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KRISLAI ! Pasipiktinimas dėl ' Ištisos divizijos bando Įvykiai Kinijoje
, Konsularinę sutartis. Vii O • vr  1 1W/B 1   _ 11 ■" O V VW • •vis komplikuojasiTeologo Daviso žygis.

Podgornis ir popiežius. 
Klausimai Jokūbui.

Rašo R. Mizara

1964 metais Tarybų Są- 
ir Jungt. Valstijos pą- 
konsularinę sutartį, pa-

ati darys I

Powellio išmetimo
Dar 

junga 
si rašė 
gal kurią Amerika 
savo korinius Tarybų Sąjun
goje, o pastaroji — Ameriko
je Bet minėtoji sutartis dar, vietos.

nėra JAV Senato užgir 
^^Kbabar. kai susirinko 90-a 
Wypngre^as. spėjama, 

bus paragintas konsularinę 1 
sutarti užgirti, tik abejojama, 
ar jis tai padarys.

FBI Hoove ris ir “Naujie
nų” Pijus jau pasisakė, kad 
jiedu kovosią prieš minėtos 
sutarties už gyrimą !

Tačiau jei prezidentas John- 
sonas griežtai reikalaus užgir
ti tai, žinoma, tokių kavalie
rių, kaip Grigaitis ir Hooveris, 
pastangos bus bergždžios.

Mūsų nuomone, Senatas ne
privalėtų kreipti dėmesio į 
nusišpicavusius raudonbau- 
bius—jis turėtų sutartį už
girti !

laimėti Mekongo pelkėse
Saigonas. — Kelios ame-1 džiungles, ir kareiviams 

, kurioms! traukiantis toliau, liaudie-
Washingtonas. — Visoje 

šalyje, ypatingai negrų ir 
pažangiųjų jėgų tarpe, au
ga pasipik tinimas prieš 
negro kongresmano Adam 
C. Powellio pašalinimą iš 
Atstovų buto apšvietos ir 
darbo komiteto pirmininko 

Kaip žinia, ta vie-
■ ta tapo p e r d u o t a Ken
tucky kongresmanui Carl 

Senatas p Perkins.
Atstovų butas pašalino 

Powelli remdamasis kaltini
mais, kad jis ne visuomet 
dalyvavęs sesijose, kad jis’ 
keliavo valdžios pinigais, 
mokėjo nemenką algą savo 

'žmonai, kuri faktinai ne.- 
i daug ką atlikusi, ir t t. 
! Bet oats Powellis ir jo rė- 
| mėjai nurodo, kad jo “nu
sikaltimai” ne nusikaltimai, 

j o išpūsti mažnįožiai, kurie 
įprasti Amerikos Kongrese.

‘1 Powelli užstoja beveik vi
sos negru organizacijos. 
Didelis skaičius New Yor- 

Jaunas, 43 metų amžiaus, ' p0 Harlemo negrii šešiais
ų kataliku bažnyčios ku- specialiais autobusais atvy- 

Charles Davis, įžymus k() *įa c]a]Vvauti demonst- 
as, panašiai -kaip lietu- 
Ragauskąs* ►t^rė

—Ite, mišsa ėst— eikite,mi
šios bąigėsi!

Praėjusių metų gruodžio 20 
d. spaudos atstovams jis aiš
kino :

— Pasitraukiu iš katalikiš
kos bažnyčios, kadangi ji yra 
per daug nuasmeninta, nelais
va, nežmogiška. >/ ■

Davis smerkia popiežiaus 
kišimąsi į gimdymo kontrolę. 
Griežtai nesutinka jis su kai 
kuriomis katalikų bažnyčios 

rdogmomis: “Nekaltas prasidė
jimas”, “Marijos į dangų — 
su dūšia ir kūnu—įžengimas”, 

jis, jokiu būdu nėra su- 
as su žmogiška galvo

si! logika.

viso atmetimas katalikų 
ios nėra istorijoje pir- 

ir nebus paskutinis. Bet 
ii savo pasekėjų šiuo sa-

žygiu jis sudrebino.
Buvęs k^Ltalikų teologas su- 

ė su niujorkiete Floren
cija Hendersoniūte. Klausimas 
stojasi toks: Ar Davis, sude
ginęs tiltus su katalikų baž- 

a, taps materialistu-ateis- 
žmonių švietėju, kokiuo 
ien yra J. Ragauskas, ar 

ęs į pasyvumo kėdę, 
sau sėdės ir snaus?

—::—t
sausio mėnesio ga- 

ą vizituos Tarybų Sąr 
prezidentas N. Pod- 

Jį užkvietė Italijos vy-

randai

Sužinojęs tai, popiežius Po- 
VI-asis pakvietė Podgor- 

užsukti pas jį, į Vatikaną, 
biui apie bendrus tarp
ius klausimus.

ar jūs, gerbiamai skaity- 
, žinote, kad lietuviškie- 

“veiksniai” dėl to ir vėl pra- 
žmones?

nutarė siųąti protes- 
į Vatikaną; rei- 

kad katalikai melstų- 
dami dievo, kad jis 

apšviestų protą ir 
j j nuo tarimosi su 

Sąjungos preziden-

vilas

dėjo juokinti : 
^yVlikas nuta: 
■^rezoliucijas

miežiui

joks kitas komitetas Atsto
vų bute nepravedė tiek nau-1 rikiečių divizijos, 
dingų nutarimų ir įstaty-! padeda Ky klikos pietviet- čiai ir- gyventojai vėl grįžta, 
mų, kiek Powellio vadovau-! namiečių mažesni junginiai, I 
tas Apšvietos ir darbo ko-! bando kontroliuoti Mekon-!
mitetas. 'go deltos taip vadinamą

i “geležinį trikampį.” Ta te- 
1 ritorija pačiame pietiniame
Pietų Vietnamo gale jau 

; per kelerius metus buvo 
’ Į pilnoje liaudiečių jėgų 

kontrolėje. Nors ta terito
rija labai pelkėta, tarp pei
kiu randasi nemažai kaimu 
ir miestelių. Ky klika ant 
jos jokios kontrolės neturi, 

į Westmorelando štabas sa- 
| ko, kad amerikiečių jėgos
“šukuoja” tą teritoriją. Bet 
gerai informuoti šaltiniai 
Saigone sako, kad ameri
kiečiai nesitiki tikrai tą te- 

i ritorija užvaldyti, nes jeigu 
į koks nors kaimas ir uži
mamas, gyventojų jame 
jau nerandama; jie jau pa-

Washingtonas. — Praeitą j 
trečiadieni čia s u v v k o l 
nem e n k a s skaičius se- į 
nyvo amžiaus žmonių! 
iš New Y o r k o ir ki
tų miestų Rytiniame pa
kraštyje. Jie demonstravo 
prieš Johnsono valdžios 
bandymą sumažinti sociali-' 
nio s a u g u m o lengvatas,! 
silpninti Medicare. De-! 
monstraciją surengė Senior 
Citiizens of Greater New 
York 
lavo. 
veštų 
garty

Congress. Jie reika- 
kad Kongresas pra- 
Robert Kenhedy-Fo- 
biliu. v

New Yorkas. — Per To- 'v 
kio, Hong-Kongą, Londoną s< 
ir kitus šaltinius ateinan- s< 

Tuo tarpu liaudiečių sajčios iš Kinij°s žinios 
piorai susprogdino ir pa-' Paflčtis ten darosi vis 
skandino Mekongo upės žio-'labiau . komplikuota. P e r 
tyse didžiulę amerikiečių i Paskutines kelias dienas 
baržą, kuri buvo naudoja- sbai 1<as Pranešta: 
ma statybos tikslams, jie Kantone, Šanc h a j u j e , 
taipgi paskandino tris kitus ! Nankine ir keliuose kituo- 
amerikiečiu laivus. Mekon- > se miestuose įvykę susirė- ■' 
go upė yra Amerikos ma- mimai.tarp raudongvardie-'
žu kariniu laivu kontrole- čilJ >>' kitV giup’U. Tos gru- 

bet liaudiečiai kontro- Pčs atstovaujančios opozi-ie, t 
roliuoja krantus.

Paskandintoji barža buvo 
viena didžiausiu tos rūšies 
pasaulyje. Ji kainavo 3 mi
lijonus dolerių ir priklausė

Dredging korporacijai.

adovus, kurie iki visai ne- 
eniai buvo skaitomi Mao 
ekėjais. >

Geležinkeliai, pramone

nios, kad kai kuriose vieto
se Kinijoje sulaikytas susi
lėkimas geležinke 1 i a i s ir

ciją, kuri priešinga Mao li
nijai. Šalia raudongvardie- 
čių, kurie susideda vyriau
siai iš studentu, dabar fi- V f
guruoja kita grupė, kuri p 
vadinasi “Raudonoji darbi- 1 

■ninku jėga.” Tai esą dapii-: 
'ninkijoje ir jaunuomenėje' 
rekrutuoti savos rūšies ran-1

racijoje už Powelli.
' Pats PowęTlis pareiškė, 

kad jo paša 1 j n i m a s yra 
“Lincas,— šiaurinio stiliaus 
linčas.” Jis pridėjo: “Aš 
esn juodas Dreifusas.”

Senas negrų veikė i as A. 
Philin Randolph išleido pa
reiškimą, kuriame jis sako:

“Prieš Powelli jau seniai 
konspiruota, jau seniai ban
dyta ii pašalinti iš Kongre
so. Tie purvini žygiai prieš 
iį daryti, neš jis nepatai
kauja niekam, nes jis atvi
rai atstovauja savo žmo
nes ...”

Randolph ispėio, kad ka 
Kongresas ir demokratai 
benu tartu, Harlemo žmonės 
vėl ir vėl perrinks Powelli.

New Yorke Komunistų 
partijos negrų ' komisijos 
nirm įninkąs William L. 
Pattersonas pareiškė:

“Powellio pašalinimas ro
do, kaip toli reakcija yra 
pasirengusi nueiti jos ban
dymuose sutriuškinti negrų 
civiliniu teisių judėjimą.”

Pattersonas nurodė, kad

Visa tai didžiuliu aliarmu 
praėjusį šeštadienį paskelbė 
per Jokūbo Stuko radijo va
landėlę kaž koks necekavas 
žmogelis.

. Klausimas Jokūbui: kodėl 
leidžiate visokiems vėjavai
kiams niekinti rusų tautą? 
Kodėl leidžiate žeminti popie
žių Povilą? Ar tik dėl to, kad 
jis ragina baigti karą Vietna
me ?. .

1966 metais- mūsų šalyje 
visokiose nelaimėse žuvo 112,- 
000 žmonių, skelbia Metropo
litan Life Insurance Kompa
nija.

Važi uote j e
tomobilių avarijose—mirė 53,- 
000 asmenų — keturiais tūks
tančiais daugiau negu 1965 
metais!

Ir kada bus padarytas tam 
galas?!..

daugiausia au-

Saigonas. ,— Amerikiečių 
štabas sako, kad Mekongo 
deltos rytinėje provincijoje 
liaudiečiai naudojo vaikų 
būrį kaip “skvdą” atakuo
jant amerikiečius. (Hano
jus sako, k a (J/ tai grynas 
amerikiečių išmislas, pada
rytas kai]) tik dabar, kuo- ,, . v. . m
met pasaulis vis plačiau su-' ^J08 žurnalas “Der Spiegei jungos zinių agentūra Tass 
žino. 1 
barduoia civilinius gyven
tojus Šiaurės Vie t n a m e , 
tarp jų ir vaikus.)

kad fabrikai daugelyje vie
tų neveikia. Pekino radi
jas bent dalinai tai patvir
tina, sakydamas, kad kai 
kurie darbininkai pakluso 
“į cukrų įvyniotų priešų 

į” ir kenkia produk- 
Pekino radijas sako, 

Raudonoji darbininkų 
ėga” praves Mao minčių 
•evoliuciją ir fabrikuose.

Paskutiniai grįžta
Eilė Kinijos ambasadorių 

'Vakarų Europoje ir Afri
nkoje sugrįžo namo. Oficia
liai sakoma, kad jie grįžta 
■ atostogoms arba asmeniš-

cijai.

Taipei. — čia, Čiango sos- 
tinėje, lankėsi Amerikos de- Pranešimai iš Tokio sakė, i 
šiniųjų respublikonų lyderis (kad Kantonas radosi opozi- • 
Goldwateris. jcijos rankose, bet britų ži-i

inių agentūra Reuters sakėj 
kad ten ramu. i 

Čou Ęn-lajaus kalba
Premjeras Čou En-lajus 

I pasakė kalbą, kurios siekis,

Ho Či-minas Susirėmimai i 
apie ateitį i tik išmislas

kaip amerikiečiai bom- \ ( Veidrodis ) . atspausdino
interviū su Vietnamo liau
dies vadu Ho Či-minu. Ho 
laikosi nuomonės, kad ne
žiūrint kokio pasiaukojimo 
tas pareikalautų, Vietnamo 

. liaudis galų gale nugalės 
; amerikietiškus interventus. 
i Ho sakė, kad labai galimas 
! dalykas, jog visi Š. Vietna- 

Praga. — Čia atvyko Er-• mo miestai bus sunaikinti, 
vinas Vikertas ir grupė ki-į kad karas tęsis ilgus me
tų aukštų Vakarų Vokie-‘tus, bet amerikiečiai neturi 
tijos diplomatų. Jų tikslas ’ jokios vilties laimėti.
yra tartis apie galimybę Į Ho kad Vietnamo 
užmegzti diplomatinius.san- vmon.a rejka|^ remįa žmo- 
tykms su Čekoslova . i ja. nįjos didžiulį dangum a, 
Čekoslovakijos, užsienio iei" įskaitant vis didėjanti nuo- 
kalu ministerija sako, kad • . . .. -oa : . „ .. . . v simti Amerikos zmomu. So-“prmcipe ji nestoja pries į ....... v .
diplomatinių sant y k i ų su ciahstmiai kraštai, sakė jis, 
Bona užmezgima. Vakarų • visi teika Vietnamu! bro- 
Vokietijos valdžia jau ne- liką pagalbą.
sako, kad Sudetų kraštas, 
Čekoslovakijos dalis, turėtų, 
priklausyti Vokietijai, kaip j 
priklausė Hitlerio laikais, i

Bona norėtų užmegzti! Washingtonas. — Sausio 
diplomatinius santykius ir į 10 d. vakarą prezidentas 
su kitomis Rytu Europos įJohnsonas JAV 90-ajam 
socialistinėmis šalimis, kaip | Kongresui sakė didelę kal
tai Vengrija, Rumunija ir 
Lenkija. Sunkiausia būtų 
užmegzti santykius su Len
kija. Mat, Vakaru Vokie
tijos valdžia dar vis nepri
pažino teritorijos i Rvtus 
nuo Odros ir Neisės Len
kijos dalimis. Ta teritorija, 
Šlionskas (Silezija) ir Po- 
moržė (Pomeranija), Vaka
ru Vokietijos revanšistų dar 
vis skaitoma Vokietijos te
ritorija.

Vakarinės Vokietijos 
misija atvyko Pragon

Havana. — Kubos valdžia 
paskelbė, kad jos policija 
Naujųjų Metų išvakarėse 
suėmė grupę Amerikos ČIA 
agentų Dolores srityje, Las 
Vilias provincijoje.

ojai daro išvadą, kad jie
i v . ,grįžta sąryšyje su besivys-
I v • • • 1 • • T7 • ’ * *

• ■ >/r• i m i o kaip manoma, yra diriguo-Bona. - Vakarų Vokie- Maskva. - Tarybų Są-į tj raudongvardiečiu atakas
i pries partijos gener alini 
sekretorių Tengą ir šalies 

Į prezidentą Liu, kurie suda
ro opozicijos prieš Mao nu
garkaulį. Raudongvardie- 
čiai, kaip žinia, savo pla
katuose atakuoja ir kitus

paneigė skelbimą, kad ! 
TSRS - Kinijos pasienyje j 
įvyko susi r ė m i m a i tarp > 
abiejų pusių karių ir kad 
net yra aukų. Apie tai pra
nešė Jugos 1 a v i j o s žinių 
agentūra. Tass sako, kad 
nors pasienyje įvyko t a m 
tikrų smulkių provokacijų, 
žinios apie tikrus susirė- 
mimus yra tik išmis- 
las. Jugoslavijos korespon
dentas, kuris pasiuntė tą i 
žinią, nepadavė nei vietos, 
nei laiko.

Ši žinia buvo plačiai per
spausdinta p a s ū u 1 i n ė j e 
spaudoje. !

pančiais įvykiais Kinijoje.
Tokio laikraštis Asahi sa- 

<o, kad susir ė m i m u o s e 
< a n t o n e žuvo 54 as-

menys. reKino radijas sa
ko, kad Šanchajuje kai ku
rie darbininkai išėjo į 

į streiką. Streiką, sako Pe
kino radijas, sukiršino opo
zicionieriai. Radijas ragina 
darbininkus apsigalvoti ir 
prisidėti prie Mao vadovau
jamos taij) vadinamos di
džiosios kultūrinės revoliu
cijos.

čiangininkai džiugūs
Kompliku otieji įvykiai 

Kinijoje iššaukė daug

Jau negalima bausti už 
važiavimą į Kubos salą

Washingtonas. — Nors
Valstybės d e p a r tamentas ' džiaugsmo Taivanio saloje, 
draudžia amerik i e č i a m s 
vykti Kubon, Aukščiausia
sis teismas išnešė nuospyen- i dieninius
/dį, kad vykti Kubon nėra ■! didesnių neramumų. Čiango

<ur sėdi Čiango klika. Tai
pei radijas transliuoja kas- 

raginimus prie

valdžia išleido pareiškimą, 
kad jeigu neramumai Kini
joje išsivystytų i ką nors 
•imtesnio, Čiango kariuo

menė pasirengusi “grįžti tė-

Washingtone Valstybės 
departamento aukšti parei
gūnai, betgi, sako, kad Čiau
do valdžios pare i š k i m a i 
‘per greiti.” Įvykiai Kinijo-

įstatymų laužymas. Teis
mas sako, kad faktas, jog 
pasportai sako, kad jie ne
galioja vykimui į Kubą, Ki-1 
niją, Š. Vietnamą, Š. Korė-1 
ją ir Albaniją, tas nereiškia, J j/ynėn. 
kad žmogus gali būti baus-! 
tas, kad ten vyksta.

Teismas rėmėsi tokiu 
dinti pensijas pagal Social kinimu: pasportas yra do- 
Security įstatymą — apie 
15%. Reikėsią daugiau pi
nigų skirti karui su skur
du. Prezidentas stojas už 
tai, kad Amerika su Tary
bų Sąjunga apsikeistų kon
sulatais.

Prezidento kalba buvo te- 
1 e v i z u o t a ir per radiją 
transliuota. Ji nesukėlė įen vykstantiem 
klausytojuose entuziazmo. 

»

Radio City Music Hall 
šventėmis užbaigė skaičiuo
ti antrąjį milijoną lankyto
ju.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

bą apie padėtį šalyje — 
“State of the Union.”

Smulkiau apie šią kalbą 
bus rašyta vėliau; čia no
rime kai ką pabrėžti t i k 
atskirais bruoželiais. John- 
sonas sakė, kad reikės ap
dėti žmones ir korporacijas 
mokesčiais karui finansuo
ti Vietname. Mokesčiai tu
rėsią būti pakelti 6%.

Apie karą Vietname pre
zidentas kalbėjo pesimistiš
kai. Sakė, jog karas gali 
tęstis dar metus ar kitus. 
Apie sulaikymą bombarda
vimo Šiaurės Vietname pre
zidentas nieko nesakė.

Naminiais reikalais John- 
sonas sakė: reikėsią padi-

ais-

kumentas, kuris kaip ir ga
rantuoja šalies piliečiui jo: 
valdžios apsaugą. Su pas-į 
portu vykstantis amerikie-: 
tis yra savo valdžioj glo
boje, ji yra pasirengusi jam į 
padėti bėdoje. Kadangi su 
viršminėtomis komunistinė
mis šalimis Amerika nepa- 

i laiko santykių, ji negali pa
is savo 

piliečiams, ir todėl neduoda i 
, nasportų, kurie ten galiotų.
Bet jeigu žmogus nori vykti 

ai ne iKai laikraštis jau buvo; be valdžios apsaugos, lai 
prese, gavome žinią, kad A. i nusidėjimas.
Bimba grįš lėktuvu iš Lon- j 
dono namo sausio 13 d. 1:30 
popiet Kenedžio Airporte, 
Niujorke, International Ar
rival Buildinge.

Pekinas. — Raudongvar- 
diečiai iškabino plakatus, 
kuriuose sakoma, kad 1958- 
ais 'metais Liu- Šao-či frak
cija buvo pašalinusi Mao iš 
vadovybės trumpam laikui.

nentas, rimti, bet apie kokį 
iors pilietini karą dar ne
gali būti kalbos.

Saugumo organai
Mao žmona, Čiang Čing, 

kuri vaidina svarbią rolę 
Kinijos įvykiuose, paskelbė, 
kad saugumo organai, pro
kuratūra ir aukščia u s i a s 
teismas, eliminuojami, nes 
tai “buržuazinio pobūdžio 
įstaigos.” Lieka tik polici
ja ir gaisrininkai, o viskas 
kita perduodama karinėms 
pajėgoms.

Visi Kinijos laikraščiai 
išėjo antraštėmis, kurios 
sakė:

“Pagrindiniai sutriuškin
kime buržuaziniai - reakci
nės linijos kontrataka!”

£ z» Ve
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
niausi© ir

Žmonės jų nepamirš!
NEDIDELIAME KANSAS VALSTIJOJE miestely- 

je Leavenworth yra federalinis kalėjimas, sunkiųjų dar- 
’bų kalėjimas, katorga. Ten siunčiami labai nusižengę 
kriminalistai, ten siunčiami ir niekuo nenusižengę vi
suomenei asmenys, jei tik jie nepatinka ’biurokratams.

Šiuo tarpu tame sunkiųjų darbų kalėjime sėdi trys 
jauni vyrai:

Kareivis David Samas, 20 metų amžiaus (sakoma 
lietuvių kilmės), iš Modesto, Kalifornijos valstijos, nu
teistas penkerięms metams.,

Kareivis James Johnson, 20 metų amžiaus, iš Niu
jorko miesto, nuteistas penkeriems metams kalėti.

Kareivis Dennis Mora, 25 metų amžiaus, iš Bronxo, 
N. Y., nuteistas trejiems metams kalėti.

Jie buvo nuteisti po to, kai atsisakė vykti į Vietnamą 
kariauti. Jie jauni amžiumi, bet supranta, jog karas 
Vietname nėra teisus, nėra moralus ir jie dėl to pasisa
kė, kad ten nevyksiu. O jei visgi valdžia juos ten jėga 
nuvežtų, tai jie nekariautų. *

Ir dėl to karo teismas nutarė juos tris pabausti sun
kiųjų darbų kalėjimu—katorga!

Kodėl mes čia apie tai rašome?
Rašome dėl to, kad atkreiptume skaitytojo dėmesį, 

kad jis suprastų: gali uždaryti jaunus vyrusj^ katorgą, 
bet tuo būdu nepaslėpsi savo aukų: žmonėsjiios suras 
ir jiems visaip padės, jei ne materialiai, tai moraliai.

Štai, šiomis dienomis, praėjusį savaitgalį, suvyko iš 
daugelio miestų studentų atstovai — apie šimtas jų — ir 
suruošė puikią demonstraciją, reikalaudami, kad valdžia 
šiuos tris vyrus paleistų iš kalėjimo.

Abejojame, a/ valdžia paklausys, bet žinome tai: 
jei tokių demonstracijų atsiras vis daugiau ir daugiau, 
tuomet valdžia turės skaitytis: nekaltų žmonių nelaikys 
katorgoje.

Kinijoje
ŽINIOS, GAUNAMOS PER JAPONIJĄ, per Hong 

Kongą, toli gražu nepilnos žinios apie tai, kas šiandien 
Kinijoje dedasi, rodo, jog ten kai kur jau vyksta mūšiai 
tarp Mao Tse-tungo šalininkų, “raudongvardiečių” iš 
vienos pusės ir darbininkų ir valstiečių—iš kitos.

Kaip žinia, Mao Tse-tungas praėjusiais metais už
leido studentus ant tų Komunistų partijos narių, kurie 
suabejoja jo, Mao Tse-tungo, neklaidingumu,—Mao šian
dien bandomas padaryti dievaičiu, neklaidinguoju.

Mūsų žiniomis, kurios atėjo ne per buržuazines ži
nių agentūras, šiuo metu Kinijos kalėjimuose yra apie 
šimtas tūkstančių komunistų, suabejojusių Mao politika. 
Tūkstančiai komunistų intelektualų yra išdeportuoti iš 
mokyklų, iš miestų. Kiek Mao Tse-tungui pavyko ligi 
šiol savo oponentų nužudyti, iš tikrųjų, mes nežinome.

Ir štai prasideda fiziniai susirėmimai ir Nankinge, 
ir Pekine, ir Šanghajuje ir kitur. Kuo visa tai baigsis 
nėra lengva šiandien pasakyti.

“Laisvės” skaitytojo replika

Piemenų darbas
Kai pažvelgi į ‘ Tėvynę 

Lietuvą išdavusių “veiks
nių” vadinamąją “laisvini
mo” veiklą, prisimena vai
kystės dienos, jaunatviškos 
išdaigos, vaikiška kūryba.

Gerai prisimenu, kai mes 
trys trumpakelniai dvylika
mečiai dar 1939 metų vasa
ros metu buvome pasiskel
bę trijų valstybių veikė
jais — prezidentais, impe
ratoriais. Nusibr aižėme 
planus su valstybių sostinė
mis, tuose planuose — vadi
namų valstybių žemėlapiuo
se — išdėstėme pramonės 
centrus ir t. t. Pasitelkę 
draugus sudarėme “minis- 
terių k a b i n e t us,” vadus 
kariuomenei ir kt. Tai bu
vo įdomi vaikų-piemenų iš
monė.

Bet “veiksniai,” atrodo, 
suaugę žmonės, o taip pat 
užsiima piemeniškais žaidi- 
m a i s. Štai pažiūrėkime, 
“veikia” mirusios buržuazi
nės Lietuvos “diplomatinė” 
atstovybė. Yra ir “šefas”—- 
ministrą^ Stasys Lozorai

tis. Valstybine veikla užsii- 
minė j a ir tos tarybos n a riai 
— J. Kajeckas, S. Dapkus, 
vadinamieji genera 1 i n i a i 
konsulai ir kiti “valstybi
niai veikėjai.”

Ką jie atstovauja? Save! 
Juk reikia dalyti biznį, pri
siminus buržluazinės Lietu
vos laikus, reikia užsiimi
nėti politika. Jei fašis
tams valdant Lietuvą dar 
buvo galima pateisinti mi
nistrų, šefų ir konsulų veik
lą, tai dabar tokia veikla— 
nei daugiau, nei mažiau, 
kaip piemenų darbas, suvai
kėjusių, subankrutav u s i ų 
politikų žaidimas ministrų 
veikla.

Todėl netenka stebėtis, 
kad jnųsų gintarinėje Lie
tuvoje apie tokius veikėjus 
pasakojama daug, šmaikš
čių, aštrių, satyrinių isto
rijų, anekdotų. Lozoraičiai, 
Sidzikauskai ir kiti šian- 
den Lietuvos darbo žmonių 
lūpose — pajuokos objek
tai. Kitaip ir būti negali. 
Juk visais laikais lietuviai

APIE “ŽALGIRĮ”, “DU 
KALAVIJUS” IR VA
DUOTOJŲ KVAILYBES

Kompozitorius V. Klova 
sukūrė operą, vaizduojan
čią Žalgirio mūšį (1410 me
tais). Iš karto kompozito
rius manė operą pavadinti 
“Žalgiriu”, bet vėliau, pa
galvojęs, pavadino “Du Ka
lavijai” dėl to, kad šitoks 
pavadinimas kai kuriais po
žiūriais geresnis.

*Na, tai JAV “vaduotojai”, 
sužinoję, kad opera bus 
“Du Kalavijai”, pradėjo 
bliauti, sakydami, būk kom
pozitorius ar kas kitas ne
drįso operos “Žalgiriu” par
vadinti, kadangi tai nepa
tinką rusams!.. Koks pro
tas!..

Dėl tų “vaduotojų” kvai
lybių gerai pasisakė “Tėvy
nės Balse” vienas bendra
darbis—V. K. Nors truputį 
pavėluotai, bet visvien ma
tome reikalo tai parodyti ir 
mūsų skaitytojam^.

V. K. rašo:
<»

“Vaduotojiškoji” Elta patei
kė dar vieną jos vertą “išaiš
kinimą” (“demaskuojantį”), 
pagal kurį paaiškėja, kad V. 
Klovos operos pavadinimas 
“paskutinę valandą” (!) pa
keistas, bet “kaip ir kodėl at
sirado tas staigus vardo pa
keitimas, neišaiškinama”. 
Kadangi žinutės autoriai nie
kur nerado, jog “Žalgirio” 
pavadinimas operoje liko (ji 
dabar vadinasi “Du kalavi
jai” (“Žalgiris”) ir kad, bū
tent, toks pavadinimas,seniai 
yra užrašytas ant išspausdin
to libreto, pagal kurį buvo sta
toma opera, jie sugalvojo, la
bai švelniai tariant, “vaduo- 
tojiškos” spaudos vertą kvai
lystę : “Bet greičiausiai tai 
įvyko dėl to, kad “Žalgiris” 
neparankus rusams ir rusu 
kalbai”.

Tačiau po to visai neaišku, 
kodėl šie naujos kvailystės 
autoriams visur besivaidinan
tys rusai, jau daugiau kaip 20 
metų girdėdami apie “Žalgi
rio” krepšinio, futbolo, irkla
vimo ir kitokias komandas, šį 
pavadinimą nuolatos tardami 
ir rašydami (juk žalgiriečiai 
rungtyniauja įvairiose tarybi
nėse respublikose ir užsieny- 
je), iki šiol jo “nepanaikino”? 
Negi rusams “parankiau” toks 
sporto draugijos pavadinimas, 
negu lietuviškas 'pavadinimas 
“Žalgirio” operos, apie kurią 
vis tik žinos jų nepalygina
mai ’įbažiau, negu apie “Žal
girį — Tarybų Sąjungos krep
šinio arba irklavimo čempio
ną ?

Pagaliau, o kadėl rusų kal
bai buvo “parankūs” tokių 
lietuviškų operų ir baletų pa
vadinimai, kaip “Pilėnai”, 
“Vaiva”, “Jūratė ir Kastytis” 
bei pan.? Ir kuo blogas “Dvie
jų kalavijų” pavadinimas, jei
gu, būtent, jis išreiškia pa
grindinį operos motyvą?

Beje, atsakymo nelaukiame, 
nes Eltos kvailysčių. esame 
skaitę ypač daug, 'pastaroji— 
dar nėra pati didžiausia. . .

JŲ TROŠKIMAI — 
BESMEGENIŠKI
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” rašo:
Kanados veiksnių laikraštis 

Tėviškės žiburiai parašė aš
trų editorialą prieš Kanados 
užsienio reikalų ministro Paul

i, ___________

su panieka žiūrėjo ir žiūri 
į tokius “veiksnius,” kurie 
už dolerius, centus ar ska
nesnį duonos kąsnį parduo
da, šmeižia ir dergia savo 
Tėvynę Lietuvą, jos darbš
čius žmones.

Martino politiką, siekiančią 
sumažinimo tarptautinio įsi
tempimo. Laikraščiui nepatin
ka, kad bandoma gerinti san
tykius tarp Rytų ir Vakarų. 
Ir suprantama kodėl.

Visi “vaduotojai” tame ma
to galą savo politikai. Juo bus 
mažesnis tarptautinis įsitem
pimas, tuo mažiau šansų bus 
karui. O be karo, kaip jau 
gali būti labai aišku visiems, 
“vaduotojai” negali tikėtis at- 
steigti gimtuosiuos kraštuos 
žlugusias tvarkas, atgauti po
zicijas. Jiems visai neateina 
į galvą, 0 gal jie nepaiso, kad 
per trečią pasaulinį karą gali 
nelikti nieko. Jis vargu apsi
eiti! be nuklinių ginklų. O ką 
tas reiškia, nereikia aiškinti.

_—

Už TVIRTESNIUS 
RYŠIUS

Kultūrinių Ryšių su už
sienio lietuviais komitetas 
Vilniuje leidžia įdomų biu- 
letinį “Lietuvos žinios.” 
Praėjusių metų gruodžio 
mėn. 27 d. laidoje biuletiny- 
je telpa minėto Komiteto 
darbuotojo B. Petravičiaus 
straipsnis antrašte: “Tesi- 
plečia mūsų bendradarbia
vimas.” Koks bendradar
biavimas? Aišku B. Petra
vičius kalba apie užsienyje 
gyvenančių lietuvių kultū
rini bendradarbiavima su 
Tarybų Lietuva. Apie tai 
daugiausiai straipsnio au
torius ir kalba.

B. Petravičius pirmiausia 
pabrėžia tą progresą, kurį 
Tarybų Lietuva, praėjusiais 
metais padarė pramonėje ir 
žemės ūkyje. Paskui jis ima 
pasiektus laimėjimus moks
lo, meno ir kultūros srityje. 
Jo žodžiais:

Brandžių vaisių pasiekė 
mokslo, meno ir kultūros dar
buotojai. Daugelis atliktų 
darbų ir problemų buvo ap
tarti kompozitorių, dailinin
kų, kinematografijos darbuo
tojų suvažiavimuose.

Pernai Vilniaus operos ir 
baleto teatro rampos šviesą 
išvydo kompozitoriaus A. Re
kašiaus baletas “Gęstantis 
kryžius” ir V. Klovos opera 
“Du kalavijai”. Didelio pasi
sekimo žiūrovų tarpe susilau
kė Vytauto žalakevičiaus fil
mas “Niekas nenorėjo mirti”. 
Šis filmas, apkeliavęs visus 
Lietuvos ir daugelį Tarybų 
Sąjungos kino tcątrų, su pa
sisekimu demonstruoja m a s
Lenkijoje, Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje, Kubo
je, Šveicarijoje, Prancūzijoje, 
Jugoslavijoje ir daugelyje ki
tų šalių. Neseniai ekranuose 
pasirodė naujas lietuviškas j 
meninis filmas “Laiptai į dan- Į 
gų”.

Pernai leidyklos išleido ke
lis šimtus knygų. Didelio po
puliarumo skaitytojų tarpe 
susilaukė Antano 'Venclovos, 
Justino Marcinkevičiaus, Al
fonso Bieliausko, Jono Avy
žiaus, Algimanto Baltakio, Al
fonso Maldonio ir daugelio 
kitų rašytojų knygos. Džiugu 
tai, kad lietuviška knyga, 
ypač grožinė literatūra ir 
dailės leidiniai apkeliauja 
daugelį šalių.

Daugiausia knygų keliauja 
į Lenkiją, Vokietiją, Jungti
nes Amerikos Valstijas, Ang
liją, Japoniją, Kiniją.

Daugelį šalių apkeliavo lie
tuvių dailininkų kūriniai. Pa
rodos buvo surengtos Lenki
joje, Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje, Čekoslovaki
joje, Vengrijoje ir kai kurio
se kitose šalyse. Plačiai lie
tuvišką meną už gimtojo kra
što ribų išgarsino Vilniaus 
Valstybinės filharmonijos sty
ginis kvartetas, neseniai at
šventęs savo 20-i^ metų kū

rybinio darbo sukaktį. Su kon
certais kvartetas aplankė be
veik visą Tarybų Sąjungą, da
lyvavo tarptautiniuose kon
kursuose Budapešte ir Lježe 
(Belgijoje), koncertavo Len
kijoje, Bulgarijoje, Suomijo
je. Su lietuviška daina dau
gelyje šalių lankėsi Vilniaus 
universiteto, pedagoginio in
stituto, Kauno politechnikos 
instituto ir daugelis kitų an
samblių bei chorų. Tai tik ke
li pavyzdžiai iš gausaus mū
sų kultūros lobyno.
Pusantro tūkstančio 
lietuvių...

žmonių pasiekimais tėvynė
je turėjo progos įsitikinti ne 
vienas užsienio lietuvis. Ir ne 
tik iš laikraščių ir knygų, bet ir 
savo akimis. Pastaraisiais me- 

! tais savo tėvų šalį aplankė apie 
i pusantro tūkstančio lietuvių 
iš JAV, Kanados, Anglijos, 
Urugvajaus, Argentinos ir ki
tų šalių. Vien tik pernai Lie
tuvoje pabuvojo apie pus
penkto šimto užsienio lietuvių. 
Dauguma tautiečių buvo suža
vėti mūsų gyvenimo tempais 
ir planais, pamatė ir įsitikino 
kaip gražėja gimtinės vaiz
dai, kaip keičiasi gyvenimas 
Lietuvoje. Pažanga matoma 
visose srityse,— taip tvirtina 
daugelis tautiečių savo laiš
kuose, savo įspūdžiuose spau
dos puslapiuose. Net tie, kurie 
anksčiau abejojo Lietuvos 
progresu, pamatę įsitikino, 
kad tai ne tuščios kalbos, o 
reali tiesa.

Kad visi šie gražūs pasie
kimai ir toliau klestėtų, kad 
lietuvių tauta, kaip ir viso pa
saulio tautos, trokštančios lai
svės, galėtų ramiai ir vaisin
gai dirbti reikalinga tvirta ir 
pastovi taika. Deja, pasauly
je yra nemaža jėgų, kurios 
nori sukelti naują pasaulinį 
karą, įvelti žmoniją į naujas 
sunkias nelaimes, sutrukdyti 
taip gražiai ir vaisingai, besi
plečiantį kultūrinį bendradar
biavimą tarp lietuvių Lietuvo
je ir užsienyje. Mes tikime, 
kad tamsioms jėgoms nebus 
leista sudrumsti žmonijos ra
mybę, o mes galėsime ateity
je dar labiau vieni kitus pa
žinti. Bendradarbiavimas leis 
vaisingiau dirbti gimtojo kra
što labui, o išeiviams daugiau 
sužinoti kas vyksta jų tėvų 
žemėje.

Kultūrinių ryšių su tautie
čiais užsienyje komitetas svei
kina Jus, brangūs broliai ) ir 
sesės, su Naujaisiais 1967 me
tais, linki jums daug laimės 
ir sveikatos. M’es norime, kad 
šie metai f>ūtų dar glaudesni 
mūsų bendradarbiavimo, tai
kos metais.

OŠIA GLUOSNIAI

Gintarinėj tėvynėj, 
Gintarinėj šaly 
Šakomis susipynę 
Ošia gluosniai žali.

Apie drąsią jaunystę 
Su galingais sparnais, 
Pasiruošusią skristi 
Sakalais, sakalais. . .

Gintarinėj tėvynėj • 
Gintarinėj šaly 
Nesidžiaugti, krūtine, 
Negali, negali. ..

Viskas tavo aplinkui — 
Pievos, tiltai akmens 
Ir karklynai palinkę 
Prie Šventosios vandens.

Ir sodybos prie kelio,
Ir giraitė žalia, 
Ir pakvipus žemelė 
Duonele, duonele.

Gintarinėje žemėj, 
Gintarinėj šaly
Darbo dainą neramią 
Ošia gluosniai žali.

Pranas Raščius

rk‘i ••

Žodelis iš s
jauniausio miesto

1966 XII 14 vienas kitas mažas
— Tarybų 110 Pastatėlis’ >u 
n Tni viJ. pasilikęs iš seniausių

i dar yra ir plytų. Bet 
vėlesniais amžiais

! namai yra iš akmenų. Sa- 
ko, už 100 kilometrų nuo 

( čia yra kalnas, kurio uolas 
ima ir paverčia puikia sta-

Štai Erevanas •
Armėnijos sostinė. Tai vie-: 
nas iš didžiausių miestų 
Kaukazo kalnuose. Dar ae
rodrome -vienas draugas; 
mums sakė: “Mūsų sostinė1 
yra seniausias ir jauniau-1! 
sias miestas. Jis prasidėjo i

$

dar prieš mūsų erą, bet tiek i ! -Ybin« medžiaga Ji pasie- 
daug mes esame prie jo 
pristatę, jog jis dabar be-1 
veik visiškai naujas mies- : 
tas. Gal jauniausias mies
tas pasaulyje. L ______
miestas.”

Jo pasigyrimas nebuvo 
perdėtas. Vėliau, pavažinė- 
ję po jo apylinkes, patys tuo i 
įsitiki? "me. Ištisi dideli ra-Į f. 
jonai naujutėlių pastatų! 
Ir darbas dar vis tebeina!! 
O jau dabar Erevanas turi 1 
700,000 gyventojų.

Erevanas, kaip Tiblizas, | 
irgi apsuptas milžiniškais i 
kalnais, kurių daugelio vir
šūnės amžinu sniegu ap
klotos. Juk nuo čia netoli 
ir garsusis Araratu kalnas.

Taipgi dar važiuojant iš 
aerodromo vienas draugas 
“pasigyrė”: “Pas mus per 
daug tik dviejų dalykų, bū
tent — saulės ir akmenų. 
Todėl mes nesame turtin
gi-’! *

Bet jie labai turtingi sa
vo praeitimi, savo tradici
jomis. Tuo irgi įsitikinome 
aplankę jų porą muziejų. 
Tokių eksponatų jokiame 
kitame muziejuje neužeisi! 
Armėnai turi kuo pasidi
džiuoti. Ir, be abejo, jie 
nesidrovi didžiuotis.

Gal kur nors pasaulyje ir 
randasi kitas miestas, pa
statytas vien tik iš akmenų, 
bet aš nebuvau matęs. . Tife

□anti net ir Maskvą.
Kaip ir Gruzija, Armeni- 

a yra vynuogių kraštas. 
/ Bet armėnai daugiau di- 

h^ didžiulis; (^iuojasi ir giriasi savo 
conjaku. negu vynu. Jokia 
eita šalis negalinti susily
ginti su Armėnija, kai eina 

’eikalas apie konjaką. Bet 
gauk tu jo čia! Sako, visi 
į tuoj išgraibsto. Girdi, 
nūsų konjako patenka ir į 
Ameriką! Gal ir taip...

Draugas bėda vo j a, kad 
na saulės per daug esą. Bet 
įau antra diena, kaip 
ės labai mažai tema 
Pasirodo ir vėl

Armėnai žmonės dr 
ei, malonūs, z su tu 
kurių pas' juos visuo 
)ilna, apsieina gražiai. Sa-' 
vo išvaizda jie, pav., gero- 
eai skiriasi nuo lietuvių — 
laug tamsesni, mažesnio 
Igio, liesesnį. Labai riebus, 
nutukęs armėnas yra dide- 
ė retenybė. Beveik visi vy
rai nešioja ūselius.

Erevano gatvėse vaizdas 
labai gyvas, žmonės apsi
rengę gerai, gražiai, valgy
klų netrūksta ir pavalgyti 
yra ko.

Įdomus kraštas, įdomūs 
žmonės... Daug jie turi ko 
mums parodyti. O mes 
dojames proga ir no 
viską pamatyti...

LAISVOJI SAKYKLA
DRAUGUI V. BOVINUI
“Laisvės” laidoje 1966 m. 

gruodžio mėn. 23 d. yra Jū
sų straipsnis—“Meno veik
la pirmiau ir dabar.” Ir. 
ten Jūs pasakojate apie 
gerb. muziką Bronių Nek
rašą, kad jis, gyvendamas 
Detroite, “ruošė ir atliki
nėjo radijo valandėlių pro
gramas.” Su apgailestavi
mu galiu pareikštų kad 
mes, detroitiečiai, nieko ne
girdėjome (neatsimename), 
kad Nekrašas “būtų ruošęs 
ir atlikinėjęs radijo valan
dėlių programas.” Tokių 
programų negirdėjome!

Radijo programų dalykai 
vyko štai kaip: Pirmiausia 
radijo programas Detroite 
pradėjo transliuoti gerb. J. 

' Žiūronas su Dailės Choru, 
nes tuo laiku jis buvo Dai- i 
lės Choro mokytojas. Žiū
ronui nepasisekė su radijo! 

! programomis, ir jis pasi- i 
i traukė, tuo pat sykiu su- ’ 
j bliuško ir Dailės Choras. Po i 
i to prasidėjo programos De- ii 
roito Lietuvių Radijo Klu-j 
bo (progre šyvių žmonių į 
klubas, kurio nariais buvo

i didžiumoje LLD nariai) su 
! P. Krakaičiu kaip announ- 
I šeriu. Bet po dviejų sa^aL 
i čių Klubas “užkinkė” Miką 
ir 'St. Masytę vežti tą “ve- ’ 

I žinią.” Ir radijo progra-I 
, mos, su pagalba Aido Cho- i 
! ro ir pianistės Stella Smith,1 
i išsilaikė maždaug p e r de
šimt metų, ir užsibaigė mū
sų ir visų svetimtaučių pro- 

i gramos. kai radijo stoties 
viršininkai pranešė, kad 
jie panaikina visų svetim- 
kalbių valandėles ir įveda 
televiziją.

Apklausinėjau kelioliką 
žmonių, ir jie visi sako, 
kad.nieko nežino apie B. 
Nekrašo radijo programas; 
detroitiečiai žino ir gerai 
atsimena tik Detroito Lie
tuvių Radijo Klubo progra
mas kiekvieną sekmadienį 
jo pusvalandį iš stoties 
WJB(K.

Gal Nekrašas, vargonin- 
saudamas bažnyčiose, gal 
ir turėjo kokias ten radijo 
programas, bet progresy
viai detroitiečiai to nežiA 
O gal drg. V. Bovinas pajjW* 
klaidą sumaišydamas Wk* 
roito Lietuvių Radijo Kiuw^* 
programas su B r. Nekra*. 
šu? Tai reikėtų atitaisyti.:

Kad dabar B r. Nekrašą^ 
vadovauja Miamio lietuvhjį 
chorui, tai tegu būva jarar 
už tai pagarba. Bet gerb. 
Nekrašas daro klaidą, kad 
sako, jog “menas turi būti 
tik menui.” Tegu gerb.Y 
Nekrašas ųpsižvalgo ir,..paĄ., 
matys, kad tokio 
kaip “menas tik meniu^^J 
negali būti. Menas 
tarnauti liaudžiai. PagjU? 
kite jį Miamyje; jis 
pagerbimo kaip muziffljv* 
talentingas asmuo. "ft .

(Mikas Detroitietis
Pastaba. Redakcija dar į 

kartą peržiūrėjo minėtą V. <'"t 
Bovino straipsnį, bet niekur 
ten neradome pasakyta, kad 
B. Nekrašas ruošė ir atli* .! 
kinėjo Jietuvių radijo klu
bo, kurįam vadovavo Mikaa. 
ir St. Masyte, valand^lį* 
programas. Taigi, 
rodosi, šie Vį Bovinui 
tinimai nėra pagrįsti.

V’w’' ...
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J. GRIGIŠKIS

^ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
SKAITYTOJŲ BALSAI MIAMI, FLAKalėdų šventėms 

praėjus
Kalėdinės šventės, ypa

tingai šioje šalyje, yra iš- 
kaštingiausios, nes žmonės 
vieni kitiems be linkėjimų 
kortelėmis, perka ir dova
nėles, kurios gana dažnai 
būna ne pagal reikalą ir 
skonį. Bet gavęs dovaną vis 
vien reiškia pasitenkinimą.

Nepaisant kaip j tą visą 
minimą švenčių sumą žiūri
me, vistiek iš to orbito vi
siškai ištrūkti negalime, o 
kartais pasitaiko gauti ir 
gana vertingą dovaną.

Pavyzdžiui p r a ė j u s i ų 
švenčių proga Lietuvos 
draugai ir mane apdovano
jo, prisiųsdami labai ver
tingą knygą—“Mažoji Lie
tuviškoji Tarybinė Enciklo
pedija.” Tai I-mas Tomas 
su A.—J. raidėmis. Kadan
gi ją gavau tik kalėdinių ; 
švenčių išvakarėse, tai ir | 
skaitau 
vaną. Tai yra brangiausia * 
dovana, kokią kada nors' Gegužės 8 d.— LSK ban- 
esu gavęs. : ketas ir minėjimas Motinos

Šioje knygoje rasi visą ei-' dienos. Dainavo Aidas, mo
lę ir amerikiečių, kurie ka-' terų ir vyrų ansambliai, 
da nors kuom hors yra pri- i 
sidėję visuomeniniuose dar
buose, ten rasi jų trumpas tonienė minėjo savo gimta- 
biografijas bei suminėtus 
jų nuveiktus darbus.

Taipgi aprašomi ir mies
tai ir miesteliai bei taip žy- gįausjų metų. Draugės A. 

----^uriu var- 
iš pirmojo 

alfabeto rai
bus išleistos

Gerbiamieji! Sveikinu 
visus su naujais metais, 
linkėdama daug laimės ir 
sveikatos, kad visi būtumėt

Aido choro metinės 1966 
metų veiklos raportas

Sausio 13 dieną L. S. K. 
bankete d. J. ir M. Krupai 

, minėjo savo gimtadienius,
Aidas 
g

Mano nuomone apie 
angliškų knygų leidimą
Man seniai galvoje stovi 

mintis, kaip mums prieiti 
, prie čia gimusių lietuvių 
su darbininkiška spauda. 
Man rodosi, kad mes, se
noji karta, jau visi galime 

; paskaityti angliškai.
Yra ir tokių LLD narių, 

kurie gerai darbuojasi or
ganizacijos naudai, bet kal
bant apie knygas, jie pasi
sako, kad neskaito. Taigi, 
kokia nauda leisti lietuviš
kas knygas — man atrodo, 
nėra naudos.

k

Jeigu būtų galima leisti 
anglišką knygą darbinin
kiškoj dvasioj, iškeliant ka
pitalizmo žalingumus, tai 
kas kita. Pavyzdžiui, |A?

už 10,000 my- Bimbos “Klasių Kovos 
svetimame ; torija Amerikoje,” praneša 

apie praeities kovų laiko- 
rūko tarpi. Dabar būtų gerai iš-1 

leisti knygą apie dabarti- 
' nius laikus, apie moderniš-

rinčių kokios nors ligos.To
dėl jų g y ve n i m a s g a n a 
trumpas, abelnai imant ne
siekia aukščiau 35 metu. ' c

Nors amerikiečiai turi 
svei-

Klaipėdos gyven tojams. 
Bet jeigu žmogus siunčia 
dievus į Klaipėdą, tai nesą
monė.

bilijonų amerikiečių in- 
itmentų užsieniuose

™Siuo metu daugiau kaip 
50 bilijonų dolerių amerikie
čiai yra investavę (savo ka
pitalo įdėję) Įvairiuose už-| Pietų Vietname savo 
sienio kraštuose. Kasmet in-' katos apsaugą, nemaža gy- 
vestmentai kilo, maždaug • dytojų ir vaistų, bet apie 
po 6 procentus, o 1965 me-i 50 procentų amerikiečių ka-
vestmen tai 
po 6 procentus, o 1965 
tais pakilo iki 11 procentų, 
1966 metais dar daugiau 
pakilo.

Palyginimą čia padarysi
me nuo 1950 metų pradžios 
iki 1965 metų pabaigos. 1950 ; 
metais Lotynų Amerikon 

. buvo investuota keturi bili
jonai keturi milijonai do
leriu, 1965-m.—9 bil. 3 mil. 
dolerių; Kan a d oje inves
tuota 1950 m. 3 bil. -6 mil. 
dolerių, o 1965 m.—15 bil. 
2 mil. doleriu; Vakaru Eu- 
ropoto investuota 1950 m. 1 
bil. 7 mil., o 1965 m. 13 bil.

1.; kitose šalyse— 1950 
— 2 bil. 1 mil., o 1965 
10 bil. 8 mil. dolerių.

1966 metais amerikiečių 
investmentai smarkiai pa- 

-kilo, tiek pakilo, kad dau
gumas kitų šalių pramoni
ninku ir visuomenininku 
tikrai susirūpino, žinodami 
tai. kad dolerio galia jau do
minuoja daugelio šalių no-

reivių suserga bjauraus vi
duriavimo liga, kuri sunkiai 
duodasi gydyti.

kiečiai kareiviai, grįždami 
namo, parsiveža tam tikrų 
ligų mikrobų, daugiausia 
malarijos.

Karas tikrai visur baisus, 
bet Vietname — baisiausias. 
Jis baisus tiek vietnamie
čiams, tiek i)* patiems ame
rikiečiams,
liu nuvežtiems 
krašte kariauti.
Jaunuoliai daugiau
Apskaičiuojama, 

menkoje rūkytojų skaičius j ką kapitalizmą.

svarbų darbą.
Jei ne “Laisvė” ir “Liau- 

į dies Balsas,” tai nežinau, 
i kaip būčiau pernešus ta di- 

........ j deli širdies skausmą. Stai- 
o f j' i gi mirtis išpiešė is mus IO I ai, KaiDliiiiinai. me tu-1 b 1

retu žiūrėti, kad lietuvių I “ mylimą g y y e n i m o 
kalba nebūtų darkoma, bet ■ draugą Jurgj Racp Jau^l6 
taisoma. Yra tokių gražių 
lietuviškų žodžių, bet mū
sų rašomoji kalba yra per
pildyta angliškais žodžiais 
be jokio reikalo.

lietuvių kalbą, tai jau tik i 
ne man ją taisyti. Lietuva i 
vadovaujama progresy v i ų 
žmonių, ten yra mokyklos,i 
mokytojai, istorikai, 
tojai, kalbininkai 
retu žiūrėti,

I

kasdien padidėja apie 4,500 ; 
Tame skaičiuje galime rasti 
daugiausia jaunamečių. Kai 
senesnio amžiaus rūkoriai 
mažina rūkymą, tai jaunuo
liai, kaip tik priešingai, di
dina.

Gaila, kad atsirandu ir
litine ir ekonomine buiti. Ne net motinų, kurios džiaugia-

si. kad iu mažamečiai vaikai 
rūko. Viena tokiu motinų 

— ■ " - . - .. spaudai parašė laiškelį, ku-
kusioms šalims pramoniniai i sako,~kad ji pati rū- 
ir ekonominiai pakilti,

tik dominuoja, bet ir paver
gia tu saliu darbo jėga. 
Taingi pastoja kelia :

ir ekonominiai pakilti, nes I banti nuo 15 metų amžiaus 
investuotas kapitalas reika- dabar jos 16-17 metų duk-

Aš manau, kad atsirastu 
tokių tėvų, kurie nori, kad 
jų vaikai ir anūkai skaity
tu darbininkišką spaudą, ir 
jie aukotų LLD didesnę su
mą dolerių knygų fondan.

R. Mizara “šviesos” num.' 
4-.ame sako, gal reikia pa
švęsti vieną puslapį, k a d 
skaitytojai pasisakytų dėl 

turinio. Matau, 
Lietuvoje leidžia- 

“Švyturyje,” įdeda 
klausimų formoje 
kuriame galima

j mėnesių kai jo nėra. Tai 
i vienintelis manęs suramini- 
I mas buvo laikraštis. Patar- 
I čiau visiems kitiems užsi- 
. prenu m e r u o t i “Laisvę.” 
; randate pinigus už atnau- 

Būtinai reikia pakelti dar i unimą prenumeratos ir au- 
vieną svarbų klausimą ap-1 ku $5.. Viso $15. Drau- 
svarstymui. Kiekviena kul-i£'iški linkėjimai! 
turinga tauta turi savo pi- Emiliia Račiene
bočiui titulą, o lietuvis pi- į Toronto, Kanada i • j • i • J P . 1 7lietis neturi. Nuvertus fa-' 
šistinės Lietuvos valdžią, 
paliktas piliečio titulas “po
nas.” Kiek yra žinoma, tai 
oficialiai nėra panaikintas 
tas titulas.

Reikėtų per spauda pa
skelbti kontesta suradimui 
Lietuvos piliečiui titulo. Aš 
pasiūlyčiau svarstvti titulą 
mio žodžio “garbė.” Gar- 

; bei. garbis, garbienė, gar- 
! būtis, garbvtė, ir t. t., iš- 
<6linksniuoja neblogiausiai. 
Pripratus prie tų žodžiu, I 
būtu galima juos vartoti. iaus lietuviu? Dėkoju Jums

dėl jų padainavo 
■mtadienio ir kitas liaudiš- 
as dainas. Vasario 6, 27 ir 
ovo 20 dienomis J>SK ban- 
ętuose ir koncertu dainavo 
ido choras, moterų, vyrų 

ansambliai ir solistės Mae 
Gabrėnienė, II. Mikitienė ir 
solistas S. Vaineikis. v

Balandžio 24—LSK ban- 
etas, ir d. J. ir A. Biršto- 
ai minėjo savo ‘vedybinio 

gyvenimo 10 metų sukakti. 
Jų pagerbimui Aidas i F Mo
terų ansamblis padainavo 
kelias liaudiškas dainas.

Sausio 16 dieną LLD 75 
kp. koncerte ir kovo 20 d. 
bankete dainavo Aidas, 

' moterų ir vyrų ansambliai, 
‘ j solistės H. Mikitienė, Maei kaiPo kalėdinę do-1 Gabrgnien§ ir s. Vaineikis.

k 
Al
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n
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Gerbiamieji Draugai!
Nuoširdžiai sveikinu 

daktorių ir visus kaip 
dakcines, taip ir administ
racines komisijas su Nau
jais 1967 Metais. Linkiu 
Jums laimės ir geros sėk
mės rašyme ir leidime pa
žangaus lietuviško laikraš
čio “Laisvė.” Patinka jis 
man ir yra gerbiama ir 
plačiai skaitoma Urugva-

Liepos 4 d.— Aido choro 
r‘ koncertas ir d. Adelė Birš-

dienį. Choras ir publika pa
dainavo gimtadienio daine
lę, sveikino ją, linkėjo il-

mešnės vietos, 
dai prasideda 
trečdalio mūsų

Vėliau

Birštonienė ii’ M. Paukštaitic- 
nė supirko, pagamino ir pa
dovanojo visą maistą Aido 
chorui. Tai buvo didelė ir 
graži dovana, už ją Aidas 
yra dėkingas, o draugės 
Adelė Birštonienė ir Mary
tė Paukštaitienė tapo gar
bės narėmis. Koncerte me
ninei programai ir Aidui 
vadovavo Mildred Stensler, 

, atvykusi atostogų, brookly- 
nlškio Aido choro mokyto
ja.

Programą išpildė vietinis 
Aido choras, solistės Mae 
Gabrėnienė, H. Mikitienė ir 
žymus solistas V. Bekeris

Daug ką galima padarvti, i° man siuntinė i ima.
Tegvvuoia laikraštis' 

“Laisvė” ilgus metus ir te- člžim
ieigu žmogus tėmvtų daly
kus. su kuriais jis susidu
ria kasdieniniame savo gy
venime. Jonas Balsys

“‘Laisves” Redakcijos pa
staba: Nebloga kai kada 
pafilosofuoti, bet svarbiau
sio dalvko niekad nereikia 
užmiršti, būtent: išmokti 
taisvklingai parašyti tuos 
žodžius, kuriuos vartojame.

gu skaitytojams teikia švie- IT ir ITI Enciklopedijos to- 
sa ir peša, tiesos žodi vi- Į ma^ kurie padengs ištisą 

mūsų alfabeta iki ž raidės. 
Už šią brangią dovaną esu 

! labai dėkingas Lietuvos 
draugams, o kartu ir jau
čiuosi jiems skolingas, bet 
nenumatau, kada ir kuo aš 
galėsiu jiems’ atsilyginti.

J. žebrys

suose kontinentuose gyve
nantiems lietuviams.

Su nagarba.
V. Svilainis*

Montevideo. Urugvajus

ros taipgi nuolat rūko. To
dėl, kaip motina, taip ir 
dukros nėra nusipenėjusios.

Jau žymių sveikatos auto
ritetu nustatyta, kad rūky
mas žaloja žmogaus sveika
tą. Ypač tuo metu, ksi jau- 
namečiai auga, labai žalinga 
jiems rūkyti. Nuolatinis rū
kymas sudaro prielankias 
sąlygas tokioms baisioms li
goms, kaip plaučių ir vidu
riu vėžys, kraujagyslių kie
tėjimas, širdies silpninimas, 
ir tt.

O kad rūkvtojų tarpe vra 
daug smarkiai nusipenėju
sių. taipgi niekas negali už
ginčyti, nes rūkvmas nesu
laiko per didelio apetito 
daug ir riebiai valgyti.

žurnalo 
TarvbuI */ v

mame 
trumpą 
laiškeli,
pasisakyti, l$,as tinka, kas 
ne. Ai* nebūtų toks būdas 
geras ir mums

W. J. Dūda

Anglijos premjeras Wil- 
nas antai labai susirūpi- 
įisiai pastebėjo, kad Ame- 

_Jos kapitalas sudaro tam 
^tikrą dominavimo ir paver

gimo pavojų. O Prancūzijos 
prezidentas de Golis jau 
bando daugiau ir daugiau 
atsiriboti nuo Amerikos 
dominavimo. Tuo labiau, 
kad svarbiausioji Prancūzi
jos nramonė iau yra ameri
kiečių kontrolėje.

Tokiai įnelaimingai/ padė
čiai. kai svetimas kapitalas 
įkelia savo galingą letena į 
valstybės buitį, pastoti kelią 
ne 1 engva. Atsiminkime, 

• kad paskui doleri seka mi- 
litarinė galia. 50 bilijonų 
doleriu investmentai dabar 
ąjtropini saugomi amerikie- 

militarinių bazių. Juk 
u Vietnaman idėtas a- 
Įkiečiu kapitalas sukū- 

W toki biauru karo. kuriam 
Ir galo nesimato. Tame ka
re vien tik valku užmušta 
ahie 250.000 sužeista 750. 
000. Anskaičinoiama. kad 
daugiau kaip 200,000 vietna
miečių užmušta.

Jau žinome, kaip tas plė
šikiškas kapitalas veikia 
Lotvnu Amerikoje, kur de
mokratijai visai nebėra vie-

i
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UNIKALUS SMUIKAS
Vienam Čekoslova k i j o s 

muziejui perduotas unika
lus smuikas. Jį vienas Bra
tislavos gyventojas paga
mino iš 7000 degtukų. Groti 
šiuo instrumentu, supran
tama, niekas nesir u o š i a , 
nors savo muzikinėmis sa
vybėmis ir dydžiu jis tam 
tinka.

Pakelkime save kultūriškai
“Laisvės” num. 96-ame M. 

Klimas pakėlė rimtas dis
kusijas kaslink mano pakel
to klausimo “Bandykime 
atsisakyti nuo senų papro- 
cių.

Aš tik pakėliau keletą iš 
daugelio tų senų likusių pa
pročiu, kuriuos mes seniai 
turėjome pakelti ir išgvil
denti. Mes, progresvviai 
žmonės, paskendę buržua
zinėse ideologijose, ir atro
do, kad mes visi nė neban-1 
dome atsikratyti tų senų 
panročių.

Jūs, drauge Klimai, sakote, 
kad aš, kritikuodamas tuos 
žodžius, jų vietoje turėjau 
duoti geresnius. Man ne
reikia duoti kitu žodžiu, nes 
iie iau vartojami lietuviu 
kalboje. Jeigu Klaipėdoje 
gvvenanČius žmopes aš at
sisveikinčiau, tai sakvčiau
“lik laiminga. Klaipėda.” Druskininkai 
Reiškia, mes linkime laimės 11966 XII 19

Sveikinimas
m - ........

Gerbiama “Laisves” 
redukcija,

Siunčiu geriausius linkė
jimus. Sveikinu su nau
jais 1967 metais “Laisvės” 
skaitytojus, rėmėjus, taip 
nat bičiulius nuoširdžius 
draugus Prana ir Maryte 
Kvetkus, linkiu jiems ge
riausios sėkmės nauioi gy
venimo vietovei. Floridoj. 
Dėkoiu jiems už tain bran- 
o’ie man dovana, už siunti- 
neiima “Laisvės.”

PrįsimČnu Praną ir Ma
rytę, kai lankėsi tėvų že
mėj, kai svečiavosi Druski
ninkuose, kaip dainomės, 
gyvenimo įspūdžiais.

Pranas Kai.revičius

Gerbiami laisviečiai!
Paskelbus “Laisvės” 

ministracijai “trevogą” 
fondą užbaigti su kaupu, 
prisiunčiu čekį $25 sumoje.

J. A. Bekampis
P. S. Gyvenimo banga 

buvo nunešusi mus į Wa
sh ingtoną, ir teko ten iš
būti daugiau kaip mėnesį 
laiko. Su sūnaus pagalba 
teko pavažinėti po kapita
listinę citadelę ir jos apy
linkes. Nežiūrint, kad pa
saulinio kapitalizmo tvirto
vės miestas garsus, bet čia 
nieko ypatingo nesiranda, 
nors čia gyvena visi kapi- 
alizmo “gudruoliai,” kurie 
savo išmintimi bei gudru
mu apgina išnaudotojus, 
sukčius, veidmainius.

Nežiūrint į miesto planą 
ir jo su būdavo j imą, pana
šaus miesto nerasi visame 
pasaulyje, čia nesurasi nė 
vienos gatvės, kuri pereitų 
išilgai arba skersai visą 
miestą. Čia gatvė praside
da ir ji tuoj pranyksta. Vi
sos gatvės iškraipytos j vi
sas puses. Tai tokia 
shingtono geografija, 
tokia jo “pažiba.”

ad-
Iš mano dienyno

šturmas
Liepos 7 d. uždarinė jau 

visus langus ir duris ir at
sisėdau prie lango žiūrėti, 
kaip pila lietus, vanduo 
kunkuliuodamas gatve bė
ga, perkūnas trankosi, žai
bai padangę raižo, o vėjas 
kaip padūkęs pučia, medžių 
šakas į visas puses lanks
to. Automobiliai bėga vie
nas paskui kita, vanduo 
trykšta ant jų iš visų pu
siu. Galvoju sau viena, 
koks neramumas gamtoje 
ir tarp žmonių.

Tik prieš kelias dienas 
žiūrėjau i mano draugo 
veidą, kain ramiai iis gulėio 
karste. Dabar, galvoju, dar 
ramiau jis miega po šalta 
žemele. Negirdi griausmo 
garsu, nemato padangę rai
žančių žaibu, nei lietaus, o 
vėjas taip pat jo nenasiekia.

Prieš porą savaičių ne
galėjo nusėdėti, nė valan
dėlės ramiai pasilsėti. Die
ną su ligoniais apie jų , 
skausmus ir bėdas kalbėjo, 
o vakarais ligi vėlumos ra
šomąją barškino: raportai 
ir visokie užrašai turėjo 
būti užrašyti ne kieno kito, 
bet tik jo paties.

Vaikščioju po raštinę ir 
žvalgausi į lentynas, stal
čius ir stalčiukus ir viso
kias dėžutes. Visi pilni — 
prikimšti kortų ir korčiu
kių, tvarkiai sudėliotų, nu
meriais ir vardais sužymė
tų, ir guli ramiai, ir lau
kia, pakol kitas toks pat 
žmogus ateis ir prie jų gy
venimą praleis. O gal visa 
tai paliks užmarštyje...

E. Repšienė 
Dorchester, Mass. 1

Lapkričio 16 d. LLD 75 
kp. koncerte visai muziki
nei programai vadovavo 
prof. Bruno Nekrašas. Jis 
dainavo solo ir duetą su 
Mae Gabrėniene, akompa- . 
navo solistėms ir S. Vainei- 
kiui. Finansinės iš rėmėjų 
paramos gauta $205. Vie
nas iš geriausių rėmėjų yra 
Antanas Bubelis, jis dova
nojo $40. Aidas širdingiau
siai dėkoja visiems rėmė
jams, taipgi aidietėms ir 
kitoms šeimininkėms, į sta
lus padavėjoms ir visiems 
dirbusiems Aido choro pa
rengimuose. J. W. Thomso- 
nas parašė 12 koresponden
cijų ir kiekvienoje buvo 
rašyta apie Aido veikimą 
meno srityje.

Ačiū korespondentams: 
inžinieriui A. P. Gabrėnui, 
J. Šukaičiui ir V. Bovinui 
už aprašymą apie Aido cho
rą ir jo veiklą. Korespon
dentas yra svarbus draugi
jos narys, nes jis per laik
raštį apie draugiją papasa
koja skaitytojams Ameriko
je, Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir Lietuvoje, pasako ką 
draugijos veikia. Taigi, 
vardan Aido choro tariu vi
siems širdingiausią dėkui.

J. W. Thomsonas, 
Aido choro pirmin.

žemu pis — J. y aicekausko nuotrauka .

^fcasdieninis dalykas.
onių sveikatingumas 
Pietų Vietname

Patys amerikiečiai kores- 
f&ridentai ir gydytojai nu
rodo, kad Pietų Vietname 
yra pasibaisėtina žmonių 
sveikatingumo padėtis.

Vaikų mirtingumas iki 5 
metų amžiaus siekia 50 pro
centų, o 8 procentai nauja
gimių miršta tuoj po gimi- 
įpo. A Apie 80 procentų vi- 

ggvventojų serga tracho- 
pVisame Pietų Vietname 

tik 700 gydytojų šeš- 
likai . milijonų žmonių, 

Tai vienas gydytojas 23,000

4
I

Cherry Hill, N. J.

Wa-
Tai

Mažai rasi, žmonių, netu-

i A-i ' kt'K.r-f'L, ■

SVEIKINIMAS
Naujųjų Metų proga

Sveikinu “Laisvės” laikr 
raščio redkolegiją, bendra
darbius, skaitytojus ir visus 
pažangiuosius lietuvius, lin
kėdamas laimės, gyvenimo 
džiaugsmo ir sveikatos.

Karčiauskas Jonas
LVK D-jos] Centro 

Valduos narys

Punskas, Lenkija 
1966.XII. 24.

Ghicągo. — Smagiai pra
leidusi Kalėdų vakarą, Mrs. 
EHas parvažiavusi namo 
apsižiūrėjo nebeturinti 14 
mėnesių dukrytės. Ją atra
do i miegančią autobuse, kaip 
kad ją pamiršo pakeisdama 
autobusą.

4
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Z. Stoberskis

Lietuvių įnašas į Lenkų kultūrą
(Lenkijos kultūros kongreso proga)

(Pabaiga) 
čia žymia dalimi 

mo sėmėsi Piotras
įkvėpi- 

Skarga, 
ir šaukęs galiūnus

kaip jau esame minėję dir
bo ir veikė lenkų didieji 
mokslininkai — Lelevelis ir 
broliai Sniadeckiai. Vilniu
je ir Lietuvoje gyveno la
bai mėgę ir vertinę lietuvių 
folklorą: Mickevičius, Slo
vackis, Kraševskis. Pasta
rasis parašė t. k. dviejų to
mu veikalą “Lietuva” ir 
“Vilnius nuo jo pradžios iki 
1750 m.”. Jis parašė ir to
kias knygas kaip: “Lenkija 
trijų padalinimų metu (18- 
73-75)’’, “Slavų menas, ypač 
Lenkijoje ir prieškrikščio
niškoje Lietuvoje” (1860), 
apysaką “Kunigas” (1881), 
pavaizduojančią lenkų-kry- 
žiuočių santykius XIV am
žiuje ir t.t. Vilniuje 1879- 
1882 m. Eliza Ožeškienė ve
dė pažangią leidyklą ir kny
gyną, su Lietuva pagaliau 
ir lietuvių tautiniu judėji
mu savo politine veikla bu
vo susirišę tokios žymios 
asmenybės kaip: teisinin
kas Tadas Vrublevskis, so- 
ciolagas, ekonomistas, etno-

laikyti: mokyklos, knygos,, šuvos Teatr Po v še c h n y
saviveikla, išvykos į Lietu
vą, pasienio mainai ir pan.

Iš kitos pusės, lietuviai 
gali pasigirti tuo, kad ne
mažai jų jaunimo vyksta 
studijuoti į dideius miestus. 
O kai pasitaiko, kad lietu
vis jaunuolis tampa Varšu
vos universiteto asistentu ir 
matematikos dėstytoju, tai 
galima išdidžiai pasigirti, 
kad visgi ir nedidelė paly
ginti pasienio lietuvių gru
pė taip pat įneša į bendrus 
lenkų kultūros ir mokslo 
rūmus savo plytelę.

Grįžtant prie Mikalojaus 
Čiurlionio asmenybės, norė
tųsi dar priminti, kad šian
dien dar gyveną Varšuvoje 
Čiurlionio draugai pasako
ja, kad tai buvęs nepapras
tai gabus ir gyvas jaunuo
lis. Savaitiniuose kompo
zicijos konkursuose, kurių 
tikslas buvo teikti medžia
ginę pagalbą nepasiturin
tiems studentams, visų jud
riausias ir gabiausias Čiur
lionis visuomet laimėdavęs 
pirmą vietą.

Atrodo, jau vien šis pa
vyzdys lietuvio, kuris kaip 
ir daugelis kitų, gyvenančių 
Varšuvoje, šeimoje dažnai 
kalbėdavo lenku kalba, dėl 
ko kai kurie kritikai būti-

Šen ir ten pasidairius
Mums jau seniai žinoma, 

jog įvairių tikybų “dūšių 
ganytojai” yra keisčiausi 
sutvėrimai šioje planetoje. 
Bet už visus keisčiausiau- 
sia Romos katalikų aukšto
ji vadovybė, kuri savo re
liginiais įsakymais kartais 
prajuokina kultūringą pa-

Varšuvos Operetė, daug ki
tų teatrų, taip pat operos 
solistai).

Tautiniai jausmai yra la
bai švelnus dalykas. Nerei
kia jų pervertinti, bet ne
valia ir neįkainuoti, bet 
kokie nukrypimai, kaip tai 
matome šiandien Rytuose, 
gali turėti grėsmingų pa
sekmių ne tik kapitalizmo 
pasaulyje, bet ir socializmą 
statančiose šalyse gali 
daryti rimtų sunkumų.

Turime atminti, kad 
Lietuva jungė Lenkiją 
gaamžiai kultūriniai ryšiai, 
kurių pažinimas tai drauge 
ir tolesnis Lenkiojs istori
jos pažinimas, o podraug ir' kunigų leidimo: sako, pra- 

v’ ’ 1 ' 1 gyvenau didesnę pusę sa
vo amžiaus metų, užlaiky
damas pėtnyčiomis pasnin
ką, ir sveikas gyvenau, to
kiu aš ir mirsiu...

St. Petersburg, Fla.
Naujieji 1967 metai

Sausio 1 atsibuvo LLD 
45 kuopos metinis susirin
kimas. Valdybos raportai 
iš praeitų metų rodė, kad 
veikta pagirtinai ir pelnin
gai. Narių skaičiumi irgi I
stovimą pirmoje vietoje. Laimingų 1967-ųjų metų

Sekė balsavimai uz pa- i įr geriausjos ateities visam 
duotus asmenis į LLD Cen- j “Laisvės” štabui!

J. Kunca

Turime daug mokytų trum
paregių, kuriems nerūpi 
šalies grožis.

Pastaruoju metu mirė ke
letas parapijonų, kurie la
bai neapkentė skirtingų 
minčių žmonių, pravar
džiuodavo “bedieviais.”

Cliffside, N. J.
Gruodžio 23 d. mirė 1 

Buvo 
muotas gruodžio

su

su

geresnis pažinimas tautos, 
kuri gali pasididžiuoti savo 
kultūros spinduliavimu kai
myninėms tautoms, bet ir 
įsisamoninti, kad ir Lenkija 
pilnomis saujomis sėmėsi iš 
kultūriniu Lietuvos aruodu. C L

Romos katalikų hierar
chija suteikė laisvę savo pa
sekėjams, kad jie be bai
mės gali valgyti mėsą penk
tadieniais, ir už tai praga
re degti nereikės.

Kaip į tai reagavo tikin
tieji? Vieni priėmė tą lei
dimą su1 džiaugsmu, kiti, 
dar abejodami, drebančio- 

: mis rankomis ima mėsą į 
' burną, o treti neklauso nei

kas Kšivickis, parašęs t. h 
knyga “Senovės Žemaitija ,.......  - ............ ......
(1906) ir Feliksas Dzier-jnaj ji norėjo .priskakyti 
žinskis.

Bendradarbiavimas
Kelių tautybių^ istorinėje 

sankryžoje, Lietuvos sosti
nėje Vilniuje greit brendo ! apie didelį ir tikrą broliš- 
ir ryškėjo politinės pažiū-, kurną, kuris per kelis am- 
ros. Čia tarpkario laikotar-1 žius bendros istorijos tvir- 
py susikūrė šiandien jau I tais ryšiais surišo abi tau- 
plačiai žinoma pažangaus j tas. 
studijuojančio jaunimo or-Į 
ganizacija, leidusi laikraš
čius “Poprostu” ir “Karta”, 
su H. Dembinskiu, S. Jen- 
drichovskiu, J. Štachelskiu, 
K. Petruševičium ir J. Pu- 
tramentu priešaky.

Šiandien galime kalbėti 
apie vis platėjantį moksli
ninkų ir kultūros darbuoto
jų bendradarbiavimą. Tarp 
Lenkijos ir Lietuvos pasi
keitimas kultūrinėmis ver
tybėmis darosi kaskart daž
nesnis, 
nusikratė polonizuojamo 
krašto komplekso, Priešin
gai—dalis Vilniaus ir Kau
no apylinkių senųjų gyven
tojų, kurių seneliai pasi
duodavo lenkinimo įtakai, 
dabar natūralios socialisti
nės reasimiliacijos. įtakoje, 
jausdama teigiamą plataus 
tarybinio užnugario veiki
mą, grįžta prie savo protė
vių kalbos.

Šitas ypač pastebima mo- i

prie lenkų — liudija, kad 
lenkų-lietuvių tarpu s a v i o 

j kultūrinių įtakų riba kelių 
amžių Fėgyje buvo sunkiai 

i apčiuop i a m a . Tai byloja

šiandien!
Netgi lenkinamos Lietu- 

j vos reikšmė Lenkijos vysty
mesi visuomet buvo žymi. 
Lietusių Vytis iki šios die
nos puošia daugelį paveiks
lų, skulptūrų ir bendrų 
lenkų-lietvių istor i j o s bei 
kultūros paminklų (tai pa
stebima ypač Krokuvoje), 
lygiai ir Tarybų Lietuvoje 
šiandien yra Mickevičiaus 
ir kitų muziejinių pamink
lų. Nors lenkai savo arti- 

Lietuva galutinai miausių kaimynų (lietuviui 
ukrainiečių ir baltarusių) 
literatūrą mažai pažįsta., tai 
palyginus su pora lietuviš
kų pozicijų, išleistų prieš
karinėje Lenkijoje, turi jau 
apie 20 lietuviškų pozicijų, 
išspausdintų bei pastatytų 
lenkų scenose po 19 4 5 m. 
LLR bibliografijoje šian
dien figūruoja: V. Mykolai
tis-Putinas, J. Baltušis, P.

i Cvirka, J. Biliūnas, A. Vie- 
1 nuolis, S. Nėris, A. Venclo- 

kyklinio jaunimo tarpe. Te- i Va, E. Mieželaitis, J. Ra
ko man kartą sutikti trau-, gauskas, A. Bieliauskas ir 
kiny vieną Vilniaus darbi- daug kitų.
ninku šeimą, grįžtančią iš1 vis dažniau ir daugiau

Rochester, N. Y.
Naujųjų 1967 metų lau

kėme išpuoštoje Gedimino 
salėje. Susirinko gražus 
būrelis svečių. Turėjome 
užkandžiu ir visokiu skaniu 
ir karčių gėrimų. Visi pra
leidome vakarą draugiškai, 
su dainomis ir šokiais.

j Sausio pirmą turėjome 
Gedimino draugystės susi- 

I rinkimą. Buvo pateikti pra
ėjusių metų veiklos rapor
tai. Pasirodė, kad draugi
ja jau vėl gerai gyvuoja. 
Nutarta, kad kitas Gedi
mino draugystės susirinki
mas būtų sekmadienį, vasa
rio 5-tą, su pietumis. Pra-

| džia 1 vai. Visi nariai kvie-

Aš pragyvenau šioje/ ša
lyje 59-ius metus ir 9 pre
zidentus. Šiandieninis John- 
sonas, berods, jau dešimtas. 
Nūnai mano galvosenoj iš
kyla daug įdomių prisimi
nimų. Politinės partijos ne- 
p a k e i č i a aukštųjų šalies 
pareigūnų, asmenybės nei 
charakterio, tik kartais jos

ir savo nuomo-

politinę šalies kryptį, į 
kur sukti šalies vaira. 
Jeigu aš rašyčiau šalies 
prezi d e n t ų istoriją, tai 
įrašyčiau k n y goję savo 
gyvenimo šioje šalyje at
siminimus
nę, kurie prezidentai buvo 
populiarūs, su aukštu pres
tižu, i ir kurie buvo liaudies 
nekenčiamį-^su žemai nu
kritusiu prestižu.

Prezidentas Herb e r t a s 
Hooveris bųyo aršus darbo 
žmonių priešas!

Po Hooverio sekė Frank
lin D. Roosevelt, kuris bu-

ninku šeimą, grįžtančią iš1 vis dažniau ir daugiau 
.viešnagės Lenkijoje: moti-1 lenkų spauda, radijas ir te
na ir toliau vis kalbėjo len-1 levizija skiria dėmesio lie- 
kiškai, tėvas lenkiškai, lie-1 tuvių kuiltūrai, o svarbiau- 
tuviškai ir rusiškai, žentas I šia yra bene tai, kad ši nau- 
lietuvis pramoko šeimoje | jų kūrinių, liečiančių lenkų- 
lenkų kalbos, bet vaikai jau į lietuvių santyikus, dvelkia 
buvo auklėjami grynai lie- i 
tuviškoje dvasioje. Ir nie- 
as iš jų nesijaučia nu
skriaustas, neturi nutautė
jimo komplekso ar panašių 
prietarų.

Nors lietuvių tautinėje 
mažumoje, panašiai kaip ir 
bet kurioje kitoje, gyvenan
čioje itin prielankioje ir 
draugiškoje alpinkoje, vyks
ta natūralūs asimiliacijos 
procesai, niekas dėl to ne
siskundžia, tuo labiau, kad 
čia duodamos visos galimos 
priemonės tokį procesą su-

tro valdybą. 1
Kreiptasi į Dainos Mylė-i 

tojų grupę, kad visi dainos 1 
mylėtojai taptų mūsų LLD ! 
45 kuopos apšvietos nariais. 
Ir vietoje pasimokėjo 8 na
riai.

Valdyba 1967 metams, su 
maža pamaina, vienbalsiai■ 
tapo išrinkta ta pati, nes1 
nariai įvertino valdybos 
pareigas ir pasišventimą 
apšvietos darbui.

Didelė garbė priklauso 
mūsų parengimų šeiminin
kių grupei, kurios nenuils
tančiai dirba kiekviename 
parengime. Tai ne juokai, 
kai reikia paruošti valgį 
veik dviem šimtam svečių, 
kad visus pasotintų. y

Mūsų spaudos vajininkai 
Vilkauskas ir Rūbas irgi 
darbuojasi sušilę. Puiku, i 
N.eužmiršta nariai ir Ame- Į 
rican Committee for Pro- i 
tection of Foreign Born,! 
nes jis atlieka milžiniškus 
darbus ateivių teisių gyni-.;. išdavė 
mui. : J

MIAMI, FLA.
Gruodžio 28 atsibuvo LLD 

■75 kuopos pietūs ir metinis 
' susirinkimas. Pietus paga
mino E. Kancerienė, Šukai- 
tienė, Tamošiūnienė, Matu- 
zienė. Nariais susirinkimas 
nebuvo skaitlingas, bet gy
vas.

Perrinkta kuopos valdy- 
. ba 1967 metams: pirminin- 
, ku išrinktas J. Šukaitis, ta
rimų raštininku A. Bėčie- 
nė, kasiere E.; Kancerienė, 
fin. rašt. J. Paukštaitis, ku
ris jau tarnauja per 20 me
tų. Draugės Bėčienė ir

venter Ruzgis. 
kr
Garden State Cr

Ruzgis mirė'sula 
metų amžiaus. Jis atvyko 
į JAV 1907 metais, į Edge
water, N. J. Išdirbo cv 
nėję daug metų. Kai 
kė 
gis metė darbą dirbtuvėje 
ir įč 
mis

50 metų amžiaus,

namus (real estate).

Velionis
S. Ruzgis su ž

Sylvestras buvo pro 
is žmogus, ištiki 
) klasės žmogusKancerienė irgi jau keleri į R 

metai eina valdyboje parei- ■ klausė LLD 77 kuo
LDS 115 kuopai, Cliffside?

rūpestin- ! je, ir visuomet dalyvaudavo

čiami dalyvauti.
Visus prašome atsilanky

ti į Gedimino svetainę kas 
trečiadienį, mes duodame 
skanius pietus kaip 1 vai. 
pietų metu.

Malonu pranešti, kad drg.__  _______ ?
Onutė Malinauskienė jau- j vo liaudies aukštai gerbia- 

mas ir mylimas. O karin-, 
gasis, šaltakraujis Harry 
Trumanas, apmozojo savo 
partiją, mėtydamas i____
nes bombas ant Japonijos; 
miestų Hirošimos ir Naga-1 
šakio ir vesdamas kara Ko
rėjoje.

Bet, aplamai imant, da- 
B a g d o n - Bagdonas mirė bartinis prezidentas John- 
1966 metų gruodžio 26 d., sonas savo nepopuliarumu 

ir žemai nukritusiu presti
žu toli pralenkia aukščiau ■ 
minėtus prezidentus. I žiaus

čiasi daug geriau. Mes‘ la- • 
bai jos pasiilgstame. Lin
kime greičiausiai pasveikti 
ir vėl dalyvauti su mumis.

L. Bekešienč

Plainville, Mass
Trumpai sirgęs Steve

vienybės ir draugystės dva
sia, o vienoki ar kitoki na
cionalizmo pasireiškimai ir 
čia ir ten yra griežtai smer
kiami.

Daug jau kartų Lietuvos 
muzikai (Lietuvos kvarte
tas, pianistė E. Jelinaitė, 
“Aido” choras, ansambliai, 
Kauno Polite c h n i k o s ir 
“Lietuva”, vargonų kon
certmeisteris L. Digrys ir 
d. k.) koncertavo Liaudies 
Lenkijoje po 1945 metų, o 
lenkų menininkai gastrolia
vo Tarybų Lietuvoje (Var-

širdies antpuoliu, prie savo 
namų. Liko liūdesyje žmo
na, dvi dukterys su šeimo
mis, sūnus toli nuo namų, 
Colorado, valdiškoje tarny
boje. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Lai 
bus lengva jam šios šalies 
žemelė.

Velionis paėjo iš Telšių 
rėdybos, Nav a r ė n ų vals
čiaus, Norkiškių kaimo. 
Šioje šalyje pragyveno apie 
40 metų. Pirmiau daug me
tų gyveno VB r o ck to n e , 
Mass., užlaikė alinę. Jo 
sveikata per keletą metų 
buvo ne tvirtųjų, silpnėjo 
kojos. Jis apleido alinę, 
persikėlė arčiau dukterų į 
Plainville, Mass'. Ten su
silaukė amžiaus kelionės 
galo.

Bagdonas

Stambaugh, Mich. — Tik 
dėl to, kad 13-os metų. Da
vid Brunell per anksti ga
vo kalėdinę dovaną, kokios 
joks nepilnametis neturėtų 
gauti, 12-ametis Robert 
Brunell šventės nebesulau
kė, Davidas jį nušovė.

gas, ir visa (kuopos valdy- I
; ba labai gražiai,
igai dirba. Turėjo prirengę
i tinkamus raportus iš visų tfedavo ir 

metu veiklos. ! r
Bazar o rengimo komisi- t

platų raportą. Į d
i Draugų nuoširdus darbas • r

. . . įdavė ir gražaus pelno. Ba-
Claude Kirk, naujasis zaras Vyp0 sklandžiai pagal 

Floridos gubernatorius, tai ■ Kanceriu tvarką. Abi die- 
pirmasis respublikonas nas draugai Aimontai dir- 
Floridos gubernatorius per -e vaigįų gaminimo. 
94 metus. Ką gero jis mums Tai į dirbo Qlga šimkie< 
suteiks, teks netolimoje at-, ng abudu Motuzai, Barba- 
eityje pamatyti. Geros sek- ra Zavieng; Valilioniai, J. 
mes jam. _ Jurevičienė. Ir visa eilė

A. K. Walmciene j draugų d a u g darbo jdėj0 , 
_ _ bazaro metu.

Didelis ačiū dovanoju
siems bazarui daiktų. TųPhiladelphia, Pa.

• Draugai Tureikiai šiuo prietelių labai daug.

įsirinkimuose. Jis nešykš- 
auku darbininkų

eikalams. “Laisvę”' skai- 
? nuo pat laikraščio pra- - 
žios. Liko liūdinti žmo- ,1 
a, F. Ruzgienė, ir vientur- >1 
is sūnus, kuris vedęs ir 

turi dukra.
Cliffsidės draugai apgai-

rio žmogaus ir nario. Reiš
kiame užuojauta jo šeimai. J

Po laidotuvių Ruzgiai
pakvietė visus 
i
Ačiū jiems.
estaurantą ir pavaisi

Padėka
Dėkoju visiems draugams,

tarpu abudu nesveikuoja. i la, kad negalima visų vardų p;ui’ie lankėsi į mano vyro
Bet šiemet jiems sukanka suminėti spaudoje. Apie 
50 m. vedybinio gyvenimo.' dirbusius laike bazaro gali- 
Minėdami sukaktį, atnauji- j ma pasakyti, kad tie patys 
na “Laisvės” prenumerątą, I dirba visuomet: draugai 
savo ir į Lietuvą, ir laik-; Kanceriai jau kokie ketveri 
raščiui “Laisvei” aukoja! metai kiekvieną mėnesį pri- 

. i rengia pietus LLD 75 kuo-
Puikus prisiminimas. Ašipos sueigoms. Nežinome, 

atomi-Gr šeima linkime jiems grei- • kaip būtų galima jiems at- 
! tai sustiprėti sveikatoje ir siteisti, bet jie ir nereika- 
; vėl darbuotis visuomenėje, lauja jokio atsiteisimo. Sa- 
kaip anksčiau.—R. Merkis ! ko, mes dirbame idėjai ir 

(“Laisvės” kolekt y v a s ,' dirbsime, kol galėsime, 
dėkodamas už auką, taip1 Taipgi ir J. Smalenskas 
pat sveikina draugus Tu-! labai daug prisideda darbu 
reikius, minint jų auksinį kiekvieną kartą, kada tik 
vedybinio gyvenimo jubi-jbūną kokia suneiga, Jonas 
lieju ir linki: geri a u s i o s 1 visuomet ateina j pagalbą:.

i sveikatos, ilgiausio am-! Olga Šimkienė, Chuberkie- 
j žiaus, sėkmės!—Redakcija) i nė, Tamošiūnienė, M.

P. Lapienės apie viešnagę 
Tarybi nėję Lietuvoje 
straipsnių tęsinys, telpantis 
Bru k 1 i n o “Vienybėje” ir 
Vilniaus “Tėvynės Balse,” 
varo protą iš galvos Lietu
vos vaduotojams dėl to, kad 
Lapienė savo straipsniuose 
drožia tiesą, ką jinai matė 
lankydamasi naujai atgi
musioje Lietuvoje. O mums 
jau seniai yra žinoma, kad 
vaduotojai bijosi tiesos žo
džio, kaip velnias kryžiaus. 
Iš vaduotojų elgesio galima 
spręsti: jeigu “Vienybės” 
leidėja V. Tysliavienė savo 
laikraštyje talpintų melus 
apie T. Lietuvą, tai vaduo
tojai ją remtų visa kuo, 
kiek išgalėdami. Bet kad 
“Vienybė” nerašo Šmeižtų 
apie mūsų Tėvynę, tai 
veiksniai boikotuoja laik
raštį, norėdami jį numa
rinti. ..

New Haven, Conn. .
Mūsų naujienos

i
Jono Petkaus sveikata 

pagerėjus, bet gydytojas 
neleidžia namo, sako, turi 
dar pabūti ligoninėj iki vi-

Agnes Gutauskas džiau
giasi nugalėjusi kojų ligų.' 
Nors dar visiškai sveikata ; 
girtis negali, bet eina svei- 
kyn. ,

Pregrems

-jįjį.*

šermenis, kurie

nors prisidėjo prie paleng
vinimo mums pernešti šią 
baisią nelaimę. Mes žino
me, kad nelengva buvo

7 'V I • v

švenčių laiku eiti Į šerme
nis.

Taipgi prisideda-prie pa-.v< 
dėkos ir mano sūnus, anū-' 
kė ir jos vyras.

Krupp, Aimantienė visuo
met pasiryžusios darbui.

Vardan kuopos jiems vi-'Jaugi 
siems širdingas ačiū.

Nutarta paaukoti “Lais
vei” $100, nes dabartiniu į 
laiku jai parama labai rei- j 
kalinga.

Kuopon įsirašė Sophie Za- i 
vish.

Apie ligonius į
Serga 75 ^kuopos nariai 

Helen Daulenskienė, G. Si-: 
daras, Emilia Lakavičienė.! 
Jie pergyveno operaci jas,! 
kiek teko sužinoti, jų svei- • 
kata gerėja; kai šiuos žo- į 
džius skaitysite, gal jie bus' 
jau sveiki. Nelė Urbonie-I 
nė po ilgos ir sunkios li
gos gražiai sveiksta. Ane-

“Laisvės” ir “Vilnies” va- 
jininkė Margaret Valinčius 
dirba buvusio ilgus metus 
vajininko Petkaus darbą, 
kuris jai gerai sekasi. Sa
ko, kiek galėdama dirbu 
spaudos ir apšvietos darbą. I lė Kanapienė jau pusėtinai 

sustiprėjusi. Benikaitis ir
gi laikosi vidutiniškai.

Visiems linkime nugalėti 
ligas, kad 1967-ieji metai 
atneštų laimę, kad visi su
lauktume taikos.

E. K. Sliekienė

Užmiestyje atmatų lau
kas dabar užverstas buvu
sių kalėdų grožiu. Tokios 
gražios eglaitės turėtų da
binti šalies šilus, o dabar 
jas veža į atliekų/ lauką!

CLEVELAND,
Vietinės L. D. P. 

gijos metinis susiri

,)uvo svarstomi patys gy
nybiniai Draugijos klausi- 
nai, tarp‘kurių ir jos lik- 
zidavin’io klausimas. Ka- 

i' ši draugija finansiš
kai yra viena stipriausių, 
;ai likvidavimo klaushųas 
•ado mažai pritarėjų, i.y* 

Išrinkta valdyba 1967.
šJrnv. A. Palton, fin..

<arson, ižd. N.

\0respondentas J.

talpi-
i j o s , V

turėjo sėkmingą p 
tai nutarė atlyginti 
vei” ir “Vilniai” u? 
nimą įvairių D r a u 
pranešimų — abiem ]So $10.

Sekantis Draugijos susi
rinkimas ivvks sausio 21 d.

< v * »

pietų. Šiame susiri 
bus visi metiniai ra 
visiems nariams 
ti svarbu juos/ 
dėl kviečiami visi 
silankvti.

LDPD koresp
J, žebrys
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Apie naują Vytauto Klovos 
operą "Du kalavijai"

Tarybų Lietuvoje nese- 
gimė nauja istorinė 

opera—“Du kalavijai.” žo
džius (libretą) jai pa ra
šė J. Mackonis, o muziką— 
kompozitorius Vytautas 
Klova. Ką gi ši opera pa
sakoja? Kodėl jai duotas 
pavadinimas “Du kalavi
jai”? Į tai mums atsako 
įžymus muzikologas A. Ka
linauskas. Neilgame savo 
straipsnyje autorius labai 
vaizdžiai viską papasakoja.

—“Laisves” Redakcija

nenuėjo veltui. Vytauto va
dovaujami jungtiniai lietu
vių, lenkų, rusų, čekų, to
torių pulkai Žalgirio mūšy
je galutinai paklupdė kry
žiuočių ordiną, kuris po to 
jau niekada nebeatsigavo.

Priešo vėliavų paklojimu 
prie Jogailos ir Vytauto ko
jų ir baigiasi naujoji V. 
Klovos opera “Du kalavi
jai.” O prasideda ji Že
maičiuose, kur didžiajam 
kunigai k š č j u i skundžiasi 
lietuvė-motina, kad priešai 
terioja gimtąjį kraštą, kad 
nelygioje kovoje žuvo jos 
sūnūs.

Vėliau matome veiksmą 
vykstant Marienburgo pily
je, Trakuose ir, pagaliau, 
Žalgirio kovos mūšio lauke. 
Mapme scenoje Jogailą, 
Vytautą, jo“ žmoną Oną, du 
jo sūnus, matome kryžiuo-

Palyginti vėlai gimė lie
tuvių profesinė muzika — 
tik šio šimtmečio pradžioje. 
Bet jau iš pat pradžių dė
mesys buvo atkreiptas į po
puliarų operos žanrą. De
ja, vėliau kaip tik šis žan
ras mažai tesivystė. Juk 

dvidešimt metų — nuo ^ių magistrą, kom t ū r u s 
iki 1940 metų — mūsų I matome lietuvių vyčius, že

maičių karo vadus, čekų, 
totorių pasiuntinius, vėl su
sitinkame su žemaite-moti- 
na, kai ji kunigaikščiui at
veda paskutinįjį savo sū
nų... I 4-

Kaip ir kiekvienoje epi- 
nėje-herojinėje operoje, čia 
nėra daug išorinio veiksmo,, 
nors jis ir vystosi didžiulių 
istorinių įvykių fone. Teks
to autorius J. Mackonis, pa
rašęs, beje, ir “Pilėnų” li
bretą, nesistengė iliustruoti 
istorinį faktą, jam kur kas 
buvo svarbiau atskleisti at
skirų savo veikėjų, o visų 
pirma Vytauto, asmeninius 
pergyvenimus. Dėl to auto
rius ir pavadino savo kū
rinį ne “Žalgirio,” o “Dvie
jų ^kalavijų” vardu. Juk 
scena ne istorijos vadovėlis, 
o /žmonių perg y v e n i m ų , 

i jausmų pasaulio veidrodis, i
Kompozitorių, V. Klovą 

visi žipo kaip didelio melo
dinio talento kūrėją. Jo 
muzikos garsai visada ma
loniai užgauna kiekvieno 
širdį, savo liaudiškomis in
tonacijomis sudirgina jos 
slapčiausias stygas. Pa
prastumui, n u o š i r dumui 
kompozįtorius liko ištiki
mas ir sava naujojoje ope
roje, kurią rašė kelerius, 
metus. Šio atidaus, kruopš
taus darbo vaisiai akivaiz
dūs — šalia lyrinių, nuošir
džių epizodų, “Dviejuose 
kalavijuose” randame ne
maža spalvingų žanrinių 
scenų, muzikos garsuose 
girdime skambant gilų dra
matizmą. O tai naujos kom
pozitoriaus savybės.

Dirigentfts J. Aleksa
Gerai paruošė muzikinę 

premjeros pusę jaunas di
rigentas Jonas Aleksa. 
Spektaklį jis vedė puikiai, 
nors^tai vos antras savaran
kiškasis jo darbas. Įdomių 
sprendimų rado ir režisie
rius J. Gustaitis bei daili
ninkas J. Jankus, nors jų 
darbai savo šviežumu bei 
išradingumu ir’ negali ly
gintis su dirigento. Juose 
pastebima ir rimtų trūku
mų, Hr ginčytinų vietų. 
Operoje yra ką tobulinti, 
gal būt, taisyti. Tai pasa
kytina taip pat ir apie ope
ros muziką bei libretą. Kū
rėjai jau susilaukė drau
giškų, kvalifikuotų patari
mų. Tačiau iš viso “Du 
kalavijai” palieka malonų 
įspūdį.

Gerai spektaklyje pasiro
dė pagrindinių vaidmenų 
atlikėjai. Vytauto paveikslą

^Wperos teatro scertoje tebu
vo pastatytos keturips lie
tuvių operos, o štai per pa
starąjį dešimtmetį susilau
kėme net dešimties naujų 
lietuviškų operų.

Kaip žinia, teatro scenai i 
bet koks siužetas yra pri
imtinas — spektaklyje gali 
būti ir žilos senovės karžy
giai, ir šių dienų eiliniai 
žmonės. Iš šešiolikos lie
tuviškų operų tik dvi yra 
pasakos, o kitos dvi vaiz
duoja liaudies buitinį gyve
nimą. Visose likusiose di
džiausias dėmesys skiria- 
jnas heroikai, tėvynės mei- 

kovai už savo krašto

Ilgus metus su dideliu 
pasisekimu mūsų teatro 
scenoje buvo statoma pat
riotinė kompozitoriaus Jur
gio Karna v i č i a u s opera i 
“Gražina.” Ją prieš dešim- Į 
tį metų'pakeitė tuomet jau
no kompozitoriaus Vytauto 
Klovos “Pilėnų” opera, su
silaukusi kelių šimtų spek
taklių, kuriuos žiūrėjo apie 
pusę milijono žmonių. Ne-, 
didelio krašto sąlygomis 
tai tiesiog rekordinis skai- v. » jFcius.

Šis pasisekimas, matyt, 
paskatino autorių pasišvęs
ti /operos žanrui. Vieną po 
kitos jis sukūrė lyrinę pa- 

|^|įtką “Vaivą,” “Dukterį*’— 
■Dfoerą apie netolimos j)iaei- 
5|Jlies lietuvių tautos , kovas 

’ prieš hitlerinius grobikus.
Apie kunigaikščio 

Vytauto sūnus
L O štai dabar viešame 
naujo V. Klovas kūrybinio 
laimėjimo liudininkais. Įvy
ko jo ketvirtosios operos, 
pavadintos “Du kalavijai” 
(“Žalgiris”), premjera. Sa- 
vo tematika ji artima “Pi- 

. lenams”—ir temvaiz- 
^fejjjčbjama Lietuvos praeitis, 
^^^Įos prieš kryžiuočius. 
EBHBavo dviem sūnums, pa- 
NHHBamas juos įkaltais kry- 
;"^>!uočių magistrp buveinėje, 
p Lietuvos Didysis kunigaikš

tis Vytautas įteikia po ka- 
jt laviją. Ir šiuos du kalavi- 

jus kryžiuočiai atsiunčia 
^'Vytautui ir Jogailai Žalgi

rio mūšio išvakarėse.
į Nelengva tėvo širdžiai 
pergyventi klastingą jo vai- 
jpj^nužudymą, bet kitos iš- 

s nebuvo. Tėvynės atei
tos gerovė svarbiau už 
henišką laimę, kurią Vy- 

l&utui teko paaukoti viso 
rašto, visos tautos labui.

Sunki tai buvo,auka, bet ji

sukūrė K. Šilgalis ir J. Ur
velis, jo žmonos Onos — E. 
Saulevičiūtė, sūnų — V. Če- 
sas ir Z. Tervydis, Jogai
los—A. Lietuvninkas ir Z. 
Paulauskas, kryžiuočių va
dų — J. Stasiūnas, R. Sipa
ris, jaunojo žemaičio — V. 
Adamkevičius, jo motinos— 
M. ^Ąleškevičiūtė ir kt. Ma
žesniuose vaidmenyse pa
sireiškė jaunimas, daininin
kai, neseniai baigę konser
vatoriją.

Premjera praėjo, žiūro
vai karštai plojo, atrodo, 
kad jie mielai lankys šią 
operą. O Lietuvos muziki
niai teatrai jau stato nau
jus lietuviškus spektaklius. 
Kiek žinoma, šiuo metu 
bręsta didelis jų derlius. 
Vilniuje baigiamas repetuo
ti naujas baletas — A. Re- 
k a š i a u s “Gęstantis kry
žius.” Kauno muzikinis te
atras ruošiasi statyti A. Be- 
lazaro ir B. Gorbulskio ope
retes, naują V. Baumilo 
operą. Akademinis operos 
ir baleto teatras Vilniuje 
šiais metais numatęs išleis
ti gyveniman V. Laurušo 
ir V. Paltanavičiaus ope
ras bei R. Žigaičio baletą.

Tokio derliaus dar jokiais 
metais nėra buvę. Ir, ga
limas dalykas, tai bus nau
jo etapo mūsų teatre pra
džia, nes šį kartą daugu
mos naujų kūrinių tematika 
nebe istorinė, juose spren
džiamos šių dienų ' proble
mos, vaizduojami mūsų am
žininkai.

A. Kalinauskas

Toleikis gyvena 3146 Glen
view Street, Philadelphia, 
Pa.

A. žalnieraitienė serga ir 
gydosi namie. Jos adresas 
1009 Jaokson Street. Atro
do gavusi “virusus”.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

“Laisvės” vajui einant 
prie pabaigos, noriu tarti 
ačiū visiems, kurie atsinau
jino bei užsirašė prenume
ratas per mane. Taipgi dė
koju tiems, kurie aukojo 
“Laisvės” fondui.

Dėkoju, kad įvertinate 
mano darbą. Būkite visi 
sveiki.

P. Walantiene

Waterbury, Conn.
Pas mus atvažiuoja A. 

Taraška su Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo reika
lais ir parodys naujus fil
mus iš Lietuvos sausio 21 
d., šeštadienį, 2 vai. po pie
tų, 103 Green St., apatinėje 
salėje. Įžanga veltui.

A. Taraška ne tik paro
dys filmus, bet ir kalbės 
apie Darbininkų Susivieni
jimą, kaip būtų galima įra
šyti daugiau jaunų narių 
į Susivienijimą.

Kviečiame visus Susivie
nijimo kuopos narius, jų 
draugus ir visą publiką at
silankyti, pamatyti tuos 
gražius filmus ir išgirsti A. 
Tarašką kalbant apie Dar
bininkų Susivienijimą. A. 
Taraška yra laukiamas sve
čias. Jis atvyksta net iš 
Kalifornijos ir bus įdomu 
išgirsti, ką jis papasakos 
apie ten gyvenančius pro
gresyvius lietuvius.

Visus kviečia Komisija

Norwood, Mass.
Gruodžio 31 d. LLD 9 

kuopa surengė gražų Naujų 
metų sutikimo vakarą M. 
Uždavinio rezidenci joje. 
Pensininkų susirinko virš 
30. Drg. A. Taraška, kuris 
dabar lankosi Massachu
setts valstijoje su LDS pra
kalbomis ir paveikslų rody
mu, sužinoję s, kad mes 
Norwoode turėsime 
girną, atvyko pas 
anksčiau, negu jam 
skirta (turėjo būti

8

širdis susto-

savo mylimą 
gruodžio 27

New Britain, Conn.
Noriu pranešti, kad išti

ko mane baisi nelaimė. Stai
ga mirė mano sūnus, Ed
ward A. Ambrose, sulaukęs 
58 metu amžiaus.' 

c

Radau Edwarda negyvą 
gruodžio 24 d. rytą. Dak
taras sako, kad mirė natū
raliai, reiškia, 
jo plakusi.

Palaidojau 
sūnelį laisvai,
d. Rose Hill Memorial Park 
kapinėse, Rocky Hill. Ka
dangi jis buvo antrojo pa
saulinio karo veteranas, tai 
laido jom su militarinėmis 
cerenlonijomis. Jis buvo 
korporalas karo metu ir 
tarnavo Pacifike.

Edwardas gimė ir augo 
New Britain’e. Dirbo 
& Whitney Aircraft 
panijoj.

Apart manęs, seno 
liko liūdinti jo teta
Milukienė ir dar keletas ar
timųjų.

Pratt 
kom-

tėvo, 
Anna

Help Wanted Male
ELECTRONICS

Man oi’ woman, exp., supervise 
>■•10 female wirers and solderers.

Non military equipment
PROGRESS ELECTRONICS 

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

Help Wanted Female

paren- 
mus 

b u v o 
sausio

Philadelphia, Pa.
Sausio 2 d. mirė Stefanija 

Matulienė, velionio Antano 
Matulio žmona, kuri gyveno 
pas savo dukrą 39 Harvest 
Road, Levittown, Pa.

Stefanija buvo palaidota 
sausio 7 d. Sunset Memorial 
Park kapinėse, Somerton, 
Pa., kur ilsisi jos mylimas 
vyras, miręs rugsėjo 15 d.

Lai būna ramybė jiems 
amžinai ilsėtis, baigus var
gus ir sunkias ligas. Liko 
liūdinti dukra ir žentas 
Matulevich ir du anūkai. 
Reiškiu užuojautą likusiem.

(Mūsų žiniomis, S. Matu
lienė buvo gimusi 1895 m. 
spalio 6 d. Mardasavo kai
me, Merkinės valsčiuje.

— Red.)

J. Ambrose
(Reiškiame širdingą užuo

jautą J. Ambrosui ir dėko
jam už prisiųstą iškarpą iš 
vietinio laikraščio.

— Redakcija)

M. Toleikis sunkiai su
sirgo gruodžio 31 d., naujų
jų metu išvakarėse. Jį išti
ko strokas (stroke) ir, su 
policijos pagalba, jis buvo 
išvežtas į Nazareth Hospi
tal.

Po vakarienės A. Taraš
ka parodė porą filmų iš 
Lietuvos.

Kitus savo filmus A. Ta
raška rodė sausio 2 d., 2 
vai. Pirm pradėjimo rody
ti paveikslus, Taraška pa
sakė gražią kalbą, aiškin
damas LDS naudingumą. 
Visus ragino stengtis 
įtraukti jaunąją gentkartę * 
į šią organizaciją, kad se-, 
najai gentkartei retėjant! 
šios organizacijos i------
nepatektų į svetimas ran-1 
kas, bet liktų mūsų pačių | 
vaikams.

Vėliau rodė gražius fil
mus iš Lietuvos, taipgi ir 
jo paties trauktus Amcri- Į 
rikoje. Filmai buvo labai j 
gražūs, kalba aiški. Publi- ■ 
ka buvo pilnai patenkinta U 
paveikslų rodymu.

Vardan LLD 9 kuopos ir i ' 
LDS 3 kuopos tariu didelį; 
ačiū šeimininkėms už jų at- j - 
liktą didelį darbą šiem;= 
dviem parengimam — už ■ 
paruošimą valgių ir grąžui 
patarnavimą prie stalų. Jo-j 
mi buvo M. Trakimavičienė, 
N. Grybienė, Y. Niaurienė, 
S. Budrevičienė.

Dar noriau tarti ačiū Y.

HOUSEWORK
Couple. German speaking, live in 

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

TU 4-2959
(98-112)

Male and Female
HAIR STYLISTS. Must be exper

ienced. With or without following 
for exclusive Broomall salon.

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

(100-4)

Cl

Baltimore, Md.
Serga LLD narė Antani- 

turtas ■ ^e(^e^enč, sausio 1 d. 
įasidavė į ligoninę—Church

Gruodžio 25 d. mirė An
tanas Maceinas ir buvo pa
laidotas gruodžio 28 d. Lie
tuvių laisvose kapinėse. 
Laidotuvių\ direktorius bu
vo John W. Stokes iš 
Stokes Funeral Home.

Paliko liūdesyje jo žmo
na, sūnus Albert, 2 dukte
rys, Nellie Maceinas ir Mrs. 
Aleksander Kuzmich, visi 
gyvena Waterbury. Taipgi 
paliko tris anūkus ir kitas 
artimas gimines.

Iš Lietuvos atvyko į šią 
šalį prieš apie 50 metų. Per 
daug metų dirbo Anaconda 
American Brass Co., iš kur 
išėjo į pensiją prieš apie 11 
metų,

Buvo gero būdo žmogus, | Niaurienei,' M. Trakimavi- 
išaugino gražią šeimyną ir įčienei, M. Sadauskienei, S.

Budrevičienei už skanius 
pyragus. Jos ne tik juos 
gamino, bet ir dovanojo. 
Drg. E. Jakštienė dovano
jo butelį vyno; didelis jai 
ačiū.

• Fayette St. Kambarys 
24. Įėjimas iš 'Fayette Št. 
Jgonės sveikata žymiai pa- 

| derėjo, jau galima ją lan- 
1 yti. Jos namų^ adresas
205 Heckel Ave., Balti- 

; i uore, Md. 21206.
i Medelienė yra Antanai-
I v

'tienės motina.
Linkiu draugei pilnai pa- 

i sveikti. Lankės

Nugali ligas
Medicina smarkiai 

gia pirmyn. Dr. Cockburn 
duoda pavyzdžių, kaip vak- 
sina mažina vaikų ir jau
nuolių susirgimus.

1922 metais rauplėmis sir
go beveik 60,000 žmonių, 
gi 19 6 5 metais buvo tik 
keli susirgimai. 

(

1922 metais kokliušu sir
go arti 60,000 vaikų, o 1965 
metais—tik kelios dešimtys.

1922 m. difterija sirgo 
beveik 180,000, gi 1965 me
tais—tik keletas.

1922 m. polio ligo sirgo 
beveik 60,000 vaikų, o 1965 
m.—tik keletas.

zen-

su visais gražiai sugyveno.
Buvo narys Lietuvių Pi

liečių Politinio Klubo ir Lie
tuvių Neprigulmingo Poli
tinio Klubo. Skaitė laikraš
tį “Laisvę” ir prenumeruo
davo savo giminėms Lietu
voje.

Ilsėkis, Antanai, šios ša
lies žemelėje, o likusiems jo 
artimiems — žmonai, duk
terims ir sūnui — gili už
uojauta jų liūdnoje valan
doje.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LSD moterų komisija širdin
gai dėkojame visiems mūsų 
•engiamų pietų lankytojams ir 
kviečiam į sausio 15-tą ren
giamus pietus 1-mą vai., 29 
Endicott St. Kartu pranešam, 
kad pietai bus rengiami kiek
vieną sekmadienį ir nuošir
džiai prašome visus prie kiek
vienos progos pietauti su mu
mis iki ateis šiltoji vasarėlė.

Rengėjos

M. Svinkuniene.

MIAMI, FLORIDA

Koncertas, Pietūs, Šokiai
Rengia Aido Choras ir LLD 75 kuopa

Trečiadienį, Sausio 18-ą
L. S. Klube, 2610 N. W. 119th St.

Pietūs bus 12:30 v. dieną — Koncertas 3 valandą
Šis koncertas bus skirtingesnis negu pirmesni buvę 

koncertai, todėl, kad dabar turime gerą ir gabų moky
toją prof. B. Nekrosą.

Turėsime solistų. Aido Choras mokinasi gražių naujų 
dainų. Bus Moterų ir vyrų Ansambliai, taipgi daininin
kų iš kitur. Esame tikri, kad atsilankiusi publika bus 
patenkinta. Kviečiame visus dalyvauti.

Choro ir Kuopos Reng. Kom.

nemažai prisidėjo 1 
M. Uždavinis, R.
L. T rakimavičius, j

ir vyrai
Niaura,
dirbo net sušilę. Tenka ta r-1 
ti ačiū ir jiems. ;

Sutikimas Naujų metų ir 
Taraškos paveikslų rody
mas buvo pilnai sėkmingi.:

M. Uždavinis. .

‘Laisves’ Bendroves Dalininkę 
Suvažiavimas ir Banketas

Įvyks Sekmadienį

1967 Metų Vasario 19 Dieną
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Banketo pradžia 5-tą va), vakare

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

Banketui įžanga $3.50
Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą, nes iš anksto 

norime žinoti kiek bus publikos

STOUGHTON, MASS.
Stough tono Lietuvių Suvienytų Draugijų labai svarbus 

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

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

Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kuopa rengia lody

mą krutamu paveikslų iš Lie
tuvos. Rodys A. Taraška sek
madienį, 15 sausio, Laisvės 
choro svetainėje, 157 Hunger
ford St., apie 2 vai. po pietų. 
Dovana $1.00. ,

A. Taraška bus Hartforde 
16, 17 ir 18 dienomis pasita
rimui kas link vajaus gavimui 
narių Į Liet. Darb. Susivieniji
mą. Tai bus vakarais apue 7-ą 
valandą.

Sekr.tJ. Kazlauskas 
(2-3)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio .(January) 14 d., 
2-rą vai. popiet, salėje 1154 
N. 4th St.

Draugai ir draugės: prade-
• X •* *darni šiuos jįJujuosius, 1967, 

metus, pradėkiūie ir naujai 
veikti.. Kiekvienas priklausan
tis prie organizacijos narys, 
kviečiamas Į šį pirmametį su
sirinkimą ir pasimokėti meti
nes duokles. Prie to, pasitar
sime apie organizacijos lei
džiamą žurnalą “Šviesą”, į jo 
turinį ir sumanytas pakaitas. 
Tas mums labai svarbu padis- 
k ūsuoti 
•reikėtų

apie savo

(2-3)

ST.

spaudą ir 
nors naujo

Valdyba

PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopos sekantis balius 

j vyks šeštadienį, sausio (Jan.) 14 d. 
Vieta: 314 15th Ave., So. Pradžia 
12 va], dieną.

Pasivalgius gerus pietus, galėsime 
gerai pasišokti.

Kviečia — Renginio Komisija. 
(2-3



Česlovo Kudabos 
, laiškutis

tz
Daugelis Niujorko lietu

vių gerai atsimena svečią 
iš Lietuvos — gamtininką 
Česlovą Kudabą, kuris ne
seniai čia lankėsi ir susiti-

BRUKU NI ECI AI!
į Kviečiame visus šį sekmadienį, sausio-Jan. 15 die-

miau telp/i jo naujametinis i 
sveikinimas pažangiesiems 
lietuviams — sveikinimas iš 
Vilniaus v įsiems laisvie- 
čiams. —Red.

Daug, daug Jums džiaugs
mo, laimės, sveikatos, iš
tvermės, kūrybinių suma- 

z n y m ų linkiu ateinančiais 
. metais. 
s Labai prašau, jeigu ne

bus sunku perduoti gerus 
linkėjimus Jūsų bendradar
biams, visiems tiems mie
liems tautiečiams, kuri u 
aną vakarą taip buvau my-1 

limas. i
Jeigu pamatysite ponią! 

Tysliavienę, tai pasakykite, I
kad Tysliavos knyga sausį1 O1 .
1 • A • X T v 1 ii New Yorko sveikatos sargai!laukianti. Nežinau, kuo ga- i ”
lėčiau 'Tiūti naudingas »-■ Iz i o m t/a Iz-
Tamstai, gal kokių knygų piKlCtaVO ĮH M S 
pasiusti, ar kitaip patar
nauti galėčiau. Parašykite, 
su džiaugsmu viską pasi
stengsiu išpildvti.

Su pagarba 
č. Kudaba

na, 2-rą valandą popiet, atsilankyti į “Laisvės” salę, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. čia turė
sime pasikalbėjimą “Laisvės” reikalais ir būsite pa
vaišinti karštais užkandžiais nemokamai. Jei ir šal
tas oras būtų, vistiek ateikite, čia sušilsite.

1966 “Laisvės” vajus yra išvestas sėkmingai ir 
jis jau pasibaigs su sausio 15-ta diena. Tiktai yra 
lengvas trūkumas “Laisvės” fondui iki $10,000. 
Tuo reikalu sekmadienį pasikalbėsime.

Pilnai pasitikime, jog fondas bus apskritai sukel
tas. Tačiau, šiame susirinkime, su lyg išgalės, dar 
sudėkime sėkmingam fondo užbaigimui.

Bendrai “Laisvės” finansinė padėtis nėra bloga. 
Bet mūsų darbininkiškas honofaX reikalauja savo 
pasibrėžtą planą išpildyti iki pjpįĮįurinės raidės. Pe
reitas “Laisvės” bendrovės dfuininkų suvažiavimas 
nutarė prašyti visuomenės, Z kad sukeltų fondą iš 
$10,000 sustiprinimui jos biudžeto 1967 metams. Į šį 
prašymą visuomenė atsiliepė teigiamai. Tik biske- 
lio betrūksta sėkmingam fondo užbaigimui. Pasi- 
spauskime ir užbaikime pilnai.

z “Laisves” Administracija

A. Bimbos laimikis 
dvaryje, Lietuvoje, šiomis die

nomis Antanas grįžta į 
namus.

Klubietėms
Trečiadienį, sausio 18 d., 

įvyks Niujorko .Lietuvių 
Moterų klubo susirinkimas, 
7:30 vai. vakare, Laisvės
name.

Visos dalyvaukime. Turė
sime galutinai aptarti rei
kalus liečiarfčius sausio 21 
d. banketo, kuris rengiamas 
pagerbimui^ mūsų 80-mečių 
narių. Taipgi 
ruoštis Moters 
nėjimui.

laikas jau
Dienos mi-

Penktadienis, sausio (January) 13, 1967

Studentai pasisakė Broo|dyno Brownsville j 
prieš draftą

New Yorko studentu tar-
yra didelis susirūpini- rasinė 

mas draftu ir jam priešiš- sįa tu 
kūmas. Mokslo pertraukoje iose, 
švęrįtemis jie paruošė prezi- na pį 
dentui Johnsonui laišką, f— . . 
surinko daug parašų, reikš- p“ 
darni protestą prieš draf-

Šio rajono gyventojai 
rimta 
Kodėl

pe

Toki

pastatė klausi
šio rajono tautin

s mažumos paskižl 
gauna vietos mokyk-

> siųsti į Vietnamą bū
tosiomis?
ą mintį jie garsiai kė- 
?ples Board of Educ- 
(vietinės liaudies or-

j

ation 
ganizhcijos) sušau kita m e 
susiri 
vavo 
Čia j 
pasis 
tus 
dėl k 
atsili

j

Kaip plačiai atstovingas 
tas jų laiškas, matosi iš to, 

Komitetas | jog, be kitų, jį pasirašė 
šimto studentiškų tarybų 
prezidentai. Kas bus to
liau?

Brooklynietid studentų 
vadovas D. Schwab sako, 
jog viskas priklausys nuo 
prezidento Johnsono — jei 
nebus studentams pagei- 
dauiamų pakaitų drafte, 
iei kapas ir draftas tebe
bus palaikomas ir plečia
mas, didės ir studentų veik- 

prieš draftą ir karą.

nkime , kuriame dąly- 
apie 300 tėvų-motinų. 
ie, ypatingai motinos, 

kundė apie visokius ki
lai kumus mokyklose, 
irių jų vaikams tenka 

kti moksle. Tūlos reiš- 
iigeidavimą tokių mi

tingų dažniau, o svečiai iš 
kitų rajonų tarėsi ruošti 
panašius mitingus ir pas

4

Sausio 21 d.—banketas
Niujorko Moterų klubo 

narės kviečia visus daly
vauti rengiamam pobūvyj 
pagerbti mūsų 80-metų su
laukusias nares. Tam tiks
lui ruošiame banketą, šeš
tadieni, sausio 21 d., 5 vai. 
vakare, “Laisvės” name, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

Pagerbs ilgametį 
darbininką vadovą
Kovotojų už teises, už 

tikrąjį unijizmą, už taiką 
i gretose labai plačiai žino- 
! mas William L. Pattersono 
! vardas. Sunku būtu išvar- 
įdinti visus tuos liaudies 
i veiksmus, kurių suorgani- 
! žavime, kurių vykdyme Pat- 
• tersonas nebūtų atlikęs va- 
i dovaujamo vaidmens. Jis 
I buvo ten, kur jo daugiau- 
| šia reikėjo.
i Šiais metais Pattersonui I 

susitarimo derybomis su vi- sueina 75 metai, kurie nuo 
somis grupėmis; paliuosuo- W jo ankstyvos .vaikystės 
tus nuo karo fondus nau
doti pagerinimui sveikatos 
priemonių; remti Vietnamo 
karo aukas; taipgi remti 
geresnių patalpų reikalau
jančius ligoninių administ
ratorius ir daktarus, geres- 
nių 4. . ,
slauges ir kitus darbiniu- i 
kus, ir miesto ligoninėse 
gonius, iC: 
giausia,” sako medikų 
ganizacijos pranešimas.

L

Daugiau kaip penki šim
tai daktarų, slaugių, tech
nikų pikietavo prie Belle
vue ligoninės Manhattane 
ir prie Jacobi ligoninės 
Bronxe. Jie reikalavo dau
giau dėmesio žmonių svei
katos apsaugai, protestuo
dami prieš karą Vietname.

; Demonstrantai nešamuo
se plakatuose ir žodžiu ne- 
dvejojamai pareiškė, kad 
Amerika neišgali turėti vie
nu kartu abu — karą ir 
žmonių sveikatos apsaugą. 
Jie sakė:

—Kol eina karas su mil-

ninėmis militarizmui pa
skyromis.

Pikietuotojai reikalavo: 
nutraukti bombardavimą ii 
žudymą Vietname; siekti

Kaip žinote, net šešios 
draugės bus pagerbtos: Ma
ryte Kalvaitienė, kuri su
lauks 80-mečio šiais metais, 
ir sekamos, kurios jau su
laukę tų metų:* Ona Wal- 
musienė, Ona Philipsė, Ona 
Skirgailienė, Bronė Žilins
kienė ir Marytė Tamelienė. 

įėjimas tik $3.50 asmeniui, 
vaišės bus puikios.

Komitetas
O

į

la

save, 
miešti 
išgirs 
baisa.€

o
Tai gi, pagaliau, 
ir valstijos galvos 
žmonių stiprėjantį

K

R. ir 0. Žiugždą 
naujametinė ekskursija

Rašytojas-žurnalistas Ro
bertas Žiugžda su žmona 
Onute praėjusiu metų gale 
buvo išvykę plačiau pasi
dairyti po Ameriką.

Sėdosi į mašiną ir dui link
pietvakarinių valstijų. Bu-1 žiniškais pelnais milijonie- 
vo pasiekę ir “apsidairę” ■ rių firmoms, tol nebus iš
takiose valstijose, kaip Flo- Į tekliaus pagerinti medici- 
rida, Georgia, Alabama,! ninį žmonėms aptarnavimą, 
Tennessee, Kentucky.

Kadangi R. Žiugžda yra 
laikraščio “Moscow News” 
korespondentas, tai jam rū
pėjo ne tik pietinių valstijų 
gamtą pamatyti, o ir žmo
nes — jų buitį, jų nuotai
kas.

Lankėsi jiedu eilėje kul
tūrinių įstaigų,— muziejų, 
bibliotekų, mokslo įstaigų. 
Šnekėjosi su daugeliu žmo
nių, intelektualų ir eilinių.

—Kaip viskas atrodė? — 
klausiu.

— Gamta graži,ų žmonės 
geri,— atsako Robertas. — 
Mus, kaip tarybinius pilie
čius, visur priėmė svetin
gai; buvome pas eilę ameri
kiečių namuose. Kelionė, iš 
tikrųjų, buvo nepamirtša- 
ma.

— Ką dabar turite savo1 
programoje pamatyti?

žangą, už žmonijos geres
nį rytojų. Ta proga ruošia
mas jam pagerbti masinis 
pobūvis. Jis įvyks saušio 
26, ketvirtadienio vakarą 
Americana Hotęį, 52nd St. 

lir 7th Ave., New Yorke.
Pradžia (užkandžiai) tarp 
B vai. Programa 8 vai. 

kurie kenčia dau- ’ įžanga $3, studentams $1.

aiVllUO 11 tlUAVUl UU, VU
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or-

i tol nebus išteklių mokslui, 
: eilinių žmonių gyvenimas 
blogės.

Liaudies sveikatos sargy-1 
boję darbuotojai pasisakė 
už i 
paskyrų 
giau pinigų paruošimui 
naujų gydytojų, slaugių ir 
jiems pagalbininkų.

Tarp pasisakiusių gyvu 
žodžiu buvo veikėjai iš Bel
levue, Jacobi ligoninių, Co
lumbia ir Rockefeller uni
versitetų, Einstein kolegi
jos, medikų organizacijų.

Medikališkas komitetas, apgyvendinta vienaaukštė- 
be kitko, savo pareiškime se, lengvai perkilnoiamose 
sako:

Visi darbai yra 
reikalingi, bet...

r______ Liekasi klausimas:
reikalavimus didesnių I daug juose išmoks?

ligoninėms, dau- klausimas kilo daug e 1 i u i

Kviečia visus ir prašo bi
lietus įsigyti iš anksto. Bi

lietu turi ir lietuviai, ku- 
j riems teko Pattersoną daž
niau matyti- veikloje. Pa 
klauskite bilietų pas juos. i..

ar
Toks

stebėjusių atvežimą į Jer
sey City būrio jaunų vai- 
kinėlių — Job Corps gru
pės.

Būrys sudarytas iš 224 
išėjusių iš mokyklos be lai
ko, nedamokytų, biedniokų, 
nuo 16 iki 21 metų. Jų pir
moji 22 asmenų grupė, dau
guma iš New Yorko, bus

Senatoriui pridėjo 
naują kaltinimą

Bronxe vykdomam valsti
jos senatoriaus Rodriguez 
teismui einant galop, dis-

Gal vėl pakels 
namams taksus

^)kį spėjimą paskelbė 
Pilietinė Biudžeto komisija 
pasiremdama miesto iždi
ninko Procaccino apskaičia
vimu viso miestui reikalin
go biudžeto. Iždininkas spė
ja, kad miestiniai procen
tai už paskolas ir būtinų 
Atmokėti paskolų* suma 
sieks $716,269,037. Tai būtų 
$44,072,182 daugiau negu 

..buvo 1966-67 metu biudžete. • - X *■
’ Paskleidus tą sumą po 
.miestą pagal apskaičiuotą 
nejudomojo turto (namų) 
vertę išeitų 20-ies tūkstan
čių vertės namui taksų $1,- 
020. O savininkas dviejų 
milijonų vertės bizniško pa
stato mokėtų taksų $102,- 
000. Pakelti taksai įeitų 
galion liepos 1 d.

i stubelėse. O pirmasis dar- 
—Laikas mūsų medikališ- jbas? Teks apvalyti ^atlieko- 

kai visuomenei pažiūrėti į 
mūsų šalies išmokesčius. 
Kai tūkstančiai mūsų bied- 
nuomenės ištisas valandas

mis apgrioztą 400 akrų plo
tą, kuriame plan u o j a m a

Roberts iškėlė senatoriui 
dar vieną kaltinimą. Sako, 
kad jis grasinęs nužudyti 
valstijos vyriausią liudinin
ką. Iki šiol liudininkai iš 
teismabučio buvo paleidžia
mi namo su palydovu. Da
bar jie apgyvendinti vieš- 
būtyje.

Rodriguez, dem o k r a t ų 
distrikto vadovas ir advo-

• Už dalyvavimą antika
riniame streike nubausta 
daugiau kaip 500 Japonijos 
geležinkelininkų, 1,800 ryši
ninkų. 50 darbininkų me
tams pašalinti iš darbo ge
ležinkelyje, 110-čiai žmonių 
sumažintas atlyginimas.

Norėtum dar pamatyti stovj epgSe gauti menkutį
šiaurę: Vermont, Maine, 
New Hampshire, — gaunu 
atsakymą.

O kai užklausiau, kur jie
du sutiko 1967-uosius me- ■ 
tus, Onutė paskubėjo atsa-! 
kyti:

—Kur?! Ogi pas V. ir M. 
Zenkevičius Washingtone.

Ns

medikališką patarna v i m ą 
mūsų darbo jėgomis men- 

i kai aprūpintose ligoninėse, 
i Vietname tūkstančiai bied- 
nų žmonių marinami ir su
žeidžiami mūsų daugbilijo-

irengti parką. Kol kas ne- katąs> Yra. įtartas bandyme 
teko patirti, kiek ir ko jie 
mokysis, kiek dirbs. Kalba
ma, kad mokys amatų.

pasisavinti svetimą turtą, 
kaip neteisingai prisiekęs, 
kaip advokatui netinkamai

Stebėdami atvykstančius, e^sis- ________
XX.CWMCJM. IX Clip UuS, IT 1 I 1 1 •

kaip nebus, šie berniukai Nebeatrodo raudom 
laimingesni už tuos, kurie į 
Vietnamo raistuose žus.”

žmonės kalbėjo: “kaip bus

Titulas neapsaugojo
Valstijos senatorius Eu

gene Rodriguez teismabu- 
tyje Bronxe tapo surakin
tas. ir iš ten išvestas dabok- 
lėn, kai prokuroras pasi
skundė, kad Rodriguez jam 
grasinęs. Senatorių įtaria, 
kad jis siekęs pasisavinti 
svetimą turtą ir neteisingai 
prisiekęs.

Newyorkietis kūno kultū
ros entuziastas Henry 
Terrance pilnai įrodė savo 
sportinio polinkio vertę. Jis 
mirė sulaukęs 96 metų, Flo
ridoje.

‘N n-
&

Y valstijos Senai 
■stipriai pasibartai
Daug<t£inčų ir įtardinėjL * 

mu vieni kitiems ’sukėlė se-. 
nata: 
ler p 
tino 
s veil 
tyrinėjimų ant bie d n ų j ų 
ligor 
kad 
be gavimo jų sutikimo pa
siduoti tokiems tyrimams.

’ius Seymour R. Tba- 
asakyta kalba. Jis kal- 
N e w Y o r k o miesto 
:atos sargus daryme

ių be informavimo jų, 
tas bus daroma su jais,

arleme namų gaisre žu-H 
!vo du žmonės.

S SPAUDOS B-VĖS ltLIETUVIŲ KOOPERATINĖ
METINIO SUVAŽIAVIMO ŠAUKIMAS

Šiuo Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės Direktg 
Taryba šaukiame metinį Bendiįvės dalininkų suv 
vimą 1967 metų vasario mėnesio 19 dieną, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avenue, Ozone Parke, N. Y. Se
sijos pradžia 10 vai. ryte. Visi Bendrovės dalininkai—, 
pavieniai ir organizacijos—kviečiami dalyvauti. Kiek
vienas pavienis dalininkas ir kiekviena dalininkė org- 
nizacija, neatsižvelgiant į turimų šėrų skaičių, suvažia
vime turi tik vieną balsą. Pageidaujama, kad kiekvienas 
pavienis šėrininkas su savimi turėtų savo Šero certifi- 
katą, o organizacijos šėrininkės atstovas—įgaliojimą.

Vetchkis, Sekretorius

New Yorko plumberių 
masinis mitingas, po ilgų, 
audringų diskusijų, priėmė 
unijos viršininkų raginimą 
grįžti darban Washingtone 
s u d e r ė t‘o mi s sąlygomis. 
Dauguma iš dalyvavusių 
mitinge 1,500 plumberių pa
sisakė už priėmimą. Betgi 
2-ame lokale narių yra 4,- 
000, tad dar neaišku, kaip 
seksis sandėrio vykdymas.

ROCHESTER, N. Y.
Mirus

Vincui Malinauskui
Montreal, Canada

Mes reiškiame didžiausią užuojautą jo sesutei 
Stefanijai Sasnai. Taip pat velionio šeimai ištver
mės liūdesio valandoj.

H. Velikienė
L. Bekešienė
V. Bullienė

Brooklyno kolegijos stu- 
Identai šiomis dienomis rin
ko savo tarybą. Tai buvo 
pirmieji generaliniai rinki
mai bėgiu pastarųjų 15 me
tų. Išstatyta 33 kandida
tai, o rinkta 5. Greta ki
tu kan d i d a t a v o Phyllis 
Kalb, kaip komunistė, pasi- 

į sakiusi p’rieš draftą. Ji pa
siekė 9 vietą, Set nebuvo 
išrinkta, jai trūko 27 bal
sų. Rinkimuose balsavo 
apie 3,500 studentų.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės 
(Lith. Bldg. Corp.) direktorių 
susirinkimas įvyks šeštadie
nį, sausio 21 d., savame na
me. Pradžia 3 vai. popiet.

Svarbu 
dalyvauti 
raportą.

visiems direktoriams 
ir išklausyti metinį

(3-0)

K. Žemaitienė 
Ann Koch

New Yorko taksių sąvi- 
ninkai nep a t e n k i n t i tą 
klausimą studijavusios ko
misijos majorui raportu.

Paieškojimas
IEŠKOMI

Mano motinos brolis Pajuodis Pra
nas, sūnus Prano, išvyko j Ameri
ką po antrojo karo. Išvyko iš Juo- 
daglinio kaimo, Debeikių valsč., 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)

Stephėn

ONS

momČE M W MAU!na SEATS A

NEPAPRASTAI PIGI 0& KAINOS

R ATGAL

Telefonas: CI

Į LIETUVĄ
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis

> KAINA TIK —
$518.00 J VILNIŲ

$16.00 asmeniui už dieną. — privatus kambarys su vonia 
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE
Mes parūpiname kelionei bilietus asnenims, kurie atvyksta 

Lietuvos čia aplankyti tavo gimines.

5-7711

* <

2 SHOWS DAILY 2:30 & 8:30
3 SHOWS SAT. & SUN. 2:30,5:30,8:30 

NEW YORK FILM CRITICS’AWARDS- 

 

“BEST PICTURE

OF THE YEAR!”

“BEST ACTOR!” taul Scofield “BEST DIRECTOR!”“BEST SCREENPLAY!” Robert Bolt
Columbia pictures p<«nu F3ED ZINNEMANN S of

u7/

Fred Zinnemann

BOLT • technicolor’ ^3
I WE ARTSTMATK W SOTi St b<LP*A tni Ib.«PL 5-6830

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036




