
traukti asmeniškus pokal- dienio proga, rengiamas 

i bius ir kreipti dėmesį, kai])1 koncertas.
dabar Tarybų Lietuvoje Vasario 8 rengia Taras- 
žmonės kuria savo ateities kai saskridį, kur bus rodo- 

j’gyvenima, ir .iškvietė drg. ma filmos.
J. Grybą filmus rodyti.

Jonas Grybas — patyręs 
i filmininkas. Jis pademonst-

i mes.
Tenką čia priminti, kad 

staba, bet priversti esame šis aprašymas apie ką tik 
ja daryti: Straipsnis ”Įdo- įvykusį- malonų vakarą nė- 
mi akimirka lietuvių kuklia pilnas. Mat, kai kurie 

i tūros istorijoje” yra ne apie ! nariai buvo p a^s i e m ę L 
A—„jag, 01 anksto platinti bilietus., ir 

laikotarpį truputį pavėlavo atsiskai- 
“ ‘ tyti su rengimo komisija, 

xvnoviuiYcuuiui ii m zmunai! Straipsnį rašo įžymus Lietu- tai ir iki šiandien negalč- 
i.- tz ivnc raSviniac A Gudaitis- lome suvesti pilnos saskai-Onai, gyvenantiems Kapsu- vos įasytojas A. uuaaitis mnortas bus

ke, Lietuvoje, už mano 75- Guzevicius. Pasirodo, kad tos' .T 1 s. 1JįPoita._ bus : V Žabui straipsnio neskai- Pateiktas sekančiame L T) S 
i te, nes jei būtų skaitęs, taip 6 kuopos-susirinkime, kuris

Iš Laiškų
AGerbiatna “Laisve”!

Prašau suteikti man 
puti yietos “Laisvėje”, 
galėčiau išreikšti vieša pa-. . ...
dėką savo svainiui Kostui lietuvių kultūros istorijoje 
Kriščiukaičiui ir jo žmonai ■

kad A .Gudaitį Guzev i č i ų , 
Į apie tam tikra J

kių metų gimtadienio svei-: 
kinimus (sausio 3-čio) ir už j 
autografuota albumą “Lie- nerašytų. Kai imamės apie 
tuvos Gamta”. Jis man pri-i ką nors rašyti ar. kitiems 
mena gimtąjį kraštą, kalbą I pasakoti, būtinai reikia pir- 

miąu pačiam susipažinti su

jiesi rašyti.—-Red.)
R. Bernątavičiūtės ir V. 

Šimkaus eilės turi gerų 
minčių.

R. šarmaičio raštas apie 
Aleksandro Jaksev i č i a u s 
nuveiktus darbus labai įdo- 

bet ši i mus. ‘
Prano Ulevičiaus rašinys 

tas nebe- i apie Japonijos pilietinį karą

ir jaunystės dienas. ; iniąu pačiam susipažinti su 
Taipgi negaliu pamiršt ir' tuo dalyku, apie kurį mo

savo brolio, Vyto Simonavi- 
čiaus, ir jo šeimos, Eržvil- 
ky, už jų nuoširdų sveikini
mą mano gimtadienio. Nors 
toli mes vienas nuo kito gy
vename, bet laiks nuo laiko 
susirašinėjam ir pasidali- 
nam savo mintimis, 
valanda man yra brangiau- • 
šia. Kas praėjo, 1 
grįš, bet kas liko, su vilčia i gįras.

Gydytojo M. Tornau ra
šinys apie akių ligą gliau- 
komą turėtų būti perspaus
dintas “Laisvėje” ’ir “Vil
nyje,” nes yra lietuvių, tu
rinčių gliaukomą.

Geras gydytojo Tornau 
patarimas.

Mislinčiaus raštas apie 
A. Venclovos Memuarus — 
įdomus.

Pats paskutinis rašinys 
(eilėraštis. — Red.) poeto 
Jono Lapašinsko. Tai gim
tinės įvertinimas.

“Šviesa” — LLD nariams 
gera dovana prie išleidžia
mų knygų.

Vincent Žabui

turime žiūrėti į naują atei
tį, nauja gyvenimą, ir nau
ja tvarka.

Dėkoju ir kauniškiams 
seserei Zosei ir Vidai ir 
Gintautui už sveikinimo te
legramą.

Dar kartą dėkoju aš ir 
mano žmona Kotryna už 
mano 75-kių metų gimta
dienio sveikinimus ir už tą 
brangią dovaną.

Taipgi* mes sveikiname sa
vo gimines, pažįstamus ir 
draugus su naujais 1967-ais 
metais ir linkim jiems svei
katos, laimės ir ta.ikinges- 
nio žmonijai gyvenimo.

B. Simonavičius 
Providence, R. I.

“Laisvės” kolektyvas taip 
pat sveikina Br. Simanavi
čių, sulaukusį deimantinio 
jubiliejaus, ir linki jam 
sveikatos ir ilgo amžiaus.— 
Redakcija.

V,
,, .4.

ivyks sekmadienį, vasario 5 
d., Sokolų salėje, 226 Clin
ton St.

vauti.

Pradžia 2 vai. po 
Prašomi visi daly

Onytė Welilus

Elizabeth, N. J.
A. Taraška rodys 

įdomius filmus
LDS centro atstovas A. 

Taraška bus pas mus sausio 
pabaigoje. Jis parodys įdo- 

! mins filmus iš Lietu voš ir i 
taipgi pakalbės LDS reika- ( 
lais.

Filmų rodymą bendrai: 
rengia LDS 33 kuopa ir i 
LLD 54 kuopa sausio 28 d., I 
408 Court St. Pradžia 5 
vai. vakare. Prašome šių 
abiejų kuopų narius ne tikj 
ateiti pamatyti filmus, bet| 
ir pakviesti savo draugus ir 
pažįstamus.

Rengėjai

housework
Child care

Sleep in. Good home.
References.
TU 7-5534

(97-102)

COMPAN1ON
To elderly lady, in nice suburban 

home. Some light housework.
Own Room & TV.

I Salary. Recent reference. TU 6-4179

' (98-192)

Vasario 22 LLD ir choras, 
bendrai, rengia vidų r ž i e- 
mio koncertą, kur bus ii' 
žymesniu viešnių solisčių, 
jei bus prieinamos joms at
lyginimo kainos.

Miamio‘LLD kuopa smar
kiai veikia-remia spauda. 
Šiame susirinkime' paskyrė 
“Laisvei” ir “Vilniai” po 
100 doleriu. i

Gaila, kad šiuokart pa-; 
miršo ugninga Pietų Ame
rikos darbo žmonių laikraš
tį “Darbas” Montevideo, 
Uruguay. Prie jo redakto
riai ir darbininkų kolekty-’ 
vas dirba visi veltui. Jų iš
laidos tik „paštaį ir popie
rius. Tokie ■ veikėjai, kai]). 
Stasys Rasi kas, Antanas 
Staniulis, Šabrinskas ir ki
ti yra verti dideles pagar
bos Jie veikia tarpe lietu
viu; kurie abelnai imant, 20 
metų už mus jaunesni. Jie 
visi dar pilni energijos. Jie 
su vienu doleriu ten ilgesnį i 
bara išvaro, kovodami už 
darbininko šviesesnį rytojų 
nei mes čia su dešimke; to- 
ddl, kad jie drąsesni kovose 
su darbo žmogaus išnaudo
tojais ir kad už dolerį gau
na daug pesų.

Remkime “Darba”! 
. kova už geresnę darbinin- 
■ ko buitį Pietų Amerikoje, 
j kur darbininkas vis dar te- 
I bėra 
I m a s, I '

HOUSEKEEPER. 4 days, Mon. thru’ 
Thurs. Good plain cook, light Jaund- ’ 
ry, 9:30 ‘til aft early dinher. Mature.
Rec. refs, required. <$40 plus faro.

MO 4-0460 (98-102)

Male and Female

HAIR STYLISTS. Must he exp^i- 
icnccd. With or without following 
for exclusive Broomall salon.

Call 353-2775/EL 6-9771. Replio 
confidential

SALON RENDEZVOUS.
(1 (X)-'i)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

LDS 62 kuopa So. Boston ir 
163 LDS kuopa Cambridge, 
bendrai rengia parengimus 
A. Paraškai, kuris lankysis pas 
mus sausio 5, 6 ii- 7 dienomis, 
1967 m. Visi abejų kuopų na
riai, ir pakvieskit jaunimą, at
eikite sausio 5 kaip 6 vai. va
kare, 318 W. Broadway. A. 
Taraška supažindins su LDS 
savišalpine draugija, kaip yra 
naudinga- visiems priklausyti. 
() sausio 7, kaip 5 vai, vakare, 
Taraška rodys paveikslus iš 
Lietuvos. Visi, kas žingeidau- 
jate apie Lietuvą, ateikite pa
matyti. S. Rainard

Jo

begėdiiškai išnaudaja- 
labai sunki.

Bevardis

WORCESTER, MASS.
Naujos filmos iš Lietuvos 

bus rodomi sausio (January) 
11 d., 29 Endicott St. Po fil
mų rodymo bus skanūs užkan
džiai. Kviečiame visus daly
vauti. Pradžia 7 vai. vakare.

New Yorkas.— Williams 
College profesorius F. Schu- 
manas sako, kad dėl Viet
namo Amerika yra labiau
siai neapkenčiama šalis pa
saulyje.

ĮKAITE DĖL ŠALČIO, 
SUSIKŪRĖ UGNĮ

Taip įvyko New Yorko E. 
110th St., tarpe Madison ir 
Fifth Ave., kur vidury gat
vės užkurta ugnis ištisa va
landą sulaikė mašinų eis
mą. Bet...

Ugnis kurta ne apsišildy- 
mui, tik protestui dėl nebu
vimo šilumos šimtą šeimų 
turinčiuose namuose..

Pranešimas
" WORCESTER,’ MASS’”
Praėję 1966 metai paliko 

daug1 nebaigtų darbų. O tai 
liudija, kad nauji, 67-ti, bus 
smagūs, linksmi, nebus laiko 
nuobodžiauti. Todėl sėkmingai 
cfarbų pradžiai LSD moterys 
rengia pietus sekmad., sausio 
8-tą d., Lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St., 1-mą valandą.

Kviečiame, prašome visus.
Rengėjos

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras, mokant is ma

žus darbelius atlikti prie namo ir 
abelna priežiūra. Gyvent 
vietos, 
kreiptis 
Nixon, 
Conn.

visi parankumai. 
sekamu adresu: 
192 Affleck St.,

galės ant 
Prašome 
Mrs. M.

I lari ford.
tl-2)

BROCKTON, MASS.
Krutami paveikslai

Imas iš Ta r. Lietuvos ro
dys A. Taraška per savo mar
šrutą LDS reikalais, Įvyks sek
madieni, sausio 8-tą, Lietuvių 
Taut, namo žemutinėje salė
je, 10 Vine St. Įėjimas nemo
kamas. Pradžia 2-rą v. popiet.

STOUGHTON, MASS.
Krutami paveikslai—filmos 

iš Lietuvos Įvyks antradienį, 
sausio 10-tą d., Liet. Taut, na
mo salėje, 24 Morton St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įėji
mas nemokamas.

Rengia LDS 71 kuopa.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms i Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.



6 pust Penktadienis, sausio

Trimitas Fondo "Reikale!
Brookįvniečiai ant greitųjų šaukia sueigą sek

madienį, sausio 15-tą dieną, 2-rą vai. popiet, pasikal
bėjimui del užbaigimo $10,000 fondo “Laisvės” biu
džeto sustiprinimui 1967 metams. Dar trūksta vir
šaus 900 dolerių. Turime juos sukelti ir sėkmingai 
baigti vajų su sausio*15-ta diena!

Susirinkime bus išdėstyta “Laisvės” ekonominė 
padėtis dabar ir bus nurodyta perspektyvos laikraš
čio ateities, šiuom tarpu nesame finansinėje krizije, 
tačiau į ateitį turime žiūrėti iš anksto. $10,000 fon
das turi būt sukeltas užtikrinimui “Laisvės” ateities!*

Po pasikalbėjimo “Laisvės” reikalais, turėsime 
ir užkandžių. Kviečiame brooklyniečius ir iš apie- 
linkės atsilankyti į šį svarbų susirinkimą ir prisidėti 
dar po kiek išgalint sėkmingam fondo sukėlimui.

Įėjimas nemokamai
Būtų gražu, kad ir kitų miestų pažangiečiai su

bruktų greitam ir sėkmingam fondo užbaigimui. 
Neabejojame, katFfondas bus sukeltas, bet jis, turi 
būt sukeltas iki šiaušiu 15-tos dienos, sulig “Laisvės” 
direktoriato nustatyto laiko.

“La is vės” A d m i n i st r a c i j a

Ruoškimės banketui
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubas kviečia visus at
silankyti į ruošiamą banke
tą pagerbimui mūsų 80-me- 
čiu nariu.

Banketas įvyks šeštadie
nį, sausio 21 d., 5 vai. vaka
re, “Laisvės” salėje; 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. 
Bus skaniausių valgių ir 
gėrimų, 6 įėjimas tik $3.50 
asmeniui.

Linksmai sutikome 
Naujuosius Metus

Naujųjų Metų išvakarėse 
pasitaikė gana pal a n k u s 
oras\ Nors į pavakarę pa
sirodė biskelis snaigių, bet 
tai nesulaikė namuose tų, 
kurie norėjo pasitikti Nau
juosius Metus būryje drau
gų ir pažįstamų. /

Aido choro Naujųjų Me
tų balius buvo sėkmingas. 
Prisirinko pilnutėlė “Lais
vės” salė svečiu ir visi prie 
gausių vaišių linksmai lei- 
db vakarą. Sulaukus dvy
liktos — ’sveikinimams ir 
linkėjimams rodės nebus 
nabaigos. Visi ūžė-šoko prie 
Viktoro Beckerio tvarko-: 
mos plokštelių ^muzikos.

Tokiam baliui iškelti 1— 
reikia sumanių gasnadinių. 
Labni sutartinai dirbo vir^ 
tuvėie aidietės J. Lazaus- zacijų 
kienė. ir N. Ventienė, o bei prieškarines demonstra- 
nrie iu ir darbščioji K. čei-; cijas.

j Jis daugelį kartų buvo 
s patarnavo i areštuotas “už tvarkos pa- 

’’ matyt, “dėl svie-

Komitetas

M. Klimas vėl vyksta 
į Bostono. ligoninę

Drg. Motions Klimas iš 
Ramsey, N. Jį man rašo, 
kad šį sekmadienį jis vėl 
išvyksta į Bostono ligoni
nę—-šį kartą .operuotam są
nariui, patikrinti. Jis tikisi 
ten išbūti^savaitę ar dvi.

Laiške apgailestauja, kad 
dėl savo operacijoj šiemet 
jis negalėjo dalyvauti J “L” 
vajuje, ir todėl į laišką 
įdėjo šimtinę “L” dešimt-

Naujametiniai s 
“Laisvei”' ir la

Vilniaus:

R. Šarmaitis
Michalina-Eugenijus Meškauskai
Leokadija Diržinskaitė ’• 
Aleksandras Piliušenko .

usio (January) 6, 1967
—— " , - _——— . - ? , 'ZZZĮ

veikiniifiasbL

Genė-Leonas Juoząpąviči#į\V< .

Mirė milijonieriams 
baublių verbuotojas

i New Yorke mirė Bela Fa- 
: bian, kuris vadovaudavo 
: organizuotas gaujas pulti 
Tarybų Sąjungos diplomą-* 
tines šiųĮje šalyje įstaigas, 
taipgi pažangiečių organi- 

masinius mitingus

| J .J W * -t

tūkstantiniam biudžetui.
Laisviečiai linkime drg.

Klimui sugrįžti su 
siu užtikrinimu.

geriau-

auskui— 
5 metai

Praėjusių metų gruodžio 
27 dieną sukako 65-ri metai 
Jonui Lazauskui, “Laisvės” 
presmanui ir daužytojui.

Jonas Lazauskas kilęs iš 
Kruonio. Amerikon atvy
ko po pirmojo pasaulinio 
karo ir čia dirbo visokius 
darbus; turėjo ir savo biz
nį—taverną. Gyvena su s^k 
vo žmona Juliute. Turi 
dukrą, kuri su savo "vyru 
gyvena Floridoje, • o Jonas 
su Jule—South Ozone Par
ke.

Klausiu Jono:
—Ko dabar, peržengęs 65 

metų amžiaus slenksti, ma
nai siektis? Kaip žiūri į

Liūdnas S. Sasnai buvo 
tas vakaras

Jonas atsakė, kad jam la
bai norisi išmokti puikiai 
valdyti linotipą. Tuomet 
jis jaustųsi esąs pilnas 
spaustuvininkas. L a z aus- 
kas turi gabumu ir rašy
me, ir aš ji vis raginu, kad 
daugiau rašytų, kad studi
juotų literatūrą. *

Jau du kartu Jonas buvo 
Tarybų Lietuvoje ir labai 
rimtai galvoia apie nuvyki
mą ten trečią kartą.

Beje, per Nauju metų 
vakarą, kurį suruošė Aido 
choras, Jonui buvo specia
liai paruoštas keiksas ir 
jis čia ta proga sakė kal
bą, bet šių žodžiu rašvto- 
jui neteko ten būti ir viską 
matyti.

Na, gyvuok, Jonai! Esi 
dar tvirtas ir gajus, dar ga
li nuveikti daug gerų dar
bų, jei tik ryšiesi. Ns

Naujųjų metų laukdami, 
aidiečiai ir jų svečiai rin
kosi į “Laisvės” salę, Ozone 
Parke, sutikti Naujuosius 
Metus. Visi linksmi, gerai 
nusiteikę, — džiaugiasi, kad 
sveiki ir gyvi.

Bet štai telegrama — te
legrama iš Montrealio, Ka
nados. adresuota Stefanijai 
Sasnai: mirė jos brolis, Vin
cas Malinauskas, sulaukęs 
apie 65 metų amžiaus.

Raminam mes Stefaniją, 
bet kiekvienam aišku, kad 
joks Suraminimas jai myli
mo brolio nesugražins. Ir 
ii ruošėsi vvkti į brolio lai
dotuves; Vincas Malinaus
kas palaidotas trečiadienį 
sausio 4 d. /

Velionis buvo kilęs iš 
Grisaičių kaimo,. Ylakių 
valsčiaus, Skuodo rajono. Į 
Kanada atvyko 1 9 2 4 me
tais. Liūdesvie liko žmona 
B i rūta ir dukra Stefanija: 
taipgi dvi seservs—Julė ir 
Stefanija, brolis Antanas su 
Seimą Lietuvoje.

Tegu Vincas ilsisi ramiai, 
o jo šeimai, visiems arti
miesiems, bičiuliams ir 
draugams — liūdesio valan- 
dnie — gili mūsų užuojau
ta !

Tai dar kiti taksai

Social Service unija nu
tarė pratęsti kontruį^ iki 
sausio 15 d. Stengiasi’ su
siderėti. Liečia 7,500 dar
bininkų. Reikalauja dau
giau mokesčio, mažiau dar
bo, užtikrintos tarnybos.

Miestinis taksų surinki
mo skyrius New Yorko 
miesto gyventojams jau 
siuntinėja 20 puslapių bro- 
šiuraitę, kurioje aiškinama 
kas ir kaip turės mokėti 
nuo savo pajamų taksus.

Miestiniai nuo pajamų 
taksai tapo įvesti praėjusio 
liepos mėnesio 1 diena. Jie 
turės būti sumokėti bile ka
da iki balandžio (April) 15 
dienos tose vietose, kur mo
kame visašališkuosius ir 
New Yorko valstijos tak
sus.

MONTREALYJE MIRUS

Vinėui Malinauskui
reiškiame gilią užuojautą j(į sesutei Stefanijai 
Sasnai, “Laisvės” kolektyvo narei ir veikėjai. Taip 
pat reiškiame užuojautą velibnio šeimai ir vi
siems artimiesiems.

“Laisvės” kolektyvas

kauskienė.
Padavėjomis

I aidietės N. Buknienė. V. i žeidimą,”
Bunkienė, H. Feiferienė ir ■ to akių,” nes niekad nebu- 
N. Ventienė. vol baustas. Su savo “lei-

Bilietus pardavinėjo cho- į teriantais” jis lakstė ii* j ki
ro iždininkas W. Keršulis. Utis miestus organizuoti šai- 

__ .... i kas puolikų ir baubliu ten,Parewmo komisija, susi-; ku). tik galgjo rasti re.lkci. 
dedanti iš mdiečiu A. Mitch-rjaj pal.si(]avėlių, ar bent 
ell, V. Rimkaus iv P. Ve/l- v;nniin kurie tikėio. kad 
tos, sutvarkė stalus ii 
nuošė sale pagal Nau
Metu tradicijas. Visi dirbo i linj darbininku judėjimą, 
sutartinai, ir už tokia ko- Fabianas buvęs pirmaja- 
oneraci.ia parengimo komi-lme paSaųliniame kare aust- 
sija nuoširdžiai dėkoja. i ro-vengrų armijos oficie-

baubimu galima nugalėti
11 i Tarybų Sąjungą ar ;-pasau-

Sunkius draugai 
turėjo metus

Atsimename, prieš kele
tą metų brooklyniečiai veik 
visuose didesniuose veiks
muose susitikdavome grupę 
svečių iš Bingh a m t o n o . 
Tarp kitų, atvykdavo An
tanas ir Josefina Navalins
kai, veiklūs žmonės. Pasi
domėjus apie jų šiandieną, 
Navalinskienė, greta šven
tinių linkėjimų, parašė:

—>Mes abu esame ligoniai. 
Antanas jau šeštas mėnuo 
tebėra ligoninėje. Jis sun
kiai susižeidė 2 sykius: lie
pos 4-ą nupuolė nuo “por- 
čių” namie..? Ji^jhandė eiti 
į stubą; eidamas^'pšvaigo ir 
pasviroj tą pusę;<(ur “por- 
0]ai” y11 ° " rrdiinflm IzVI

.c

. ra ‘ labąi žentai, kri-’ 
Aido choras sveikina vi-'riumi, jau tuomet buvo bol-'įo ir įsižeidė. P^sikarilįt-

sus pažangiuosius Ameri- ; ševikų nekentėju, o Ameri
kos lietuvius ir kiekvieną ; tuo savo neapykan-
tėvvnaini Tarvbu Lietuvo-Uos bagažu jis atsidangino 
ip si] Naujaisiais Metais, i 1 9 4 8 metais. Gyveno 4o 
linkėdamas geriausiu sėk-. East End Ave. Mirė su- 
mjo Aidas dėkoia mieliems į laukęs 77 metų.
svečiams už atsilankymą į 
Nauiųjų Metu balių.

Turėkime vilti, kad 
metafcr'nutiltu kauke 
bos Vietname! Kad 
ramybė geros valios
nėms. kurie trokšta taikos! 
Kad klestėtu tautinė ir ra
dinė draugystė! Kad būtu 
TAIKA! H. F.

šiais 
bom- 
būtu 
žmo-

Žiemos šventės buvo 
tikrai žiemiškos

die- 
suo- 
nuo- 
visą

mūsų

New Yorke žiemos šven
čių sezonu girdima daina 
apie “White Christmas” 
anaiptol nebūna tiesa. 
Dažniausiai kalėdinės 
nos būdavo tamsios ir 
dinos. Bet šiemet — 
stabiu pūku padengė 
miestą. Priedams,
prosenolių dievulis Perkū
nas laidė tikrus “fire
works.” Į

Gražu buvo žiūrėti, bėt 
nelengva norintiems kur 
nors nueiti. Neramu ir na
mie tiems, j kurių langus 
dūkstantis vėjas barškino 
ir pro plyšius į vidų lindo. 
O vienok mieste įvyko 
veiksmų už taiką, prieš ką
rą Vietname, c

Panaujinta stotis 
tarnaus ne žavesiu
Jau kuris laikas New 

Yorke perdirbama Pennsyl
vania geležinkelio stotis pri
sitaikant virš jos statomai 
milžiniškai Madison Square 
Garden arenai.

Stotis nebeatrodys taip 
iškilmingai, kaip atrodė se
noji su padangėsna iškel
tomis lubomis. Toje stočiai 
nebereikalingoje palubio 
167 pėdų erdvele įsitaisys 
daugelis įstaigėlių, rašti
nėms taikomoje pastato da
lyje.

Kai viską užbaigs, sto
ties skyriams tarnaus eska
latoriai, laukiantiems "bus 
plastiku dengtos sėdynės, 
elektroniškas informatorius 
apie ateinančiu ir išeinan
čių traukiniu j u d ė j i m ą . 
Prekybos įstaigėlės, daugu
moje, turės tenkintis pože
miniais sklypeliais.

no su nulaužta koja ir ki
tomis žaizdomis.. Už mėne
sio ir vėl susižeidė, ligoni
nėje išpuolė iš loVos. Tada 
ii ir suparalyžiavo.
Kaip vienur, taip kitur ap- 

draudų kompanijos nėnori 
i susižeidimų išgąstį mokėti. 
; Nežinau, kaip bus toliau, 
kur jį laikys.
Antano nelaimės mane su

krėtė, išsigandau ir susirū
pinau. Mažai tegaliu iš na
mų išeiti, kojas gelia, tūrių, 
’ankyti gydytoją. Tie viso
kie vaistai, adatos, kurio-;' 
mis leidžia vaistus į kelie- 
nius, daug kainuoja ir var
gina. Laimė, kad turiu ge
ru giminių ir draugįų, ku
rios man daug pagelbsti, 
automašinomis nuveža pas 
gydytoją ir į ligoninę.

Linkime draugamsįNava- 
linskams stiprybės 
mus nugalėti, kad 
siais metais būtumėte svei
kesni ir laimingesni.

ID

sunku- 
laujai-

New Yorko miesto tary
bos narys Eugene P. Con
nolly ’ viešai kritikavo par
davinėtojus hitlerinių “ka
reivėlių” Amerikos vaikams 
žaisti.

Vilija-Eduardas Jurėnai į’ '
Feliksas-Aldona Strumilai.
Antanas Vaivutskas
Julius-Irena Butėnai 
Antanas-Julė Pačkauskai 
Ramunė Ragauskienė
Mimozą Ragauskaitė
Ramojus Petrauskas
Aflįrius-Jadvyga Bulotai Į
K$pleškauskas
T. Dudonienė
Tadas AŠviderskis
B i ru tėf Algiman tas Prus^ ^Čiai

' L <7

Janina Drilįngienė 
Juozas ir įį^okadija Petk

R. Vaigauskafeir šeima

a!'
T ** • ‘ -j

evičisti
A. Maldonis-ęuj. Čekys (Vaga)

J. Subatavičiu&
Kauno:

P. Stiklius
Emilija Trepenaitienė,L f

M AI
Haven? Co

SVEIKINI

Margaret Valinchus, New
Jennie Staniene, Baltimore, Md.;
F. Kaziliūnas, Brooklyn, Cpnn.
E. Morkevich, Montreal, (Kanada.
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. y
B. ir V. Sutkai, San Francisco, Calif.
S. F. Smith, Los Angeles, Calif.
M. *ir A. Valilioniai, Ft. Laudęrdąie]- Fl
V. Kazlau, Wethersfield, Conn; v J

Conn.

Calif.

v. t JI
jįįįį;Frank Ęįaubįs, Philadelphia, 

John Stąsevįch, Bethlehem,; Pa. 
John P. Bernadys, Gardne.^ įjĮass.
R. Merkis, Philadelphia.
M. Kancerienė, Ft. Lain

' ' SVEIKINA p.LV-’-
Konstahdi j a 'Merikfefitįft ak

te (Campa) sveikina vTsuš' 
draugus, ląisviečiuę ,ir “Lai
svės” kolektyvą naujųjų, 
metų proga.. Tuo pačiu sy
kiu prisiuntė- “Laisvės” fon- 
darič $20.00. širdingai ačiū- 
jai. č. ,

Yerutė Smalstienė, ilga
metė “Vilnies” ir “įLaišve^^j 
vajininkė ir veikėjaj^vęikiį 
na visus draugus,; lihkždą-.. 
ma jiems laimingų naujųjų* 
metų. Ypatingai • sveikina 
Niujorko Lietuvių Moterų' 
klubo nares, prisiusdama 
klubui $5.00 auką. Ačiū jai!.

’ * t

Ieva Mizarietiė

Dovana “Laisvei”
Išabelė Jackim, Shelter 

Island, N. Y., prisimindama 
savo vyro Juozo mirties 
metinę sukaktį dovanojo 
“Laisvei” vieną Lietuviu 
Namo Bendrovės Šerą.

Už dovaną širdingai jai 
dėkui. J. G.

M7L.'r,

^yfįįęj^ieš kielžĮK- 
t i pl a n ai įjta^ 

Td Trade Center —
ris centra. Port au- 

foriltetas planus tebeturi 
senus?■'/bet, sako, kylančios 
yispkių . statybinių medžia
gų*; kainos verčia s ‘ '

M 

tori

išleisti §0 milijonų 
buvo

1 '

„Tolsfoy 
iu

Ibany. - 
ja, reak 
iip j ama ‘įstąigj^T tikisi 
žios gariti virš

daci
min
vald:
ro nilijono^dųl. sumai
giči j. statytt 
Hohiį Rtiįį 
tyjeį 
gos

. Statyba Bulovų 
kairiuos Spie $1,

PRANEŠIMAI

j

mo

OZONE PARK, N. Y 
185 kuoposLID 

j Vytai 11 d. sausio, 2 valandą 
^‘Laiįvės” salėje, 1024)2 Liberty 
Ozone‘park, N. Y.

Malonėkite ateit visi nariai 
mąji

ejPark, 
lėn^kite

Vadovybė susiderėjo 
streiką baigti

Į Washingtoną perkeltos 
plumberių derybos priėjo 
sutarties su samdytojų at
stovais. Bet galutinis žodis 
priklauso,streikieriams, ku
rių masinis mitingas buvo 
numatytas New Yorke sau
sio 4 d.

Virš 150 dienų užtrukęs 
sustabdęs

LEIDO PRO RAKTO 
SKYLĘ KLAUSYTIS

Ęrooklyno apeliacinis tei
smas sprendė, kad yra le- 
gališka periminėti telefoną 
aivkain kitaip klausytis ir 
reKorduoti pokalbius asme
nų, jeigu manoma juos 
esant blogdariais. Laiko le- 
gališka tokiomis nriemonė- 
mis gautus pokalbius nau
doti kaip liūdymus teisme.

Laisvės’ Bendrovės Dalininkę 
Suvažiavimas ir Banketas

' Įvyks Sekmadienį

1967 Metų Vasario 19 Dieną

streikas buvo 
daug statybų.

Griffin, Ga. — Septynme
tė Denice Sanders, norėda
ma su tėvu pažaisti šau
lius, sušuko*^ “Tėveli, šauk 
mane!” Tėvas paklausė, 
mergytė krito negyva. Tė
vas buvęs užsimiršęs, kuris 
jo šautuvas buvo užtaisy
tas., * .

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Banketo pradžia 5-tą vai. vakare

“Laisves” Svetainėje
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y»

I

Banketui įžanga $3.50

Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą, nes iš anksjs 
norime žinoti kiek bus publikos

šly metą susirinkimą* 

' ■ '(ir— 
BROOKLYN, N 

1-os kuopos 
sirjj 
sait 
vės’
Av4.,‘ O 
■kviečiami 
kim 
met; 
r§ti

®unas

salėje,

ai ku 
ams.
į savo 

Metų pra 
duokles

Ozone
LDS 13- 

įvyks 
pačiu 
lonėkite 
mai 
raportas 
rinkimo 
gas, nes 
turėsime

s aritradu 
»v. vakp B 
'2-02 XiM 
k. Visfrnl

fcldybos

mokesčių knygutės." 
žiojėįir vėl. peikia 
siių$M* .
^®Lvald#ba 
(100-1) į A

3-toaftfcuopos susirinkimas 
ušio' January) 4-tą d 
kų ir tbj pačioj vietoj 
atsilankyti, nes bus/ 

pbs valdyba*. Bus ift 
iš.pareriįfmo, ir po* 

vienas ii narių bus i 
bps *Moor" do*,a"Q ’ 
užkandžiu.




