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Kazys Macevičius, v , 
Lipinantį ir Johnson. A ‘//f

L' f , Rašo R. Mizarą.'Jį
Visašr«lo^ kad Šiomis die- 

• riomis i Niiiįorhų grįš mūsų 
Antanas Bimba, Lietuvoje pra
leidęs apie penkius menesius.

Niujorko seimelio sesija at- 
rė. Gubernatorius Ročkę- 

^eris pasakė įžanginę JtdL 
bą, ’nustatydamas šien>s^ mė^ 
tams gaires.
į1 Mokesčių, sakė jiš, visiems 
piliečiams nepakels,’bet atro
do, kad gub^natorius norės 
pakelti autobusais ii;, subvės 
traukiniais valiuojantiems mo
kestis—fėrus! \ "•' ?

renkasi
Pre- 

padarys

F

Liaudies išsilaisvinimo 
frontas yra savystovus

Hanojus. ■— New Yorko kratinį ir neutrališką Pie- 
Times korespondentas Har- tų Vietnamą, 
rison F. Salisbury, k u r i s 
dabar randasi Šiaurės Viet- kad Vietnamas yra viena 
name, turėjo pasikalbėjimą 
su Pietų Vietnamo liaudies 
Išsilaisvinimo fronto atsto
vų'JNlįu jenų Van T i e n u. 
Vrari Tienas atstovauja Iš
silaisvinimo frontą Hanoju
je, lygiai, kaip tas frontas 
turi atstoviis dar 19-k o j e 
šalių. /r

Van- Tienas sakė Times 
korespondentui, kąd Ame
rikos viešoji nuomonė klai
dingai aiškina Išsilaisvini
mo fronto ir Šiaurės Viet
namo santykius. Amerikoje 
aiškinama, kad frontas yra 
priklausomas nuo Šia ų r ė s 
Vietnamo, kad Hanojus

Bet frontas pripa žįsta,

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
- &

Vajus prailgintas iki sausio 15, J967
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ralinis sekretorius Valde-Paryžius. — Proletarinia
me Paryžiaus Levalua prie- 

p - . . ! miestyje prasidėjo Prancū-
Un7560 zij°S KomunistlI partijos reikalui.

v o kalbos pašventė Kinijos 
. Kaip žinia, Pran- 

visuotinis suvažiavimas. Ja- cūzijos Kompartija yra 
me dalyvauja 800 delegatų tarp tų, kurios aiškiai re- 

didelis skaičius svečių, 
I jų tarpe draugiškos delega- 

. Levalua 
priemiestis yra taip vadi- Kinijos 
namo Paryžiaus “Raudono- pagalbos davimui Vietna- 

yra, mui ir tokiu būdu padeda 
amerikiečiams. Kinai, sakė

šalis ir kad galų gale Pietų ' 
ip Šiaurės Vietnamas turės ! 
girnas ateis tik po derybų. 
Pirmas žingsnis po Pietų 
Vietnamo išlaisv i n i m o iš : 
amerikiečių ir Ky klikos; 
jungo bus įsteigti draugiš-' 
kus santykius su Šiaurės 
Vietnamu, sakė Van Tienas.į 
Paskui bus pradėta laips-1 
niškai derinti paštus, susi- j 
siekimą ir panašius reika-1 
lūs. Bet abi 'šalies dalys tu-! 
rėš nuosavus 
ekonomines sant vark a s. 
Prie pilnos vienybės bus ei-1 
ta labai laipsniškai, sakė Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 1184 1 > ’ r? eNll.oo _.\r Tn raiVionS
jis.

Jh-*' 
kai šiatf?

7065
4560 į™
4488 Į11
3059 I - - . .

: cijos iš užsienio.
2381:
2336! . -i,,,!- 4. •
2202 J0 zief‘°
2136 Piaem i e s č i ų virtinės, ku-

1 riuose kairios partijos do- jis, atsisakė leisti Tarybų 
Sąjųhgos orlaiviams gaben-

mia TSSR K. P. nusistaty
mą ir griežtai smerkia Ki
nijos liniją. Rošė sakė, kad 

vadovybė kliudo

Uždavinis, Norwood, Mass.
minuoja. Levalua turi gry
nai komunistinę-socialistinę ti pagalbą V5etnamui per 

768 koalicinę savivaldyba.
660 |

<

džioje salėje, kuri papuoš- i
520 ta Prancūzijos ir raudono

mis vėliavomis. Gretimoje

2084 , S.
1648 i _____ __ _
1536 Los Angelos, Calif

1442
1332
1284 i

M.
L. Tilwick, Easton, Pa.............

v. . . LLD 87 kp.. Pittsburgh, Pa. ..režimus ir LLD Moterų 20 kp., Bing
hamton, N. Y.......................

. . . i L. Bckis, Rochester, N.Y......
Chester,’ Pa.......... .

Penkauskienė, 
Lawrence, Mass.................

A. Račkauskienė—M. Kazlaus-
skienė, Haverhill, Mass. ...

C. K. Urban, Hudson, Mass. 556
Chicago, Ill .......... ...............
M. Žiedelis, Nashua, N. H.......
V. Kvetkas, Arlington, Mass
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa.
M. Aranuk, Detroit, Mich..........
G. Žebrys, Cleveland, Ohio .....
J. K. Alvinas. Yucaipa, Calif..... 216
K. Naravas, Shenandoah, Pa. .. ,-180

' \ Kiniją, nors ji leidžia tą
Suvažiavimas vyksta <li- ■ įkalba 5’ežti Kinijos gele- 

zuikeliais.
Rošė taipgi kalbėjo apie 

vieningą rinkiminį frontą, 
ki rį komunistai sudarė su 
socialistais ir radikalais. 
Jis pabrėžė, kad tas susi- 
b.i •ini'ic o-ahitinoi nralmižp

t O Washington a n
JAV 90-askj Kongresas.
z i d e n tas ilohnsonas
pranešimą^pie padėtį mūsų1 duoda direktyvas frontui, 
salyje State of the Union Faktinai tas frontasyra vi-

Klysta tiėOmonės, 'kurie ti-, sa| nepriklausomas. JLs$r 
k,s,, kad K^esas paleng- , , , b • ko£^.
vins jiems buitE.* J,ei karo . . . . • % . . . / ’
Vietname nesulaikys, *tai mū- . kiU’ion lema komunistai,bu- 

ų,'®’!'. gyvenimas vis sunkės ir distal. liberalai, demokiatai 
sunkės. a ■ • /: 'ir eilė kitų partijų. Fron-
^jjaisias pinigu sumas »prary-' tas kovoja už laisvą, demo-

karas!..

to pagyįgnusięj>M*i>i
^iai dabar labn?įdjįęi1
jgiasi vykti Washingt
reikalauti Kongreso, kad jis, 
nevilkydamas, padidintų se
natvės pensijas, mokamas pa
gal Social Security įstatymą.

Jei tik milijonai senatvės 
pensijas gaunančiųjų sutelk
tomis jėgomis reikalau^, tai 

( jų žodis ir bus /

Prancūzijoje vyksta tos,‘Ša- 
lies Komunistų partijos 18*a-

,tsis kong^sasį-ff.. Sekretorius 
Waldeck- Rį>cM?pVpasakė: Ki
nijos vadovai k^n^ia pagalbos 
teikimui šiaurėš Vietnajnui.
Tai rūstus kaltipigiąs.

ancūzii
[šiuo nu

okesei

t

t >

♦
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Komunistų par
itui 425,^00 na- 
į mok an erti na- 

rtija uoliai ruošiasi daly-- 
i parlamento rinkimuose

i’pi. kovo mėnesį.

Pažangiųjų žydų dienraštis 
(^Niujorke .— “Morning Frei- 
įdiejt”—sausio’ 1 d. skalbia, 
kad jo atsargos fondaą jau 
gerokai peršokęs ’.žipito tūks
tančio dolerių .ąumę^ šlenkštį. 
Dienraštis reikąli&g&s $185,- 

fondo.' • ' ■ *’į' 
į v įgijai p či| atsitiko, kad mes, 

g^dmsvieMiai, laikb^«e- 
saįo laik-

i i 
f

Adeno kariai 
ginkluojami

*
Londonas. — Britai, ku

rie dabar turi 14,QQ0 karei
vių Adeno kolonijoje, pla
nuoja daugumą jų ištrauk-' 

•;ti. Mat; Adenas bus pa
skelbtas nepriklausoma ,’ša- 
įįpni. irrkartu su kitomis 
britlį &olo iri jomis Pietų 
Arą b į j oš- pusiasaly fe 
sudarys taip vadinamą 

.‘.‘Pietų Arabijos .federaci
ją.” Bet, nors britai iš
trauks savo karius iš Ade
no, jie organizuoja sau pa
slankią kariuomenę. Ji su
daroma.iš labiausiai- atsili
kusių dykumos klajoklių 
beduinų, kurie yra religi
niai fanatikai ir reakciniai 
nusiteikę. Britai tikisi, kad 
jie sėkmingai kovos prieš 
pažangius Adeno naciona
listus. kurie nori tikros 
nępriklausomybės ir bend
ros veiklc/s su J e m e n ir 
Egiptu.

e $900.

m. 'sausie ji dieną Kėdai-; 
ajono K. Požėlos v. kolū- 
pirmininkąs ' Kazys Ma- 

ė«tiįčnis minėjų sąvo 60-ąjį mą- 
tiųf gimtadienį. • V'j 

ilgametis* 
kW$iojaą* 'darbo žmonių., 
rmkiftlus. &OttįKjo j>irmininkq 
pOeigas jis eina Ūup pat kO- 

įsikūrimo. kovos
kelią, -kolūkio organizavimosi

K. JM.ace^čius vaiz- 
aprašąv atsiminimų kny- 

“llga^ brandintas grū-
r ‘ ‘X-

'y ė jau pįpgos^įįsveikin- 
Macevičitj^ UŽf’ j^> puikią 

anksčiausiai dabar jį 
ir kaip j

įžymus komercinės spaudos 
kolumnistas Walter Lippmann 
keliasi iš Washingtono į Niu
jorką. Kai prez. Johnsonas, po 
Kenedžio užmušimo, įsikėlė į 
.Baltuosius Rūmus, jis siekėsi 
sutvirtinti savo ryšius su Lipp- 
mannu. Dabar kolumnistas sa
ko : i

—Aš jaučiu, kad Johnsonas 
mane klaidino. Jis kalbėdavo 
man vieną, o kitiems žmo-

Kai šitaip bičiulis apie bi
čiulį kalba, tai jau, iš tikrųjų, 
prasta giesme!

Škotijoje mirė įžymi operos 
solistė Mary Garden, sulauku
si 92lįhetų amžiaus. Prieš apie 
40—59 metų ši moteriškė bu
vo Chicagos operos žvaigždė. 
Daugelis ir lietuvių girdėjo ją 
dainuojant.

. i kad tuo tarpu, v.
__ ____ Vietnamas pri- 
priklaų^^&bmunjstinių ša- 
li^*blokfe frontas nemato 
1‘SfcsVintą Pietų Vietnamą 
neutralistine,.. valstybe, pa
našia, kokia dabar yra Kam 
bodija.______________ ""

B. Sutkus--V. Taraškienė, 
San Ersincisco, Calif..

Kralilcauskas,
Lawrence, Mass.................

Kanada ............. _•........

1090

1068
1034

J. Stanienė, Baltimore, Md........ 948
, Pa. .. 876 'Ig. Klcvinskas. Scranf

Kardinolas 
purkštauja 
Varšuva. — Vyriausias

Lenkijos katalikų dvasiškis, 
kardinolas Višinskis, kalbė- 
'dąmas Liubline, purkštavo 
prieš liaudies valdžią. Vi
šinskis sakė, kad katalikai 
^suguls prie seminarijų du
rų ir neleis bedieviams isa- L. *

kyti, kaip mes turime dės
tyti seminarijose...”

Mat, Lenkijos valdžia 
reikalauja iš katalikiškų 
seminarijų, kad jos koordi
nuotu su valdžios švietimo 
reikalų ministerija dėstymo 
reikalus. Katalikų hierar
chija nori, kad valdžia vi
sai neturėtų balso semina
rijų mokslo programose. 
Valdžia sako, kad apart te
ologijos dėstymo, seminari
jos faktinai yra aukštųjų 
mokyklų dalis, ir jauni vy
rai, kurie jose mokosi, tu
ri mokytis valdžios nusta- galvoja \apie generolo de 
tytomis normomis. | Gaulle pk reiškimus, kad

Pasirodo, kad kai kurių Į Amerika yra agresorių r 
seminarijų rektoriai linkę | letname.. Bohlenas atsa- 
kooperuoti su valdžia, bet i kad jis niekad nedaro 
kitų—ne. Višinskis stovi už j pastabų apie valstybę gal- 
tų nugaros. šalyje, kurioje jis yra

Chicago. — Jack Ruby, 
kuris nušovė Oswaldą, pa
laidotas čia, savo gimtinia
me mieste. Ruby broliai 
ir seserys sako, kad Dalla- 
so policija, kurios žinioje 
jis visą laiką radosi, netei
kė jam tinkamo mediciniš
ko gydymo.

Delis. — Patnos mieste 
įvyko studentų anti-valsty- 
binės demonstracijos, ku
rias policija bandė išsklai
dyti. Policininkai nušovė 
9 studentus ir daugelį su
žeidė.

492- 
336 
324 
206

(Nukelta į 4-tą psl.)
Brooklyno vajiniAui pagelbėjo jo bendradarbiai Jo

nas Lazauskas su nauja prenumerata ir Senis Juozas gu 
atnaujinimais. ‘

Gražiai pasidarbavo Connecticut valstijos vajininkė 
L. Žemaitienė, hartfordietė, su nauja prenumerata ir 
daugeliu atnaujinimų. Taipgi prisiuntė atnaujinimų'J. 
J. Mockaitis, bridgeportietis, ir M. Valinčienė, newha- 
venietė.

Philadelphijos vajininkai pasidarbavo—P. Walantie-

švęsta meno paroda, kurio
je randasi ir trys Pikaso 
paveikslai.

Pagrindinę kalbą suvažia
vime pasakė partijos gene-

izoliaciją, kurion reakcija 
stengėsi įmesti komunistus.

Haiti - Kliboj | Paž^nga-taip
bėgliu štuka !o džazas - ne...

4

TRUMPAI IŠ VISUR
Washingtonas. — Vals- 

entas sako,tybės depar;
kad Amerika tbbes kaito 
Prancūziją NA O nare, 
nors Prancūzija pasitraukė 
iš daugumos NATO tarybų.

Londonas. — Britanijos 
automobilių firmoj įspėjo 
Ameriką, kad jos negali pa
skubomis prisitaikinti prie 
saugumo pagerinimų, kurių 
dabar Amerikos įstatymai 
reikalaus iš automo b i 1 i ų 
gamintojų.

Paryžius. — Laikraštinin
kai paklausė Amerikos am
basadorių Bohleną, ką jis

^mbasadorius.

Saigonas.—Amerikos ka
rinei aviacijai Vietname 
įsakyta šaudyti į kiekvieną 
migą, kuris pakyla į orą. 
Iki šiol, sako A m e r i k o s 
štabas, buvo šaudyta tik į 
tuos Šiaurės Vietnamo or
laivius, kurie susiimdavo 
su amerikiečių orlaiviais.

Bet kai kurie Amerikos 
karininkai jau pradėjo rei
kalauti tolimesnio žingsnio: 
jie nori, kad būtų bomb- 
barduojami Šiaurės Vietna
mo aerodromai, kuriuose 
orlaiviai stovi.

Miami. — Floridos poli
cija dabar laiko suėmusi 70 
bėglių iš Haiti ir Kubos. 
Tie bėgliai buvo surinkę 
didelį ginklų arsenalą ir 
rengėsi laivais plaukti į 
Haiti, užimti valdžią ten ir 
paskui iš ten pravesti in
vaziją Kubon. Nors da
bartinė Haiti valdžia reak
cinė, bet tie bėgliai skaitė, 
kad ji nepakankamai griež
tai nusistačiusi prieš Kast
ro.

Bėgliai buvo surinkę daug ’ jas atlieka tikri kunigai, 
automatinių šautuvų, leng-1 Vatikano Liturgijos tary- 
vų ir sunkių kulkosvaidžių, | ba i 
granatų, minosvaidžių ir sii

Roma. — Vatikanas pa
skelbė, kad jis nieko naujo 

e turi prieš tam tikrasn 
naujenybes 
prieš tam 
Bet gana, 
Vatikanas.

liturgijoj e, 
tikrą pažangą, 
tai gana, sakė 
i Pasirodo, kad 

Prancūzijoje ir kitur Va
karų Europoje kai kurios 

mos katalikų grupės su
manė atlikti mišias su dža- 

niuzika. Tokios mišios 
iekamos ne bažnyčiose, o 
vatiniuose namuose, bet

ja

zo

pr

Londonas. — A š t u o n i 
brangūs meno kūriniai, 
tarp jų Rembrandto ir Ru
benso paveikslai, kuriuos 

luziejaus, suras- 
apsižiūrėjo, kad

negaluoju parduoti, ir pa
metė juos. Bendra tų pa-! 
vogtų kūrinių vertė siekė, 
septynis milijonus dolerių.

s pavogė iš
ti.

Saigonas. — Liaudiečiai 
išlaisvino du amerikiečius, 
kuriuos jie laikė nelaisvėje 
septynis mėnesius. Abu iš
laisvintieji, Monahan ir 
Scales, sako, kad vietna
miečiai juos gerai traktavo. 
Išlaisvinimo fronto radijas 
sako, kad amerikiečiai tapo 
paleisti, nes jie apgailesta
vo savo rolę.

Madridas. — Ispanija ir 
Rumunija užmezgė pilnus 
diplomatinius ir komerci
nius santykius, tam patvir
tinti pasirašyta sutartis.

irgi pasisakė šiuo kiau
tini. Ji sako, kad džazas 

I nięko bendro neturi su baž- 
tine muzika ir mišioms 

Bet abe- 
ama, ar tos jaunos ka- 
ikų grupės paklausys Va- 

Prancūzijoje da- 
nemažai kunigų, 

rie nejaučia reikalo 
uisyti Vatikano.

n y
vi$ai netinkamas.
jo
ta
tikano.
bar yra
kn
kl;

Policija, sakoma, įsimai
šė dėl dviejų sumetimų: 
rekrutavimas tai misijai 
buvo vedamas beveik atvi
rai Miamio gatvėje; antra, 

‘ - buvo
taikoma į Haiti, su kuria 
Amerikos palaiko gerus 
santykius. Taipgi yra nuo-į 
monių, kad ta bėglių grupė 
iš viso neplanavo niekur 
kovoti, o rengė visą žygį 
tik dėl akių.

i invazija pirmiausia
' r n i I r t a-a r A

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas sako, 
kad tolimos distancijos ra
keta “per klaidą” tapo iš
šauta Kubos link ir skrido 
virš Kubos teritorijos, pas
kui nukrito jūron. Kai kas 
mano, kad tai buvo tikslus 
žingsnis, siek i a n t i s bent 
kiek pabauginti kubiečius.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasirašė 
po įsakymu sulaikyti be
veik visti prekybą su Ro- 
dezija.

Ke
Ke

Nairobi. — Prezidentas 
nijata padarė pakaitas 
nijos kabinete.

Washington. — Praėjusį, rilį išpuolių, kuriuos jis yra, 
sekmadienį čia įvyko JAV 
negrų vadovų — dvasininkų 
ir visuomenininkų — konfe
rencija. Joje buvo griežtai 
pasisakyta už kongresma- 
ną Adam Clayton Powella. 
Kaip žinia, reakci n i n k a i 
mobilizu o j a s i Powella iš
mesti iš JAV Kongreso, 
kur jis užima labai svarbią 
vietą: pirmininkas House 
Education and Labor Com
mittee.

Konferencijoje dalyvavo 
nemaža įžymių ir baltųjų, 
kurie taip pat pasisakė už 
Powella, nežiūrint kai ku-

kaip sako komercinė spau
da, atlikęs.

—Jie puola Powella vy
riausiai dėl to, kad jis neg
rai,— pasakė konferencijos 
dalyviai. •/

Niujorkiškis pažangiečių 
kraštis “The Worker,”la

šapo sekmadieninėje laido
je
•k i
gi
iš

ži

taip pat griežtai smer- 
a hios; kurie ryžtasi kon- 

i esnianą Powella išmesti 
JAV Kongreso.
90-asis Kongresas, kaip 
lia, pirmajai sesijai ren

gsi antradienį, sausio 10 d.
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Jack Ruby mirtis 
ir kas toliau?

ŠIŲ METŲ SAUSIO 3 DIENĄ Dallaso mieste, Tek
su valstijoje, mirė Jack Ruby, užmušėjas tariamojo 
prezidento John F. Kenedžio užmušėjo Leejlarvey Os- 
waldo. Ruby, sakoma, mirė vėžio liga,"fr-plae to prisidėjo 
kitos, bėdos—kraujo sukrešėjimas gyslose (blood clot).

Jack Ruby, beje, mirė vietos Parkland Memorial 
Hospitalyje (ligoninėje); toje pačioje ligoninėje mirė ir 
prezidentas Kenedis, ir Lee Oswaldas. ,

Jack Ruby mirė, bet prezidento Kenedžio užmušė- 
jystė dar vis nėra išaiškinta pilnai ir kiekvienam su
prantamai; dar vis daugelis žmonių galvoja, kad prezi
dentą užmušė konspiratoriai-sąmokslininkai, kad tai bu
vo ne vienas Oswaldas (jei jis ir šovė), o visa jų klika. 
Tiesa, Warreno komisija pripažino, kad Kenedį užmušė 
vienas Osw’aldas, bet daugelis žmonių su tuo nesutinka 
ir reikalauja iš naujo tiyfi visą reikalą.

Tarp reikalautojų yra tokie įžymūs komerciniai 
žurnalai kaip ‘-‘Life Magazine” ir “Saturday Evening 
Post.”

MUS LABAI STEBINA tas faktas, kad tuomet, kai 
Jack Ruby buvo paimtas į kalėjimą, tam tikri sluoksniai 
žmonių pradėjo rėkti, kad Ruby norįs viešai pasakyti, 
kad jis, užmušdamas Oswalda, nedalyvavo jokiame są
moksle, o pats vienas, pagautas “ekstazo,” Oswalda mir
tinai pašovė. Kad jis jį pašovė, tai paslėpti negalėjo, 
kadangi tai buvo atlikta milijonams žmonių (per tele
viziją) stebint. Buvo skelbta, kad Jack Ruby—beprotis, 
bet vėliau gydytojai jį tyrė ir surado, kad jo protas nor
malus, koks tik jau begali būti tokio elemento normalus.

Na, tai jeigu nebuvo jis prezidento Kenedžio nužu
dymo sąmoksle, tai kodėl jis mirtinai pašovė Oswalda, 
tariamąjį prezidento užmušėją? Atsakymų yra visokių, 
bet jie nieko neįtikina. Vieni sako, kad Ruby Oswalda 
pašovė tam, kad “jis pats norėjo įeiti į istoriją.” Į isto
riją jis ir įėjo. Jei toks buvo kėslas, tai Ruby migdamas 
galėjo didžiuotis, kad jis savo pasiekė.

** - *

RUBIO PRAEITIS nėtfa garbinga. Gimęs Čika
goje, augęs lūšnynuose, jis, sakoma, turėjęs visokių ne
labai šlovingų profesijų, vis susijusių su gengsterizmu. 
Vėliausias jo biznis buvo naktinio klubo įkūrimas ir pa
laikymas Dallase. Naktinių klubų savininkai, kaip jau 
žinoma, daugumoje atsitikimų, turi artimus ryšius su 
“požemio pasauliu.”

Tuojau po Oswaldo užmušimo, Jackl Ruby buvo 
(1963 m. lapkričio 26 d.) įkaitintas žmogžudystėje.

1965 metų kovo mėn. jis buvo teistas, surastas kaltu 
ir nusmerktas mirti.

Tuomet jo gynėjai apeliavo į aukščiąusią Teksu vals
tijos teismą, reikalaudami, kad jis panaikintų žemesniojo 
teismo nuosprendį, kadangi teismo procese buvę parody- 
ta.daug “netaktiškumų” iš. teisėjo ir prokuroro pusės.

Aukščiausias valstijos teismas žemesniojo teismo 
sprendimą panaikino, įsakydamas suruošti Rubiui naują 
teismo procesą. Bet atsiradusi Rubio viduriuose vėžio 
liga privertė teismo procesą .nukelti ant toliau, kol Ru- 
bis pasveiks, o jį patį nuvežė į ligoninę. Na, ir čia vis
kas baigėsi, kiek tai liečia patį Rubį.

Kai kurie dabar sako: Rubis mirė kaip nekaltas avi
nėlis, nes jis nebuvo niekieno teistas dėl Oswaldo užmu
šimo. Jis galįs būti nekaltas “legaliu” atžvilgiu, bet mi
lijonai Amerikos žmonių matė jį šaujant į Oswalda, kuo
met Dallaso policija Oswalda surakintą laikė...

MŪSŲ KRAŠTUI NĖRA labai svarbu, kaip baigėsi 
Rubio byla. Mums visiems svarbu, kas ir už ką užmušė 
prezidentą Kenedį—užmušė miesto centre, saulėtąją die
ną ?!

•
Daug knygų yra parašyta apie prezidento Kenedžio 

užmušimą,—visokių knygų. Rašė amerikiečiai autoriai, 
rašė kitataučiai. Rašė rašytojai, rašė advokatai, rašė 
žurnalistai.

Ir kiekviena tų knygų turi savitą pažiūrą į tą tra
gediją. Daug ginčų sukėlė advokatas Lane su savo kny
ga. Advokatas Lane, kaip žinia, viešai skelbė ir tebeskel- 
bia, kad Warreno komisijos raportas apie Kenedžio nu
žudymą nėra pilnas, kad jis buvo paskubomis darytas, 
kad visą prezidento užmušimo reikalą reikėtų pertyrinė- 
ti iš naujo.

Neseniai rašytojas Manchesteris parašė knygą apie 
Kenedžio užmušimą. Ši knyga sukėlė skandalą, nes Ke
nedžio našle, pradėjo triukšmauti, kad knyga, girdi, ei
nanti per daug toli į jos pačios ir jos šeimos asmeninius 
reikalus.

Kiek girdėjome, Manchesterio knyga nesigilina į tai, 
\ kas prezidentą Kenedį užmušė. Jis, matyt, eina “pavė
jui,” eina .su Warreno komisija ir visą kaltę suverčia 
tik ant Oswaldo galvos.

KAS K.Ą RAŠO IR SAKO Į
žuazinės Lietuvos vyriausybės 
atstovas: girdi, vokiečių dar
bininkai “neturi teisės kištis į 
Lietuvos respublikos vidaus 
reikalus”. Jis gavo atkirtį ir 
pamoką, kad “pasaulio darbi
ninkų solidarumas nepripažįs
ta sienų”. “Bendro vargo ir 
bendros kovos ryšiai sieja visų 
šalių proletarus!” — pamokė 
Kauno poną vokiečių darbinin
kės.

Protestų banga nuolat auga. 
Aprašomas darbininkų susi
rinkimas Gotos miesto liaudies 
namuose (ypač įdomi ši žinia 
mūsų respublikos šiandieninės 
draugystės su Tiuringija aki
vaizdoje). Ryšium su. tuo, jog 
Vokietija su buržuazine Lie
tuva turėjo bendrą sieną, Vo
kietijos Komunistų partija, 
komjaunimas, Raudonoji pa
galba, Rotfrontistų sąjunga ir 
kitos vokiečių darbininkų or
ganizacijos ruošia mitingus, 
organizuoja protesto demon
stracijas ir pačioje Lietuvos

> “Di rote 
fane” 1927 m. šeštajame nu
meryje liudija apie tokias de
ni o n st r a c i j as K a ra 1 i a u č i u j e
(sausio 8 d.), Eitkūnuose 
sausio 15 d.

Laikraščio korespondentas 
plačiai aprašo-protesto demon
straciją, įvykusią Tilžėje, ant 
Nemuno kranto.
2000 žmonių. Minima 30 
stovų

KOMUNISTINĖ VOKIE
ČIŲ SPAUDA APIE 1926 
METUS LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesa” palaiko 
savo korespondentą Rytų 
Vokietijoje, — talentingąjį 
Leoną Steponauską. Jis 
daug įdomių dalykų parašo 
iš Berlyno bei iš kitų Vo
kietijos miestų.

1926 metų gruodžio mėn., 
kai Lietuvoje buvo įvykdy
tas fašistinis perversmas, 
kai fašistai nužudė keturis 
komunarus neva už tai, kad 
jie kėsinęsi nuversti liaudi- 
ninkų-socialdemokratų val
džią, kurią patys fašistai 
nuvertė, buvo plačiai apra
šyta Vokietijos komunistų 
spaudoje. Ir štai L. Stepo- 
Yiauskas praėjusių metų 
gruodžio mėnesį pasirausia 
po ano meto vokiečių spau
dą ir primena, ką ji 1926 
metais rašė ; ’ 
įvykius Lietuvoje.

Paduodame mūsų skaity
tojui tuos prisiminimus:

La n k y d a m a s i s s v a r b i o s i o s e 
bibliotekose, rašo L. Steponau- 
skas, susidomėjau vokiečių 
komunistine spauda, skirta 
1926 metais Lietuvoje įvyku
sio fašistinio perversmo ir 
tuojau po to sekusio teroro 
įvykiams nušviesti. Vokiečių 
komunistinė spauda įvykius 
Lietuvoje vertino, kaip tarp-!xal^11 
tautinės reakcijos užmačių 
sudėtinę dalį. z

Jau 1926 metų gruodžio 29 
dienos rytą Vokietijos Komu
nistų partijos centrinis orga
nas “Di rote fane” (“Raudo
noji vėliava”) pranešė, kad ži
nios apie keturių komunistų 
nužudymą Lietuvoje pasitvir
tino... Pirmajame puslapyje 
spausdinamas partijos kreipi
masis į darbininkus, į visuo
menę, raginantis protestuoti. 
Sekančią dieną pirmajame 
puslapyje viršuje stambiausių 
šriftu skelbiama: “Nuospren-j sudėjusi rankas. Ji solidariza- 
džiai vis tiktai^vykdyti”. “Iš- j vosi su Lietuvos fašistų val- 
eikime į gatves! Protestuoki-Į džia. Vokietijos Komunistų 
me! Gelbėkime brolius —Lie-j partija ir kitos darbininkų or- 
tuvos darbininkus!”. I ganizacijos pakvietė Berlyno

| darbininkus į pagrindinį pro
testo mitingą prieš Lietuvos 
fašistų terorą iš karto keliose 

! Vokietijos sostinės vietose.

apie baisius | pagone je. Laikraštis

Dalyvavo 
at- 

iš “kitos Nemuno pu- 
Vokiečių d ar b i n i n k ų

kalbėjo partijos atsto
siąs draugas Merikė. Deničn- 

i strantų kolonos, grojant rot- 
frontistų orkestrui, paftraėjo 
Lietuvos konsulato pusėn... Po 

į to pasuko ant Nemuno tilto, 
I kuris tuo metu buvo valstybi
ne siena. Dviejų tūkstančių 
žmonių minia užgiedojo inter
nacionalą. Matėsi, liudija ko
respondentas, kad kitoje Ne
muno pusėje, Lietuvoje, žmo
nės klausėsi. Aišku, juos pa
siekė žinia, kokia proga vyks
ta ši demonstracija. . .

Vokietijos policija nelaukė

Nuo šių valandų visos vo
kiečių komunistinės spaudos 
pirmuosiuose puslapiuose — 
Lietuva!

Centrinio organo korespon- Į 
dentai jau gruodžio 30 dieną 
aprašo įvykusią demonstraciją j r( 
prie Lietuvos i 
Kurfiurstenštrasėj e 131. 

pradedamos

1 “Didžiojo Berlyno dirban- 
: tieji,— sakoma .ątsišaukimc,— 
; reikalinga skulii pagalba... 

pasiuntinybės ! Apeliuojame į Aistis darbinih- 
r p u 0 _. k u s, šaukia m e l —--------

jau pat pradedamos spaus-1 
dinti korespondencijos iš kitų , 
šalių. Bene pirmiausiai atci-' 
na žinios apie audringiausias j 
pasipiktinimo ir protestų de-1 
monstracijas įvairiuose Tary-! 
bų Sąjungos miestuose. Seka! 
žinios iš Pragos, Paryžiaus, | 
Londono... Pačioje Vokieti-1 nis, po darbo pusę šešių 
joje pirmiausia atsiliepia Ber- į Darbo 
lynas, Karlsruė, kai kurie i inteligentija 
Tiuringijos miestai...

Paskutinė 1926 metų diena. 
Pirmajame puslapyje laikraš
tis “Di rote fane’Kpraneša:

“Planuojami tolimesni ma
siniai naikinimai”.

Tai apie Lietuvos fašistinės 
vyriausybės kėslus, apie dau
gybę areštuotų darbininkų.

Moterys 
kovoja *

Nelinksma 1927 metų pra
džia Vokietijoje. Laikraščiai 
skelbia: vien tiktai Berlyne 
270,000 bedarbių. Kelia galvą 
fašizmas. Naujametiniame 
partijos centrinio organo nu
meryje įvertinami ir Lietuvos 
įvykiai. Vėl pažymima, kad 
šių įvykių užkulisiuose —tarp
tautinė reakcija, antikomuniz
mas.

Pasakojama, kaip Naujųjų 
metų išvakarėse Lietuvos pa
siuntinybę aplankė Berlyno 
“Raudonosios moterų ir mer
gaičių sąjungos” delegacija. 
Jdomūs “argumentai”,x kuriais 
mėgino atsikirsti oficialus būr

šaukiame solidarizuotis 
su klasės broliais, kuriuos per
sekioja fašistinė Lietuvos vy
riausybė. Tuo pačiu bus už
kirstas kelias tolimesniam. te
rorui.”

Nurodomas -didžiosios de
monstracijos laikas: 1927 me- 

j tų sausio 10 dieną, pirmadie-

Antradienis, sausio (January) 10,

j e dalyvavo apie 20,000 žmo
nių. Plevėsavo raudonos vė
liavos. Aikštę sudrebino Inter
nacionalas.-

Vinterfeldplace žmonės su
sirinko net viena valanda 
anksčiau. Ypač didelės kolo
nos atžygiavo iš Moabito ra
jono . ..

Humboldhcinas buvo pana
šus “į raudonų vėliavų mišką”. 
Daug transparantų su koviniais 
šūkiais. Kalbėtojai reikala
vo : sutramdyti fašistus Lietu
voje! Be to, budriai stebėti 
įvykius Rumunijoje, Bulgari
joje, pačioje Vokietijoje... 
Vienytis kovai prieš kylantį 
fašizmą!

Aprašoma, kad kai kuriose 
vietose, pavyzdžiui, Gičnerio 
gatvėje, žygiuojant demon
strantų kolonai, policija išplė
šė iš demonstrantų rankų 
transparantą su užrašu: “Ša
lin budelių vyriausybę Lietu
voje”. Transparanto negrąži
no. . .

Tarptautinis darbininkų so
lidarumas sudrebino buržua- i 
z i nes Lietuvos valdžios pama-! 
tus. Nėra abejonės,
padėjo išgelbėti nuo mirties 
kalėjimo nemaža kovotojų.

gerbimui nužudyk 
rių komunarų t

Pasakyta Kaune 1966 metų gruodžio 27 d. masiniame 
susirinkime 40-osioms jų nužudymo mėtinėms paminėti

Atsimenu 1926 metų gruo
džio šaltas dienas. Išgir
dome, kad Lietuvoje įvyko 
fašistinis perversmas. Iš
girdome, kad pirmomis to 
kruvino perversmo auko
mis buvo keturi Lietuvos 
darbo liaudies' sūnūs—Ka
rolis Požėla, Juozas Grei- 
fenbergeris, Rapolas Čiar- 
nas ir Kazys Giedrys.

Ir draugas Giedrys!

Kalba pa, 
keturių

ai įsitikinau, kad šių ke
ti rių, komunarų ir šim$į. 
kitų šauniųjų lietuvių taU-> 
tos sūnų ir dukrų nėbuvo 
aukotasi, nebuvo mirta vel
ti i. Jie mirė ir ąūko*

si

C1 
si 
si 
d 
d: 
ž'

svieiai, butų lengviau ir 
iau gyventi.. Lay 
Įminimas jų pąįsiąukb 
•ąsina ir skatinamus į dar 
tąsesnius, į dar didesnius 
zgius susik.ū r i 
’ažesnio, dar 

rytojaus, dėl pas 
tojaus, kuris ■ 
kotitymizmo 
tam pasiekti 
galimybes. Jas 
savo akimis.

Komunarai mirė, bet 
idėjos užkariauja

Tegyvuoja idėjos, 
jie mirė tose n 
se gruodžio d i e 
Jįkęturiasdešimt

ir svlešesnio 
įstatymo ry- 
yra ^inpmas 
vadimipu? Jūs' 
tuyitę visasįj 

'mačiau

pas

mūsų Arnikos pažangiųjų 
lietuvių veikėjas, drąsus 
liaudie sūrius, Amerikos 
klasių D,vos audrose užsi
grūdinęs kovotojas. Tai ir 
jis krito šio fašistinio . per
versmo auka!

Rūstaus pasipiktiniiįjp ir 
pasibaisėjimo audra kjjo
visose Amerikos lietuvi^- 
kolonijose fornąpje masinių « 

; protesto mitingų. Juose bu- 
ir j v o pasmerkti kruv i n i e j i 

perversmininkai ir "priim
tos rezoliucijos, reikalau- i 
jančios- sugrąžinti Lietuvos: 
žmonėms demokratines tei-1 
sės. Ir nuo to laiko kas- i 
mėt mes, pažangieji lietu
viai, prisi m ė n a m e mūsų 
brangius idėjos draugus, 
Miįšų liaudies didvyrius, 
rnhsu komunarus, kritusius i 
pirmosiomis lietuviško fa-' 
šizmo aukomis. i

Ir amžiais juo§ gerbs ir1 
jų atmintį miftfį- lietuvių 
tauta, kiekvienas’ doras, 
nuoširdus ^ietuvis, kuria
me pasaulio kampe jis be7 
gyventų, į kurį kraštu Mį 
būtų gyvenimo audi^flw 
bloškusi. 1

Q kur tie, kurie tą Jjai- 
sų smurtą papildė? Kur 
tie, kurie per visą buržua- 

š Vietnamo zijos v a 1 d y m o laikotarpį 
! tiek daug geriausių lietu- • j , — • i .

ra

“PENKTAS—NEUŽ
MUŠK!” — JIS TAI 
PAMIRŠO

“Vilnyje” L. Jonikas 
šo: .

Aną sekmagtenj prezidentes 
Johnsonas stj^mona ir duki'a 
Lynda Bird poteriavo Nation
al City Christian bažnyčioje, 
kur klebonauja k u n i g a s 
George R. Davis.

KaropPožėla
K. Požėla buvo vienas iš 

irmųjų tų Lietuvos bolše- 
ikų plejados atstovų, ku

rie dar žiauriais, kaizerinės 
kupacijos metais stojo į 
unkų kovos keB^ už liau- 
ies laisįte ir gerovę ir šią

P 
v:

o 
s

Girdėjusio,ji kun. Davis pa
mokslą tvirtina, jog jis turėjo 
labai patikti prezidentui. Nu
šnekėjo “kaip užsakytas”.

Šis “dievo tarnas” sakė, kad 
ir popiežius Povilas VI, ir A- 
merikos religiniai lyderiai nie- 

Į ko “neišmanė” patardami pre- 
| zidentui Johnsenui baigti karą 
Vietname.

“Pasitraukimas iš 
būtų tiesiog kriminalystė”, sa- ■ 
kė Kristaus atstovas žemėje | vių tautos sūnų ir dukrų 
kunigas Davis. sušaudė bei sunaikino kalė-

_________ i jimuose? Kur jie?f 
juos istorija pažiūrėjo?

Taip, mes, senoji karta, 
dar jų nesame pamiršę. 
Bet mes juos prisimename 
tiktai kaip piktus objektus, 
kaip darbo liaudies ir lie
tuvių tautos priešus. Lie
tuvių tauta visiems laikams, 
nusprendė, kad tokia san
tvarka, kokia buvo tarp 
1917 ir 1940 metų, nieka
dos nebematys Lietuvos 

Jaukų,’Lietuvos kaimų, Lie
tuvos miestų.

Tai giliausiai įsitikinau

ŠIAURĖS ILGAAMŽIAI

į I o va tęsė ijperĄusą savo ne-’ 
i gą, bet didžiai prasmingą 

' gyvenimo*
Djrbtdafeas atšaki n

partinio gyvenimo pos 
jis visą savo karštą k 
risto energija pasky 

T jamd^rbo; liaudies 
S ?'1 - ~

dvą.
karhas žvalgybos, ne 
pakliuvęs į jos rankas, K.

pe f ašis-

Kaukazo kalnuose nere
tai sutinkami žmonės, su
laukę šimto ir daugiau me
tų. Pasirodo, ir Tolimuo
siuose Rytuose yra nemaža 
ilgaamžių. Pavyzdžiui, Ja
kutijoje keturiems tūkstan
čiams gyventojų atit e n k a 
vienas žmogus, vyresnis 
kaip šimto metų amžiaus. 
O šalčio poliuje, garsiajame 
Oimiakone, gyvena 117-ka- 
metis Feodotas Vinokuro
vas. Daug sibieriečių, ku
riems prašokę per šimtą, čionai atvykęs ir pamatęs 
dar ir dabar eina į taigą nūdienę Lietuvą — šviesią,Į 
medžioti. ; klestinčią Lietuvą. Giliau.-1
....................... —

Įdomu paminėti, kad Komu
nistų partijos, darbininkų or
ganizacijų atsišaukimas susi
laukė atgarsio ir pažangesnės 
vokiečių inteligentijos tarpe, 
štai laikraščio “Di rote fane” 
penktajame numeryje skaito
me, jog inteligentijos atstovai 
aplankė Lietuvos pasiuntiny
bę ir įteikė raštišką protestą 
dėl pažangių žmonių perse
kiojimo Lietuvoje. Po įteiktu ! 
protestu buvo keleto šimtų in
teligentų 'parašai. Atstovai 
pareikalavo raštą tuojau per
duoti buržuazinės Lietuvos vyK 
riausybei.

Atėjo sausio 10 diena.
“Trimis galingomis demon

stracijomis vakar pakilo Bei> 
lyno darbininkai protestui 
prieš Lietuvos žudikų gaują... 
Daugumos įmonių darbininkai 
atžygiavo darniomis kolono
mis. Kalbėtojų žodžiai susi
laukė karščiausio pritari
mo...” —rašo Komunistų par
tijos centrinis organas.

Keletas detalių,:.
Demonstracijoje? Vėbervizė-

voliucinį darbą su dar di
desne aistra, visą laiką ti
kėdamas darbininkų klasės 
pergalę.
v įsMhne tais, tyo, 
1 inioperversmo, Ii
■i'fašistai su ypatingu įtū
žimu puolė Lietuvos Kc""‘ 
nistų partiją. Buvo įkaL 
Į žymūs partijos "vadovai 
šimtai kitų partinių 
profsąjunginių. dar _ 
Suvaidinę begėdišką 
Komedija, 'fašistai 

risKarolį Dožėląjj^ 
vos draugus šusa

Ir mirties aki\ 
Požėla te b e g a 1 v o j 
bendraliaudinį reika

Jo linkėjimas dry 
‘...Linkiu ir jums 
iirį^ę kovoti, iki la 
•^išsipildė.

Nauji įrenginiai Varėnos vaistinėje -— (M. Baranausko
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Z. Stoberskis

Lietuvių įnašas į Lenkų kultūrų
Kaip šiauliečiai užbaigė 

1966-sius metus
(Lenkijos kultūros kongreso proga)

metų rugsėjo mėnesį 
je įvyko Lenkų kul- 
kongresas. Įžymus 

rašytojas Z. Sto- 
buvo paprašytąs.pa

skaityti referatą apie lietu- 
; vių įnašą į lenkų kultūrą. 

Žemiau telpa iš minėto pra
nešimo svarbesnės ištrau
kos.— Red.

Viskas, kas galima būtu 
čia tuo klausimu pasakyti, 

k gali būti išreikšta tiktai 
bendrais bruožais, kaip di- 

* rektyvos specialiam ir at
skiram darbui. V
Panašiai kaip svarstant 

lenkų-lietuvių * literatūros 
/.^ryšius. reikia. Vir čia turėti 

* omenyje besikeičianti bend- 
je lenkų-lietuvių istorijo- 

lietuvio s u p r a t i m a. 
žioie lenku vaizduotė- 

istavo lietuvis kaip 
krašto gyventojas, 

sunkiai gvnėsi iš 
traukiančioms^^ 

ų ordoms, t, .
. ; Po Horodlės Unijos.
^ypatingai po Liublino Uni- 
' jos. lietuvio supratimas pa

mažu pradėjo jungtis su 
sąvoką kiekvieno Lenkijos 
piliečio, gyvenančio Lietu
vos ribose. Tokį gyventoją 
vadindavo lietuviu, nors vis 
dažniau pasitaikydavo, kad 
jis nemokėjo .lietuvių' kal
bos. (Tokie faktai šiandien 
vėl pasitaiko, kai i Lietu
vių Visuomeninę, kultūros 
draugiją Varšuvoje; ateina 

ės mokantieji tiktai 
lietuviškų žodžiu, ^a-

i D«au-

O

mas. Jei buržuaziniame 
valstybiniame organizme 
asimiliacija buvo vykdoma 
administracini u spaudimu, 
kuris iššaukdavo psichinį 
pasipriešinimą ir tautinės 
skriaudos pajutimą, o tai 
drauge su klasiniu išnaudo
jimu vedė į tautinio išsilai
svinimo judėjimą—tai liau
dies demokratijos ii’ socia
lizmą atstatančiuose kraš
tuose, kur yra užtikrintas 
visapusiškas tautinės kul
tūros klestėjimas, asimilia
cijos procesai vyksta natū
ralaus p riši taikia prie 

f aplinkos keliu. ’'Niekas čia 
neverčia asimiliuotis, bet 
niekas taip pąį netrukdo 
natūralių asimiliacijos pro
cesų.

Iš* Lietuvos istorijos žino
me, kad lietuvių tauta ne- 
buvujrekspansyvi ir gana 
Jiflgvai pasiduodavo asimi- 
liaci jos ^procesams, ypač dėl 
klaidingų teorijų apie lietu
vių kalbos kilmę, platintų 
Lietuvoje XVI amž. Net ir 
tuomet/kai viename istori
jos laikotarpy, kryžiuočių 
spaudžiami iš vakarų, lietu
viai užėmė rusų žemes — 
kaip rašo Kraševskis savo 
veikaluose apie Vilnių ir 
Lietuva — jie ne tik nenu
tautindavo rusų, bet, priė% 
šingai. negalėdami jų ’ pjį 
glemžti, kultūriškai, pafys 
priimdavo jų kultūrą, teisę 
kalbą ir tikybą.

Susitikimas su vyriausybi-
Paukšta, į^r pagaliau tie, ! nes delegacijos nariu 
kurie, tik pasišnekėjimuose j praeit g . A nj 
Irti vrma nnrrtim L-nrl m _ c . c . ° J .kartais pamini, kad jų dė
dukas, kaip J a r o s 1 a v o 
Ivaškevičiaus atveju, -'.yį;a 
kilęs iš Lietuvos, kurie jtfu, 
deja, nemoka nei vieno lie
tuviško žodžio, ir tik ret
karčiais nedrąsiai užsimena 
apie savo lietuvišką kilmę,’ 
tu r būt, manydami, kad to 
nereikia nė pabrėžti, nes 
Lietuva tai juk buvusi Len-

3 pusi.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais

nor uitieji veikti Drą 
e. ir kurie skaitę sa

ais)’'
’as lietu’^į suj&a^ 

pradėjo formuotis (*po 
m., kada pradėta likvi

duoti baudžiava, o lietuvių 
visuomenė pradėjo suprasti, 
kad lenkų dvarininkų poli
tika, susitapatinus su kla

usine priespauda, netinka 
Sėtuvių tautos reikaįavi- 
mams. Prasidėjo. Jiętuvių 
tautos atgimimas, :o" taip 
pat ir antagonizmas, kuris 
pasiekė Savo aukščiausį 
laipsni tarpkano laikotar
pyje, kai Lenkija turėjo jė- 

pasiglemžus Vilnių.
kai .Įenkams nusi- 

lietuvio sąvoka 
didžiufnoje lenkų 

e* (išskyrus re- 
es-pažahgiąsias gru- 
1945 metų, t. y. iki 

>s ir Lietuvos išsiva- 
ir susitvarkymo 

s visųomeniųiąis-poli- 
pagrindais. /XP.aga- 

susiformavo naujįk-j^a- 
į lietuvį kaip n^rį 

'kuri ilgus amžius?(

fJUSlO

ivimo

Kai kuyię pavyzdžiai
) Prie lietuviu kultūros ele

mentų. kurie iė jo ir dar da- 
Zbar įeina į lenkų kultūrą, 
tenka paskaityti:
*^1) Betarpiška įtaka XX a. 
pradžioj tokiu lietuviu kaip 
Mikalo jus Čiurlionis, Petras 
Rimša ir kiti.

2) Šiuolaikinė veikla Len
kijoje gyvenančių lietuvių.

3) Kūryba visų tų rašy
tojų, kurie panašiai kaip 
W.dttias Mickevičius, gimę 
ir brenžįę senosios Lietuvos 
teritorijoje, rašė abiem kal
bom, kaip tai buvo pirmo
joje XIX a. pusėje su D. 
Poška ir A. Strazdu arba, 
lietuvių tautinio atgimimo 
metu, nustojo rašę lenkiš
kai ir ėmė rašyti lietuviš
kai (t. k. "Lazdynų Pelėda).

4) Tie lietuvių kultūros 
elementai (legendos ir isto
riniai motyvai), kurie pa
stoviai įėjo į lenkų kultūrą, 
įamžinti tokių (rašytojų 
kaip: Henrikas Sienkevi- 
čius (Potvynis”). Adomas 
Mickevičius (“Gražina”, 
“Ponas Tadas”), Julius Slo
vackis (drama “Mindau-

ir susirišo

lUOS

daugeliu -giminystės 
liautųsi žiūrėti į lie- 

ilacionalistą su 
nusisįaiy^nu, 

pasižymėjo tiS&fa- 
grupė, veikusi okupa-
metu. Išryškėjo lietu - 

aip narys?* visuomenės, 
panašiai kaip Leękai, 

darbščiai štato„ * visuomaū 
nio teisingumo- ir tautigfa, 
lygybės santyąrką. ,

W j?
jįksimiliacijds klausimas Jį 

/.'7 Su tuo pirmu ^klausimu 
(įvairiu lietuvio sąvokos su- 

- rišasi; antras
|ttjta|simas, kurio nereikia 
^|^®rsti, porint išlukštenti 
MĮMĮMtndros istorijos ir iš 
^^3|enos tokius motnentus, 
MHFie bylotų ąpie lietuvių 
NrĮnafti į kinkų kultūros rai- 
K $ą. Tąl wfaniliaeijos klausi-

šėVskis (epinė trilogija 
“Anafielas”, apysaka “Ku- 
nigaę” ir. kt.), Vladislavas 
SyrokoYnla (poema “Margi
ris”)/, Adomas Asnykas 
(drartia “Keistutis”) ir t.t. 
ir t.t. .< Iš mažesnio kalibro 
rašytojų paminėtinas Igno
tas Chodzka (“Lietuvos 
vaizdai”, “Lietuvių padavi
mai”, “Aukų rinkėjo prisi
minimai” ir kiti.
\ 5). Beveik bevardis 
elementas, tai kelių milijo
nų lenkų masė lietuvių kil
mės." Tai lietuviai, kurie, 
laikui bėgant, sulenkėjo, 
įnešdami į lenkų kultūrą 
savo papročius ir žinojimą. 
Dažnai iš jų tik pavardė 
byloja apie lietuviškumą, 
pvz./' tiltų t. k. Varšuvoje, 
statytojas St. Kierbedž, bu
vęs LLR ministras Keistu
tis Žemaitis, rašytojas Eug.

parlamento kvietimu Di
džiojoje Britanijoje lankė
si TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos delegacija, kurios 
sudėtyje buvo ir Tarybų 
Lietuvos atstovas — Šiau-^ 
lių rajono Kuršėnų tarybi
nio ūkio direktorius, socia
listinio darbo didvyris Po
vilas Masko liūnas.
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatas. Apie sa
vo 14 dienų viešėjimą Ang
lijoje, svarbių tarpvalstybi
nių klausimų sprendimą ir 
šiltą sutikimą jis papasa
kojo Šiaulių rajono darbo 
žmonių atstovams. Tai bu
vo lyg ataskaita savo rin
kėjams.

Floberas Šiaulių scenoje
Gražią dovaną šių metų 

pabaigai paruošė Šiaulių 
Dramos Teatro kolektyvas, 
pastatydamas G. Flobero 
“Madam Bovari.” Režisavo 
V. Karklelis.
Asfaltuoiami kolūkio keliai

— vienas iš šiuolaikinės Meškuičių miestelyje yra 
baltarusiu literatūros ir Ii-įsikūręs “Raudonosios vė- 

.teratūrinės kalbos kūrėjų— 
baltarusis Jokūbas Kolasas, 
tikrumoje 
kęvič.
, . Kartais 
kryžkelėj 
na, o ar ne priskaičius prie 
lietuviu indėlio į lenkų kul
tūra kūrvbos Motiejaus Ka
zimiero Sarbievskio, kuris, 
nors ir gimęs Sarbieve. ne
toli Plonsko, kaipf nuolati
nis Vilniaus gyventojas, t. 
k. aprašė lotynų kalba to 
miesto ir jo apylinkių gro
ži. dėka to įgydamas netgi me gyvenime, y a d mokslo 
“krikščioniškojo, Horaęi- bei švietimo žurnalas susi
kaus” pavardę tbki tobuli lauktų tokio didelio tiražo! 
buvo jo kūriniai. Tai buvo Tai rodo nepaprastą Lietu- 
tartum sulietuvėjęs lenka^. Vos žmonių kultūrinį kili- 
O prie tokiu lenku kilmės domėjimąsi tos rūšies 
žmonių, kuriuos dėl jų mei- literatūra. Vienas, minėtojo 

žurnalo redaktorių Vilniu
je m^n sakė, kad jeigu tik 
i jie gautų pakankamai 
nierio, jip sayo žurnalo 
kuliacija'galėtu pakelti 
25G . Gaila, tik, kad 
riausiasis redaktorius 
nas KarosaŠ turi širdies 
vdą ir jam dažnokai tenka 
sunegaluoti, o tai trukdo 
redakcijos darba. Praeitu 
metu gruodžio pabaigoje jis 
A. Petrikai rašo:

1966 m.’gruodžio 24 d. 
Gerbiamas Drauge Petriką. I

' Tik dabar’ galiu atsakyti Į 
Jūsų laišką, rašytą gruo
džio 2 d., ir kartu padėkoti j 
už Naujametinius sveikini
mus.

Anksčiai? negalėjau to pa
daryti, . nes dar gulėjau li
goninėje. Mat, mano širdis 
vėl buvo sušlubavusi.

Visų pirma norėčiau Jus 
nuoširdžiai ir draug i š k a i 
pasveikinti su Naujaisiais 
Metais, palinkėti drūtos 
sveikatos ir pakan karnos 
energijos toliau dirbti sėk
mingai visuomeninį ir pub
licistinį darbą.

Galiu Jus, kaip nuolatinį 
“Mokslo ir gyvenimo” žur
nalo bendradarbį , nudžiu
ginti, jog 1967 metais sau
sio mėn. mūsų žurnalo tira
žas prašoko 200.000 e g z. . 
Prieš 10 metų, kai pradėjo 
eiti žurnalas, tiražas tebuvo 
10.000. Prieš penkerius me
tus buvau paskirtas žurna
lo redaktorium, ir netrukus 
ėmėme keįąti žurnalo profi-

Abipuse įtaka
Apie kultūrų artimumą, 

abipuses įtakas ir asimilia
cija aškiai byloja pavardės 
trijų, b netgi keturių Mic
kevičių, rašytojų, kuriu kul
tūra ir kūryba priklauso 
trims skirtingoms, bet šian
dien broliškoms ir taikingo
je bičiulystėje gyvenan
čioms tautoms. Pirmasis jų 
tai Adomas Mickevičius. 
Toliau eina du lietuviai 
Mickevičiai, prisiėmę pseu
donimus: vienas iš jų įėjo 
literatūron kaip Krėvė, an
tras literatūron ir politikon 
kaip Kapsukas ir pagaliau į 
— vienas iš šiuolaikinės

Konstancin Mic-

žmogus sustoja 
ir lyg dvejoja:

“krikščioniškojo,

lės Lietuvai galėtum vadin
ti. ir lietuviais, dalinai pri
klaupė ir Lelevelis, ir bro
liai Sniadeckiai, kompozito
rius Stanislovas Moniuška 
ir kiti. Minėtinas taip pat 
mokslininkas, daugelio vei
kalu iš Lietuvos istorijos 
autorius Mvkolas Romeris. 
Visu iu įnašas į abieju tau
tų kultūra yra milžiniškas.

Taip prieiname momen
tą, kuriame, norint įrodyti 
lietuvių kultūros įnašą į len
kų kultūrą, turime paliesti 
abiejų kultūrų dialektinę 
nūdieną. Turime atminti, 
kad nors lenkų kultūra vir
šijančiai įtakojo ir net do
minavo Lietuvą ir lietuvius, 
tai visgi absorbuodama di
delę dalį lietuvių kultūros, 
lenkų kultūra savotiškai 
pasisavin&daug gaivių pra
dų, yįsįač iš lietuvių liaudies, 
tuo 
nauja jėga įtakojo visąLen- 
kiją.

(Bus daugiau)

du dialektiškai ir su

ANANASAS—PRIZMĖ
Australijos gamta nežino

jo tokių “stebuklų?’ Išaugo 
ketursienės prizmės pavida
lo ananasas. Jo kraštinės 
nubrėžtos tiksliai lyg pagal 
^geometrijos vadovėlį.

Tai ne gamtos išdaiga, o 
žmonių rankų xlarbas. Pen
kerius metus dirbo moksli- 
ninkai-sejekcininkai, kol su
kūrė šį geometrinės formos 
vaisių. Naujos rūšies ana
nasas bus patogu įpakuoti 
ir vežti tolimą kelią.

liavos” kolūkio centras. 
Ūkis stambus — apie 5,000 
hektarų žemės. Ruošiantis 
Didžiojo Spalio 50-čiui ūky
je bus, asfaltuojamos mies-

telio gatvės, artimiausieji In(,5nai ak"ens «adyn5s 
keliai. Dabar čia jau pra- į «v^ose
dėti paruošiamieji darbai—; Amerikiečių spaudos ko- 
vežamas žvyras, žemės,; respondentas John Wheeler 
sk'alda. Nyksta buržuazinės lankėsi pas Meksikos indė- 
Lietuvos grindinys — ak- nūs, 
menimis i
tės. spaudai dabar jis aprašo
Daugiaaukščiai Šiauliuose 'begaliniai skurdų tų indė- 

j nu gyvenimą.
Sparčiai kyla į padanges , Apie 260 mylių į pietva- 

pirmojo .daugiaaukščio na- ]<arius nuo El Paso, Texas 
mo Šiaulių . mieste, sienos.' vaktijoje, miesto, esančio 
Jis turės 9-is aukštus. Ša- ■ prje\pat Meksikos rube
lla baigta ir eksploatacijai,-jaus^ gi|iUOse tarpėkliuo- 
atiduota moderni is stiklo.j se gyVena indėnų šeimos, 
ir betono pastatyta autobu- j viena šeima, Tarahuamara

gyvenančius akmens 
grįstos turgavie-i g a d y n ė s sąlygose. Savo

dingiausias, 
n imu
karui, istorijos profesorius 
Sįhuman aiškina, 
ri 
ir 
si

žmonių naiki- 
panašus hitleriniam

Milita- 
zmas, neo - imperializmas 

■ kolonializmas visai pa
uto.” ,
Pats Pentagonas skelbia, 

kad Vietname nuo 1961 m. 
sausio 1 d. iki 1 966 m. 
gruodžio 10 d. užmušta 6,- 
3į3 amerikiečių, mirė 1,343, 

žeisti 36,117, pražuvę 440, 
bendrai amerikiečių nuosto
liai siekia 44,213.

Niekas negali šiuo motu 
apskaičiuoti, kiek šiame 
Vietnamo kare žmonių už- 

ušta, kiek žuvo, kiek nuo 
šokių ligų mirė ir kiek 

sužeista. Tai jau siekia 
mtus tūkstančių. Ir karui 
ilo nesimato.
Štai kodėl Jungtinės Vals

tijos labiausiai pasibaisėti
ni ir nekenčiama tauta vi
same pasaulyje.

atiduota moderni iš stiklo, i 
ir betono pastatyta autobu-■ 
sii stotis, o Ijieporių nauja-1 vafpnarna> susideda iš apie 

‘55 tūkstančiu indėnu. Jie 
čia gyvena nuo tų lai
kų, kai ispanai užkariauto- 

I jai išvarė juos iš derlingų 
žemių net prieš apie 3 0 0 
metų. Suvaryti i tarpkal- 
ųes, kur nėra derlingos že
mės, jie priversti skurdžiai 
gyventi, b a d m iriauti, bet 
savo nepriklausomą gyveni
mą ginti, kaip tik gali ir iš
mano.

‘ Gyvena jie tarpkalnėse 
išsikasė palapines, auginda
mi kukurūzus ir jais mai
tindamiesi. Nauia g i m i ų 
mirtingumas labai didelis. 
Sulaukės 25 metu amžiaus 

j indėnas atrodo kaip 4 0 
metu, o šešeriu metu vai
kai atrodo kaip trejeto me- 

Medicina iiems neori- 
nes tikrų gvdvto- 
nėra — sergantie- 
pasitenkinti burti- 
Dau šiaušia suser-

me rajone baigtas 8-asis į 
daugiabutis gyvenam a s i s ' /• 
namas, čia už keleto metų ; 
gyvens apie 80,000 šiaulie- j 
čiu. v

Scenoje agitmeninės 
brigados

Pasibaigė agitmeninių bri
gadų apžiūra. Rajone jos 
labai populiarios su savo 
muzika, aštria ir linksma 
daina, aštriu kritikos žo
džiu,. ^Apžiūroje buvo pa
liestos sekančios temos : 
teisingai išjuokti “dipukai,” 
įvairaus plauko “vaduoto
jai” ir kiti, paliesta kai ku
rių valstybių karinė politi
ka ir t. t. Apžiūrose apsi
lankė apie 5,000 kolūkiečių.

A. Martinionis .

IŠ LAIŠKŲ
žinijos draugijos Įleidžia

mas mėnesinis žurnalas 
“Mokslas ir g y v e n imas ” 
Vilniuje, jau turi 200,000 
skaitytojų. Tai nepaprastas 
įvykis lietuvių kultūrinia-

mą, domėjimąsi tos rūšies

J. Sherman laimėjo ilgy ». 
metų kovą

Joseph Sherman laimėjo 
kova JAV Aukščiausiajame 
teisme prieš deportaciia, 
k iri ant jo galvos kabo i o 

io 1958 metų, kuomet iis 
t s i s a k ė Senatiniam Vi
lus Apsaugos subkomite- 
,i liudyti.
Jis buvo kaltinamas nele-^ 

galiu išvažiavimu iš Jung
siu Valstijų ir tokiu pat 

nelegaliu grižimu.\ O tai 
buvo prieš 30 metu, kai iis 

kitais amerikiečiais iš- 
vvko slapta Ispaniion nadė- 

loialistams kovoti su fa
ktais. Karui ten nasibai- 
is jis nelegaliai grįžo na-, 
o.

Imigracijos tarnvba už 
i ii buvo areštavusi ir 
įskvrusi denortaciiai. Vi- , 

i žemp<mieii teismai, i ku
riuos jis kreipėsi, palaikė 
valdžios teise ii deportuoti. 
O kai iis apeliavo i Aukš- 
čiĮausiaii teismą. 7 balsais 

•ieš 2 nusprendė, kad nė
ra pagrindo ii deportuoti, 
nes tuo metu i Tspaniia ka
riauti su legaliais dokumen
tais nebuvo galimybės iš
vykti ir namo grįžti.

Am e v i k i n i s Svetur gi- 
rriams Ginti komitetas vi
sokiais būdais jo bvla rė
mė. Komitetas teigia, kad 
šįs laimėiimas vra svarbus 
įsiems .sveturgimi am s, 

neniliečiams. Sunki

lį, darydami jį daugiau po
puliarų bei prieinamą pla-! 
tiesiems skaitytojams. 1961.
m. tiražas siekė 30.000, po : į'f .......

Užklausti, kodėl jie ne
išeina iš tarpkalniu ir ne- 
pvvena tose vietose, kur 
abelnoi meksikiečiai avve- 
na. atsako, kad kitur jiems 
ansiovvenus nebebus gali- 
mvhes nenriklmisomai gv- 
venti. meksikiečiai juos pa- 
ver^s ir išnaudos. Geriau 
skurdžiai pvventi, bet pilna 
laisve naudotis.

Kas čia anrašvta anie 
tarnkalnėse pvven a n č i u s 
Meksikos indėnus, galima 
nriminti ir anie Amerikoje 
gvvenančius indėnus, taipgi 
suvarvtus i tarpkalnes va
karinėse valstijose. Jie taip
gi buvo ten amerikiečiu 
prievarta suvarvti. iu der
lingos žemės prievarta at
imtos. Jie irgi uždaryti re
zervacijose. skurdžiai gyve
na. palaipsniui nvksta.

Seniau buvusi garsi in
dėnu tauta, tūlais atžvil- 

! giais pasiekusi civilizacijos 
1 aukštumas, buvo baltuiu 
nukariauta, ių civilizacija 
sunaikinta ir iie palikti 
merdėti. Tie indėnai, ku
rie nenasidavė baltiesiems 
pavergiami ir išnaudodami, 
sutiko mirti arba badmi- 
riavimo buiti.

tu.
einama, 
iu visai 
ii turi 
ninkais.
n-a iš bado. Vaiku viduriaiI •

I ištinsta ir tuomet nėra 
■ kitos išeities, kaip tik mir-

kelerių metų mes atšventė- į 
me numerį, kuris t u r ė j o 
šimtatūkstantinį tiražą. 
Kotys tuomet buvo visos re
dakcijos džiaugsmas. Dabar 
no/Naujųjų Metų, Nr.l, rei
kės vėl atžymėti naują mū
sų redakcijos kolektyvo ir 
visu jo bendradarbiu bei 
mylėtojų pasiekimą. Tai ro
do kaip išprusėjo, prasila- 
vimo. pramoko plačiausieji 

čir- ■ Lietuvos skaitytojų sluoks- 
dar iniai. Juk greta mūsų žurna- 
vv-ilo nedidėjo ir kitų žurnalų

po

Jo- ti ražai.
Jūsų straipsnius išspaus

dintus “Laisvėje” ir pasa
kojančius apie savo įspū
džius Lietuvoje būtinai per
skaitysiu.

Dar kartą linkėdamas vi
so geriausio, tikiuosi toles
nio Jūsų bendradarbiavimo.

Jus gerbiantis
J. Karosas

Nuoširdžiai linkime žur
nalo redaktoriams ryžto, 
geros sveikatos ir sėkmin
gai kelti skaitytojų kadrus!

KIŠKIO DVIKOVA
Tarybinio ūkio darbuoto

jai buvo neiprasto atsitiki
mo liudininkais.

Giedrame stepės ore sklan
dė aras. Staiga jis akme-, 
niu krito žemėn: vadinasi ifesorius 
pastebėjo auką. Netrukus 
prabėgo kiškis.

Dideliame aukštyje pada
ręs ratą, aras vėl šovė že
myn ir daugiau nepakilo. 
Jis čia pasiliko gulėti, pa
sruvęs krau juose. Kaip tai 
įvyko? Kai aras puolė į 
antrąją ataką, kiškis atsi
gulė ant nugaros ir užpa
kalinėmis kojomis perskro
dė arui vidurius.

Labiausigi nekenčiama 
tauta

Williams kolegijos (Mas
sachusetts valstijoje) pro- 

; Frederick Schu
man, sveikin damas savo 
draugus Naujųjų metų pro
ga. pareiškė:

“Jungtinės Valstijos la
biausiai pasibaisėtina ir ne
kenčiama tauta visoje pla
netoje ir grūmojanti žmo
nijos taikai.

Visas pasaulis žino, kad 
Vietnamas yra agresijos 
auka. Ir/visas pasaulis ži
no, kas yra agresorius.”

Vietnamo karas yra gė

v
vpac
ilgų metų kova laimėta.

c 
dus

i

SIAUTĖJA MADOS
Nuo seno motervs atkak

liai vaikos madų. O jos kei- 
asi, ir jų prisilaikyti kar- 

nenaprastai s u n k ū.
Pavyzdžiui. Indonezijos Su- 
lavesio saloje, toradžio gen
tyje madinga neturėti prie
kinių dantų. Ir nors valdžia 
uždraudė ši barbarišką pa- 
nroti. vietinės stileivos tebe- 

• priešina. Jos slapčiom iš- 
ina i džiungles ir panras- 
ausiu akmeniu pasidaro 
bausminga kosmetine* ope

raciją—išsimuša dantis.
Jungtinėse Valstijose ma

da irgi kartais iškrečia to
kius “žiaurius” pokštus. 
Paskutinė jos naujiena — 
t ’umpa pėda. Ir štai užkie
tėjusios dabišės ėmė šalin- 
t:. galimas kojų pirštų fa
langas. Tiesa, tą operaciją 

aro ne jos pačios, o ligoni- 
ėse chirurgai, netgi pavar

todami vietine narkozę. Ką 
gS, toli pažengta.

d 
n<



Ą pusi.

IS VES' VAJUS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nė prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų, R. Mer
kis—atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
K. Račiūnas, Elizabeth, N. J.; Geo. Shimaltis, Brockton, 
Mass.; S. Rainard, So. Boston, Mass.; M. VĮalilionienė, 
Miami, Fla.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Purtikas 
(Lit. 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y.; Vera Smalstis, Detroit, Mich.; B. Sutkus, San 
Francisco, Calif.; J. Stanienė, Baltimore, Md.; C. K. 
Urban, Hudson, Mass.

AUKŲ Į $10,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $162. Au

kojo:
Mary Nikžentaitiene ...............
A. Krasnitskienė, So. Coventry
M. Sabaliauskienė, Newington
M. Naktinis ............. .
J. Lukštas, Windsor ...............
J. Beržinis .................................
J. Bujavičius, Manchester ...
F. Roman, So. Windsor ....
A. Latven N .. . . .........................
J. Gedmin .................................
J. Krauzaitis, Manchester ....
O. Giraitienė, Wethersfield ...
el. Margaitis, Wilson ...............
L. Žemaitienė ...........................
W. Klimas.................................
A. Grimaila .............................

$50.00 
25.00 
20.00 

. 11.00 
11.00

6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 

. 4.00 

. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00

Binghamton, N. Y. Vajininkė M. Kazlauskienė ir 
jos pagalbininkė Ona Wellus rašo:—Reiškiame širdingą 
padėką tiems “Laisvės”’ skaitytojams, kurie per mane 
atsinaujino savo prenumeratas ir pagal išgalę paaukojo 
į fondą. Čia randate blanką su $55. Aukojo:

Anna Wellus ...... ......
V. ir E. Kazėnai.........

^Laisvės Draugas .......
j. Krasauskas ...........
M. Kazlauskiene .......
M. Lynn .................... .
Nastė, Johnson City ..
Po $1: K. Staniulis, Johnson City-; V. Kapičiaus- 

kienė ir M. Luzinienė.

$12.00 
. 10.00 

. 10.00 
..<5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
.. 5.00

V. Bovinas, Miami, Fla., prisiuntė blanką ir $55. 
Aukojo:

Jonas Skliutas....... .
A. ir M. Vai i lion ia i .
J. Koch, Miami Beach
Jonas Smalenskas ...
J. Balčiūnas .............
V. Bovinas ...............
St. Vaineikis ...........
Po $1: Geo. Danis, J. Šukaitis. A. Žalis, Lake 

Worth.

$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 

. 5.00

. 2.00

Miami, Fla. Gerbiamieji! Pereitame LLD 75 kp. 
susirinkime mes nutarėme aukotr $100 “Laisvei” kaip 
užbaigimą vajaus.* Taigi čia rasite čekį sumoje šimtas 
dolerių. M. Kancerienč, Ft. Lauderdale. Fla.

Au-K. Račiūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $17. 
ko j o:

K. Račiūnas...............................    $6.00
W. Paulauskas ............    6.00
W. Žukas ............................... į............................ 3.00
Po $l: G. Kazlauskas, A. Šimkus, Heightstown.

Nuo kitų gautą sekamai:
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa. ....
K. Menkeliūnaitė (per

Milano, Italy ....
V. U. Burda, San Leandro, Calif. . 
Pius ir Ona Dennis, Clifton. N. J. ... 
Felix Kaziliūnas, Brooklyn, Conn. .
S. Kulniskis, Bridgewater, Mass. .
T. King, San Francisco, Calif. ...
Mikas Detroitietis ..........................
Kazys Wilkas, Maspeth, N. Y............
F. A. Raubiai, Philadelphia, Pa. .. 
John P. Bernadys, Gardner, Mass. .
B. Simonavičius. Providence, R. L
A. K. Raila, Brockton, Mass...........
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa.
T. Daminaitis, Miami, Fla.............
Paul Papievis, Jackson Beach, Fla. .
W. K. Karlonai, Jensen Beach, Fla.
A. Purvinis, Bridgeport, Conn. ... 
St. Gavrin, Pittsburgh, Pa................
Katarina Kuprienė, Baltimore, Md. .
E. Morkevich, Montreal, Canada ..,
VA Macy, Voluntown, Gbnn.............
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y.........
A. Balčiūnas, Montreal, Canada ..
M. Milbut, Tamaqua, Pa........... .
A. Shlapelis, St. Columban, Canada
F. Sakalauskas, W. Hanover, Mass. .
A. Mesko, Philadelphia, Pa..............

. Mizarienę),
$20.00

. 20.00
, 15.00
. 11.00

, 11.00
11.00
11.00

. 10.00 j

. 10.00 ‘
10.00 j

. 10.00
10.00

. 9.00
,. 9.00
. 6.00
.. 6.00

. 5.00
. 5.00

.. 5.00 i

.. 5.00

.. 5.00
. 5.00
.. 4.00
. 3.00
. 3.00
.. 2.00
.. 3.00

2.00

W5"

A. Shurkus, Nashua, N. H.............................. ♦ 2.00
Jonas Briedis, Pittsburgh, Pa........................... 2.00
G. Daukas, Rochester, N. Y............................. 2.00
Po $1: G. Skerston ir T. Č», Bridgewater, Mass.; 

C. Bakshas, Camden, N. J.; Barbora Mazenis, Clinton, 
Ind.; John Stasevich, Bethlehem, Pa.; F. Linkauskas, 
Coal Center, Pa.; Ch. F. Urban, Brockton, Mass.; J. 
Birbilas, Delair, N. J.; J. Kvedaras, McKees Rocks, Pa.; 
F. Poškus, J. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.; Della Kval- 
kauskas, Bloomsburg, Pa.

Aukų įplaukė $667.00. Iš anksčiau gauta $8,424.79.
Viso gauta $9,091.79. Dar reikia $908.21.

Sausio 6 d. laidoje buvo paskelbta miestų stovis au
komis. Aišku, ta sąskaita keičiasi kiekviena dieną — 
bet nepamirškite, kad jūsų miesto yajininkas.gaus punk
tus vajaus pabaigoje. Iki 15 d. sausio bandykime sukelti 
pilną fondo kvotą. Brooklyniečiai irgi prisidės prie to 
užbaigimo, sukviesdami vietinius ir iš apylinkės daly
vauti pobūvyje sausio 15 d.

Ačiū vajininkams už jų pasidarbavimą, ir nuoširdus 
ačiū viršminėtiems už jų dosnias aukas. '

“Laisvės” Administracija

Visko po biskutį
Iš Du Bois, Pa., miesto 

senas gyventojas ir mano 
kaimynas, iš Agurk i š k ė s 
kaimo, S. S., 85 metų, da
bar, Naujų metų proga man 
rašo:

Atvažiuok pas mane pa
sisvečiuoti ir pasišnekėti, o 
gal susitarsime ateinantį 
pavasarį vaižuoti į Lietuvą, 
į mudviejų gimtąjį Agur- 
kiškės kaimą pasidairyti. 
Dabar, po Naujų metų, kai
lėktuvai pradės lėkti išl Kit;(s mano kaimynas A. 
New Yorko į Maskvą ir at-1 gdabar gyvenas Lukšiu 
gal, tai bus trumpesnė ir bažnytkaimyj, Šakiu ap- 
greitesnė kelionė. 0 skrit'v. rašo:

Bliuviškių kaimo kolūkyje 
dirbu nesunkiai: visus dar
bus atliekame su naujos 
mados mašinomis. Spragi
lus ir dalgius pakabinome 
ant balkių muziejuje. Pa
valgome iki soties gero 
maisto, apsirengiu aš ir vi
sa mano šeimyna gražiai. 
Visi mano vaikai eina i mo
kyklas ir mokosi visokių 
mokslu, amatu. C. 7 V '

Iš Lietuvos, iš Višakio 
Rūdos bažnytkaimio, mano 
buvusi kaiminka, A. S. P., 
man rašo:

Susiedėli, parvažiuok at
gal namo, pas mus į Lietu- 
tuvą gyventi. Dabar mūs 
miestelis labai panašus į 
kurortinį miestelį. Didžio
ji gatvė gerai išbrukuota. 
Kitos mažesnės gatvės, irgi 
gerai ištaisytos, nėra duo
bių, nei balų. Dulkių irgi 
nėra—apipila smala.

Senovišką apavą — vyžas 
ir klumpes — padėjome į 
muziejų, dabar turime leng
vus, gražius odinius ir gu
minius apavus. Senas me
dines lovas padėjome į mu
ziejų, dabar turime geras, 
gražias lovas su geležinė
mis spyruoklėmis ir minkš
tus matrasus. Parvažiuok 
atgal į Lietuvą—nesigailėsi.

Kita, mano giminaitė, Ša
kių apskrities, S t r i ū p i ų 
kaimo gyventoja, M. C. fa- 
so:

Dėduk, sugrįžk atgal na
mo į Lietuvą'gyventi. Da
bar iš Šakių miesto auto
busais galima nuvažiuoti 
kur tik nori. Visur vieške
liai gerai ištaisyti, maisto 
yra visokio, kiek tik nori,— 
nebrangus ir geras...

Griškabūdžio parapijos, 
Bliuviškių gyventojas I. B. 
man rašo:

Dėduk, tu labai gerai ži
nai, kad aš nuo pat mano 
gimimo dienos neturėjau nė 
jokio savo locno turto, kaip 
tik gerą drūtą sveikatą. -

Iš pradžios buvau pas ba
getus gaspadorius piemenė
lis, pusbernis ir bernas. Ma
žai miegojęs dirbau viso
kius sunkius darbus. Val
gyt duodavo žaliabarščių su 
dirsėta duona 
kepta.

Dabar irgi 
turto neturiu,
vo locną pačią ir 9 vaikus.

ir dar neda-

savo kitokio

žinai, kokį sklyputį žemes 
mano tėvas mirdamas man

no ir balos. Kur buvo sau
sa, tai mėlyni žalčiukai 
slankiojo, o kur buvo bala, 
tai buvo pilna visokių veis
lių varlių. Laimė mano bu
vo ta, kad vasaros m etų 
daug garnių atlėkdavo į tą 
mano sodybą, lyg į kokį tai 
restoraną pietums varlių ir 
tų mėlynų žalčiukų pasi
rinkti.

1938 metais atėjo į ma
no sodybą trys Smetonos 
antstoliai ir išvedė mano 
paskutinę karvutę ir 12 vis
tų susigaudę išsinešė už tai. 
kad aš pinigų neturėjau jų 
valdžiai užmokėti mano pri
valomus mokesčius už tą 
mano sodybą. O vėliau ma
no troba sudegė, ir aš į tą 
savo sodybą niekados ne
grįžau gyventi.

Dabar Lukšių bažnyt
kaimy turiu pasistatęs sa
vo locną namuką. Dirbu 
kolūkyje nesunkiai. Sočiai 
gero maisto pavalgome, ge
rai apsirengiame. O kai 
žiemą kolūkyje mažai dar
bo, tai aš važiuoju į girią 
vilkų ir šernų medžioti, o 
mano sūnus išmoko auto
mašinas remontuoti. Žen
tas turi du vaikus ir vie
ną mergaitę. Visi eina Į 
mokyklą ir labai gerai mo
kosi.

Senas angliakasys pensi
ninkas A. B. pasiuntė daug 
savo senų knygų ir senų 
laikraščių iškarpų į tą mū
sų slauna Vilniaus mieste 
esantį Lietuvos Istorijos In
stitutą, ir dar magaryčioms 
nupirko ir padovartojo Juo
zo Kapočiaus Amerikoje iš
leistos Lietuviškos Enciklo
pedijos čiela setą — 35 kny
gas. Užmokėjo $298.

Tai bus viskas šiuo sy
kiu.

“Laisvės” skaitytojas
,A. Bačėnas

ST. PETERSBURG, FLA
Antradienis, sausio (January) 10, 1967 > 
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Linksminomės baigiantis 
metams, dar labiau 

pradedant naujus metus
Kodėl gi nesilinksminti? 

Veikimas visus apskritus 
metus gražiai pravestas, 
gauta nemenkai laikraš
čiams naujų skaitytojų ir 
į kuopą naujų narių.

Gruodžio 31 d. popietė 
buvo pašvęsta apšvietos rei
kalams. Suvesta metų blo
gieji • ir gerieji įvykiai. La
biausiai nuž y m ė t a, kaip 
baisiai yra draskomas Viet
namas, kaip ten žūsta žmo
nės. Už ką?! <0 karo va
nagai dar ir ant toliau pa
sirengę karą tęsti be per- 
stojimo. Ta linkme J. P. 
Milleris' pravedė nuoseklų 
išdėstymą ir žmonijos ne
ramų gyvenimą su mintimi, 
kas bus toliau.

Naujųjų Metų dieną, sau
sio 1-ąją, įvyko LLD 45-os 
kuopos gausus susirinki
mas. Susirinkimas numatė 
reikalą atjausti mažuosius 
laikraščius, nutarė pasiųsti j Sekanti pietūs, šokiai ir 
kuklią dovanėlę paspirties Į gal kas naujo atsibus šeš- 
dviem laikraščiam—į Urug
vajų “Darbui” ir į Kanadą 314—15th Avė. South. Ti- ■ 
“Liaudies Balsui.”

Iš įvairių komisijų me
tiniai raportai parodė, kad

kuopa šiek tiek buvo nu
stojusi narių,—vieni aplei
dę miestą negrįžo, kiti mi
rė. Bet skaičius rodė, jog 
su šių metų pradžia kuopą 
sudaro 149 nariai. Tuojau 
po susirinkimo, vaišių me
tu, įstojo aštuoni nauji ir 
viena moteris iš Worceste- 
rio atsikėlė. Tas rodo jau 
visiškai arti 160 narių kuo
poje. Kuopos narių obal- 
sis — pasiekti 175. Ar ta 
pasieksimę? Pagyvensime 
ir pamatysime.

Pasivaišinus pradėta ir 
pravesta graži meniška 
popietė. x Dainavo Dainos 
mylėtojai /vad. Adelės Pa- 
kialniškienės keletą gražių 
dainelių, vėliau jau ir visa 
^publika, kad net salės sie
nos drebėjo.

Tai taip pradėjome šiuos 
i n •

Philadelphia,^^
Mūsų miesčionys' ameri

konišku papročiu pasitiJdMj 
1967-tuosius metus. Ša^Bl 
kokiu šautuvu kas turflPu 
O jau triūbų triukšmas r® 
mirėlį gali prikelti! Ir kati, 
kas paklaustų tų triukšmai 
darių, už ką jie šaudo nau
juosius metus? Juk naujieji 
metai tai ne Vietnamas! 
Keisti žmonių papročiai.

Suvirš 18,000 mięsto dar
bininkų pagrasino 
jeigu miesto bosai nepakels 
jiems aukštesnes mokesties, 
ir nesukurs senatvės pensi
jų fondo. Miesto pareigū
nai rimtai tariasi su darbi
ninkų atstovais. Bet, jeigu 
miesto darbininkai išsiderės 
sau senatvės* pensiją, tuo
met taksų mokėtojams at-. 
seitų apie !
Periu palaikyti pensijų fon-*; -^' 1 4 * ► • . * ‘

M mo'ketOjąms at-.-A 
22 milijonus do- Y

idi taip pigume , Tradicinis Mummers pa:/ 
metus su daina. vadas pavyko gerai. Po

Netikėtai, komisija buvo * ir 12 co]i
susimalusi su sales uzre- |^dgs snieg0. oras a 
gisti avimu. ..... ! Už keliolikos dienų

, , metu diena paradas
tadiem, sausio 14 d., 12 vai., dė pilnam savo gra
. . v . . v. | Paraduotojo buvo virš 16
kimes nemažai ir svečių su- j tūkstančių. O stebėtojų apie ' 
laukti iš toh. pusantro milijono. Diena

Vikutis ■ i)UV0 sauiėta, temperatūra
• •-.. —------- -------- --  ( — 45 laipsniai.

A. Bimba - lituanistų svečias
(Laiškas iš Vilniaus)

Gruodžio ’28 d. Lietuviui 
kalbos ir literatūros institu
tui buvo savotiška šventė: 
čia atvyko į svečius Lietu-! 
voje viešintis A. Bimba. 
“Nepasakosiu garbingojo 
svečio biografijos, — pasa
kė akademikas K. Korsakas, I 
pristatydamas Instituto ko
lektyvui A. Bimbą.— Kiek
vienas žmogus*, turintis rei
kalų su literatūra ir spauda, 
gerai žino, jog Antanas 
Bimba — pažangiojo Ame
rikos lietuvių judėjimo va
dovas, nepailstantis žurna
listas, įžymus publicistas, 
Amerikos darbininku kla
sės istorikas. Jis daug pri
sidėjo prie pažangiosios lie
tuvių literatūros vystymo 
Amerikoje. Jis literatūros 
liaudiškumo, meniškumo, 
pilietiškumo klausimus 
marksistiniu požiūriu aiški
no jau tada, kai pačioje Lie
tuvoje jie šitaip iš viso dar 
nebuvo gvildenami arba vos 
pradedami gvildenti. Tad 
Antanas Bimba yra ir se
nas lietuvių literatų moky
tojas? Ne vienas vyresnio
sios kartos literatų jam už 
tai tebėra dėkingi.”

K. Korsako pristatomoji 
kalba buvo palydėta karš
tais plojimais. Tai rodė, 
kaip nuoširdžiai lituanistai 
priima garbingąjį užjūrių 
tėvynainį.

Gausiam lituanistų būriui 
A. Bimba pasakė gražią, 
nuotaikingą kalbą. Jis per
teikė savo įspūdžius, patir
tus per tuos kelis mėnesius 
beviešint senajame tėvų 
krašte. “Pirmiausia no
riu pabrėžti tai, — kalbė
jo jis, — jog Lietuva per 
dvidešimt metų — nuo to 
laiko, kai aš ją aplankiau 
tuoj po karo — neatpažįs
tamai pasikeitė. Ir svar
biausia pasikeitė žmonės, jų 
nuotaikos. Nei miestuos, 
nei kaimuos nebegirdėti 
karčių dejonių, nepasitenki
nimo, žmonės nebenori 
grįžti Į vadinamos nepri
klausomos Lietuvos laikų 
gyvenimą, nes jie gyvena 
pasiturirffcau, šviesiau, dir
ba lengviau, rengiasi gra
žiau, negu bet kada anks-

! čia’u,- Tiesa, pasitaiko vie 
įu | nokiu ir kitokių nesklandu 

mų, neigiamų reiškinių, ta 
čiau tai, reikia manyti, lai

va nugalėjo tuos didžiuo
sius pokario -sunkumus, nu
galės ii ir visas klotis. dar
kartais pasitaikawias jos 
kelyje į šviesiąją ateiti.”

Prezidento Johnsono di
lges draugijos kūrimo 

i metu Filadelfijoje ir prie- 
; miesčiuose vyksta didesni ir 
I mažesni darbininkų strei- 
' kai. Dėl nuolatinio kilimo 
Į gyvenimo reikmenų kainų, 
(darbo žmonas visur 
mauja^zurzą prieš 
janči^;būklę.

į* \ *j*.-:-

kojo apie pažangiųjų J , r ___
rikos lietuvių veiklą, jų lei-1 ika^p^si su švietimo tąry- 
džiamą spaudą, bendrai nu
švietė Amerikos gyvenimą,
jos žmonių troškimus ir sie-.|ąlgų. O švietimo Taryba vis 
kimus, atsakė į klausimus, 
kurie domina lituanistus.

Viso kolektyvo vardu K. 
Korsakas svečiui apsilanky
mo proga įteikė Instituto 
paruoštą knygą “Julius Ja-1 
nonis” (“Literatūros ir kal
bos” VHI-tas tomas), kuri 
šiemet buvo išleista ryšium 
su poeto 70-siomis gimimo 
metinėmis. “Ši knyga,—pa
sakė K. Korsakas,— artima 
ir Amerikos lietuviams. Juk 
J. Janonis, dar gyvas būda
mas, savo kūrybą spausdino 
Amerikos lietuvių socialis- .. .. . .
tinėje spaudoje. Šioje kny-1 v^ri^hs, kuris stuinia^ 
goję paskelbti kai kurie po-|P}rmy? pne kultui mes 
eto motinos, sesers Emilijos į ^os- Padedami naujus 
laiškai, rašyti iš Amerikos.' ^Us’. Pr^dekim veikti 
Pagaliau gi Amerikoje gy- nauja eneigija, nauju 
veno ir mirė J. Janonio tė-; z^lL 
vai. Tegul ši knyga dar la
biau suartins doruosius už
jūrio tėvynainius su gim
tuoju kraštu.”

Po pokalbio A. Bimba ap
žiūrėjo Instituto patalpas, 
Instituto išleistas knygas, 
bibliotekoje saugomus uni- 
kąlinius leidinius bei rank
raščius, susipažino su Insti
tute dirbamais darbais.

Instituto kolektyvas pa
linkėjo A. Bimbai visokerio
pos sėkmės, geros sveika
tos, vaisingos darbuotės, 
laimingos kelionės atgal per 
Atlantą, į kurią jis jau ruo
šiasi.

bos pareigūnais, reikalau
dami pakėlimo aukštesnių

teisinasi, buk negalinti, nes 
nesą pinigų.

Liteyatūros Draugijos 10 
kttopęs) veikėjai paėmė po
ilsio nors trumpam laikui. 
Šio mėn. 14 dieną įvyks pi r- 
mas šių metų LLD 10 kp. 
susirinkimas.

Kviečiami visi nariai at
vykti ir pasimokėti me 
duokles. Pąkalbinkit l 
įsirašyti į inūsų d ra 
Skaitlingi miegai - 
kuopos .veiktos stipri

me-

J. Petronis
Vilnius, 1966 XII. 28

Trentone mirtinai apde
gė Thelma Walker, 70 me
tų, cigarete padegusi kėdę, 
kurion ji buvo atsisėdusi 
pasirūkyti.

Pas mus, kaip ir ki 
nestinga ligonių. Girdė 
Kaspariūniėnė gerai s 
ta. Netrukus grįš į n 
Josios sūnus daktar 
Kaspar; širdies*, ligų 
listas, prižiūri šAvo/ 
ligoninėje.

Drg. L. Tureikis 
liolika metų negaluoj 
šiuomet sveikata dar 
pablogėjo. L

A. Meškauskas (Mesko) 
irgi ilgokas laikas nešyęį- 
kuoja.

Linkime ligoniams sėk
mingai pasveikti!

Laisvės Reporteris

Salisbury padavė 
mą vykti 
praeitą vasarą, bet 
vizą tik dabar. Jis 
do Hanojun iš 
naudodamas J 
tų komisijos

prasy

Kambodij

• A



Antradienis, sausio (January) 10, 1967 5 pusi.

, Iš Brazilijos padangės Žinios iš Lietuvos
(Fab^iga)

iki šiol didžiausias 
o vienetas buvo 

1,000 kruzeirų, o 
jau į apyvartą paleis- 

po 5,000 ir 10,000 kru
zeirų banknotai, ir jau kal
bama, kad bus greitai iš- 
leisti po 20,000 ir 50,000 

rv kruzeirų.
Turistai, kurie važiuoja į 

A užsienį, pasakoja, kad bra
ziliškų pinigų niekas ne
nori imti.

Kad kas nepagalvotų, jog 
aš čia piešiu išgalvotas 
fantazijas, paduodu citatą 

< lietuviškų kunigų leidžiamo 
savaitraščio “Mūsų Lietu
va,” kuri gorilus kėlė į pa
danges ir barstė gėles jiems 
po kojomis už išgelbėjimą 

Y Brazilijos nuo komunizmo, 
šiandien gieda kitą gies-

Dar 
uzeir

Kitokių teisių ar privi-Į Amerikos doleriukus “va- 
duotojai” pasiuntė, rodos, 4 legijų konsulas kaip toks į 
savo klapčiukus, bet jie 
Brazilijos lietuviško jauni
mo neatstovavo ir neturė
jo teisių atstovauti, nes tas 
jaunimas jų nerinko.

O kad 
važiuotu 
mis, tai

1 Brazilijoj

“delegatai” nenu- 
tuščiomis ranko- 
buvo renkami ir 
lietuvių parašai.

Prašau pasiskaityti “ML” 
m. rugsėjo 29 d.

apie dabartinę padėtį I 
ilijoj:
kant dienos laikrąš- 

gaunasi liūdnokas Bra- 
os vidaus vaizdas. Eilė 

idžiųjų dienraščių kaltina 
rezidentą diktatoriniu re

žimu, įtaria, kad jis neno
rįs valdžios paleisti iš savo 
rankų, su niekuo nesiskai- 
tąs.

Pora žymių politikų, pro
testuodami prieš preziden
to užimtą liniją, pasitrau
kė iš politinio gyvenimo.

Visame krašte nerimauki 
studentija. Ji buvo paskel
busi streikus universitetuo
se, rengė .viešas demonstra- 

kurias policija sten- 
išvaikyti. Buvo sužeis- 

r suimtų studentų.;Stu- 
tija nepatenkinta dėl 
os jų organizacijos 

, dėl
, dėl neva stotos lais

vės.-
Sunku pasakyti, kiek stu

dentija yra kiršinama ko-. 
munistinių agitatorių ir 
kiek pati yra tikrai nepa

tenkinta. .
.* Apie ekonominius supku-

V mus toliau rašo:
Smulkesnės į m on ė s — 

dirbtuvėlės bei krautuvė- ' 
— nusiskundžia per di- 

mokesčiąis, nebega
linčios toliau išsilaikyti.

"Vis kyla maisto ir kitų 
ingiausių daiktų kai- 

nors valdžia vis rami- 
og infliaciją esanti su-

■ užsienių ^kapitalistai , 
padėtimi patenkinti,

” toliau rašo: 
airūs užsienių kraštai 
dar rodo pasitikėjimo 
’dentui ir .jo valdžiai, 
ypač Šiaurės Amerika 

daug ir didesnių pa- 
įvairiausiems reika-

nes

skolų 
lams.

ių kapitalistai vis 
investuoja nemaža ka- 

į įvairias Brazilijos 
os šakas. - .

lietuvių kolonijoj 
mūsų kolonijos gyve- 
noriu atžymėti irgi

,tai apie Š. Ame- 
1966 m. birželio mėn.

vadinamą “Pašau- 
vių jaunimo kon- 

” į kurį ir Brazilijoj 
viski “vaduotojai” de

da u g v i 1 č ių ir kėlė 
kad į “kongresą” 
viso pasaulio lie- 

jaunimas su m įli
pa r asų, kurie bus 

O VŲf ir po to jau 
Lietuva bus laisva ir 

iš numirusių pri-

šių s t u s iš

parašų rinkėjams uždarė 
i duris, tuomet “ML” neno
rintiems pasirašyti grasino 
paskelbti jų pavardes ir ap
šaukti komunistais. Bet, 
matomai, buVo per didelis 
sąrašas, kad iki dabar jo 
nepaskelbė.

Žinoma, parašai buvo ren
kami tarp braziliečių, ara
bų ir kitų, kurie net neži
no, kur ta Lietuva randasi.

Antrą įvykį norėčiau at- 
žymėti, tai “vaduotojų” 
peštynes.

Smetoniniai ir klerikali
niai “vaduotojai” iki dabar 
vis “laisvino” Lietuvą bend
ru frontu. Bet prieš kiek 
laiko gerokai susipyko dėl 
Sao Paulo lietuviškų mo
kyklų.

Prieš 35-us metų buvęs 
Brazilijoj konsulas Petras 
Mačiulis- už gautus iš Lie
tuvos iždo ir surinktus iš 
lietuvių pinigus pastatė 5 
mokyklas, ir kad tas mo
kyklas kas prižiūrėtų**, bei 
administruotų, tai konsulas 
su savo sėbrais ir kitais 
smetonininkais sukūrė or
ganizaciją — “Lietuvių są
jungą Brazilijoj.”

Rochester, N. Y.
Senųjų lietuvių eilės re

tėja. Senosios kartos lietu
viai krinta kaip rudenį me
džių lapai. Mūsų nedidelė 
lietuvių kolonija per 12 mė
nesių netekom 28 asmenų. 
Kaip liūdna darosi, kai tau
tiečiai, su kuriais teko pa
sipažinti, d r a u g auti, per 
metus išsiskyrė iš mūsų 
tarpo.

Štai sąrašas lietuviu, ku-V v f

Help Wanted Male
ELECTRONICS

Man or woman, exp., supervise 
8-10 female wirers and solderers.

Non military equipment
PROGRESS ELECTRONICS 

2939 N. 2nd St., Phila., Pa.
(97-103)

LIETUVIŲ RAŠYTOJAI 
PAS LATVIUS

Neseniai jaunieji lietuvių 
poetai: V. Palčinskaitė, J. 
Vaičiūnaitė, A. Baltakis, M. 
Martinaitis, A. Maldonis, J. 
Marcinkevičius ir kritikas 
D. Judelevičius aplankė sa
vo kaimynus-rašytojus lat
vius. Lietuviai buvo labai 
šiltai sutikti. O į klubą, ku
riame vyko lietuvių poezi
jos vakaras, trūko bilietų. 
Latvių, poezijos mėgėjų 
prisirinko sausakimšai pil
na salė. Tai rodo, kad mūsų 
kaimynams labai pafįnka 
Lietuvos rašytojų-kūryba. 
Juk ir lietuviškų knygų ver
timų latviai turi gana daug.

Lietuvių poezijos vakarą 
atidarė Latvijos Rašytojų 
Sąjungos valdybos sekreto
rius poetas I. Zieduonis. 
Lietuvių literatūros kriti
kas D. Judelevičius rygie- 
čius supažindino su atvyku
siais jaunaisiais, bet jau tu
rinčiais skambų balsą, Lie
tuvos poetais, papasakojo 
apie jų kūrybą. Vakaro me
tu latvių kalba buvo per-

“Liet. Sąjungą” bei jos rei
kalus neturi, suprantama, 
jei jis atsisakytų arba ne
sugebėtų bendradarbi auti 
su savo tautiečiais.

Bet mokyklų “gaspado- 
riai” sąjungiečiai jau prieš 
daug metų mokyklas parda
vė.

Kilo ginčai ir polemika, 
kas turi teisę būti šeimi
ninkais tų mokyklų — kle
rikalai ar “Liet. Sąjunga”? 
Nekurie “sąjungiečiai” nu- 
maskavo kunigų gobšumą 
ir planus.

Bet kunigėliai irgi nemie
ga: apgaudinėja 
gidu fanatizuoja 
žadėdami ne tik 
statyti bažnyčių, 
Lietuvos perkelti 
šv. panelę į Braziliją.

Kad pasirodytų, jog tik 
jie yra lietuviški patriotai, 
1966 m. rugsėjo 18 d. su
jaukė apie 200 davatkų ir 
nutarė bei priėmė rezoliu
cijas, pasmerkdami visus 
tuos, kurie nepripažįsta jų skaityti kai kurie E. Mieže- 
vadovybės. Turėjau progos, laičio, Eug. Matuzevičiailsv< 
pasikalbėti su vienu sąjun- ■ j. Macevičiaus eilėraščiai, 
giečiu. Užklausiau jį, ko-1 Junieji latvių poetai užmez- ■ 
dėl Sąjungos valdyba ir ki-1 naujas draugystes su 
ti nariai neatvyko į tą po-1 šeimininkais, apdalino lat- 
sėdį apginti savo reikalų? vių skaitytojus autogra

fais. Iš salėje įrengto kios
ko galėjo įsigyti lietuviškų

ir dar dau- 
katalikus, 
visur pri- 
bet net iš 
ir Šiluvos

Atsakymas buvo: nusi
spjaut, mumsant kunigų 
įsakymu. Jokie nutarimai: knygų- _ .
bei rezoliucijos prieš Įsta-1.. J?Sn?!L(Įle"ą.'ttVlU la.’L 
tymus neturi vertes.

Bet man atrodo, kad ne
užtenka to.

Pirmiausia: “] 
ga” turi keisti savo žalin-. 
gą politiką. Pavyzdžiui, j mybes pakeliauti po kraštą 
kaip galima suprasti Sąjun-1 susipažinti su įžymiausio- 
gos kovą prieš kunigus,! mis Latvijos vietomis. Bu- 
kuomet visų jėzuitų vyriaū- 

kad'sias ^e^as l)fėl. Pijus Raga- 
šiandieną kas abejotų Liet. | Minskas yra Sąjungos val- 
Sąjungos reikalingumu, ta-!ayb°s narys, 
čiau manau bus 
pravartu žinoti, 
Paulo mieste ir 
čiuose sukurtos mokyklos I durys visiems geros valios 
bei jų turtas, lygiai kaip ir į lietuviams, kaip jds sako- 
buv. sav a i t i n u k o “Liet. I te, tik tuomet galima bus 
Brazilijoj,” buvo reikalingi' apsaugoti lietuvių nuosavy- 
įstatyminės apsaugos Bra-; bę Brazilijoj, 
zilijoj, ko negalima buvo i R. . .. .. ‘. ..
pasiekti kitaip, kaip įregist- i .110 Kel10’ gel DldmieJ1 P° 
ruojant “Liet. Sąj. Brazili-11 ai 
joj” įstatus. Nors niekam' 
akylesniam nebuvo paslap-: 
timi, kaip ir iš kur tas mo- i 
kyklų turtas — pastatai —! 
atsirado, bet oficialiai buvo 
samdomi ir algos mokamos, 
mok y t o j a m s “Sąjungos” Į 
vardu.

Kadangi jokia tarptauti- j 12_val- dicnQ- 
nė teisė konsulams nedrau-| 
džia globoti, savo tautie-! 
čius ir jų įstaigas, tai ir 
įstatų registracija niekam 
nekrito į akį, kad paskuti
nis jų straipsnis aiškiai 
nusakytas ta prasme, kad 
įstaigas likviduojant, turto 
perdavimo reikalu spren
džiamąjį balsą turi Lietu
vos Konsulatas.

Anais metais, kai lietuvių 
kolonija buvo aiškiai pasi
sakiusi: už lietuvybę ar už 
komunizmą, “Garsas,” žino
ma, nuėjo su komunistais 
už komunizmą. O kad jie,, 
kaip dinamiškesni ir veik
lesni nieko negalėtų pešti, 
jei ir įsiskverbtų į “Sąjun
gos” valdybą, paskutinis 
įstatų punktas ir įrašytas, 
kad niekas kitas, tik Lietu
vos konsulas tegalės galuti
nai spręsti, kam, t. y. ko
kiai švietimo ar labdarin- 

įstaigai tas turtas ga- 
būti

gą sukįĮįė dr jai mokyklas 
atidavė, tai vėliau jis pats 
prisipažino. 1952 m. Bra
zilijos lietuvių kalendoriu- 
je-metraštyje (pusi?
ir 51) rašo:

Nors aš nemanau,

gai 
lėtų 
tas.

raščiai šiltai atsiliepė apie 
įvykusį lietuvių poezijos va- 

i karą, išspausdino didelius 
i pluoštus lietuvių poetų ei- 

Liet. Sąjun-; lėraščių. Be to, šeimininkai 
savo žalin-1 saVo svečiams sudarė gali-

kai kam;.. “Liet. Sąjunga” tup bū- 
kad Sao ti išvalyta nuo fašistuojan- 
priemies- čių elementų ir atidarytos _ „ 1 _ _ _ 1 _ 1   I 1 •• T •

teisėtai perduo-

nėra.

Pranešimas
ST. PETERSBURG, FLA.

j LLD 45 kuopos sekantis balius 
įvyks šeštadienj, sausio (Jan.) 14 d.

j Viela: 314 15th Ave., So. Pradžia

i Pasivalgius gerus pietus, galėsime 
j gerai pasišokti.
, Kviečia — Rengimo Komisija.

(2-3

Dž Verdžio “Rekviem” 
PREMJERA PANEVĖŽY

Klasikinį Dž. Verdžio vei
kalą “Messa da rekviem” 
pirmą kartą Lietuvoje kon
certiniam atlikimui paruošė 
akademinis operos ir baleto 
teatras. Atlieka teatro cho
ras, simfoninis orkestras ir 
solistai bei radijo ir televi
zijos komiteto choras. Diri
gentas — Lietuvos liaudies

Help Wanted Female

artistas L. Geniušas, chor- Prieitais metais mirė, 
meisteriai respublikos liau
dies artistas J. Dautartas ir 
L. Abarius.

Koncerto premjera įvyko 
Panevėžio sporto rūmuose. 
Vėliau šį kūrinį išgirs Kau
no ir Vilniaus muzikos my
lėtojai. ’

PAMINĖJO PROF. M. 
LOLOS JUBILIEJŲ

Vilniaus universiteto ko
lonų salėje įvyko iškilmin
gas ekonomikos fakulteto 
tarybos] posėdis, skirtas po
litinės ekonomijos katedros 
vedėjo/ ekonomikos mokslų 
daktaro, nusipelniusio moks
lo veikėjo profesoriaus M. 
Lotos 70-ies metų sukakties 
praminė j imui.

St. Petersburg, Fla.
Šiauriečiai, skubėkite 

į St. Petersburgą
Sausio 29 diena St. Pe

te rsburgo lietu v i a m s bus 
viena iš svarbiausių. Jau į 
turėjome koncertus, kurie j 
publiką patenkino, turime j 
pokylius, kuriuos ] 
lanko skaitlingai. Bet virš- i 
minėtą dieną laiškanešių j 
svetainėje 12 vai. dieną bus ■ 
rodomi Prano Mockapetrio , 
piešiniai — iki vėlaus va- [ 
karo. Įžangos nebus, ir dar i

J. Apanavičius, 73 metų; 
Steponas Mastauskas, 81 
metų; lietimas Čereška, 66 j 
m.; Paul Lukas, 77 m.; Jo
nas Beleskis; Petras Būgai-1 
liškis, 81 m.; Kazys Rau- j 
gala, 72 m.; Susana Zdane- 
vičienė, 61 m.; Marta Ka- j 
manskienė; Monika Wasi-j 
lauskienė, 72 m.; Stasys Ja-1 

j naitis, 75 b.; Juozas Šaulis, i 
174 m.; Alekas Bartašius, 
51 m.; Wilimas Lastauskas,
76 m.; Agota Stanevičienė,
77 m.; Andrew Stirna; Pra
nas Petrucevičius, 81 m.;l 
Juozas Davidonis, 74 m.;; 
Marijona Kislauskas, 82 m.; 
John Vaivada, 84 m.; Juo
zas Žemaitis, 79 m.; Ale
kas Kazlauskas, 82 m.; 
Stanley Bagdonas, 60 m.;

'Genie Žurauskienė, 50 m.;
Anna Žemaitienė; Vincent 
Lupkevičius, 78 m.; Nellie 
Iršinnie, 75 m.; Anna Put- 
rimienė, 76 m.

Senieji lietuviai baigia at- 
j gyventi savo dienas. Jau 
i mažas skaičius jų beliko. 
■ Dar vieni kiti metai ir jų 

publika ■ skaičius labai sumažės.

HOUSEWORK
Couple. German speaking, live in 

pleasant quarters, in Rydal, Pa.
Must drive car. Reference.
( TU 4-2959

(98-112)

HOUSEWORK
Child care

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

(97-102)

COMPANION 
b elderly lady, in nice suburban 
home. Some light houscwoi’k. 

Own Room & TV.
Salary. Recent reference. TU 6-4179

(98-192)

OUSEKEEPER. 4 days, Alon, thru' 
hurs. Good plain cook, light laund

ry, 9:30 ‘til aft early dinner. Mature.
Flee. refs, required. $40 plus fare.

MO 4-0460 (98-102)

Male and Female

HAIR STYLISTS. Must be exjx-r- 
ienccd. With or without following 
for exclusive Broomall salon.

Call 353-2775/EL 6-9771. Replies 
onfidential
SALON RENDEZVOUS.

(100-1)

Cl

a I bus duodami ženkleliai
vo susitarta panašaus po

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Naujos filmus iš Lietuvos 
us rodomi sausio (January) 
4 d., 29 Endicott St. Po fil-1

nių rodymo bus skanūs užkan-
žiai. Kviečiame visus daly 
auti. Pradžia 7 vai. vakare.

Baltimore, Md.
1966-ųjų metų peržvalga

LLD 25 kuopos parengi- 
prie | mai įvyko našūs, nors ne

durų, su kuriais bus galima publikos skaičiumi. Gausiai 
progresyviška 

. spauda ir kiti darbininkų i 
Girdėjau apie P. M. pieši-1 reikalai. Čia mes turime' 

nius dar tuomet, kai negy-; padėkoti philadelphiečiams 
venau Floridoje. Jis su savo 
tapyba yra lamėjęs dovanas 
tarptautinėse parodose. Ma-

budžio vakarą surengti Vii- laimėti.nemažos vertes P. į paremta 
niuje. M. piešinį.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 
POEZIJOS VAKARAI

I

Vilniaus aktorių namuose 
įvyko Liaudies rašytojo V........................ -p.į/. , .v. p ,. J J .. ciau io piešinius Riverview Mykolaičio-Putino poezijos . J 1 
vakaras. Aktorius L. No
reika skaitė eilėraščių cik
lus “Septynios dienos,” “Be
namio dainos,” sonetus ir 
kitus poeto kūrinius.

Tai atnaujinta V. Myko
laičio-Putino poezijos vaka
ro programa. Pirmoji buvo 
paruošta prieš dvejus me
tus. Per tą laiką liaudies 
rašytojo eilėraščiai buvo 
skaitomi Kaune, Panevėžy
je, Vilniaus aukštosiose mo
kyklose. Su naująja progra
ma L. Noreika žada arti
miausiu metu apsilankyti 
Klaipėdoje bei kituose mies
tuose.

ir kitų apylinkės miestų 
draugams už žymų dalyva
vimą mūsų parengimuose.

x'

EDGEWATER, N. J.

. Sylvester Ruzgis
Mirė gruodžio 23 d., palaidotas gruodžio 27 d.,

1966 m. Kūnas buvo sudegintas Garden State Cre
matory. Sekami jo draugai išreiškia užuojautą
velionio žmonai, sūnui ir anūkei, ir artimiesiems
giminėms. s.

K. Derenčius A. Steponavičienė
A. Bakūnienė K. Pake

x J. Bakūnas B. Spūdis
S. Stasiukaitienė U. Davinis
W. Bakūnas A. Ališauskaitė
E. Kuchinskas L. Boillel
W. Stasiukaitis A. Dapšis
S. Pičiulienė Mrs. Genntis
N. Ruzgėnienė Mrs. Maželis
W. Paškauskas . Mrs. Lima .
M. ir J. Agderean J. Ališauskas
G. Stasiukaitis

ir Miami, Fla., kartu su 
daugelio kitų pidjšėjų kūry
ba. • Jo darbas visada pir- 

; mavo. Daug -jo piešinių 
puošia ne tik rezidencijas, 
bet ir dideles raštines, bib
liotekas bei svetaines.

Šią piešinių parodą ren
gia LLD 45 kuopa kartu su 
piešėju P. Mockap e t r i u . 
Garbė-jiems už kultūringą 
veiklą. Mums priklauso tik 
atsilankyti ir dalyvauti su 
visais St. Petersburg© lie
tuviais. Bus daug svečių ir 
iš kitų miestu.

Įžanga nemokama. Atei
kite—laimėkite.

Dainavos Sūnus
P. S. Laimingų Nauju 

Metų visam “Laisvės” per
sonalui! Būkit tvirti ir lai
mingi! D. S.

vimą musų parengimuose. p
Nors amžiumi nariai ne Street, 

jauni, bet dirbo sunkiai, d. 
Jenės Stanienės , vadovybė- 15 • f ' * je.

HARTFORD, CONN.
LDS rengia gražų popietį 15 

sausio, sekmadienį, 2 vai. 
apiet, salėje 157 llungerforll

A. Taraška iš Californijos 
rodys mum filmus iš Lietuvos. 

. 7isi, kas žingeidauja a p i e 
! L ctuvą, kviečiami ateit. Kasį IxXlLLJdlll] cXLvlL. Held

Nemalonu priminti,-kad įgalini—pakvieskkim jaunimą.
dalis kuopos narių sunkiai I T. 
sirgo. Nekurie jau pasvei-'tc 
ko, išskyrus draugus A. Že-1 
maitį ir P. Kuprį, jie vis 
dar nesveikuoju. Linkime 
jiems pilnai susveikti ir 
greitai grįžti į veikimo ei
les.

traška pasakys ką nors i.n- 
resingo jiems.

m 
sil

Pradedant naujus 1967-: 
uosius metus miešto žiemių 
dalyje vykstančios krimina- 
lystės baimina žmones. Ho
ward Park Civic, 1,000 na-; 
rių organizacija, sušaukė, - 
susirinkimą, kad išrinktų! ^r 
vaktuotojus (vigil a n t e s ) i 
saugoti šią mięsto dalį nuoidt.mi ši 
kriminalistų. 1 m

--------------- i VC 
ti> prieMiesto Sveikatos departa

mentas, vadovybėje d-ro

L. M. klubas turės susirinki- 
ą 2 vai. popiet, 10 d. sau- 
o, 157 Hungerford St. ’Visos 
•augės kviečiamos ateit, yra 
arbių reikalu atlikti.

— Sek r.

PHILADELPHIA/ PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 
yks sausio (January) 14 d., 

1154

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras, mokantis ma- ; Robert E. Farber 11U- S11 

žus darbelius atlikti prie namo ir b n(
abclna priežiūra. Gyvent gales ant 1 Sprendė duoti meillKalC ])a- 
vietos, 
kreiptis 
Nixon, 
Conn.

visi parankumai. 
sekamu adresu: 
192 Affleck St.,

prašome i aalba 40.000 biednu vaiku, ‘ 
Mrs. M. | 

Hartford,! (Tęsinys 6 pusi.)
(1-2) . 

STOUGHTON, MASS.
Stoughtono Lietuvių Suvienytų Draugijų labai svarbus i 

metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, sausio-January 15 d.‘, i 
1967 m., nuosavoje salėje, 24 Morton St., Stoughton, Mass. • 
Bus rinkimas valdybos 1967 metams. Pradžia 2-rą valandą, i 

Malonėkite dalyvauti šiame susirinkime ir užsimokėti sa
vo duokles, kad nesusispenduotumėt. Jei negalite pribūti į 
susirinkimą, tai prisiųskite $1.00 finansų raštininkei Mrs. Pat 
Jacobs, 84 Myrtle St., Stoughton, Mass., arba pirmininkui A. 
K. Raila, 87 Battles St., Brockton, Mass. Ji e. prisius jums 
pakvitavimą už priimtą mokestį.

j 2-rą vai. popiet, salėje
4 th St.

Draugai ir draugės: pradė- 
šiuos naujuosius, 1967, 

Aus, pradėkime ir naujai 
ikti. Kiekvienas priklausan- 

organizacijos narys, 
iečiamas į šį pirmametį su
šukimą ir pasimokėti meti- 
s duokles. Prie to, pasitar- 

i snlne apie organizacijos lei- 
įdžiamą žurnalą “Šviesą”, jo 
' turinį ^r sumanytas pakaitas. 
! Tas mums labai svarbu padis- 
i kisuoti apie savo spaudą ir 

ketu įdiegti ką nors natfjo: re

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. metinis susirin
kąs į\7yks sausio 12 d., 1 :3() 
1. popiet, Aidp chorą kam- 

Kviečiame narius da-

Valdyba

va
baliyje.
lygauti šiame susirinkime. Bus
renkama kuopos valdyba.

S. Jaskevičius, seki’



1

Antanai Bimba jau 
išvyko iš Lietuvos

(Telegrama)
Vilnius, sausio 6 diena.— 

Traukiniu Vilnius - Maskva 
išvyko žinomas JAV lietu
vių pažangus veikėjas, Uni
versiteto istorijos mokslų j 
Garbės daktaras Antanas į 
Bimba. Iš Maskvos jis per. 
Paryžių ir Londoną keliaus

Kaip žinoma, Bimba be
veik penkis mėnesius viešė-' 
jo Tarybų Sąjungoje. Per, 
tą laiką jis plačiai susipaži- ‘ 
no su gimtosios Lietuvos 
gyvenimu, susitiko su įvai-, 
rių profesijų žmo n ė m i s .

(Sulaukus naujų 1967-tų metų)
• Kai sausio pirmoji atėjo

Ir nauji metai prasidėjo,
Tai žmonės šoko džiaugtis, klykti,
Birbynes pusti, triukšmą kelti,

Lig kad būt pranašas atėjęs
Ir jiems jau rojų pažadėjęs.

Na, tai ar tinka tiek daug klykti,
Be gero tikslo triukšmą kelti:

Juk karas dar nesustabdytas, 
Vietnamas kraujuos paplukdytas,

Kareiviai vis dar žūsta, miršta,
Jų motinos ir verkia alpsta, 

Žmonėms jau sunku pragyventi — 
Pilvus jau' reikia veržti ir veržti.

Jei širdį spaudžia toksai skausmas?
Tad vieton klyksmo reik galvoti, 
Kad taiką kaip nors išlaimėti,

Mat, jeigu taiką iškurnėtum,

Gaisrai daugėja
Keliuose skirtinguose gais

ruose gruodžio 17 -18 sa-

Jam gražu pažiūrėti, J 
kaip gyvena vargšai...

I ___________ _ _____ _________ _ .____ _____

Taip rašė lietuvių poe-| vaitgalį žuvo 6 gyvybės ir. 
tas Julius Janonis. Ar j sužeista daug kitų. Baysi-;

Maskvoje, Latvijoje, Estijo- i 
je, Gruzijoje. Armėnijoje: 
ir kitose Tarybų šalies vie-1 
tose. Antanas aplankė Len
kiją kur susitiko su ten 
gyvenančiais lietuviais.

Antaną Bimbą išlydėjo | 
gausus būrys žmonių. Išly- j 
dinčiujų tarpe buvo Lietu
vos Kompartijos CK I-asis 
Sekretorius Sniečkus, Aukš-

Linkiu, kad šiemet jau laimėtum 
Ir džiaugsmo dainą uždainuotum.

Jonas Juška

Mieste pasidairius
Išsigando , savo balso

Praeitų metų lapkričio 28 
d. New Yorko Times at-

iausiosios Tarybos Prezidi- spausdino vedamą straipsnį 
mo Pirmininkas Paleckis. aPle Vietnamą. Pirmas tKūmo 1UU1UUUA«3 A cuvvnu,. j , . „

Ministru Tarybos Pirminiu- ^aipsnio paragrafas sake: 
kas Šumauskas, Aukščiau- . Zudyk. !r Sl'za ok tlek 
Šiosios Tarybos Prezidiumo' klek gali jk! gruo-
Sekretoriuš Naujalis, Korn-1dzi" 24"°« dlenos se«tovs 
parti'ios VOK skyriaus Ve- j andos ryto- ir Prad?k gy
dėte Pavaduotojas Laurin- į V. 18 nauj0 
cinkas, Lietuvos Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
Pirmin i n k a s Petrauskas, 
Lietuvos Kultūrinių rvšių 
su tautiečiais užsienyię Ko
miteto Pirmininkas Karve
lis, Mokslu Aka d e m i i o s

* Prezidentas Matulis ir Vi
ceprezidentas Žukauskas, 
Universiteto Rektorius Ku
bilius. Rašvtoiu sąjungos 
Valdvbos Pirmininkas Mie
želaitis. Žurnalistu sąjun
gos Valdybos Pirmininkas 
Karosas. “Tiesos” Redak
toriaus Pavaduotojo^ Lau
rinaitis. žurnalo “Komu
nistas” Redaktorius Niun
ka. Radiio ir televiziios Ko
miteto Pirmininkas Januitis. 
rašytojai Baltušis. Venclo
va. skulptorius Jakubonis, 
žurnalistai, giminės.

Be galo susijaudinės An
tanas su visais atsibučiavo, 
nuoširdžiai atsisveikino.

Išleistuves filmavo kino 
kameros, užfiksavo daugy
bė žurnalistu fotoaparatu.

Vaivutskas

Washingtonas. — Negras 
komikas Dick Gregory už
vedė bylą prieš atėmimą 
nuo jo JAV paso, kai jis 
sugrįš iš Šiaurės Vietnamo. 
Jis pasižadėjo ten vykti at
likti amerikiečiams karo be
laisviams programa, nežiū
rint ar mūsų' valdžia lei
džia, ar neleidžia ten va
žiuoti.

dienos ryto. Stenkis, kiek 
gali iki gruodžio 31 dienos 
šeštos valandos ryto ir pas
kui po 1967 metų sausio 
pirmos, kada vėl bus gera 
žudyti, bombarduoti, degin
ti, naikinti laukus ir na
mus... Glorija Dievui aukš
tybėse ir taika geros va
lios žmonėms žemėje...”

Tai taip skaudžiai-sarkas- 
tiškai didysis Times bent 
vieną kartą pažvelgė į tai, 
ka mes darome Vietname. 
Bet Times išsigando savo 
paties sąžinės balso. Tain 
vedamasis straipsnis prasi
dėjo taip vadinamoje “city 
edition” laidoje. Bet kas 
nusipirko tos pačios dienos 
kiek vėlesne laida, vadina
mą “late city edition,” to 
naragrafo jau nematė. Ve
damasis straipsnis tapo 
karpytas...

“The Angry Arts”
Nu6 sausio 29 dienos iki 

vasario 5-os New Yorke-bus 
“Week of the Angry Arts” 
-Pasipiktinusiųjų menu sa
vaite. Kas tai per sųtvėri- 

Įmas? New YoVko rašytojų, 
teatrininku, dailininkų, mu
zikų ir kitų meno pasau
lio žmoni u tarpe apie 
tai daug kalbama ir pla
nuojama.- Tai bus savaitė, 
per kurią meno žmonės pa
rodys savo pasipiktinimą 
prieš karą Vietname, savo 
protestą prieš Amerikos 
intervenciją.

Planai yra labai dideli ir

' ( 
CONDOLENCES

• TO STEPHIE SASNA

on the death of her beloved brother

Vincas Malinauskas
(Montreal, Canada)

— Angelo, Carol and Karen Baretela
— Anton, Olga, Mary and Mario Margos
— Frank and Anne Yakstis

— New York

Antradienis, sausio (January) 10, 1967

Kada reikia jūsy 
auto inspektuoti
New Yorko v 

gresmanas J. B. Bingham įvest

Reikia gauti pinigų 
už valdžios svečius
Bronkso demokratas kon-

as įstatymas, kad
niujorkiečiui die n r a š č i o j f]gje žuvo 46 metų Natalie j ketina ateinančioje Kongre- automobiliai kartą į 
“Times” žurnalistui Iho-1 Bataskoff ii? jos trys anū-iso sesijoje reikalauti, kad turi būti inspektuoti.

n’v,o_ 1 ‘ Ji buvo dukterį išlei-' kongresas nutartų New to nepadarys, tai 1967 me- 
■ Yorko miestui atlyginti už I tais negaus naujų “pleitų ” 

gu 1966 metais gavote 
tus” be inspekcijos, tai 
todėl, kad Motor Ve- 

biuras nesuspėjo vis
li tvarkyti.

1967 metais visi auto sa
vininkai, kurių automobiliai 
yra 1961 metų gamybos ar
ba senesni, tai turės in- 
snektuoti prieš balandžio 1 
dieną.

Kiti automobiliai privalo 
būti inspektuojami sekamu 
laiku:

1962 ir 1963 metų — 
pirm gegužės 1 dienos; 1964 
metų — pirm birželio 1 d.; 
1965 metų—liepos 1 d.; 1966 
ir 1967 metų—pirm rugpi 
£io 1 dienos.

“Times” žurnalistui
mas A. Johnson buvo gra-. pai. (
žu, ar ne, nežinia. Bet jis i f]usį j miestą, 

parašė įspū-' " • ’
* I '

pažiūrėjo ir parašė įspū- ■ Richmond Hilly je žuvo federalinės 
džius iš vizitų pas miesto j Marjorie Jamieson ir jos 7 pakviestų 
.....~x"~> Tai apie tą varg-j metų dukrytė Dianne.

rūšį, kuri desperacijai < Brooklyno 5th Avė. gy- 
nenusileidžia net jei tenka; ventoja Elvira Ventre, 54

vargšus. Tai apie tą varg- j meįų dukrytė Dianne, 
šu ] ““‘ c-

dalinai arba ir vien tik iš! išsigandusi gaisro, kri- 
pašalpų gyventi.^. .. J to ir mirė.

Vienu pavyzdžiu jis pa.i-j Kituose gaisruose 4 vie- 
ma negrę .motiną su^šešiais j nos šeimos nariai ir du 
vaikais, vieną iš 655 tūks- gaisragesiai tapo sužeisti, 
tančių panašių varganiau- ‘ - - - . .
siu Parodo jų avižinės ko
šes pusryčius, ankštame bu
te motinos paskirstytą 
jiems laiką apsirengti, ap
siprausti, pasirengti mo-

I kyklon.
Kai reikia ko nors spe

cialaus nusipirkti, tenka 
nutraukti nuo maisto, ku
riem pašalpin-ė kvota anaip
tol nėra permokama. Gy
venančioms bute šeimoms, 
galinčioms namie pasiga
minti maistą, skiriama psj 
menini po apie 90 centų 
dienai. Pavieniui, kuriam 
leista valgyti valgykloje, 
maistui skiriama iki $2.50 
dienai.

Žurnalisto aprašytoji ne
grė išėjo dirbti, kad galė
tu šio to nusipirkti. Bet 
ištekliaus teprisidėįo ma
žai. Ji pirmiau iš šalpos 
įstaigos gaudavo po $184 
dukart per mėnesi. Dabar 
iš tos sumos išskaito už
darbi ($30 savaitei), bet 
prideda forams, užkandžiui, 
skalbiniams. Jai susidaro 
pajamų po $203 dukart per 
mėnesį.

Moteriškė žurnalistui pa- 
| teil^ė maždaug tokią išmo- 
kesčių suvadą: 7 asmenų

platūs. Pažangių studentų 
(Students for a Democratic 
Society) dėka rengimo ko
mitetui pasisekė gauti iš
tisai savaitei New: Yorko 
universiteto didžiąją Ivoeb 
Center salę. Ten kas va
karą vyks kas nors skir
tingo: dramatiniai pastaty
mai, poezijos skaitymas, 
rašytoju kalbos, koncertai, 
ir kitokios meno manifes
tacijos prieš karą. Tapyto
jai'irgi prisideda. Ant di
džiulio audeklo, tokio dy
džio. koks telpa salėje, šim
tai dailininku nupieš, nuta
pys arba užklijuos savo kū
rinius, kuriuose jie pasisa
kys prieš karą. Tai bus 
kaip ir kolektyvinis monta
žas, ir jis jau dabar ren
giamas vieno dai 1 i n i n k o 
dirbtuvėle. Skulptoriai .ren
gia -stato “Taikos bokštą.” 
kuri bus bandoma iškelti 
Washinotono aikštėje prie 
universiteto — jeigu polici- 
la leis. Jeigu neleis, skulp
toriai pasirengę būti areš
tuoti. ___ _________ d........ .......

Nebus pasitenkinta uni-! metu $52; surištos su darbu 
versiteto sale. Poetai pa
samdė sunkvežimius, ku
riuose iie dienos metu va- 

aP’ žinės po miestą ir. dekla
muos. sustain aikštėse ir 

j gatvėse, anti•kavinius eilė
raščius. Ari <nmkvežimių, 
dekoruotu atitinVqmais pla
katais. bus nM.formos, nuo 
kurių bus deklamuojama.

Bado streikas
Tuo tarpu, kai rengiamasi 

prie The Angry Arts sa
vaitės, grupė vadovaujan
čių poetų renkasi prie dar 
papildomo veiksmo už tai
ką: bado streikui. Sausio 
13, aštuntą valandą vaka
re, New Yorko poetai, tarp 
įu tokie plačiai žinomi kaip 
W. H. Auden, Eive Merri
am, Allen Ginsberg, Denise 
Levertov, susirinks į pažan
gią protestantų bažnyčią 
St. Marks on the Bouwerie. 
ir ten praleis 24 valandas 
badaudami. Visą laiką bus 
skaitoma iš atitinkamos po
ezijos.

Paieškojimas
IEŠKOMI

Mano motinos brolis Pajuodis Pra
nas, sūnus Prano, išvyko j Ameri
ką po antrojo karo. Išvyko iš Juo- 
daglinio kaimo, Debeikių valse., Ute
nos apskr. Jis paliko čia dvi seseris 
—Apaloniją ir Eleną. Esu Apalonijos 
sūnus Maslauskas Vytautas, Juozo. 
Iki šito praėjusio karo (prie Smeto
nos) gaudavome laiškus, antrašo 
neatsimenu, tik žinau, kad gyveno 
Filadelfijos mieste. Gal dėdės gyvo 
nebėra, bet buvo jo vaikų, atsime
nu buvo nuotrauka atsiųsta, berniu
kas joja ant arklio. Prašau kas ži
no apie juos pranešti man. Vytau
tas Maslauskas, Anykščių rajonas, 
Debeikių paštas, Kurtinių kaimas, 
Lithuania, USSR. (2-3)

valdžios čion!
aukštų svečių « 

priėmimą. 1
Nesant tokio atpildo, mies- p^le

to pareigūnams tenka skū- 
; panti, o tai nepritinka pa
sauliniam miestui, sako jis. 
; Arba tenka prašinėti aukų 
i iš vietos biznierių. Vienas 
i toks priėmimas, rengtas su- 

Prie nuolatinių gaisro , sitikti Jungtinių Tautų de- 
priežasčių žiemos švenčių i legacijas, kainavęs 15 tūks- 
sezonu prisideda eglutės,; tančių dolerių. Iškaštį už- 
aogede elektros jungtukai, j mokėjo Pan Am lėktuvų 
per arti prie kaitriu lempų r firma.
pakabintos degamos puoš-, -------------
menos. • Daugiau kaip šimtas

Viena didžiausių kasdie-1 Rivaso departamento (Ni- 
ninių gaisrų priežasčių yra I karagva) valstiečių paskel- 
mažamečių palikimas vienų ' bė bado streiką. Jie pro.- 
namie. Seka, gaisrai, dėl j testuoja, kad stambūs žem/ 
įvairių nelaimių ar užsimir- Į valdžiai pasisavino jų že- 
šimų Virtuvėje, dėl rūky-1 mes.
mo snaudžiant ar įsigėrus,; 
dėl b 1 o g d a r i ų padegėjų. p)u gaisragesiai tapo su- 
žiemos metu y p a 11 n g aj keisti gaisre 56 E. 112th St., 
įvyksta nelaimių dėl nepri
žiūrėtų šildvmo priemonių.
Getais paskilbusiame mies
te dar yra visokiu senybi- 
nių namams apšildyti prie
monių.

Du gaisragesiai tapo su-

bet jie saugiai išvedė 8 su
augusius ir 7 vaikus.

ka sc

i> Daugiau kaip tris 
;es streikavo 20 tū 
Peru žvejų. Nedirbo žu-

vai
čių
vies perdirbimo fabr i k a i. ' 
Žve 
atly

jai reikalavo padidinti 
’ginimą. ___

------ *7-----
Įvykus name gaisrui 

Brooklyne dūmdi uždusino 
79 m. Nellie Rutskin; kiti, 
100 asmenų, išsigelbėjo.

Baltimore, Md. g
(Tąsa iš 5-to pusi.) 

kurie iki šiol turėjo augti 
be jokios medikąlės pagal
bos. Didelis nuošimtis šių 

nriistni M J Vaikl’ yra negn’’ aUga be’ 
stirnos a. tu $L() pe , moksliai, nemokėdami jokio 
re"e-!LAUOma $ j ,V'I amato, jų gyvenimo ateitis 
buzia, gazas i!:elektrajyi.a be jokios vi|ties. Dau. 
$la, įskastis pi leziui ai jos ge]ju; motinų, gyvenančių$15; iškaštis priežiūrai jos geliui motinų>
' 1?e^-oSUne !?, •|0S jal?° sunkiose sąlygose, dalis kū-

visokios kitos išlaidos $20; 
seka rėikmenys mokiniams 
ir kitiems smulkiems rei
kalams, sudarant viso išmo- 
kesčių per mėnesį $403.

Vaikų troškimai kokio 
nors daiktelio — kaip mira
žas tyruose vaidenasi, bet 
jie niekad nepasiekiami.

Iš Baltimorės-airporto pa- 
sikeldami du pilotai apsi
žiūrėjo, kad iškilti nepa
jėgs, lėktuvą pasuko ant 
Baltimore Expressway ir 
pataikė ant automobilio su 
trimis keleiviais. Visi išli
ko nesužeisti.

• Daugiau kaip pusė mi
lijono Rumunijos valstiečių 
mokosi trimečiuose agro
technikos ir zootechnikos 
kursuose.

s 1967 metais!Sveikinu su naujaisia
Kovokime už taikh pasaulyje!

San Leandro, Calif.

Garbingai ondą

dikių gema be laiko, nesvei-

Bethlehem, antra iš Ame
rikos didžiausių plieno iš
dirby sčių, pranešė, kad per 
pereitus metus kompanijos 
pelnas viršijo visas įeigas 
kompanijos istorijoje. Pir
miau aukščiausias pelnas 
buvo $61.635,150, o pernai 
$77,428,706.

Dvi jaunos merginos gel
bėjo dviem vyrams (vienas 
vyras tų merginų brolis) 
gelbėjo išprievartauti kitą 
19 metų merginą. Tos dvi 
merginos tą 19 metų mer
giną draskė, kad ji pasi
duotų tiems dviem vyrams. 
Visi keturi puolikai areš
tuoti ir padėti po $5,000 už
stato kiekvienas.

Jonas Balsys

Brooklyniečiai ant greitųjų šaukia sueigą sek
madienį, sausio 15-tą dieną, 2-rą vai. popiet, pasikal
bėjimui dėl užbaigimo $10,00) 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 ‘JČaisyes” ekonominė 
padėtis dabar ir bus nurodyti perspektyvos laikraš
čio ateities, šiuom tarpu nesą 
tačiau į ateitį turime žiūrėti 
das turi būt sukeltas užtikrini

Po pasikalbėjimo “Laisvės 
ir užkandžių. Kviečiame brooklyniečius ir iš 
linkės atsilankyti į šį svarbų suširinkim^ ir prisi 
dar po kiek išgalint sėkmingam fondo^*sukėlim

Įėjimas nemokamai
Būtų gražu, kad ir kitų miestų pažangiečiai 

brustų greitam ir sėkmingam fondo užbaigimui. 
Neabejojame, kad fondas bu 
būt sukeltas iki siausio 15-tos 
direktoriato nustatyto laiko.

“La

me finansinėje krizije, 
iš anksto. $10,000 fon- 
mui “Laisvės” ateities!

” reikalais, tu esime

<4

s sukeltas, bet jis turi 
i dienos, sulig “Laisvės”

svės” Administracija

JUBILIEJINIS BANKETAS
Pagerbti nares, sulaukusias 80-mečio

ruošia
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Šeštadienį, Sausio (Jan.) 21 d.
5-tą vai. vakare. — Jėjimas $3.50 asjmeniui 

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

< ,

Pagerbsime Marytę Kalvaitienę, ilgametę klubietę ir mū
sų tarpe darbuotoją, kuriai sueis 80 metų amžiaus šiais 
metais. Taipgi bus pagerbtos sekamos darbščios nares, 
kurios jau pasiekusios 80 metų : Ona Wahnusiene, Ona 
Philipsė, Ona Skirgailienė, Bronė Žilinskienė ir Marytė 
Tamelienė.

Vaišės bus puikios! Kviečiame visus.

‘Laisves’ Bendroaisves Bendrove 
Suvažiavimas ir

Įvyks Sekmadienį

1967 Metu Vasario 19 Dieną
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Banketo pradžia 5-

“Laisvės” Svetainėje
tą vai. vakare

Ozone Park, N.102-02 Liberty Avė.
Banketui įžaiiga $3.50

Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą, nes iš 
bus publikosnorime žinoti kiek




