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KRISLAI
Nauja LLD valdyba.
A. Bimba rašo knygą.
Reikia prakalbų !
Apie tris mirusiuosius.
Tos septynios klubietės.

Pašo R. Mizara

Aną vakarą teko dalyvauti 
Lietuvių Literatūros Draugijos i 
CKP posėdyje. Be- kitko, buvo

• išrinkta nauja valdyba, kurią j 
dabar sudaro: pirmininkė —
K. Petrikienė. vice-pirminin-' vei’Sltetų;

>. Mas—

! Tūkstančiai profesorių ir > M a O Šalininkai jau Sirija ir Izraelis sutiko
advokatų smerkė J.A.V. rolę ragina "atgailauti

New Yorkas. — Praeito 
! sekmadienio New Y o r k o 
Times išėjo su dviem did- 

; deliais skelbimais - garsini- 
į mais: vienas, pilno pusla- 
' pio, buvo pasirašytas tūks- 
i tančių ar tūkstančių profe
sorių ijį vienos šalies uni- 

; antras, beveik 
sekretorė pilno puslapio, buvo pasi- 

fcj. Mizarienė, iždininkas—rašytas Advokatų komite- 
&nta. “šviesos” redaktorifts 11()>.— abu Vietnamo reika-

kiek kitokio pobūdžio. Ant- Pekinas. — Žinių agentu- 
raštė sako: “Amerikos in- va Hninhua ragina opozici- 
tervencija Vietname nele-!jos vadus atgailauti. Pra- 
gališka.” Po to telpa labai | nešimas sako: 
ilgas, kruopščiai 
ir*smulkmeniškai dokumen-, h* . valstybiniame 
tuotas pareiškimas. Komi- kurie paklydo j 
teto vardu pasirašo grupė 
garsių advokatų, jurispm- ti, t 
dencijos profesorių, kurie prie 
dėsto Harvarde ir kituose sios proletarinės kultūrinės 
žymiuose universitetuose. revoliucijos.”

tartis po J. T. priežiūra
Jungtinės Tautos. — Si- pasienyje,

“Mes ragi- , 
apdirbtas . name tuos' vadus partijoje

kia produkcija. Čou ragi-: 
na juos grįžti. rijos atstovas George J.

Produkcijos komitetai ' ^rae^° atstotas
: Michael S. Gomay paskelbė,

ypatingai prie

tas vandentiekio vamzdis 
Izraelio teritorijoje, izrae-

~ ~ Hsinhua sako, kad dau-. jų valdžios pasirengu- liečiai apšaudė Sirijos pozi- 
aparate, gelyje fabrikų šalia “Rau- sįos pasiųsti atstovus į de- cijas Galilėjos jūros ryti- 
reakcinį- donosios darbininkų jėgos” rybas ]>o Jungtinių Tautų niame krante, sirijiečiai šo

vę į izraeliečius žvejus Ga-

Rtui- sios pasiųsti atstovus į d

stu : P. Buknys ir J. Grybas.
Spėju, kad nauja valdyba 

bus veiklesnė, kad visas drau
gijinis judėjimas pakils i to
ki aukšti, kokio mes visi pa
geidaujame.

Profesorių parašai, at
spausdinti labai smulkiu 
šriftu, užima visą puslapį. 
Teksto beveik nėra, apart 
didelės antraštės, kuri sa
ko: “Pone Prezidente, su
laikyk bombardavimą! Pri- lė 
dėta pastaba, kad kitas pus- Mokesčių pakėlimo klausi- 

irgi pilnas parašų, mą kongresmanai diskusuo- į

Antanas Bimba iš Lietuvos 
grįžo. Deja, jis dar vis neno
ri įsijungti į redakcijos dar-i lapis, 
bą. Parsivežė daug medžiagos • tilps ateinantį sekmadienį, 
knygai, kurią dabar rašo. Kny
ga žada būti įdomi: pats jos 
pavadinimas — Lietuva po 
dvidešimt metų — nusako jos 1 
turinį. .

Dalykas tas: A. Bimba lan
kė Lietuvą 19-15-1946 metais, 
kai ji buvo fašistų sugriauta, ’ 
&ai buvo baisu į mūsų gimtą
jį’ kraštą pažvelgti.
^'Nuvykęs į Lietuvą po dvide-; 
šimt metų, jis rado ką kitą. Į 
Na, ir dabar visa tai nori su
dėti knygon, kad kiekvienam i 
būtų 
yra.

Washingtonas. — Politi
niai stebėtojai mano, k a d 
JAV Kong r e s a s nesisku
bins pakelti žmonėms mo
kesčius (taksus), kaip siū- 

prezidentas Johnsonas.

’. šią tik balandžio ar gegu- 
Advokatų pareiš k i m a s'žės mėnesiais.

...... j paklydo į ]
ė buržuazinį kelią, apsigalvo- sukurti “revoliuciniai pro- paliaubų komisijos priežiū-

gailauti, ir prisidėti1 dukcijos komitetai.’’^Vienas , ra> Sirijos sutikimas besą-i ]ilčjos jūroje, ir t. t. 
liepsnojančios didžio- Šanchajaus laikraščių da- lyginis, bet Izraelio su tam ' 
roletarinės kultūrinės bar sako: “Mes. galime vie-; tikromis rezervacijomis. Iz-

nu metu gilinti proletarinę raeliečiai sako, kad jie su-1 Montgomery, Ala.— Mrs. 
kultūrinę i evoliuciją ir di- (tinka tartis, “jeigu Sirija i George C Wallace perėmė Statomi sako kad knin' ’3r°hduk,ciją’ Urbdami Nulaikys bet kokią aeresiją j gubeJnatoriaus po?ta nuo 

Stebėtojai sako, kad, kaip pdną darbo dieną prie savo tuo tarpu.” Siriia, iš kitos T;
anksčiau, taip dabar prem- masinu.” Toks komitetas,; pUsės, sako, kad agresijai ,y d 'U
jeras Čou En-lajus vaidina sako tas laikraštis, perėmė > ateina iš Izraelio pusės.- i i guberna t o r i u s paskuti- 
bnin iv nuncoi Vacnn ..— i jaliaubu komisijos | n^uose Linkimuose. Pats

vadovybę Šancha- nirmininkas generolas Bull,! Wallace nekandidatavo, nes 
švedas, lankėsi Jeruzalėje į t° neleidžia Albamos įsta- 
ir Damaske. tymai. Manoma, kad ponia

Per kelias dienas susirė- Wallace bus gubernatorius 
mimai vyko Sirijos-Izraelio tik iš vardo,—jis—faktinai.

čou En-lajaus role

Komsomolskaja Pravda i Tonas vaist ų 
apie tris JAV karius j
Maskva. — TSRS Komu-. 

nistinės Jaunimo sąjungos; 
organas
Pravda” atspausdino pa
reiškimą, kurį padarė trys 

į amerikiečiai kariai, kurie 
! atsisakė kariauti Vietname. 

Knygą žada išleisti “Min-i Jie yra David Samas, Den
nis Mora ir James. Johnson. 
Jie visi trys dabar kalėji- 

Mūsu veikėjai galvoja: rei- į me.
suorganizuoti j “Komsomolskaja Prav- 

žinoma, da” perspausdino pareiški
mus, kuriuos šie tryš ka- 

gal būtą praktiš- rįaj pač|ayė jau būdami ka- 
•I Pakalbąs sa-, ]ėjime Tuos, pareiškimus 

! paskelbė viešumon komite- 
! tas, kuris juos gina. Visi 
; trys aiškina./kodėl jie at- 
; sisakė kariauti neteisėta- 
' me, intervenciniame, žiau- 
! riame kare prieš Vietnamo 
i liaudį. Johnsonas, kuris 
i vra negras, papildomai aiš-

P^Vienos savaitės bėgyje mirė I kiną, kad jis negali daly- 
trys Įžymūs žmonės: ;

Rašytojas Waldo Frank mi
rė White Plains, N. Y. sausio 
9 dieną, sulaukęs 77 metą 
amžiaus. Tai buvo ne tik ra- 
šytojasrnovelistas, o ir veikė
jas: kadaise jis dalyvavo vi
sokiose pažangiosios visuome
nės vestose kovose. Jis buvo 
revoliucinės Kubos bičiulis.

Sausio 9 d. Niujorke mirė 
Sadie Van Veen — Amterie- 
nė, sulaukusi 85 metu amž. 
Tai buvo talentinga amerikie- 

į&dailininkė, poetė, kovoto- 
pirmiail socialistiniame, 

liau komunistiniame judė- 
veikėja.

įžymusis dailininkas, David 
Burliuk, mirė sausio 15 diei^ą 
nedideliame miestelyje Ham- 
ton Bays, L. L, sulaukęs 84 
metų amžiaus.

Šis dailininkas 1922 metais 
atvyko iš Rusijos ir čia išsi- 

4 juosęs dirbo. Sakoma, jis nu- 
tapė tūkstančius aliejinių kū- 
rinių; jo darbais puošiasi dau
gelis pasaulinio garso meno 
galerijų.

i!956 metais D. Burliukas 
o nuvykęs į savo gimtąją 
i kur jį kvietė Tarybų Są- 

įC’Junęos rašytojai ir meninin- 
RIJ’tat Burliukas visuomet buvo 

Tarybų Sąjungos gerbėjas.

aišku, kas buvo ir kas

leidykla Vilniuje.

kia A. Bimbai 
prakalbų maršrutą.
jis neturėtų būti ruošiamas se-* 
noviškai, — j 
kiausia turėti prakalbas sa
vaitgaliais. ' j

Prakalbų tai reikia. Ir jas 
turėtų rengti Literatūros Drau-; 
gijos kuopos bei apskritys.

Pirmiausia, žinoma, A. Bim
bos prakalbos įvyks Niujorke 
bene vasario mėnesio pradžio-

r

kaip ir nuosaikesnę, rami- vieno didelio stiklo mašinų1 
nimo rolę. Prieš kelis mė- fabriko 
nesiūs, kuomet šimtai tūks- juje nuo vedėjų.
tančiu jaunu studentu, tain 2 x... . . , .
vadinam i ‘raudongvardie-; *otoS'a‘>Jos, plakatai 
čiai, kasdien užpl ū s d a v o Didelės minios susirinko 
Pekiną, Čou pakartotinai. čia netoli Pekino universi- 
ragfino juos grįžti provinci- teto teisių fakulteto, kur 
jon prie savo nuol a t i n i ų raudongvardie čiai išstatė 

į pareigų. Dabar Čou pana- dideles fotografijas. Tos fo- 
} šiai pasisako apie darbinin- i tografijos rodo, kaip paša- 

rie suorganizuoti į linti veikėjai stovi su nu- 
į taip vadinamus “Raudoną- lenktomis 
' i., z-1 «■> i. L. i i v. U L. VI T nLcil.-l

Š. Vietnamui ^'ie suo>^nizi’oti > 
ja darbininkų jėgą" ir 

| “Raudonuosius darbininkus 
! r e v oliucionierius.” Didelis 
skaičius tokiu darbininku ir 
atvyksta į Pekiną, kad, kaip 
tai sakoma, “pasisemti pa
tyrimo.” Bet nuo to ken-

Philadelphia. — Amerikos I 
Komsomols k a j a - kveikeriai siunčia toną vais-1 

i tų Šiaurės Vietnamo Rau-1 
donajam kryžiui. Tie vais
tai pasiųsti Japonijon, iš 
kur jie nedideliu buriniu 
laivu “The Phoenix” (50 
pėdų ilgio) bus nuplukdinti 
i Vietnamo uosta Haifon- 
gą. Laivas priklauso ame
rikiečiui profesoriui 
noldsui.

Religine kveikerių 
kuri yra pacifistinė, 
tai nusistačiusi prieš karą 
Vietname. Kveikeriai jau 
praeityje pasiuntė nedide
lius vaistu siuntinius viet
namiečiams. Nedidelis bu
rinis laivas nau d o j a m a s 
tiksliai, norint pabrėžti, kad 
taikingieji amerikiečiai to
kiu būdu kaip ir simbojd- 
zuoja skirtumą, tarp ju ir

Rey-

griež-

vauti kare, kuris pamatiniai 
rasistinis. Karas Vietname, 
sakė jis, paneigia tuos lai
mėjimus, kuriuos. Amerikos 
negrai padaro per sunkias 
kovas.

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Kosygi- 
ginas lankėsi Vladivostoke, 
Ghabarovske ir Sachalino 
saloje Tolimuosi u o s e Ry
tuose.

Burliuko asmeniškai nepaži
nojau. Bet jį labai gerbė ir 
kadaise apie jį gražiai rašė 
Mike Goldas “Workeryje”.

Visi trys mirusieji, kaip 
matome, buvo pagyvenę žmo
nės.

O Niujorko Lietuvių Moterų 
klubas ruošia banketą pa
gerbti net septynioms savo na
rėms, 80 metų amžiaus. Pra
moga įvyks šeštadienį sausio 
21 dieną.

Ar gi nevertos gražios 
garbos tos mūsų draugės, 
rios šitokiame amžiuje
nuoliškai darbuojasi visuome
niniame judėjime?

pa-
ku-

jau-

Paryžius ii’ 
Bona tarsis

‘: galvomis, arba 
net atsiklaupę, apsupti bū
rių jaunų raudongvardie- 
čių. Prierašai sako, kad tai 
buvo “kritikos mitingai,” 
kuriuose jaunieji raudon- kancleris Kiesingeris baigs! miniai bombonešiai bom- 
gvardiečiai kaltino opozici- dviejų dienų pasitarimus, bardavo Hagia žibalo san- 
onierius. Sakoma, kad jie vyriausiai įdėlius apie 14 mylių n U o
................      — susitarė koordinuoti atsine-į Hanp^aus. Bombonešius su- 

šimą į Rytų Europos sočia- Į tik 
is kraštus ir 

; apie ateities politinių bei į gai.
■ diplomatinių žingsnių item- i migų ir amerikiečių orlai- 
• pimo tarp Rytų ir Vakarų 
į sumažinimą. /

Tas susitarimas skaito-

Į Oras pagerėjo—tai ir 
vėl bombarduojama...

į

Saigonas* — Nespėjo oras
Paryžius. — Prancūzijos pagerėti, kaip Šiaurės Viet-

prezidentas generolas De- namo bombardavimas atsi- 
golis ir Vokietijos (Vaka- naujino. Amerikos aviaci- 
rų) Federalinės respublikos jos štabas sako, kad sprus-

Fanatikų vienuolynas : Sako, šauks Sukamo ' Ii s tin i u 

laiko 65 vaikučius ' pasiaiškinti
Monrealis. — St. Jovite ' Jakarta, Indonezija.—Mi 

miestelyje taip vadinamas' litaristų valdžia 'su politi 
“Begalinės meilės apašta- įkieriais susitarė ištirti, ko-; 
lų” vienuolynas laiko slap-dd vaidmenį prezid e n t a s | mas kaip ir požymiu, kad 
tybėje 65 vaikučius, nuo 8 i Sukamo vaidino 1965 me-į Vakarų Vokietijos valdžia 
iki 17 metų amžiaus. To tais, kai “komunistai pasi I pradeda veikti bent kiek 
vienuolyno viršininkai pa- ryžo nuversti jo valdžią”? Į labiau nepriklausomai nuo 
skelbė, kad katalikų bažny- Yra spėjama, kad reak- į Amerikos įtakos.

komunistai pasi j pradeda veikti bent

skelbė, kad katalikų bažny
čia per daug suliberalėjo, cininkai ryšis Sukamo ap- 
ir kad tas vienuolynas tam- kaltinti tuo, kad jis žino- 
pa “tikros katalikybės tvir- jęs sąmokslą, bet nieko ne- 
tovė.” Tie vaikai buvo vie-'daręs tam kelią pastoti. Ga- 

, kad tie “tyrinėji-galingojo Amerikos milita- nuolyno mokyklos mokiniai. Ii būti, 
rinio laivyno. Dabar vienuoliai prieš dau- mai” Sukamą išmes iš pre-

------------- | gUmOs tėvų ^/alią kur tai ridento^ vietos; o gali būti
• n rro ili 11 n 11 vi P i

Sąlygos, kuriom Kinija|
cija jų ieško, nes jie lai
komi prieš tėvų valią ir la
bai primityviškose sąlygo
se.

neintervenuos Vietname
Washingtonas.-Laikraščio 

“Paris-Match” strai p s n i s 
sako, kad kinai informavo 
Prancūzijos užsienio reika
lų ministeriją, kokio- i 
mis sąlygomis jie sušilai-! 
kytų nuo i n t e r ve n c i - 
jos Vietname. Kinų diplo
matas, sako tas laikraštis., 
perdavė tas žinias prancūzų 
diplom a t a m s , su viltimi, 
kad tas bus perduota ame
rikiečiams.

Esą, kinai neintervenuos, 
jeigu amerikiečiai su pėsti
ninkų jėgomis tiesioginiai 
neįsiverš Šiaurės Vietna- 
man, jeigu jie neįsiverš pa- 
čion Kinijon, ir jeigu jie 
nebombareįuos didžiųjų š. 
Vietnamo užtvankų. Bet 
jeigu ameri kiečiai imsis 
bent vieno tų žingsnių, ki
nai pasiųs savo karines pa
jėgas Vietname.

dar aršiau: jį gali įkalinti 
arba pakarti. Reakcija In
donezijoje tebeviešpatauja. 
Spėjama, kad reakcionieriai 
militaristai per pusantrų 
metų bus nužudę apie 150 
tūkstančių komunistų.

TRUMPAI IŠ VISUR
Madridas.—Ispanijos laik

raštis “Ariba” sako kad 
konsularinių sant y k i ų su 
Rumunija įsteigimas geras 
dalykas. Rumunija yra ko
munistinė šalis, sako tas 
laikraštis, bet taipgi “bro
liška. lotyniška šalis.”

Chicago. — Čia įvyko di- 
didžiulis gaisras. Sudegė 
taip vadinamas McCormick 
Hall, 110 milijonų dolerių 
vertės pastatas, kuriame 
vykdavo pramoninių prekių 
parodos.

un-Maskva.
goję suimtasf Vakarų Vo
kietijos Heidelbergo univer
siteto studentas Šafaueris. 
Jis užsiėmė anti-valstybine 
veikla.

Kairas. — Arabų Lygos 
pasitarimai vyks Jordanui 
nedalyvaujant.

ne tik zenitinė artile- 
tartis I ri ja, bet ir į orą pakilę mi- 

Bet susirėmimų tarp

Generolas Degolis, 
pranešimai, pabrėžė Kiesin- 
geriui, kad Prancūzija pla
nuoja gerinti santykius su 
visomis Rytų Europos šali
mis. Kiesingeris išreiškęs 
vilti, kad eidama ta linkme 
Prancūzija “nepamirš Vo
kietijos vienybės reikalo.”

sako

Lisabona. — Portugalijo
je kyla balsai už tai, kad 
valdžia pradėtų 
diplomatinius ir prekybi
nius ryšius su socialisti
niais kraštais.

sumegzti

socialisti-

Atlanta, Ga.— Čia mirė 
Metodistų bažnyčios vysku
pas Ivan Lee Holt, sulau
kęs 81 metų amžiaus.

Dvi didžios firmos ves 
prekybą su R. Europa

New Yorkas. — Interna
tional Basic Economy Cor
poration, kuri pri k 1 au s o 
broli a m s Rockefelleriams, 
ir Tower Intern a t i o n a 1, 
Inc., kuri priklauso milijo
nieriui Cyrus Ea tonui, su
darė kaip ir sąjungą, kurios 
tikslas plėsti prekybą su 
Rytų Euro p os socialisti
niais kraštais, įskaitant Ta
i’ y b ų Sąjungą. Eatonas, 
nors milijonierius, visuomet 
buvo gerų santykių su so
cialistiniais kraštais šali
ninkas .

Rockefellerių firma skai
toma turtingiausia Rytinia
me pakrašty je, Eatono 
kompanija — viena turtin
giausių Vidurvakariuose.

viii nebuvo.
Taipgi bombarduota vie

tovė, kurioje esančios ra
ketinės antiorlaivinės pa
trankos. Visi amerikiečių 
orlaiviai grįžę namo.

triyga neturės to, apie 
ką visi visvien žino...

JackieNew Yorkas.
Kennedy advokatai jau su

arė su Harper ir R o w 
įdykla, kuri leidžia Man- 
esterio knygą apie Ken- 
:dy mirtį. Firma pasiža

dėjo išmesti iš jau surink
tos knygos tas dalis, kurios 

jatinka Kennedy šeimv- 
arha

• daug intymiškos, arba

lei 
ch
ne

ne
nai. Tai dalys, kurios
per
metarirfbgą šviesa ant John- 
sopo. Bet, nors knyga išeis 
be . v
žino, kas jose tiįpo. Spauda 
plačiausiai rą^e apie, tas ne- 
pa. .
dideles ištraukas, 
k a

tu daliu, visi jau visvien

geidaujamas dalis. citavo 
Be to, 

kurie Vakarų Europos 
žu rnalai, kaip tai Vakarų 

kietijos “Der Štern,” jau 
atspausdino serijomis tas 
knygos dalis, o Amerikos 

•esponde n t a i smulkme- 
kai pranešė, kas tilpo 

taiiie žurnale.

Vo

ko• v nis

Washingtonas. — šių me- 
balandžio mėnesį JAVtu

žac a aplankyti T u r k i j o n 
prezidentas Cevdet Sunay. 
Manoma, kad jo vizitas pa
dėsiąs sutvirtinti politinius 
sai;us tarp šių ųviejų šalių.
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me 
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Rev 
jie
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kur didžiulės šei- 
visai mažai pato-

Mokiniams dar-

nie 
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bei 
vo 
m o

tu 
su, 
abs 
sau

Patarle.
Žmogus be tėvynės,

su-
jau

jetą savaičių kas šeše- 
nėnesių. Algos pakeltos. 

. nieriai viskuo aprūpin-

Pan 
kai ku

Rankamų Įrodymų, 
: čekiai yra geri.

susidare 
taip pat

Lėvy-

Jaugumas tikin č i ų j ų , 
drai imant, nepaiso sa- 
bažnyčių ir dvasiški jos 

kymo.

□liūčiai švaraus vandens 
pelį reiktų panaudoti 
tonų jėgą. Laboratori-

Baisusis birželis, 
tokia mintis laikė 
čiauptas lūpas. O 
sugrįžau pažvelgti 
matomą paminklą, 
niau 
džius:

Kreipiamės į jus su dideliu 
prašymu — padėti mums kaip 
galima greičiau grįžti į Tėvy
nę, rašo Nurbergai laiške TS-

šarų ir nemokė j u- 
uk kaip žmogus 
būti toks žiaurus, 
man tesisukiojo

•amų svorio.

Pirčiupio motina. Ji 
ant granitinio peda- 
jos aukštis "siekė 5Vii 
Tai tikrai nuostabus 
giliai širdį veriantis 
Pirčiupio Motina ne 

kiek į i

m. 
su 
tė 
su

vienbalsiai su
ka, kad be kapitalistų jie 

daug geriau gyventi. 
roliuciniais laimėjimais 
džiaugiasi.

vasarą tuo pačiu metu gausi 
gero saldaus pieno. O žiemą,

neturinčius 
kad

žu. Sienoje iškaltos žuvusiųjų 
pavardės. Viso jų 115.

Čia vaikštinėja daug žmo
nių. Prie Motinos kojų nuo
lat padedamą gyvų gėlių. Tą 
dieną, kai mes ten lankėmės, 
buvo ypatingai didelis judėji
mas. Man buvo paaiškinta, 
kad ruošiamasi paminėti bai
sųjį birželį, kada ten susiren
ka tūkstančiai žmonių. 1944 

birželio 3, kada tą kaimą 
žmonėmis vokiečiai paver- 
pelenais, kasmet' jautriai 
atitinkamomis kalbomis, gi

liu susikaupimu tą dieną pa
minima.

Palenkę galvas prie Pirčiu
pio Motinos, visi trys be žo
džio sėdome į mašiną grįžti į 
Vilnių. Su savim vėžiaus apie 
Pirčiupį keletą brošiūrų, ku
rių dvi — lietuvių i]- anglų 
kalba parašytos Amerikos lie
tu v i a ms p a ž į sta n) o 
Vinco Uždavinio.

dabar gyvename bute. kuris 
kainuoja 110 kronų per mė
nesį. o uždirbame 000 kronų.

butui ap- 
buto nuo- 
iki g ruo

šyklas kontroliavo Amerj 
car 
se 
kas 
net

tai;
ciu
giakisia bažnyčių lanky

eid
tos.
vėjo mainierių dusulį (sili- 
kosį). Jokios sveikatos ap
saugos nebuvo.

no srities. Berislavo 
Zmejevkos kaimo.

Analogiška padėtis 
ir Utaso šeimoje, kuri
pareiškė norą grįžti į 
nę, į Tarybų Sąjungą. z Dar 
vienoje Knutaso šeimoje su 
tėvų sutikimu sūnus parašė 
pareiškimą, prašydamas ji 
grąžinti. Pagrįsdamas savo nu
tarimą grįžti įK Tarybų Sąjun
gą, jis rašo, kad Švedijoje 
siškai blogos sąlygos.”

Visiems, kurie kreipėsi į 
RS ambasadą Švedijoje, 
teikta pagalba: kai kurie

log 
stiprumu pasižymi 
rios plieno rūšys.

Plėšikus filmuoja

Kam laikraščiui “Svei 
dagbladed” prireikė tokio

no, mintyse priekaištaudama 
paruošėjams ir dėkinga parda
vėjai, kuri, nežiūrėdama pla
no, gynė pirkėjų interesus.

Atsistojo su granito rūbais 
Pelenuotoj Dzūkijos šilainėj. 
Skausmas amžinas — granito 

lūpos
Tegul niekad nepamiršta 

ainiai.

grįžo į Tėvynę, o kiti ruošia
si išvykti.

Neatsitiktinai laikraštyje 
“Svenska dagbladėt” pasirodė 
reportažas apie persikėlėlių 
“gerovę”. Bet ką jis gali įti
kinti? šiaip ar taip ne tuos 
grįžusiuosius, kurie susidūrė 
su “visiškai svetimomis jiems 
Švedijos tikrovės sąlygomis”.

VIEŠAI MUŠA 
APSILEIDIMĄ

Vilniaus “Tiesoje” (š. 
sausio 11 d.) skaitome:

Pavakare užėjau į parduo
tuvę pirkti pieno.

— Prašau pirkite, bet jis jau 
sugižęs, —-perspėjo mane par
davėja.

— Kodėl? Ai’ jis senas?
— Ne, šiandien atvežė. Bet 

mes gana dažnai gauname" to; 
kį pieną. O ir sviestą nege
rėsiu — senstelėjusį. Kiek ne
sakom, neprašėm — mūsų lyg

ie
padeda sukčius sugau

ti.

Mes neturime pinigų 
mokėti, ir jeigu mes 
mos nesumokėsime 
džio 30 d., tai mus 
O kur mums gyventi ? Vyro I 
giminės nenori, kad mes pas ' 
juos gyventume. Dar viena ne- j 
laimė — susirgo vaikas. Da
bar viena viltis iki gruodžio 
pabaigos išvykti namo. Prašo- ; 
me patenkinti mūsų prašymą, i

Toks yra laiškas Edvino ir. 
Anos Nurbergų, 1966 metais; 
atvyksiu į Visbiu

denėlio” stulpelis, ku-

sidarė suprantama, ka 
susipažinome su čia pa 
jusiais faktais apie šių 
niu likimą. Suteikiame

j jiems patiems. Tarp paminė
tųjų Švedijos laikraštyje bu- ' 
vo ii' Nurbergų šeima (tėvas, ;

Km- nenorėsi.' Prisipažinsiu, 
' man rūpėjo išvysti ne tiek pats 
Pirčiupis, apie kurio tragedi- 

skaičiusi, bet labai 
savo akimis pamaty-
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Ruoškimės būti mūsų 
kooperatyvo suvažiavime

I ž MĖNESIO LAIKO — vasario 19 dieną—įvyks 
“Laisvės” kooperatyvo pajininkų (šėrininkų) metinis 
suvažiavimas, šiemet jis bus truputėlį vėliau negu per 
praėjusius kelerius metus.

Suvažiavimas 'turėtų būti skaitlingesnis ir visapu
siškai geras, nes praėjusis mūsų vajus naujiems skaity
tojams gauti parodė, kad mes turime puikių veikėjų, ge
ru žmonių, kuriems mūsų laikraštis visuomet buvo ir 
tebėra arti- prie širdies.

Praėjusiame vajuje mes priversti buvome pasisa
kyti už tai, kad atsargos fondui mums dabar reikia 
ŠIO,000. Draugai laisviečiai tą sumą ne tik sukėlė, o

metu gauta naujų prenumeratorių—čia pat 
Žmonės mielai atsinaujino senas prenume-

Didelis nuopelnas priklauso mūsų mieliems vajinin- 
kanis, kurie sunkiai dirbo, lankydami skaitytojus ir ne- 
skaitytojus, kad padėtų mūsų spaudai. Norime, kad 
kuo daugiau vajininkų dalyvautų mūsų suvažiavime. L

Mūsų draugų čikagiečių laikraštis “Vilnis” skelbia,
kad ir jos vajus buvęs geras visais požiūriais. Tiesa, j 
“Vilnis” pradėjo vajų mėnesiu anksčiau negu “Laisvė.”'

Kanadiečiai skelbia, kad ir jų “Liaudies Balso” va- | 
jus buvo sėkmingas.

lome panaudoti didesniems darbams ir pasiekimams.
Mūsų laikraščių kooperatyvų metiniai suvažiavimai 

privalo tapti tais sambūriais, kurie skatina, kurie buria 
mūsų žmones į vis uolesnį ir didesni kultūrinį darbą.

Ar reikalingas buvo 
tasai bylinėjimasis?

KAIP JAU ŽINOMA, rašytojas Williamas Man- 
chesteris parašė knygą apie prezidento Kenedžio nužu
dymą—“The Death of a President.” Prieš šį veikalą ra
šydamas jis kalbėjosi prezidento našle Jacqueline Ke- 
nediene ir su prezidento broliu Robertu Kenedžiu. Jie 
davė jam medžiagos. Kai jis pasirašė su ja kontraktą 
dėl knygos išleidimo, tai kažkas pranešė moteriškei, jog 
knygoj būsią ‘.‘neleistinų dalykų,” bylojančių apie grynai 
asmeninius jos ir jos šeimos reikalus. Kenedienė griežtai 
užprotestavo, reikalaudama, l^ad rašytojas išmestų iš 
knygos tuos skirsnius, kurie “jai kenksią.”

Dalykas atsidūrė teisme, įr buvo manyta, kad teis
mas turės tarti savo žodį. Bet prie to nebuvo prieita: 
Manchesteris sutiko prezidento nftišlės pageidavimą įvyk
dyti: išimti iš knygos užprotestuotus puslapius.

Na, ir kas iš viso to išėjo?
Minėti skyriai, dėl kurių Kenedienė protestavo, vi

suomenei daugmaž jau numatomi. Juos turi tam tikri 
žmonės, kurie atskirai ar kaip nors kitaip (“nelegaliai”) 
paskelbs. Ir Kenedienei negeistini dalykai bus visiems 
žinomi.

Ar reikėjo dėl to bylinėtis, reklamuotis?
Mūsų nuomone, nereikėjo.

APIE KAI KURIUOS 
DALYKĖLIUS ŠVEDIJOJ

Lietuvos žinių agentūra 
Elta praneša iš Stockholmo 
tokią naujieną: '

Naujųjų metų šventės dieno
mis Švedijos laikraštis “Svens
ka dagbladėt” dideliame re
portaže pranešė savo skaity
tojams, kad 1966 metais į 
Švediją atvyko kelios švedų 
šeimos — persikėlėliai iš Uk
rainos.

Prie šio reportažo autorius 
pridėjo komentarus, ir “pieši
nius”, kurie, matyt, turi “įro
dyti”, kad grįžusiųjų vaikai 
“pirmą kartą gyvenime” daly
vavo, sutinkant Naujuosius 
metus prie .tikros Naujųjų me
tų eglutės, o jų tėvai “gavo 
butą ir darbą” (gauti ir viena 
ir kita Švedijoje sunkus daly-

PRANE LAPIENĖ APIE 
PIRČIUPĮ IR JO MOTINĄ

Praėjusią savaitę Lietu
voje viešėjusi žurnalistė 
Pranė Lapienė dar vis tebe
rašo “Vienybėje” savo'įspū
džius. Ji lankėsi Pirčiupyje 
ir apię tą kaimą, ir apie tai, 
ką fašistai jam padarė ka
ro metu, Pranė paduoda 
meistrišką vaizdą. Prašome 
su juo susipažinti:

— Norėtumėt pamatyti Pir
čių]))?—mano palydovai Liau

Mokyklų padėtis1 
apgailėtina

New Yorko miestas gali 
būti pavyzdžiu blogiausios 
mokyklų padėties. Mahat- 
anas, Brooklynas ir Bronx- 
as, kur daugiau gyvena

i negrų ir puertorikiečių, pa- 
i sižymi mokyklų perpildy
mu. Queens rajone mokyk- 

' los šiek tiek normaliau vei
kia.

i Miesto Švietimo taryba 
' pripažįsta, kad New Yor
ko mokiniai, kurie lan-

1 ko p e r p i 1 d t a s mokyk- 
1 las, skaitymu atsilikę net 
■ dvejais metais. Dešimty
je mokyklų, kuriose 
daug k.;: kaip 95 procentai 

: negrų ir puertorikiečių mo- 
' kiniu ir kuriose 2,085 mo- 
kini^i sudaro perviršių, 
kiek tose mokyklose nusta
tyta talpa, kur susikimši
mas nesvietiškas, skaitymo 
pažymėjimai nesiekia nei 

. Kitose, mokyklo- 
ii‘ ugMs lietuvių : Se. į<ur baltieji mokiniai su- 
persekioja ir ji I (|al>0 apĮe 95 procentus ir 

- i kur perviršiaus nei susi- 
i kimšimo nėra, kur moky
mas normaliai pravedamas, 

. skaitymo pažymėjimai sie- 
i kia keturiukuS ir aukščiau.

Kuomet mokyklų ir mo- 
į kytojų stoka, suprantama, 
i visa mokymo sistema turi 
smarkiai nukentėti. Negrų 

! ir puertorikiečių getuose 
baisusis.... mokyklos daugia u s i a ap- 
man 

kada dar , 
į tą 

aš pilsimi 
poetės Degutytės žo

Dairydamasi po muziejų ir 
matydama tokią piktadarybę, 
kitais kartais gal būčiau jau- 
dinusis iki 
s*i įsivaizduo 
žmogui gali 
bet tąsyk 
mintis, kad tokios tragedijos 
vyksta veik kasdien. Man aky
se stovėjo Vietnamo vaizdai, 
tai vėl vaizduotė kėlė i seno
vės laikus, kada Lietuvai bu
vo jėga įvedama krikščiony- ; dvejukų. 
be: Kardas ’ ' ” '
tautą amžiais 
iki šiol neįstengia gedulo šy- i 
do nusiimti.

su- leistos, visokių mokiniams 
mokytis reikmenų stoka. 
Tokiose mokyklose, papras
tai, ir mokytojai daugiau- 

: šia pradiniai, pakankamų 
į patyrimų neturintieji, tai 
jų ir mokymas daugiau at
silikęs nuo tų, kurie turi 
daugiau patyrimo.

Kitas labai blogas daly-

Metal Co. Kasykloj 
tuo metu buvo vergiŠ- 
darbas, žemos algos, 

akenčiamos darbo sąly-
Į kasyklas maineriai 

avo apiplyšę kaip elge- 
nedavalgę, daugelis tu-,

?o revoliucijos pirmieji 
:ai buvo sunkūs todėl, 

kasyklas nacionaliza- 
kompanija ištraukė 

įnikus. Bet už poros
;ų, kai buvo gauti Čeko

slovakijos ir Lenkijos inži- 
t-iai, kasyklos n ormaliai 
dėjo veikti.

J|au per keletą metų mai
nai gauna veltui aprėda- 
ir apavus. Turi svei- 

os apsaugą, niekas nesu
ka silikosiu, nei* gazais 
inuodijimu. Visi maini 

kas šešetą mėnesių Uli 
pereiti daktaro egza

nie 
lus 
kat 
ser 
aps 
ria: 
ri 
naciją. Atostogų gauna 
d ve. 
ta : 
Ma 
ti.

J|ie dabar 
tin

kitų finansinių įstaigų 
turi nematomus apara-

, kuriais lengvai gan nu
moti plėšikus ar kito- 
s nužiūrimus žmones.
Vokietijoje dabar naudo** 

jami dar sėkmingesni apa-^ 
ratai, kurie nufilmuoja*7 ir

•W:

nuotrauka).Gimtinė* laukuose—(V. Ylevičiaus
Lietuvos Akademinio [Dramos Teatro aktorius 
Laimonas Noreika — (A. Sutkaus nuotrauka).

miestą ;
Cherso- i 
rajono|ją buvau

I norėjosi
i ti tą garsųjį skulptoriaus G. 
I Jokūbonio kūrinį “Pirčiįvpio 
Motina”, sukurtą paminėti 
Pirčiupio kaimo žmonėms, ku
riuos jų pačių trobose vokie
čiai sudegino.

Nuo Trakų iki Pirčiupio tik 
16 kilometrų. Nepajutome, 
kai]) išvydome statulą. Tai 
ir buvo 
stovėjo 
stalo, o 
metro, 
kūrinys, 
skausmu, 
tiek reiškia liūdesį, 
rūsčiai grasina Lietuvos prie
šams. Jos išvaizda, jos su
gniaužtos kumštys, rodo ne tik 
liūdesį, o ii- neapykantą, ker-' 
štą visiems, 1 
tai yra suteikę tiek 
laimių.

Čia pat naujai 
Pirčiupio kaimas su 
mokykla. Mokyklos antrame i matika, papildyta faktais 
aukšte įsteigtas muziejus i. 
biblioteka, kur kiekvienam ga-• 
Įima susipažinti su Pirčiupio' 
tragedija, jo netolima praeiti
mi, kada vokiečiai vieną bir
želio dieną, Įtardami, kad ta- ■ 
me kaime yra jiems nepalan
kių žmonių, jį visą su jame 
buvusiais žmonėmis sudegino, 
pirma tų žmonių turtą susi
krovė j sunkvežimius, o gyvu
lius išginę j mišką. Gyvi išliko 
tik tą dieną namie nebuvę.

Muziejuj išdėlioti to kaimo 
pelenuose surasti daiktai. Ten 
matoma ir plaukų kuokštelė, 
vienas—kitas asmens doku
mentas, tai saga arba kitas 
koks nuo žmogaus išlikęs; 
daiktas. Sienose .toji tragedija ■ 
pavaizduota dailininkų Br. Va-i 
lantihaitės- ir V. Klemkos ta
pyba. o stikle Morkūno vitra- lakštingala be dainos.

APIE A. SENNO 
GRAMATIKĄ

Kalbininkas J. Balčikonis 
Vilniaus “Tiesoje” rašo:

Prof. A. Sennas išleido savo 
plačią lietuvių kalbos grama
tiką. Gramatika parašyta vo
kiškai, turi 495 puslapius, 
spausdinta Heidelberge (Carl 
Winter Universitatsverlag). 
Ji yra jo sumanyto Lietuvių 
kalbos vadovo (Handbuch der 
litauschen Sprache) 1 toma^;. 
To vadovo II tomas išėjo 195<7 
metais. Tas II tomas — tai 
įvairių tautosakos ir rašytojų 
tekstų rinkinys. Prie tekstų 
pridėtas žodynėlis, sudarytas 
iš žodžių, pavartotų tekstuose, 
žodžiai paaiškinti vokiškai ir 
angliškai.

Nemanydamas duoti plates
nės recenzijos, noriu tik pa- 

i skelbti visuomenei apie naujos 
kurie lietuvių tau- g-ramatikos pasirodymą. 
” J’~1' daug ne- '

I Dabar išėjęs prof. Scnno 
atstatytas ' darbas (I t.) yra šių dienų 
dviaukšte 1 mūsų rašomosios kalbos gra-

ir senųjų raštų ir tarmių. Auto
riaus darbas atliktas su dide
liu atsidėjimu ir rūpestingu
mu. Kiekvienas dalykas gvil
denamas itin smulkiai. Pavyz
džiui, kilmininko vartojimui 
paskirta 25 puslapiai, vadinas, 
dvidešimta dalis knygos. Su
prantamas daiktas, kilmininko ' 
vartojimo čia turėtų būti su-

; minėti visi atvejai. Ir kiti ! 
'linksniai negali skųstis šykš-1 
čiu vartojimo suskirstymu. Ap-

J skritai, visi gramatikos skyriai 
parašyti panašaus platumo.

' Tokia gramatika pravers kiek- 
i vienam, kas nori geriau pažin- 
j ti lietuvių kalbą.

mokinius, 
namuose, 
mos turi 
gių butų, 
bas namuose neįmanomas, 
nes jie neturi ramaus kam
pelio studijuoti. O kuomet 
daugeliui skurdžių šeimų 
vaikams tenka ir nedaval
gius lankyti mokyklą, su
prantama, tokiems mokslas 
labai sunkiai prasiskverbia 
į protą.

Žinoma, nei kiek nėra ge
resnė padėtis ir kituose 
miestuose, kurių rajonai 
apgyventi daugiausia neg
rais, puertorikiečiais ir ki
tais skurdžiais. Tuose ra
jonuose mokyklos taipgi ap
leistos, perpildytos, kaip ir 
New Yorke.

Visų miestų administra
cijos nusiskundžia neturin
čios pakankamai lėšų mo
kykloms, o federalinės val
džios parama mokykloms 
tesiekia tik apie pusę pro-1 Rai 
cento visų mokyklinių lėšų, van 
Tai per daug juokinga pa-f rodo, panašią kelionę gale- 
rama.

Kiekvienam aišku, kad 
karas Vietname taipgi bai
siai kenkia mokykloms, 
kaip ir visam normaliam 
žmonių gyvenimui.

Bažnyčių lankytojai
Apskaičiuojam, kad Ame- 
□je savo religijos bažny- 

5 lanko 60 procentų kata- 
i, 35 procentai protes-

rik 
čia 
likt
tantų ir 15 procentų žydų.

Pasirodo, kad 85 proc. 
žycų visai nelanko sinago
gų, 65 proc. protestantų 

)gi nelanko savo bažny- 
Pas katalikus da

VANDUO—LYG 
PLIENAS

Iš biblinių mito žinome, 
) Jėzus Kristus perėjo 
dens paviršiumi. Paši

atlikti kiekvienas iš m 
jeigu pavyktų sukit

□liūčiai švaraus van 
įgyklą.
Paviršinis įtempimas‘to 

“stebuklingo” vandens, 
io struktūra nepažeista 
omis priemaišomis, yra 

MokslininkaiKubos mainieriai 
džiaugiasi laimėjimais
Beatrice Johnson, N. Y. 

laikraščio “Worker” kores
pondentė Kuboje, šiomis 
dienomis lankėsi pas Kubos 
vario mainierius Santa Lu- 

1 čia rajone. Klausinėjami 
mainieriai daug ką papasa
kojo iš praeities ir dabar
ties.

Prieš revoliuciją šias ka-

kio 
kur 
jok 
labai didelis.
apskaičiavo, kad, norint per
plėšti 2.5 centimetro storio 
abs 
stu 
95
jose jau gautas “šventojo 
var
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“Į Kanadą!”--auksine R 
Mizaros mintis

Montreal. — R. Mizafa

gražiai priminė apie Kana
dos konfederacijoj šimta- 
metinę sukaktį, kuri, savo 
ruožtu, Kanaditi turi didelę 
reikšmę. Jo žodžiais, vie
nas p;ų>ir o d y m ų , tai bus 
Tarptautinė paroda —“Ex
po 67.”

sides š. m. balandžio 28 d., 
Montrealyje, ir tęsis per še
šis mėnesius, iki spalių 28

tametinėms sukaktuvėms. 
Joje, pilnoje to žodžio pras
mėje, atsispindės veik viso

•i

į C. Andres

Tai auksinė mintis! Pui-! 
kus pasiūlymas! Kaip būtų . 
malonu ir smagu, jei ir ki- i 
tų kraštų lietuviai, spaudos '

Gvatemala karo stovyje; ji galėtų 
tapti antruoju Vietnamu^

1966 
'brangūs 
Bond a

, . . . . , , Gvatemaloje elektriniaitvvus dalyviai pasisakytu • • • į . .J 1 J įrengimai buvo visiškai su
deginti. Kol ugnis dar ru
seno, n a u j a i išrinktasis 
prezidentas Joaquin, Men
dez Montenegro paskelbė 
respublikoje karo stovį ir 
pradėjo puolimą prieš ofi
cialiuose komunik a t u o s e 
vadinamus kairiųjų ir deši
niųjų grupių teroristinius 
veiksmus Gvatemaloje.

I 
Karo stovis pradžioje bu- i

O mes, Montrealio pažan
gūs lietuviai, iš savo pusės, 

i darytumėm viską, ką tik 
galėtumėm padaryti, kad 
patenkintum mūsų bran
gius svečius, suteikiant vi
sokeriopą paslaugą ir koo
peraciją. Tuo galite būti 
tikri, mūsų mieli bičiuliai!

Vienaip ar kitaip, 
turime viltį ir tikimės 
saulinės parodos laiku 
laukti tos 1 
nos, susitikti, 
dešinę, apsimainyti minti
mis. pasidalyti įspūdžiais 
su daugeliu mūsų tėvynai
nių iš visų pasaulio kraštų.

J. Lesevičius

mes 
pa-: 
su-

3jmsl.

St. Petersburg, Fla.
Sausio 8 d. įvyko Lietu

vių Dailės choro parengi
mas. Nors oras buvo lie
tingas, parengimas neblogai 
pavyko. Skaitlingas būrys 
susirinko pasiklausyti cho
ro dainavimo.

Choras padainavo šešetą 
dainų, kurias susirinkusiu 
ji palydėjo smarkiu ploji
mu. Dalyvavo ir iš šiau
rių atvykusių lietuvių ir 
prie baro jie gerai vaišino
si.

Vasario 12 d. veiksniai 
ruošiasi turėti Lietuvos pir
kimo bizni. Tai ir Dailės 
choras užprašytas. Mikas 
Šteinys mokina chorą. Ki
lo nemalonus nesusiprati
mas dėl vienos dainos, Jo
no Čižausko parašytos. Kai 
kurie nurodinėjo, kad toji 
daina esanti komunistinės 
dvasios, kviečianti į kovą.

Stpetersburgietis

Philadelphia, Pa.
Trumpos žinelės

Pastaruoju metu mūsų 
draugus ir drauges tary
tum kokia epidemija užplū
do visokios ligos. Tarp pir
miau paskelbtų ligonių rei
kia pridėti ir Rapolą Merkį.! 
Bet, nežiūrint į tokį netikė
tą nesmagumą ir nemalo- 

jnumą, visi draugai ir drau- 
; ges pilni energijos ir entu- 
' ziazmo. Įvykusiame 14 d. 
i 10 kuopos susirinkime buvo 

ir išdiskusuota 
i keletas organizacijos svar- 
' bių klausimų. Kadangi su- 
' sirinkimas- nebuvo gausus 
j nariais—dalyvavo tik 8 as- 
' menys, tai nebuvo tais klau- 
■ simais daryti nutarimai, pa- 

Kokie bebūtų “slaptų pa-. likta tai padaryti sekan- 
sikalbėjimų” .rezu l t a t a i,' čiam susirinkimui. 
Gvatemala, atrodo, taps bū- ■ ta buvo apie surengimą 
simos ' Tnter-A m e r i c a n , prakalbų. r- 
“Peače” Force pirmąja au-! siūlymą delegato į 
ka. Yra pagrindo manyti, vės” 
kad Brazilija ir Argentina mą, kuris įvyks vasario 19 
linkusios baigti su ceremo- diena, 
nijom Peace Force pripaži-> 
nimo American States Or- _ 
ganizacijoje ir prisidės sveikata eina geryn, 
prie JAV jų vienašališkame! 
sprendime, kokia. 1 
forma yra priimtina Loty-; riam teko pergyventi tūlų 
nų Amerikos valstybėms. ■ sveikatos sukliurimu. 
Tačiau Gvatemala nebus'sų nuostabai, Ranolo svei- 
antrąja Dominika, ji grei- kata pagerėjo. Jis baigia 
čiau gali tapti a n t r u o j u į tuos nesmagumus nugalėti.. 

Jis nudžiugo ir nalmksmėic/ 
“National Guardian”) ! pa mates. _ Jo veidas na-

at-m. lapkričio 2 d. pilną socialinę revoliuciją: 
perskirstyti nac i o n a 1 i n į 
turtą, pravesti pagrindinę 
agrarinę reformą ir vieną 
kartą visiems laikams baig
ti užsienio koncernų Gva
temalos eksplo a t a v i m ą . 
1964 m. partizaninės jėgos 
suskilo dėl vidaus politikos 
ir dėl trockistiniu elementu 
veiklos Yon Sosos MR-13 
grupėje. Turcijos Lima, at
siskirdamas nuo Sosos, ta
po FAR (Revoliucinių gink
luotų jėgų), Gvatemalos 

j darbo partijos karinių da- 
į liu vadu. Laikui bėgant 
[FAR tapo pagrindine revo
liucine grupe. Prieš keletą 
mėnesių Meksikos žurnalas 
“Politica” pranešė, kad So
sa išvalė trockistus iš sa
vo eilių ir pripažino Turci- 

; vadovavimą bendrose 
pastangose išgelbėti Gva
temalą nuo “bananų res- 

į publikos” likimo.
Savo prakalboje Mendez 

nacio- Montenegro, tarpininko ro- 
” noliti- i Įėję, kreipėsi į partizanus, 

Išrink- ■ vadindamas juos “mucha- 
” (vaikinais), kas jo

n d Share) filialo

B. Austinu priešakyje, 
vyko į Gvatemalą “slap
tiems pasikalbėjimams” su 
Mendez Montenegro ir su 
Gvatemalos kariuomen ė s • 
vadu, buvusiu diktatorium • 
Peralta Azurdia.

Tuo pačiu laiku per savo 
pogrindinį laikraštį FAR' 
pranBŠė, kad didele grupė [ "i
JAV patarėjų , dauguma į 
jų puertorikiečiai' ir Kubos j- -- 
veteranai1 iš Bay of Pigs in 
vazijos, jau randasi Gvate 
maloje ir instruktuoja kon- i 
trrevoliucinius dalinius.

pasaulio didžiųjų ir mažų
jų valstybėlių meno, kultū
ros, mokslo; pramones iy 
agriku 11 ū r o s pasiekimai. 
Kanada. Kvebekas, o ypa
tingai Montrealio miestas, 
ruošiasi “šeimininkų” par- 

atlikti visu įtempimu. 
?ati parodos vieta — su"])il- 

sala Šv. Lauryno upėje— 
bei visu dalyvaujančiu ša
lių paviljonai jau veik baig
ti statvti. Gatvės, keliai ir 
visos kitos susisiekimo prie
monės baigiamos išvystyti 
iki aukščiausio laipsnio 
(tain, kam teko būti Mont- 
realyje- prieš kelelius me
tus, dabar neatpažintumė- 
te miesto). Visas miesto 
vaizdas žymiai pasikeitė.

Mes, Montrealio lietuviai 
bendrai, o pažangūs lietu
viai vpatingai, irgi kur be
susitikę kalbamės, disku-! ma aukštai iškėlusi švyturį 
suoiame. svarstome, ką mes ■ rodė mums šviesų gyveni- 
galėtumėm pasiruošti šiam Į mo kelią.
nepaprastam mūsų gyveni- ' jr šiandie, 1967 m. sausio Į

e įvykiui. Juk mes neabe-; 22 d., minėdami mūsų vedy- 
oiame. kad narodoje ture-1 kinio gyvenimo auksinį ju- 

siunčiame jums,:
draugai, $50.00, tai yra po ; 
dolerį už kiekvieną metą,1 
mūsų kartu išgyventą.

Lai gyvuoja mūsų laikraš 
tis “LAISVĖ”! Sveikatos ir' 
ilgo gyvenimo jos redakto-; 
riams ir visiems darbuoto- i 
jams, ir jos rėmėjams. \į

Suzana ir Jeronimas I Gvatemalos politinės nrob- 
šukaitis (šukauskas) ■ lemos nėra naujiena Lotv- 

__ ._  , nu Amerikoje. Nuo 1954 
i metu, kai ginant United 

(Dėkodami S ir J. sukai- į pruit Co. interesus, ČIA 
čiams uz dovaną, laisvie-1 remiamas perversmas nu- čiai. šio jubiliejaus proga, | vert5 nulk.PTacobo Arbenz 
sveikina juodu abudu ir lin-1 ("[užmano vvriausvbę, šalvie 
ki sveikatos, ilfjo amžiaus i npbebuvo ramvbgs. Kari.

mm vadai seke vienas nas- 
kni kita. Vienom iš iu. Pe
ralta A z u r d i a , valdant. 
MR-13 Gankričio 13) gru- 
nės. vado v a u j a n t Sosai. 
nradėio Gvatemaloje parti- 
ya n in i judėjimą.

Sosos nartiznnu tikslas 
buvo ivvkdvti Gvatemaloje

laimingos die-i ^au pratęstas dar tokiam j 
pasispausti 1)a^ laikotarpiui, buvo at-1 1

Miami, Fla.
Sausio 12, 1967

Mieli draugai: 
1917 m. ;

zana Zemliauskaitė ir Jero-1 
nimas Šukauskas suėjome Į 
vedybini gyvenimą. Per tą 
laiką pergyvenome visokių 
laikotarpių — linksmų, liū
dnų, laimingų ir nelaimin
gu. Bet mūsų laikraštis I 
“Laisvė” visuomet laikyda-

■ šauktos konstitucijos ga
rantuojamos teisės, tautos 
politinis ir socialinis gvve- 
nimas pateko į a r m i j o s 
kontrole ir
v o suteikta diktavo r i š k a 
galia.

Toks Mendez Montenegro 
politikos pakreipimas paro
dė jo ankstvvesnės “ 
nulinio susitaikymo 
kos nepasisekimą.
tas' atvirame k o n t e s t e .

* V.V A. ---------‘ J ~

■ prezidentui bu-

Kalbė-

Inter-A m e r i c a n prakalbų. Tartasi apie pa-
- • • 1 į “Lais-

šėrininkų suvažiavi-

Teko sužinoti, kad Pra
naičio ir Žalnierai t i e n ė s

Teko su P. Baranausku 
valdžios1 atlankvti Rapolą Merki, ku- v i * • .n . • , —

Mū-

sime svečiu lietuvių ne tikjbiliejų, 
iš plačias Kanados bei iš 
Jungtiniu Amerikos Valsti
jų, bet ir iš kitu pasaulio 
kraštu ir net iš Tarvbu Lie
tuvos.

Ir štai, R. Mizara, karš
tai pritardamas Lenkijos 
lietuvių žurnalo “Aušra” 
redaktoriaus Z. Stoberskio 
keliamai minčiai, kad reikė
tų pažangių lietuvių spau
dos leidėjams ir redakto
riams susitikti ir pasitarti 
bendrais spaudos reikalais, 
jis siūlo, pasaulinės paro
dos nroga, susivažiuoti atei- 

x nančia vasarą Kanadoje, 
ftL/ Montrealio mieste. ir saulėto gyvenimo.—Red.) '

Skulptorius E. Varnas įamžina A. Bimbą marmure. 
(Nuotrauka E. Jurgaičio)

sausio 22 d. Su-1 Mex'dez Montenegro atsto- ■ kalbo je reiškė “paklydę jau- 
i T 1 1 C ’ 1^" fJ 1 t /A 1 1 » T ____ — 1 «   m. . O 11 X 1

še partizanus liautis karia-1 Vietnamu, 
vus ir “nusileisti nuo kalnu 
pasikalbėti apie reikalus.” 
Jeigu jie testų savo gink
luotą sukilimą, jiems buvo 
pažadėta kariuomenės 
“kumštis.” Tačiau “pakly
dę jaunuoliai” atsisakė nuo 
kompromiso. Iš savo būsti
nės Peten raione Turcios, 
kalbėdamas PAR vardu, 
pranešė, kad figūros pakei
timas iš kariškio į, civili 
prezidentą nieko nepakeitė 
ir kad kova bus vedama to
liau. ;

Rvšium su karo stoviu 
ir aiškiu Gvatemalos ka
riuomenės nesuge b ė i i m u. 
susidoroti su partizanais, 
atrodo, kad Cen t r i n ė i e 
Amerikoje bręsta naujas 
Vietnamas.

Per pastaruosius šešis 
mėnesius naujasis Pentago
no kūdikis Central Ameri
can Defense Board du kar
tus susitiko aptarti situaci
ja Gvatemaloje. Abu kartu 
Gvatemalos kariu o m e n e i 
buvo pasiūlvta pagalba nai
kinant partizanus. Nuo pa
galbos buvo atsisakyta 
“prestižo sumetimais”, kaip 
tai aiškina vienas Centrinės 
Amerikos laikraštis, 
partizanams smarkiau 
lant. kažin kaip ilgai 
temalos valdžia galės 
sakyti nuo savo užsienio ko
legų ginkluotos paramos.

Bet dar svarbesnis buvo 
paskutinis susitikimas prie 
uždarų duru Amerikos De
fense Board Argentinoje, 
Buenos Airese.

Pasiskolinę teiginį iš Fos
ter Dulleso Azijos vadovė
lio “tegul azijiečiai kovoia 
nrieš aziiiečius”. JAV ats
tovai pakėlė klausima del 
Inter - American “Peace” 
Force. Po invazijos Domini
koje 1965 m. vienas iš Pen
tagono tikslu buvo gauti 
Lotvnu Amerikos bendra
darbiavimą gesinant suki
limo ugnis, plintančias kraš
te. Kad Buenos Airese buvo 
svarstoma Gvatemala, ga
lima snresti iš to fakto, kad 
lapkričio 8 d., kelias valan
das po konferencijos for
malaus uždarymo, Lotynų 
Amerikos kariuomenių at
stovai su JAV admirolu L.

vavo Gvatemalos buržuazi- 
ios ir jos užsieniniu sajun- 
o’inirr.ku paskutine vilti su
sitaikyti su sparčiai augan
čiu ir plintančiu Gvatema
loje revoliuciniu judėjimu.

Yra pagrindo manvti. kad 
a r m i i a buvo prikalbinta 
leisti Mendez Montenegro 
tapti prezidentu — iis fak- 

! tinai lamaėio prieš kariuo- 
; menės kaiididata pulkinin
ke Peralta Azurdia — buvo 
tikimasi jeigu ne natenkin- 

i ti, tai bent papirkti revo- 
! liiieioniorius. Gvatemalos 
I valdantieji sluoksniai tur
būt. tikėjosi, kad partizanu 

i vadams, kurie a b u d u vra 
■kariškiai, bus lengviau tar- 
tis su civiliu negu] su kariš- 

i kiu prezidentu.

puoliai.” Prezidentas pra-

Chester, Pa
Senus metus praleidome J ; — 

neblogai, bet 19 6 7 metais Paavimu, 
tie patys rūpesčiai. Turime n<- — - - 
savo spaudą išlaikyti taip, | 
kaip ir pereitais metais. !

; liko malonus ir skaistus. Jo 
i akvs nušvito, ir Ranolas ti- 
i kiši už kelių dienų būti 
sveikas.

Filadelfiečiai rūpinasi 
“Laisvės” šėrininku suva- 

. Jau gera nr« džia 
nadarvta. Važiunia Boknm-

I ir NavaHnskienė. Ukvatm’n- 
Tni°'i.

Ini būna šiemet “Tzaiaves” 
šėrininku šuva ž i a v i m a s 
transus ir našus.

Be abeio. iis tokiu bus!
J. A. Bekampis

■ijj ii puicuaiD iiivucvio. | .

Su Povilu Šlajum kalbė-1 ir v^auoųqiT;
jomės, ką darysime su “L” 

! metiniu suvažiavimu. Jis 
sakė: važiuosime, kad tik 
būtų geras oras.

V. L. P. Klubo metinis 
susirinkimas nariais buvo 
gana skaitlingas. Iš raportų 
paaiškėjo, kad pereitais me
tais keturi klubo nariai mi
rė. Daug buvo sergančių. 
Bet ką padarysi, kad senat
vė ateina. Vytautui Gižaus- 
kui širdis sušlubavo. Pir
mutinį sniegą pakasė, o 
draugas jau nebe’jauniklis, 
tai turi už tai sunkiai at
sakyti. Linkiu jam greitai 
susveikti.

Klubo valdyba palikta, ta 
pati: pirmininkas Arlaus
kas, protokolų sekretorius 
J. Martin, finansų sekreto- abieių kuopų narius ne tik

Elizabeth, N. J.
A. Taraška rodys 

įdomius filmus
LDS centro atstovas A. 

Taraška bus pas mus sausio 
pabaigoje. Jis parodys įdo
mius filmus iš Lietuvos ir 
taipgi pakalbės LDS reika
lais. A

Filmų rodymą bendrai
I rengia LDS 33 kuopa ir 
LLD 54 kuopa sausio 28 d., 
408 Court St. Pradžia 5 
vai. vakare. Prašome šių

nuo-
Gva- 
atsi-

Karas Vietname 
ir JAV Senatas

Kaip žinia, prezidentas 
Johnsonas vėl pareikalavo 
10 bilijonu dolerių karo ve
dimui Vietname.

Kolumnistai Robert S. Al
len ir Paul Scott praneša, 
kad JAV Senatas tuo rei
kalu susirū pino. Senate 
Armed Services Prepared
ness Subcommittee sako, 
kad dabar Vietname Jung
tinės Valstijos jau turi 
390.000 karių.

Kare žuvo virš 6,000 ame
rikiečiu, įskaitant žuvusius 
nelaimių metu ir mirusius 
nuo ligų. Jungtinėms Vals
tijoms šis karas jau kai
navo virš $30,000,000,000 
(trisdešimt bilijonų dole* 
rių).

rius J. Ūselis, direktoriai J. 
Mitrik ir St. Grigaliūnas, 
vice pirmininkas F. Navic
kas, namo prižiūrėtojas ir 
viso biznio vedėjas Antanas 
Jakonis, naujas amate, bet 
gerai rūpinasi drau gijos 
reikalais.

Po susirinkimo buvo duo
ta gera vakarienė visiems 
nariams, taipgi ir svečiams. 
Atsilankė daugiau kaip 120 
žmonių. Valgius pagamino 
ir pristatė A. Lipčius, pa
tarnavo. vaišino Lipčiuvie- 
nė, L. Gordinglve ir šeimos 
nariai, 
kinti.

Kitas 
kain tai 
vėnių blynų vakarienė va
sario 7. 7 vai., 339 E. 4th 
St., klubo svetainėje, Ohes- 
tery. Visi nariai turėtu at
silankyti. Kviečia valdvba 
ir komisija visus. Būsite 
gerai pavaišinti, nes mūsų 
puikios šeimin i n k ė s tam 
vra tinkamos. įžangos mo
kesčio jokio nebus.

A. Lipčius

ateiti pamatyti filmus, bet 
ir pakviesti savo draugus ir 
pažįstamus.

Rengėjai .

Visi buvo paten-

parengimas bus, 
yra daroma, užga-

Budd Lake, N. J
širdinga padėka

Noriu išreikšti padėkos 
žodį visiems ir visoms. Man 
susirgus ir būnant ligoninė
je 3 savaites, daugelis pri
siuntė atviručių ir laiškų 
labai daug iš arti ir toli. Vi
siems atskirai neįmanoma 
padėkoti, tad dėkoju vi
siems kartu per laikraštį.

O labiausiai dėkoju Ma
rytei Smalstis iš Ludington, 
Mich., kuri parašė į “Lais
vę” ir “Vilnį” apie mano 
s u s i r g i m ą. Taipgi ačiū 
Niujorko Moterų klubui už 
atvirutę.

Nors sveikata dar silp
na ir lankau gydytoją, bet 
yra vilties susveikti.

Dar kartą tariu širdingai 
fjačiū visiems ir visoms.

O. Muzikevičiene

MIAMI, FLA.
Mūsų darbai 1967 metų 

pradžioje
žiugu žymėti, kad tarp 

s Miamyje gyvena kul- 
ros apšvietos mvletoias 

asmenyje Jono Smalensko. 
Jo dėka Socialinio Klubo 
talpoje, kad ir ne taip dide
lėje bibliotekoje, gauname 
vėliausius Tarvbų Lietuvos 
žurnalus ir knygas pasi
skaityti.

Kur kitur tu rasi tokį 
kultūriniu žinių 1 o b v n ą , 
kaip “Mažoji lietuviškoji 
tarybinė enciklopediia”Y 
mumsč duoda. O mes iau, 
Jono dėka, vartome iv skai
tome J-aii ios tomą.. Tai in- 
formacjia ne tik Li^hivos, 
bet ir Amerikos kultūrinio 
mdoiimo.

Tik šio motu sausio nra- 
džioie laikraščiu nrpnnme- 
tu atnmiiinimni. simkiai gv- 
vuoiančios pažangios snau
dės paramai. Jonas Sma- 
IpnpVas išdalino veik nilnai 
£2 060. Žmonas Lain Jonas 
SJmalpnskas. Pilniausiai UZ- 
sjnplno na^^np-josins visuo
menės aukšta pagarba.

Atpina ir kiti i mūsu ko- 
Inniia knltnrinp-j vpikcmai. 
Pirmiausia, vasarin 9 diena, 
lankiame A. Tara^kns SU 
filmais. Tol bus LT J) 75 
knonos ruošiama sueiga. 
R p abeio. Taraška narodvs 
mums ir tos ]«kilmino*os 
Daimi ir šokiu švonLos fil
mus. Tain nat Taraška tu
ri gpra1’ nadarvtn filmu ir 
vaizdu iš mūsų šalies. Re- 
zprvnnkite ta dipna šiai 
meniškai - kultūriškai suei
gai.

Šių motu vasario 22 die
na _  tai Vašingtono gim
tadienis. Vašingtono gim
tadienio data labai artimai 
siisiin<si sn JAV p'imtadie- 
niu. Vašingtonni vadovau
jant buvo iškovota JAV 
nepriklausomvbė, Vašingto
nas buvo ir pirmas mūs ša
lies prezidentas.

Tad vasario 22 diena vie
tinis Aido choras ir LLD 
kuona ruošia koncertą Va
šingtono gimtadienio atžy- 
mėiimui. Buvo manvta, 
kad tai iškilmei atžvmėti 
nas mus atvvks Mildred 
Stensler vad o v a u i a m a s / 
Bruklino Aidas. Taip ne
įvyks, aidiečių vietą turės 
atlikti kiti dainos artistai. 
Nepamirškite šios dienos.

V. Bovinas



• ■ 1 W

4 pusi. Penktadienis, sausio (January) 20, 1967
*a

Aktore Monika Mironaitė apie savo 
vizitą Lenkijoje, apie lenkų meną

Neseniai Lenkiją aplankė 
keletas Įžymiųjų Lietuvos 
meno veikėjų, kurių ,tarpe 
buvo ir Monika Mironaitė, 
rašytojo J. Baltušio žmona. 
M. Mironaitė — didžio ta
lento aktorė, šiuo metudir-

Monika, MironaitėLietu
vos TSJR Liaudies artistė, 
1959 metais buvo premijuo
ta. Ji šiame laiške gražiai 
nušviečia tai, kas fledasi 
Lenkijos scenoje. Ir mesi 
mielai spausdiname jos laiš- i 
ką ištisai, žinodami, kad jį ' 
labai įvertins kiekvienas, j 
norįs labiau susipažinti su 
kai kuriais Lenkijos sceni
nio meno epizodais. —Red.

Miela ir brangi Ieva, 
gal ir nustebsite, kad ra

šau Jums, kadangi labai jau i 
ilgai nesusirašinėjame, bet 
aš vis kuo gražiausiai prisi
menu Jus, susitikimą su Ju-! 
mis-ir Rojum, tad ir nuta-i

lį įspūdį, daug ko mes te
nai pasimokėm, daug ką su
pratom, ir dar labiau susi
draugavom su lenkų teatri
nio meno kūrėjais, puikiais 
mūsų bičiuliais, v

Įdomu, kad Lenkijos teat
rai jaučia tokį pat origina
liosios dramaturgijos trū
kumą, kokį jaučiame mes 
patys. Rašytojai ir tenai 
neskuba rašyti pjeses, o pa
sirenka ramesnius žanrus: 
proza, poezija. Užtat Len
kijos teatruose labai gau
siai statoma savoji klasiki-

Mano gyvenime viskas se

ptinti tempu teatre, anūkas

labai talentingi ir aukštos 
kultūros aktoriai, tiesiog 
pavergiantieji žiūrovą.

Apie vieną aktorių"'
Štai aktorius, vaidinęs 

profesorių Jonesku pjesėje 
“Pamoka”. Jis savo vaidy
ba ne tik pateikia apiben
drinančią simbolinę pjesės 
mintį (negyvoji raidė už
muša žmogų), bet ir gyve
na visai realų, psichologiš
kai pagrįstą savo persona
žo gyvenimą7. Labai plonais 
ir subtiliais “pliuseliais” jis 
eina nuo malonaus džentel- 
mano laikysenos į maniako- 
bepročio emocinį pakilimą, 
užsibaigiantį pataloginiu 
nusikaltimu. Jo partnerė iš 
energingos, savim pasiti
kinčios jaunuolės pamažu 
pavirsta į bevalę, išsekusią, 
pusiau užhipnotizuotą bejė-

NESAKYK
Nesakyk, kad sugrįžti nenori 
Prie Šventosios smėlėtą krantų. 
Nors esi tu šiandieną gan toli, 
Bet mintyse su mumis kartu.

Tu prisimeni gimtąją gatvę,
Kur vaikystę praleidai linksmai, 
Kur upelis čiurleno vienatvėj, 
Nors aplink ir klegėjo vaikai...

Kai lakštingalų dainos netilo, 
Tu pro langą seklyčios klauseis. 
Ir šitdies savo skundą nebylų 
Su obels dalinaisi žiedais.

Pajutai tu ir duonos čia skonį,
Ir numynei į mokslą kelius, 
Ir dažnai prastas rūbas marškonis 
Dengė tavo liesus pečius...

Nesakyk, kad sugrįžti nenori 
Prei šventosios ūksmingų krantų. 
Nors šiandieną esi labai toli, 
Bet širdim su mumis kartu.

K. Žakavičienė

WORCESTER, MASS

Lietuviy Literatūros Draugijos 
Reikalai

išrinktoPirmas naujai 
Centro Komiteto 
įvyko sausio 16 d.

Išrinkti į Centro 
tą nariai:

A. Bimba
Ieva Mizariene 
K. Petrikienė 
J. Gasiūnas J 
Pranas Buknys 
J. Grybas 
Povilas Venta

Į alternatus išrinkti:
Petras Šolomskas
C. K. Breadys 
M. Stakovas 
Jonas Lazauskas

Balsavime dalyvavo 
kuopos. Balotus tikrino:
Vinikaitis iš 185 kuopos, K. 
Benderis iš 24 kuopos ir J 
Gužas iš 1 kuopos.

komite-

p pinigus, prašome 
išrašyti P. Ventos 
r siųsti į LLD Centrą,

Siunčiant mokestis 
posėdis šiai 

kius 
du
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Par<, : 
zacijos 
seki
LLD Centro adresu.

Y. 11417. Organi- 
reikalais rašykite 

etorei: Eva Mizara,

ientro komitetas
ibti vajų šiais

Antanui
šrutą, bet visa tai bus

venimas niekad nebūna iŠ 
vienų tiktai džiaugsmų.

Neseniai buvau Lenkijoje, 
tai noriu parašyti kelis žo-

Kokas auga sveikas, stip- momka mironaitė 
rus, tik neseniai palaidojau j dramaturgija: Fredo, 
motiną^ jau. sulaukusią ^ 86| Vyspianskio, Žeromskio, 

Mickevičiaus, Rey, Vitkievi- 
čiaus, Slovackio, vardai tie
siog mirga afišose. Stato
ma daug ir rusų klasikų: 
Čechovo, Gorkio pjesės, o 
taip pat tarybinės drama-

džius apie šitą kelionę, nors j turgijos veikalų. Labai 
abejoju ar bus Jums įdomu, j gausiai čia statomi Vaka- 
O gal ir bus.1 I rų Europos klasikų ir šiuo-

Kelionū buvo tuo įdomi, laikinių dramaturgų veika- 
kad ji vyko draugystės žen- lai. Dažnas svečias Lenkijos 

teatrų scenoje Šekspyras, 
gausu Brechto veikalų,

kle. Šiemet gegužės mėnesį 
Lietuvoje viešėjo lenkų te
atru žmonės? “
atr Polski aktorė Justina 
Krečmar, režisierius Mel- 
ler, kiti. Jie buvo Lietuvos

o
• Varšuvos Te- taip pat naujausių Vakarų

skundai “man skauda dan
tys”, tariami keliolika kar
tu, skamba įvairiom in tona- 
cijom, liet viena kryptim — į 
pasidavimą. Tarnaitė ciniš
ku realiu tonu baranti pro
fesorių—žmogžudį, lyg pri

jam ant rankos raištį su 
kažkokiu “politiniu” ženk
lu, gerokai primenančiu 
svastiką, ir apramina, kad,

LLD 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko sausio 
10 d. Oras pasitaikė gra
žus, tai ir susirinkimas bu
vo skaitlingas.

Kuopos valdyba išdavė 
raportus iš visų metų kuo
pos veiklos. Pasirodo, kad 
pasekmės buvo geros, nors 
mūsų draugės moterys sun

mu-

nutarė 
metais, 
Bimbai

skel
ruošti
mai
paskelbta atsišaukime, ku
ris alps mūsų spaudoje 
keli
pasi

uz 
į dienų ir kopijos bus 
ųstos visoms kuopoms.

32! T
J.i nuo

! m o
■ tiek

u rime pripažinti,, kad 
paskutinio suvažiavi- 
Centras buvo šiek 
užsnūdęs, bet dabar 

i manome atidirbti už tai ke- 
jpai, jei tik kuopos, ap- 
tys ir nariai mums pa

kurį galima įtraukti į 
su eiles.

Taraška pažymėjo, 
kuopose veikia daug jauni
mo, ypač tose kuopose, kur 
jie patys tvarkosi ir veda 
kuopų reikalus anglų kalba.

Mūsų kuopoje taipgi yra 
apie 15 jaunų žmonių, iš 
kurių ir mūsų organizaci
jos prezidentas R. Janulis.

Šiame susirinkime išrink
tas vajininkas naujų narių 
įrašymui. — R. Janulis. Jis

kad
leri

I dės.Posėdyje išrinkta nauja 
valdyba:

Katrina Petrikienė — pir
mininkė.

Jonas Gasiūnas — pirmi
ninko pagelbininkas.

Ieva Mizariene — sekre
torė.

Povilas Venta — iždinin
kas.

Ieva Mizariene, 
Centro sekre

hashing tonas. — Periu - 
ai pas i t a r i m\i i tarp 
grikos ir Kinijos amba-

dini 
Am 
sadbriu, kurie

tai virš 866 doleriu mūsų 
spaudai ir gynimui svetur- 
gimių, prieš kuriuos yra 
užvestos bylos deportavi
mui.

Vaišuvoje, nutraukti. Ma
noma, kad tas rišasi su pas
kutiniais įvykiais Kinijoje.

ir iki sekančio seimo, kuris 
įvyks 1968 m. Worcestery,! 
turėsime didelę jaunimo i 
kuo])ą.

Sausio 14 d. Taraška ro
dė filmus iš Lietuvos ir iš 
Leningrado. Taipgi ir ki
tus filmus. Ęilmai visiems I

Bridgeport^ Connlykai praeina nebaudžiami.
Na, visų matytų pjesių 

aptarti šiame laiške neįma
noma. Tačiau dar porą žo
džių apie juos. Bent trum
pai.

Nepaprastai stiprų, bene 
stipriausią iš viso matyto, 
įspūdį man padarė jauno 
anglų dramaturgo pjesė 
“Stęnlėjaus gimimo diena”. 
Ją pastatė režisierius Kreč- 
maris Teatr Polski teatre. | !■

“Laisvės” vajininkas ra
portavo, kad vajus dar pa
ilgintas iki sausio 15 d. Su 
vajum neblogai, gal ir iš
laikysime pereitų metų 
aukštį. Visi seni skaityto
jai, atsinaujindami laikraš-

ke iš draugijų ir mirė ne
priklausantis nė vienai jų.

Jo žmona mirus jau prieš 
gelį metų, bet jis, likęs 
nažais vaikais, stengėsi 

užauginti tinkamai.

Draugiją
Lietuvių Jaunų Vyrų Dr- 

ijos metinis susirinkimas at- 
tį, nesigaili ii* aukų šukė- patiko. Išeidami viąi klau-1 
limui 10 tūksetančių dolerių kada daugiau tokių fil

mu bus rodoma, u 
Orui pagerėjus, bandysi-

dau; 
su 
juo| 
Užaugino du sūnūs ir vie 
dukterį, kurie yra vedę, au 
gina savo šeimas ir neblo
gai Įsikūrę. Tėvas mirė 
miesto ligoninėje, kurioje 
išbuvo keletą metu.

Liko dvi seserys Ameriko
je. Lietuvoje paėjo iš Ve
liuonos, Kauno apylinkės

Nuoširdi užuojauta liku
siems artimiesiems.

J. J. Mockaitis

užlaiko svetainę ir klubą. 
Metiniame susirinkime bū
na išduodamos metinės at
skaitos ir renkama didesnė 
dalis valdybos. Iš atskai
tų pasirodė, kad klubas gra
žiai tvarkomas Elenos Ba
ranauskienės ir duoda gerą 
uždarbį.

Valdybon išrinkti visi 
' pirmiau ėję valdybos parei- 
■gas: pirm. F. Mockaitis, fi- 
; nansų rašt. S. S. Thompson 
' (Tamošiūnas), kuris rašti-

fondo.
, Šiame 
nauji skaityi

: į Lietuvą gauta du nauji 
skaitytojai. Šiemet neteko
me trijų skaitytojų iš prie
žasties mirties ir ligų.

Kalbėta apie besiartinan- 
šėrininku su- 4.

Europos dramaturgų pje
sių, taip vadinamo “absur
do teatro” kūriniu, i

Daug buvau gir d ė j u s i! 
apie šitą teatrą, 
mačiau dabar pati, 
matytos pjesės ne 
atitinka “absurdo 
atro” reikalą v i m u s , bet 
mums tokia dramaturgija 
buvo labai nauja, neįprasta, | 
taigi įdomi. Matėme Diu- 
renmato “Meteorą”, Jones
ku “Pamoką” ir “Nuplikti-; 
šią dainininkę”, Mrožeko ■ 
“Tango”, Pinterio “Stenlė- 
jaus gimimo dieną.”

Koks įdomumas!..
Įdomu šiose pjesėse tai, 

kad čia paskirų gyveni
mo reiškinių alogiškumas ir

vajuje gauta du |
tojai, taipgi ir ■ me daugiau tiekių filmų,

j Tai spektaklis apie baimę, 
j užvaldžiusią šiuolaikinį 
I žmogų. Pamenu kažkurio 
teatro kritiko posakį, kad 
spektaklis turi būti kaip i 
futbolo rungtynės — su- tį “Laisvės 
kelti nenuilstama žiūrovu 
dėmesį, arba kaip dviratis 
— nuolat riedėti pirmyn, 
nes kitaip nukris. Šis spek
taklis buvo būtent šitoks.

i Staigūs ir netikėti veiksmo 
posūkiai, intonacijų turtin
gumas, jų gilumas, veiksmo 
vidinis ritmas sukelia žiūro
vui įspūdį, kad štai štai vis
kas bus išspręsta, o tačiau 
ne tik neišsprendžiama te- 

mš refškiniiTal'ogTškuni'as* ir' ^e’ bet ,ir P.? spektaklio 
absurdiškumas skelbiamas1 ^rova® ,?*' SP1'™-
visųotinu būties dėsniu, pa- j dzla sukeltus Jame klausi- 
duodamas kaip nemeluota! mus* 
realybė. Vienose šitų pje
sių autorius kovoja su re
aliu priešu arba gina kokią 

jiktoriii vote-1 nors aiškesnę, nors ir sim- 
...... ........ pabuvojom bulišką, idėją, kitose gi aš-
teatro mokykloje, susitikom i trial pajuokiama ir panei- 
su atskilų teatrų kolekty-1 giama dabarties civilizaci- 
vais, o taipogi svečiavomės i a^sįe^^jaj,1 L------ ——~

i draugų namuose. p
Prie viso to prisidėjo dar | mas,^ civilizncijos neigimas, 

meno parodu lankymas, po-! tragiškas žvilgsnis į ateitį, 
kalbiai, pasitarimai. Taigi {Būtent tokie yra Diuren- 
miegojom po ketvertą va
landų į parą, ir jeigu ne 
nuostabioji lenkų kava, ku
ria jie mus -vaišino nuolat 

. ir visur, mes būtumėm tie- 
j siog išvirtę iš kojų. 
' Kas “mes”?

Mūsų grupėje vyko Vil
niaus akad. dramos teatro 

į aktorius Laimonas Norei
ka, Panevėžio teatro vyr. 
režisierius J. Miltinis, Klai
pėdos teatro vyr. režisierius 
B. Gaidys, operos solistas 
šilgalis ir teatro kritikas 
Judelevičius. Lenkijos teat
rai padarė mums labai dide-

dabar mes vykome kaip 
■ Lenkijos Teatro draugijos 

svečiai.
« Kokia kelionė!..

Kelionė buvo tikra šven
te, nes jau stotyje mus su
tiko lenku teatru darbuoto
jai su gausiomis puokštė
mis gėlių, draugiškom šyp
senom, ir paskui jie padarė 
viską, ka 
mes gerai, 
matytumėm ii* jų gyvenimą 
bei darbus pažintumėm. 
Viešėjimas todėl prabėgo 
kaip viena diena, tiktai jau 
išvargo m nežmoniškai, nes 
per 7 dienas pažiūrėjome 10 
spektaklių teatruose, ap
žiūrėjome Varšuvą su jos 
paminklais, naujom staty
bom ir senom bažnyčiom (o 
taipogi Krokuvą, kur lankė
mės Vavelyje, muziejuose),! 
svečiavomės 
ranu namuose c

ypač iš Lietuvos, parody
ti. Jaskevičius

visos

es jaustumė- 
> daugiau pa?

rengiamas “Laisves”' meti
nis banketas, kuris įvyk- 
vasario 12 d. Todėl visi 
mūsų spaudos rėmėjai ruoš
kitės šiam banketui, k a d 
galėtume tinkamai daly
vauti “Laisvės” 
suvažiavime ir

dalininkų 
pasveikinti

ligoniai .

džia sukeltus jame klausi-

, skelbiamas
baisus beviltiškumas, ciniz-

J. Baltušis Lenkijoje
Po spektaklio turėjau lai

mės susitikti su aktoriais. 
Tai labai puikūs, draugiški, 
paprasti žmonės.. Visi malo
niai prisimena vaidinę J. 
Baltušio dramoje “Gieda 
gaideliai”. Ši drama savo 
laiku buvo statoma dauge
lyje Varšuvos, Krokuvos ir 
kitų Lenkijos miestų teat
ruose, o taip pat teatrinėse 
mokyklose.

(Bus daugiau)

Mūsų kuopos
Šiomis dienomis grįžo iš 

ligoninės K. Kasulis, išbu
vęs virš 5 savaičių.

J. Lietuvninkas serga na
muose.

Ona Dūdonienė - S e d a r 
prieš žiemos šventes palei 
savo namus paslydo ir su
laužė ranką. Jau penkta 
savaitė sėdi namuose su su
gipsuota ranka, negali apsi
rengti ir ateiti į parengi
mus, kurių dabar netrūks
ta.

Camden, N. J.
Supiltas dar vienas kapas

Sausio 5 dieną mirė Liud
vikas Litvinas. Tai senas i nansiJ rasu °- °* 1 nuni^un 
šio miesto gyventojas, kuris ! x .... .
gyveno po num. 1815 So. 6 pin^alBa m.ev.^’ 1Z, ,Įnl,n” 
St., Camden, N. J. 08104

Litvinas paėjo iš Suval- Į 
kijos, Bartininkų parapi-

kas J. Bacevičius, kliubo 
; kontrolės komisija F. Moc- 

•_; kaitis, J. Mockaitis ir J. Ba- 
12 direktorių.

i Vice pirmininkas ir proto- 
I kolų raštininkas renkami

X x A J \_z .A x C-v A k/AAAAAAAA A-A, A j • • •

jos, tarnavo pas dvarpo-; 11
nius ir atvyko 1913 metais | -
į šią šalį. I . - ...

Trejus metus išdirbo Du lieP0S Y1?11’. Pusme mia‘ 
Bois, Pa., angliakasyklose, 
o vėliau atvažiavo į Cam-!
Ltv-i i, ai. e, .,

me susirinkime.
1966 m. mirė V. Rybo- 

den, N. J., kur išgyveno iki į kas,. Bagdonas, A. Andruš- 
mirties. Susituokė su Jo- Į<eAįčius, J. Kiamanauskas 
zefina Brokiūte, sugyveno Į 
dukterį, kuri būdama 7 me- 
tu 192b m. mirė. i

Jaunystėje Liudvikas pri
gulėjo prie darbininkų or
ganizacijų, bet dėl ypatiš- 
kumų organizacijas apleido, 
bet pasiliko “Laisvės” skai
tytoju, kurią skaitė per 50 
metų.

Litvinas išgyveno 80 me
tų. Mirė netikėtai. Maudy-

i ir F. Karalius—5 nariai.
Nors Draugija vadinama 

i Jaunų Vyrų Draugija, bet 
didesnė pusė jos narių yra 
peržengę septintąją dešim
tį.

Iš pašalpinių draugijų li
ko tik ši viena—JVD. Vie
tiniai lietuviai turi kuo pa
sididžiuoti, kad turi svetai
ne ir rengia visokius paren
gimus, 4iors ir ne dažnai.

Stoughton, Mass.
Filmus iš Tarybų Lietu

vos rodė Alex Taraška, 
LDS atstovas, kuris važinė
ja su maršrutu, sausio 10 
d. Surengė LDS 71 
Filmų pamatyti susiri 
apie trejetą tuzinų. Fi
rodymas gerai pavyko, žmo
nėms patiko. Komisijon įė
jo Mrs. A. C h o n č i u s, M. 
Stulgaitienė. Lietuvių sa
lė tam parengimui buvo ne
mokamai duota. Tai labai 
ačiū.

Sausio 10 d. Gaddard li
goninėje staigiai mirė So
phie Pocewicz. Liūdesyje

mato, Jonesko veikalai. Rei
kia pasakyti, kad šitie spek
takliai daro labai stiprų įs
pūdį, po jų baisu, »neramu 
gyventi.

O kai neramu — tai jau 
gerai. Tai jau tiksliai ad
resuota teatro paskirtis. 
Žiūrėdama šiuos spektak
lius, pagalvojau, kad būtų 
visai nebloga pastatyti juos 
ir pas mus, Lietuvoj, kur 
kai kas jau apsiramino nuo 
pagerėjusio gyvenimo, ne
besidomi rūpimais klausi
mais. Reikia pasakyti, kadT mosuoja uodega. Šunų-čem- 
šios pjesės parašytos labai 
meistriškai, o jas vaidina

MOSIKAVIMO 
KONKURSAS

Anglija įvairių, kartais la
bai keistų tradicijų šalis. 
Pavyzdžiui, ten vyksta kas
metinės šunų uodegų mosi- 
kavimo varžybos.

Solidi kvalifikuotų speci
alistų komisija nustato, ku
ris šuo greičiau ir geriau

pionų šeimininkams įteikia
mos vertingos dovanos.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo keliaujantis or
ganizatorius, baigdamas sa
vo maršrutą, sustojo Wor- 
cesteryje.

Sausio 13 d. turėjome pa
sikalbėjimą su A. Taraška, 
kuris davė pranešimą iš sa
vo kelionės apie tai, kain 
dabar dalykai stovi su mū
sų organizacija ir kokie 
prospektai laukia jos.

Po jo pranešimo buvo 
diskusijų. Pasirodė, kad 
mūsų organizacijai yra ge
rų prospektų augti. Nors 
senoji karta retėja, bet dar 
randasi gražaus jaunimo,

nėję rastas besėdintis negy- • bet visuomet jaučiasi kaip

tė Olga, dvi seserys: Stella 
Stankus, Providence, R. I. 
ir Katrina Stockus, St 
tone.

George Shinamie. Tik visa bėda yra 
ta, kad jaunesnio amžiaus 
nariai mažai domisi Drau
gijos reikalais.

Linkėtina, kad Draugija 
dar ilgai ilgai gyvuotų.

Mirė Juozas Skubąs
/Išgyvenęs Amerikoje dau
giau kaip 60 metų, sausio 
11 d. mirė Juozas Skubąs.

Kadaise Juozas buvo ga-

vas. Jo širdis sustojo vei
kus.

Litvinas palaidotas Cam- 
deno Šv. Marijos kapinėse. 
Jis užbaigė gyvenimo var
gus ir rūpesčius, 
paliko 
mines, 
mus.

Lai 
Amerikos žemelė, 
šviesiam gyvenimui pa
gerbti jo žmona Jozefiną ir na veiklus tarp lietuvių. 
Uršulė Guzonienė aukoja Buvo tvėrėju Lietuvių Jau- 
“Laisvei” po dešimtinę, o I nu Vyrų Draugijos ir kitų 
Antanas Skinkis—$5. | draugijų. Bet gyv e n i m o

. J. A. Bekampis i bangų blaškomas pasitrau-

Liūdesy 
žmoną Jozefiną, gi- 
draugus ir pažįsta-

buna jam 1 e n g y/a
Litvino

Cliffside, N. J
Sunkiai susirgo?F. Ruz

gienė ir sausio 11 d. buvo

vo padaryta ant vidurių 
operacija. Dabar nieko ne
gali valgyti, tik vandenį 
gerti.

Šiuo metu ji yra Engle-, 
wood Hospitaly, kamb. 
309, F. Rogers vardu,
vyras mirė gruodžio 23 
Dėl jo mirties ji buvo labai 
susi •lipinusi.
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LAISVE 5 pusi.

Aktore Mon
p (Tąsa iš 4-to pusi.) 
^įj^Taigi dabar lietuvių ir 
n^yįlnkų teatrų darbuotojai, 

’Oiaip taisyklė, pokalbį pra- 
o/ deda dviem temom: prisi

mena “Gaidelius” ir teirau
jasi apie Panevėžio teatro 
režisierių J. Miltini, kurio 

- - * darbų savitas braižas sukėlė 
ten dideli susidomėjimą. 
Išgirdę, kad Miltinis yra 
atvykusiųjų tarpe, tuoj ap
spinta jį ir užsimezga įdo
mūs pokalbiai apie teatro 
meną, aktoriaus vietą gy
venime, jo kūrybinius užda
vinius, režisūros užduotis 
ir 1.1.

Spektaklius žiūrėjome ne 
vien Varšuvoje. Krokuvos 
Stary Teatr parodė mums 
lenkų dramaturgo Mrožeko 
pjesę “.Tango”. Slovackio 
vardo Krokuvos teatre žiū
rėjom Šekspyro “Makbetą”, 
o teatre moksleiviams — A. 
Mickevičiaus “Poną Tada”, v v

Buvęs vilnietis
■^■Turėjau malonią staigme- 

Varšuvos Didžiajame 
H^teatre susitikau jo d i re k to- 

*' tlų ir meno vadovą Jeržy 
Jasienski ir iš karto atpaži
nau jį. Savo laiku jis dir
bo Vilniaus dramos teatre 
muzikinės dalies vedėju ir 
nemažai padėjo man ku
riant No ros vaidmenį Ibse
no pjesėje “Nora”, iki šiol 
nepamiršo nei Vilniaus, nei 
savo draugų, nei lietuvių 
kalbos, kurios pramoko 
dirbdamas su mumis.

Bene didžiausią teatrinio 
meno naujovę parodė mums 
Teatr Povszechny su jo va
dovu ir nepakartojamu ak
torium Adamu Hanuškevi- 
čium priešaky.

Lenkų dramaturgo klasi- 
dKo Vyspiansko pjesė “Vyz- 
^Wrolenie” (“Išlaisvinimas”) 

‘ originali savo konstrukcija. 
Tai pjesė pjesėje. Komedija 
apie Vyspianskio dienų Len
kiją apsupta tų pačių akto
rių ginčais apie meno ver
tę, kūrybą. Tose kalbose 
sprendžiami įvairūs esteti
niai ir filosofiniai klausi
mai. Jau spektaklio apifor
minimas parodo jo idėją: 
tuščioj scenoj, kur matosi 
plika užpakalinė plytų sie
na, tik senoviškos .durys ir 
palubėje daugybė nutriušu
sių sudriskusių vėliavų su 
išblukusiais herbais.

Man, deja, neteko matyti 
kitaip traktuojamą Vys
pianskio pjesę, tačiau būvo 

^■ku, kad Hanuškievičius 
ĮJ^aktuoja ją visai naujai, 

priverčia ano šimtmečio 
idėjas skambėti kaip šian
dienines, aštria ironija per
smelkia viską, kas atgyven
ta.

Apie Pijų XII-ąjj
Dar nauja buvo mums ki

tame lenkų teatre — Teatr 
Narodovy. Ėjo vokiečių 
dramaturgo Hochhuto pje- 

. sė “Namiestnik” (“Vieti- 
į; ninkas”). Jos pagrindu pa- 
Įjihgti tikri faktai. SS kari- 
K|ihkas Geršteinas, paskir- 

konclageryje, pa- 
hitlerinėm žudy- 

bando prašyti popie
žiaus pagelbos, jo įsikišimo 
ar protesto prieš Osvencimo 
ir kitų konclagerių baisu- 

? mus.
Jo idėja pagauna vieną 

artimųjų popiežiaus dvasiš- 
t kių ----- tėvą Ricardo. Jis
? pasiryžta išprašyti iš popie- 

* žiaus, kad tas padarytų mo- 
rali n į žygį prieš Hitlerį, 

^^aciau popiežių — Pijų 
flHHkįj — daug daugiau 
^^Hgina bolševizmo šmėkla, 
JHKu masinės žudynės ir jis 
fcfflftsisako eiti į konfliktą su 
^fiureriu. Baisiai nusivylęs,

ka Mironaite
tėvas Ricardo demonstraty
viai prisisega sionistinę 
žvaigždę ir savanoriškai ei
na į konclagerį, kur žūsta 
kankinio mirtimi, norėda
mas išpirkti^ažnyčios nuo
dėmę. Kanninkas Gerštei
nas, išduotas hitlerininkų, 
žūsta taip pat. Panašūs įvy
kiai iš tikrųjų yra buvę gy
venimo tikrovėje.

Spektaklio metu mums 
įteikė jo programą. Tai bu
vo storoka knygelė, nepana
ši į jokias kitas spektaklių 
programas. Jos puslapiuose' 
— hitlerininkų konclage- 
riuose vykusių žvėriškumų 
dokumentinės nuotraukos, 
atskirų žmonių, žuvusių la
geriuose, portretai, pasako
jimai apie juos, ištraukos iš 
dokumentų, Htlierio kance
liarijos potvarkiu, popie
žiaus Pijaus XII-jo laiškai, 
statistiniai duomenys ir t.t. 
Ši programa dar labiau su
stiprina spektaklio įspūdį.

• Atrodo, pats gyvenimas, 
jo netolima praeitis praby
la iš scenos, įspėja žmones 
būti budriems šiandien at
gimstančio neonacizmo aki
vaizdoje.

Daug kas mums labai pa
tiko Lenkijoje. Žinoma, mes 
daugiausia stebėjome teat-1 
rus, bendravome su teatrų I 
žmonėmis. Ir čia visus mus 
žavėjo tas, kad visi lenkų 
teatrai gyvena labai inten
syvų gyvenimą, pilną min
ties ir formos ieškojimų. Ir 
mums truputį buvo nesma- ■ 
gu, kad namie, .savo teat- ■ 
ruošė, mes jau pradedame ' 
lyg ir apsiraminti, kartais 
net apsnūsti. Šita prasme 
mes gerai pasimokėm iš ko
legų lenkų.

Patiko ir jų teatrinės mo
kyklos. Tenai statomi labai 
aukšti reikalavimai, į mo
kyklas patenka ne vipn ga
būs, bet ir geros išvaizdos 
jaunuolės ir jaunuoliai, su
gebą protauti ir tik gerai 
užbaigę vidurinį mokslą. Į 
režisūros gi fakultetus pri
imami žmonės tik užbaigę 
aukštąjį mokslą.

Poetine kryptis
• Svarbiausioji šiuolaikinio 

lenkų teatro kryptis, kaip 
mums paaiškino Varšuvos 
mokyklos prorektorius V. 
Krasnovieckis, yra poetinė 
kryptis. Visi aktoriai mo
komi kalbėti normaliu, ne 
pakeltu balsu, vaidinti pa
prastai, be teatrališkumo, 
be patoso, be spaudimo, įgy
ti gerą ritmo pajautimą, 
tiksliai apvaldyti kiekvieną 
judesį. Iš visko matyti, kacl 
lenkų teatro laukia šviesi 
ateitis, stambūs nauji kū- 1 
rybiniai laimėjimai.

Mes susidraugavom su | 
daugeliu aktorių, režisierių, 
susitikom su jais ne vien 
teatruose bei konferencijo
se, bet ir jų butuose, kur 
pasėdėjome prie puoduko 
kavos, labai įdomiai pasi
kalbėjome.

Išvykdami susitarėm, kad 
dažniau lankysime vieni ki
tus, dalinsimės patyrimu, 
kelsimės delegacijomis. Tai 
bus labai naudinga visiems. 
Juk istorija tampriai riša 
draugiškumo ryšiais lietu
vių ir lenkų kultūras, daro 
jas artimas viena kitai. Is
toriniai kivirčai tarp tų 
dviejų tautų neteko savo 
savo tikslo ir galios. Gyve
name naujus laikus. Dabar
tis sudaro mums galimybes 
gyventi draugiškai, džiaug
tis vieni kitų laimėjimais, 
skatinti viens kitą.

Su tokiomis mintimis mes 
ir sugrįžome namo, į Lie
tuvą, vėl stojom į darbą, į 
naujų spektaklių ruošą, ku-

Filadelfija
Aš pas jus atsilankysiu
“Laisvės” šėrininkų suva

žiavimas jau čia pat. Jis 
įvyksta vasario 19 dieną. 
Mums visiems “Laisvės” iš
leidimas ir jos parėmimas 
yra prie širdies ir minties. 
Nežiūrint, kad dėl senyvo 

j amžiaus mūs gretos retėja, 
! bet entuziazmo ir pasišven
timo “Laisvei” pal a i k y t i 
mums netrūksta.

Šiemetinį “Laisvės,” mūs 
garbingo laikraščio, suva
žiavimą padarykime gražų 
ir našų. Visi mes trokšta-

■ me, kad jis tokiu būtų. Bet 
i tam visi turime sukrusti, 
i padirbėti. Daugelis rengia- 
! si dalyvauti suvažiavime, 
bet juk visi negalime daly- 

j vauti. Tie, kurie negalime 
dalyvauti suvažiavime, tai 

' nors prisidėkime su pasvei
kinimu.

Nepasilikime užp a k a 1 y 
kitų, bet veržkimės į priekį, 
tada mūs sąžinė bus rami ir 
džia u g s i m ė s atlikę savo 
pareigą.

Pradžioj vasario mėnesio 
aš atsilankysiu pas Jus ir 
Jūs su malonumu prisidėsi
te su pasveikinimu mūsų 
garbingo laikraščio “Lais
vės” suvažiavimo.

Gal bus sunkoka visus 
atlankyti, tai už 3 dienų 
prieš suvažiavimą praneš
kite man (345 Covered 
Bridge Rd., Cherry Hill, 
N. J. 08034), kad Jūs pri
sidedate su pasveikinimu 
“L” suvažiavimo. *

Taigi, visi darban, drau
gai ir draugės, kad vėliau 
galėtume pasidžiaugti savo 
atliktu garbingu darbu.

J. A. Bekampis

ir apylinke 
kams pagerinimus, o kom
panija padavė miesto ir val
stijos pareigūnams paruoš
ti važiuotojams fėro kai
nas. Saiko, tokenų daugiau 
nebus, viešųjų mokyklų 
mokiniams ir aukštųjų mo
kyklų studentams bus pa
kelta važiuotės mokestis. 
Sutartis pasirašyta 2 me
tam.

Sausio 14 d. įvyko pirme- 
tinis LLD 10 kuopos susi
rinkimas. Narių atsilankė 
daugiau negu tikėtasi. Mat, 
buvo susirgę du valdybos 
nariai — finansų sekr. R. 
Merkis ir kasierka O. Zal- 
ner. Tačiau susirinkimas 
vyko sklandžiai. J. Stasiu- 
kaitis pirmininkavo, o J. 
Kazlauskas atliko protoko
lų ir fin. sekretorių parei
gas.

Plačiai pasitarta ir padis- 
kusuota apie mūsų žurnalą 

j “Šviesą” ir jo turinį, taipgi 
! apie LLD knygų leidimą, 
j Kuopos pageidavimai ir pa
tarimai nutarta pasiųsti 
Centro sekretoriui. Vienos 
minutės atsistojimu buvo 
pagerbta velionė Step. Ma
tulienė. Kai kurie nariai pa
simokė jo metines duokles. 
Kiti atsinaujino “Laisvės”

ti, atsivesti ir savo vaiku
čius, galėsite pamatyti ša
lį, kur gyveno jūsų tėvai.

Filmus rodys A. Taraška. 
Jis paaiškins ir apie Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mą, kuris yra naudingiau
sia darbininkams pašalpos 
ir pomirtinės organizacija. 
Jame gali priklausyti nuo 
mažiausio iki senyvo am
žiaus, neatsižvelgiant nei į 
tautybę, nei į tikybą.

Pasimatysime sausio 21 
d., 2 vai. po pietų.

VV. J. Dūda

Worcester, Mass.
Čia truputis iš draugo 

Taraškos maršruto lietuviu 
Darbininkų Susivieni j i m o 
reikalais.

Sausio 13-os vakarą turė
jome neskaitlingą susirinki
mą LDS reikalais. Čia dig. 
A. Taraška davė labai įspū
dingą raportą iš jo ilgos 
kelionės, gražaus darbo, 
kad įtraukti kiek galima 
daugiau čiagimių lietuvių 
ir jų vaikų į LDS, į šią gra
žią apdraudos organizaci
ją, kuri yra įkurta pažan
giųjų lietuvių pastangomis, 
kad čia gyvenantys lietu
viai galėtų apsidrausti tir

Iš laiškų
Miami, Fla.

■ Gerbiami “Laisvės” leidė
jai ir visas kolektyvas! i

Iš visos širdies sveikinu ! 
Jumis visus su šiais Nau-i 
jaisiais 1967 metais ir lin
kiu Jums tvirtos sveikatos, i 
daug laimės, ilgiausių me- Į 
tų, sėkmės darbuose ir pa-; 
žangoje, kad pasisekimas | 
lydėtų visus Jūsų žingsnius i 
ir darbus veikloje.

Tegu, taika ir tautų drau-1 
gystė nušviečia visus mūsų ! 
gyvenimo žingsnius.

Kartu siunčiu Jums ma- j 
no sesers laišką.
Su gilia pagarba Jums vi- i 

siems ir varde mūsų L. S. i 
Klubo.

Draugiškai Jūsų
J. Smalenskas

Mielas Broli, j
Sveikinu aš tave su Nau

jaisiais Metais, linkiu tau, 
kad šie 1967 metai būtų lai
mingi, atneštų daug džiaug
smo ir geros sveikatos.

Ačiū, broli, už laiškus. 
Gavau iš tavęs jau du laiš
kus. Smagu, kad dar esi 
sveikas.

Naujus metus dabar pas ; 
mus labai gražiai sutinka, I 
didžiausia šventė dabar bū- į 
na sutikimas Naujų metų.

—J____________________
Help Wanted Female

HOUSEWORK

Couple. German speaking, live in 
pleasant quarters, in Rydal, Pa.

Must drive car. Reference.

TU 4-2959
(98-112)

NURSES
Registered, LPN’s or nurses aides. 

Top salary Io right person. Call 345- 
5853. OCEAN VIEW NURSING 
HOME, 301 Atlantic Ave., Atlantic 
City, N. J. (4-13)

Worcester, Mass.
Dieną tradicinių linkėji

mų laimės, gruodžio 24 d., 
draugų Sukackų šeimą su
krėtė skaudi nelaimė. Su
kackų vaikai vyko į namus 
aplankyti tėvus ir draugus. 
Kelyje tarp New Yorko ir 
Connecticut valstijų viesu- 
išku greičiu važiuojanti 
našina smogė į Sukackų 
našiną. Pavojingai sužei
dė daktarą Vytautą, leng
viau dukrą Juliją. Visu lai
mei, sužeidimo išvengė Juo
zas.

Nors gyvybei pa vėjingos 
valandos jau praėjo, bet, 
kiek Vytautui dar teks būti 
Connecticut valstijos ligo
nėje, nežinau. Korcsp.

27 valandų streikas
Sausio 14 d., prieš vidur

naktį, miesto transportaci- 
jos apie 5,000 darbininkų 

I sustreikavo, reikalaudami 
77c pakėlimo valandinio mo- 

: kesties, o kompanija pasiū- 
\ lė tik 9c. Po ilgesnių dery- 
į bų darbininkai nužemino 
j savo reikalavimus iki 65c, 
i o kompanija pasiūlė 30c į 
i valandą, palaipsniui bėgyje 
Į dviejų metų.

Tačiau darbininkai atme- 
I tė kompanijos pasiūlymą ir 
i sustreikavo. Per 27 valan- 
i das suparalyžiaųo visą mie- 
i st?o važiuotos judėjimą. Pa
galiau, po karštų derybų 
prieita prie sutarties. Dar
bininkai priėmė 51 cento 
valandai pakėlimą mokes- 
ties ir kitokius darbinin-

prenumeratą.
Nutarta suruošti kokią 

nors pramogėlę mūsų pa
rengimų lankytojams.

i

Sausio 27 d. Hotel Phila
delphia penktam aukšte 
įvyks labai įdomios prelek- 
cijos. Prelegentas P. S. 
Foner pasižymėjęs istori
kas skaitys paskaitą apie 
pažangiųjų Amerikos dar
bininkų judėjimą ir apie 
Kubos praeitį ir šiandieni
nę būklę. Forumo lekcijos 
prasidės 8 vai. vakare.

Lietuviai kviečiami atsi
lankyti pasisemti mokslinių 
žinių. Mokintis niekados 
nepervėlu.

Laisves Reporteris

ri dabar itin įtempta ry
šium su artėjančiu reikš
mingu jubiliejum — Spalio 
revoliucijos 50-čiu.

Tai tiek, miela ir brangi 
Ieva. Nežinau, ar nelabai 
padrikai surašiau savo įspū
džius, ar bus jie suprantami 
Jums. Jei kas ne taip, pra
šau atleisti. Neįpratusi aš 
rašyti net laiškų.

O dabar priimkite, pra
šau, mano (Naujametinius 
pasveikinimus Jums ir mie
lajam Rojui. Kad ateinan
tieji metai būtų kuo geriau
si, našiausi ir smagiausi, 
kad nekankintų jokios ne
galės, o viskas sektųsi kuo 
geriausiai. Stipriai apkabi
nu abu.

Mano vyrelis Juozas pri
sideda prie šitų sveikinimų 
ir iš savo pusės linki Jums 
abiem daug daug gero.

Jūsų,
Monika Mironaite

Vilnius
1966-X11-26

Brockton, Mass.
Naujų 1967 metų lauki

mą surengė Liet. Taut. Na
mo komitetas gruodžio 31 
d. Buvo gera kalakutienos 
ir kitų skanėsių vakarienė, 
taipgi gėrimų ir muzika. 
Publikos buvo arti šimto. 
Visi linksmai sulaukė nau
jus metus pilnai patenkin
ti. Dar ir ant rytojaus tu
rėjome pietus.

Sausio 8 d. filmus iš Lie
tuvos rodė A. Taraška, ku
ris važinėja su maršrutu 
LDS reikalais. Rodymas I 
tęsėsi virš poros valandų. 
Parengimas pavyko. Daug 
kas aukojo po dolerį. Ačiū 
jiems.

Ant rytojau turėjome pa
sikalbėjimą. A. Taraška 
mums daug ką papasakojo 
ir pamoĮkė, kaip pradėti va
jų ir gauti daugiau naujų 
narių į LDS 67 kp. Tam 
darbui išrinkta komisija: 
George Shimaitis, M. Gu- 
tauskienė, Paul Vaitekūnas. 
Parengimą surengė LDS 67 
kuopa.

George Shimaitis

Waterbury, Conn.
Paskutinis pranešimas /

Sausio 21 d. 103 Green St. 
bus rodomi filmai iš Lietu
vos. Rengimo komisija 
praneša, kad įžanga nemo
kama.

Patariu čiagimiams atei-

laike ligos gauti pašalpą. , Seniau to nebuvo.' Dabai* ■ 
Čia reikia pabrėžti, kad si švenčia su giminėmis, su i 
organizacija išaugo į tur- kaimynais. Aš buvau šįmet: 
tingą milijondole r i n ę ap- ;Pas duktės sūnų, ten buvo 
draudos organizaciją. Ji daug giminių ir labai links- 
yra viena iš pigiausių ap-1 ,mai sutikom Naujus metus, 
draudos įstaigų Amerikoje. Mieste Lenino aikštėj pa- 
Todėl kiekvieno 1 i e t u y i o stato gražią eglę, apipuo- 
pareiga yra tapti šios drau- šia gražiai ir dvyliktą va- 
gijos nariu. landą ateina senelis, atsive-
\T . , . . ža pilnas roges saldainių
i epaisant, kuuame mies- dalino vaikučiams.

te begyventum, susirask L. , ijegįna fakilus, leidžia ra
ketas. Visas miestas r" 
švinta. Labai dabar Įdomu. 
Dar nenorėčiau mirti, 
vis gyvenimas darosi 
mesnis, gražesnis.
Gruodžio 19 d. buvau nu- ‘ 

važiavus į Kazlų-Rūdą. Ten : 
buvo irgi labai įdomu. Duk
tės Cydzikienės buvo 25 m. 
sukaktis kai vedę, tai šven
tė antras vestuves. Važia
vo į Kapsuką į metrikinę, 
ten juos sutiko su orkestru; 
žentas pensininkas, tai iš 
socialinio skyriaus atėjo 
sveikint. Metrikinėj apjuo-

! įstok. O kur kuopos nėra, 
rašyk į centrą.

. Šis gražus darbas kurį 
draugas A. Taraška, dabar 
atlieka, turėjo seniai būti 
pradėtas, bet geriau vėliau 
negu niekados. Jo širdingas 
ryžtas yra, kad įtraukti čia 
girnius lietuvius, jų vaikus 
ir anūkus.

Daugelis yra susituokę su 
svetimtaučiais, bet visiems 
durys yra atdaros į L.D.S. 
Ateikite ir naudokitės, nes 
po mūsų mirties jums vis-

fil-

Diskusavom LDS leidžia
mo organo “Tiesos” turinį. 
A. Taraška sakė, kad visos 
kolonijos, kurias jis aplan
kė, kartu ir šis susirinki
mas, pageidauja, kad “Tie
soje” būtų daugiau anglų 
kalba raštų, kad čia gimiam 
korespondentam būtų gali- i 
ma plačiau įsitraukti ir ben
dradarbiauti “Tiesoje”.

Sausio 14 d. vakare 
Taraška parodė gražių 
mų iš Lietuvos, Sovietų
jungos, ir Amerikos žmo
nių gyvenimo, ir iš studen
tijos kovų prieš karą. Žmo
nių atėjo daug pamatyti 
filmų. Visi gražiai pasigerė- 
jom. O mūsų gerbiamos L. 
D.S. gaspadinės pavaišino 
visus svečius gardžia vaka
riene.

Ačiū jums, draugės, už 
jūsų gražų darbelį!

Mūsų LDS pirmininkė H. 
Žilinskienė išvažiavo žiemos 
vakacijoms į Floridą.

Širdingai ačiū A. Taras- 
kai, už jo šį garbingą žygi, 
už parodymą gražių filmų, 
ir pasakytą gražią kalbą.

Laimingos Tau kelionės į 
namus drauge!

J. M. L.

Pranešimas
Organizacijų komitetų 

atidai
LDS 3-čioji Apskritis ren

gia banketą balandžio 9 d., 
larrison, N. J. Kadangi ši 
\pskritis apima Niujorko 
r New Jersey kuopas, todėl 

apskrities komitetas prašo 
organizacijų kuopų komite
tų tą dieną nieko nerengti, 

nu' kad nepakenkti apskrities 
parengimui.nes

i do- ii

sulaukti ir 50 metų jubilie
jaus. Visi giminės atšven- 
tėm sidabrines vestuves. 
Važiavo į metrikinę visas 
pulkas — vaikai ir anūkai.

Tavo sesutė
Agne Greblikienč

Sausio 18 d. mirė Barbo
ra Kovvalchuk, g y v e n u s i 
Fhiladelphijoje, Pa., 4 6 2 8 
Tampa St.

Bus pašarvota Ramanaus
ko šermeninėje. Apie pa
laidojimo dalą prašome te- 
kfonuoti graboriui Rama
nauskui.

Helena Feiferienė
Draugei Feiferienei reiš

kiame užuojautą. Helena 
išvyko Philadelphijon vyk- 
cyti laidotuvių įsikalus.

Redakcija

PRISIMINIMAS

alinskas
22, 1966 
is Antanas ii’

Povilas Na
Mirė sausio

Liekame nuliūdime bro
Paulina, Lietuvoje giminės; duktė Nellie, žen
tas ir anūkai.

sesutė

Benedikta Kučinskaitė— 
Nąvalinskienė, žmona
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Niujorko lietuviai 
laukia Taraškos

Brooklyniečiams yra ko i Mass., taip patiko 
laukti, kas įvyks sausio 
(January) 29 d., sekmadie
nį, 2-rą valandą po pietų,

jo : 
mai, kad jie pasikvietė jį

Aido choro metinis 
susirinkimas

Su pirmomis šių metų pa-♦ I 1 C v I
f ii- mokomis įvyko Aido choro

i metinis susirinkimas, kurį. . 1 . .ULUI UHV.UKI.:, imi į

antrą sykį parodyti tuos fil- atidarė pirmininkas J. Gry-

Nelengva jį išgąsdinti j Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirin.-

M. Stakovą susitikau at- j 
einantį į laisviečių pobūvį i 
laikraščio vajui baigti.

Liberty Avė., Ozone Parke. 
Mat, tą dieną atvyks A. Ta
raška čia rodyti spalvotus 
filmus iš Lietuvos ir iš I 
Amerikos vakariniu valsti
jų. O kadangi Taraška yra 
geras kalbėtojas, tai jis tu
rės ir daug ko įdomaus pa
sakyti brooklvniečiams. v

Šią žiemą jau daug girdė-

maršrutavimą po visą Ame
riką su filmais ir prakalbo
mis, kur tik yra lietuvių 
kolonija. Korespondencijos 
gražiai aprašo visoje pro
gresyvioje Amerikos lietu
vių spaudoje Taraškos fil
mus ir prakalbas. Visur ra
šo, kad kiekvienam verta 
atvykti pamatyti jo filmus 
ir išgirsti jo prakalbą, kur 
tik jis pasirengęs būti. Pa
vyzdžiui, norwoodiecia m s,

mus tik už kelių dienų.
Jeigu aniems taip patiko 

Taraškos vizitas su filmais, 
tai tikėkime, kad patiks ir 
niujorkiečiams .

Niujorke susijungė net 
trys Lietuviu Darbininkų i 
Susivienijimo k u opos — 
loji, 13-oji ir 46-oji — pa
sikviesti Tarašką su fil
mais ir p r akai b a į New 
Yorką. Todėl galime tikė
ti, kad Taraška ir jo fil
mai yra padarę gerą įspūdį 
tiems, kurie jo filmus mate 
ir jo kalbą girdėjo. Tai ir 
niujorkiečiai n e p a d a r y s 
klaidos atvykdami pažiūrė
ti Taraškos filmu ir pa
klausyti jo prakalbos.
'"WsWqigos rengėjų girdė

jau, k 
karna,

įžanga bus nemo- 
wgi ir kavutė su

A. Gilman

$10,000 fondo reikale
“Laisvės” Bendrovės Di- A. Vaznienė ............... 1.00

rektoriai nutarė sušaukti i Viso sukelta $530! Tai la- 
vietinius newyorkiecius į bai didelis, širdingas pasi- 
“Laisvės” salę ir pasikalbę- j rodymas mūsų gerųjų prie- 
ti fondo reikalu. Tas įvyko i telių. Didelis, šiltas lietu- 
sausio 15 d. Mūsų gerieji i viskas ačiū jiems, 
prieteliai, suprasdami laik- ■ Beje, šia proga, varde to 
raščio finansinį stovį, stojo' vakaro Rengimo Komiteto, 
į pagalbą, garbingai užbaig-! ačiuojame Mrs. Evans, iš 
ti fondo kvotą. Aukojo: ‘ Setaucket, L. I. už (per K.

: Petrikienę) jos dovanas — 
1 bonką medaus ir dvi bonkas 
grybų, kurie buvo sunaudo- 

i ti tą vakara laikraščio nau- 
’i dai. Taipat ir Julijos La- 
' zauskienės dovana buvo tin
kamai sunaudota — didelis 

sūris.
ir Jonui Lazauskui, 
Ventai. Pranui Bu- 
Nastei Buknienei.

Milinkevičiai .. $100.00 
Walter ir Bronė 

Keršuliai ....
ALDLD 185 kp.........
P. Višniauskas.........
George Wareson .... 
Petras M. šolomskas 
Anna Cibulskv.........
V. ir V. Venskūnai .. 10.00 
Kazys Nečiunskas .. 10.00 
A. ir D. Veličkai ... 10.00 

... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00

25.00; 
25.00' 
20:00 
20.00 
15.00 
12.00

Frank Varaška . 
D. Galinauskienė 
R. ir H. Feiferiai 
I. ir R. Mizarai . 
Motieius ir Nelė

Virbickai ... 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

N. ir P. Bukniai ....
Antanas Bimba.......
Jonas Siurba ............
Valys ir Vera Bunkai 10.00
Elena Jeskevičiūtė .. 10.00 
Kaziūnė Čeikauskienė 10.00 
P. Bieliauskas ...........
Wm. Baltrušaitis .... 
Mary Kalvaitienė .... 
Ona černevičienė .... 
Ona Kazlauskienė ....
O. Walmusiene .........
D. ir F. Mažiliai.......
Povilas Černiauskas . 
N. ir A. Iešmantai ... 
J. ir O. Babarskai ... 
Povilas ir Nelė Ventai 
Stefanija Sasna .......
J. ir M. Juškai .........
V. ir A. Nevinskai ...
K. Bender ..................
M. Stakoff .................
A. Butkauskas...........
J. ir K. Rušinskai ....
Jonas, Jr......................
Charles Aleksynas .... 
V. ir O. Čepuliai.......
Elena ir Petr. Siauriai
K. Petrikienė .............
Jonas Gasiūnas.........
Senas Juozas .............
Julia Anskis...............
Antanas Balčiūnas ... 
George Diržuvait ....
M. B. Lukšienė...........
M. Kavaliūnas ...........
P. Gustaitis.................
M. Smaidjes ...............
P. Collins....................
Adelė Rainienė .........
L. Kavaliauskaitė ....

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

skanus 
Ačiū

Povilui 
kniui.
Onai Čepulienei. Elenai Fei- 
ferienei. gaspadinėms Juli
jai Lazauskienei ir Kaziu- 
nei Čeikauskienei, kurie 
dirbo prie suruošimo ir lai
ke šio vakaro.

L. Kavaliauskaitė 
“Laisvės” B-vės sekr.-ižd.

-avo gimi- 
rms Lietu
ti jau apie

“Laisvė” į Lietuvą
Daugelis mūsų žmonių 

užsako “Laisvę” 
nėms bei bičiuli 
voje. Nekalį>dr
miamiškį J. Smalenską, yra 
nemaža kituose miestuose 
tokių, kurie užsako. Andai 
šnekuosi su brooklyniškiu 
Waite riti Keršuliu.

—Ar žinote, kiek mudu 
su Brone užsakome “Lais
vės.” į Lietuvą? — klausia 
jis mane, šypsodamasis.

—Nežinau,—atsakiau. — 
Nu, kiek?

—Šiemet šešias prenume
ratas į Lietuvą atnaujino
me, o tris naujas užsakė
me. Ar ne užtenka?!

—Labai puiku!—atsakiau. 
• Ir iš tikrųjų puiku. Ir 
tuo atžvilgiu Keršuliai—pa
vyzdys daugeliui mūsų 
žmonių. Ns

AIDO CHORO GARBES 
NARIAI BEI RĖMĖJAI

Paskutiniuoju laiku ap
dovanojo chorą šie rėmėjai 
po penkinę: Ona Černevi- 
čienė, Anna Cibulskienė, 
Kazė Čeikauskienė, Charles 
Nečiunskas ir P. Sataus- 
kas.

Širdingai ačiū visiems!
Jonas Juška

bas ir pakvietė sekretorių 
J. Jušką perskaityti proto
kolą. Draugas Juška išdavė 
raportą iš apskritų metų 
veiklos. Iš protokolo ma
tosi, kad, be savų parengi
mų, choras buvo pakvies
tas svarbiais atvejais dai
nuoti, ir savo dalyvavimu 
atliko svarbų vaidmenį pa
žangiajame veikime.

Iždininkas W. Keršulis 
raportavo apie iždo stovį. 
Atrodo, kad choro, finansi
nė padėtis gera. Tik finan
sų sekretorius A. Mitchell 
pasiskundė, kad negalėjęs 
išduoti pilno raporto dėl 
kai kurių netikslumų. Po 
trumpų svarstymų prieita 
prie išvados, kad reikalinga 
tampresnė kooperacija tarp 
iždininko ir finansų sekre
toriaus.

I. Mizarienė ir K. Ru- 
šinskienė sutiko patikrinti 
iždininko ir finansų sekre
toriaus vedamas knygas.

i
Naujų metų parengimas! 

buvo sėkmingas, su gerais 
rezultatais. Raportą išdavė ' 
parengimo komisijos narys 
A. Mitchell, ir V. Bunkuš

—Kaip einasi ?i—užklausė- kimas įvyko sausio 4 dieną 
“Laisvės” salėje.

Vyriausias šiame susirin- 
bet kai kam buvo kie klausimas būva — iš- 

I rinkimas šiems meta m s 
tai? kp. valdybos. Reikia pasa-

—Vakar ir aš turėjau kyti, kad valdybos rinkimas 
pažintį su plėšikais, — sa-j praėjo labai sklandžiai, be 
ko jis. — Kokie ten plėši- jokių ginčų, kadangi beveik 
kai, pusberniai. Vienas iš už- • visi senieji valdybos nariai 
pakabo niuktelėjo į spran- ■ ir vėl apsiėmė palaikyti tas 
dą ir rankoj prieš akis pa-1 pačias vietas. Valdybą su- 
švaistė peiliu. O du pasi-' daro pirmininkė M. Jakš- 
rodė gerais vyriškuose rū- tienė, vice pirm. J. Gasiū- 

vi-' nas, prot. sekr. P. Babars- 
kas, f in. sekr. Anna Yaks
tis, ižd. Wm. Malin, iždo 

—Surankiojo gal apie 50: globėjos S. Vinikaitienė ir 
centų. Ėjau laikraščio pi rk-1 Use Bimba, 
ti, stambesnių pinigų netu- Valdybos 
rėjau, buvau palikęs pa- £eri, viskas 
ruoštus šia n d i e n atnešti pradėjo savo mokesčius 
“Laisvei.” | mokėti. Metinis parengi-

—Ar nebuvo baugu tuos imas, įvykęs gruodžio 18 d., 
pat takus praeiti šiandien? | gerai pavyko, gerokai pelno 

—Būtų kvaili, jei tokioje Hko. Keletas narių dar su 
nederlioje dirvoje vėl giliu- dovanomis parengimui pri- •1— • i • • T —■ 1 • •

me.
—Gerai man ir gerai 

“Laisvei,” 
negerai...

i buose kišenių žinovais, 
sas išvertė, iškratė*

raportai buvo 
tvarkoje. Na

ko ieškotų.L sidėjo, tuo prisidėdami prie 
i parengimo sėkmingumo.

Aptartas pasinio Šimas 
I prie filmų rodymo, kuris 
: bus pravestas sausio 29 d..

( 1 T <1 5 n v 7> o ” r, r> 1 i zi A n vi n

“Laisves” bendroves dalininkę 
suvažiavimas ir banketas

1967 metų vasario 19-tą dieną įvyks “laisvės” 
rovės dalininkų suvažiavimas ir po suvažiavimo
bus banketas. Suvažiavimo pradžia 10-tą vai. ryto, 
suvažiavimo, apie 4-tą valandą popiet, prasidės banketas.

Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai yra prašomi da
lyvauti suvažiavime, nes yra daug svarbių dalykų apta
rimui laikraščio išlaikymo reikalu. Labai yra reikalinga 
dalininkų iniciatyva laikraščio ekonomikos ir jo turinio 
atžvilgiais. Daugiau minčių, daugiau sumanymų su
teiks naudingesnių suplanavimų laikraščio išlaikymui.

Suvažiavimas yra šaukiamas kiek vėliau negu anks
čiau įvykdavo,—jis bus vasario 19 d. Taikomas, kad bū
tų ilgesnė diena, kai patogiau žmonėms važinėti. Nori
me, kad daugiau dalininkų atvyktų iš toliau.

Prašome organizacijų, kurios yra “Laisvės” bend
rovės dalininkės, atsiųsti savo atstovus į suvažiavimą. 
Labai laukiame organizacijų ir paskirų asmenų pasvei
kinimų suvažiavimui ir finansinės paramos “Laisvei” 
šiąja proga.

Kviečiame plačiąją visuomenę atsilankyti į banketą. 
Įėjimas tik $3.50. Bus gera vakarienė ir turėsite progą 
pasimatyti ir pasikalbėti su daugeliu svečių iš tolimų 
miestų.

Suvažiavimas ir banketas bus “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

padėkojo visiems už darbš-1 
tuma. Visi ryžtingai darba
vosi, bet komisijos narys 
P. Venta gal sunkiausią! 
darba atliko — išvalė salės 
grindis. Jam padėjo “Lais
vės” direktoriato nariai A. 
Nevinskas ir G. Diržuvaitis.

Priėjus prie valdybos rin
kimų, pirmiausia atsisakė 
nuo pareigų pirmininkas J. 
Grybas, pareikšdamas, kad . 
pasikepus gyvenimo sąly
goms, jis priverstas atsisa
kyti. Vienbalsiai Aido cho
ro pirmininku išrinktas 
energingas ir darbštus ai- 
dietis J. Lazauskas. Ge
riausios Tau, Jonai kloties!

Tuo pačiu momentu rei
kia pasakyti, kad draugas 
J. Grybas išbuvo 12 metų 
Aido choro pirmininku ir 
išlaikė savo pareigas pilno
je tvarkoje. Aidečiai įver
tina draugo Grvbo atsida
vimą ir dėkoja jam už pa
sišventimą.

Jau keli mėnesiai, kai 
buvusioji choro vice pirmi
ninkė E. Brazauskienė išvy
ko iš New Yorko į Hart
fordą apsigyventi ir iki šiol 
niekas jos vietai nebuvo pa
skirtas. Dabar tom par
eigom išrinkta N. Buknie- 
nė. Geriausių Tau, Naš
tų t, sėkmių naujose parei
gose !

Iždininku pasiliko W. Ker
šulis. sekretoriumi—J. Juš
ka, finansų sekretoriumi— 
A. Mitchell, koresponden
te—H. Feiferienė.

Mokytoja M. Stensler kal
bėjo į choristus apie choro 
veiklą ir prašė daugiau ko
operacijos pamokų metu. 
Nesikalbėti tarp savęs ir 
netrukdyti kitiems, mokytis 
ir, svarbiausia, respektuoti 
vienas kitą.

Viena širdinga aidietė (iš 
altų dalies) papuošė stalą 

! chrizantemomis su priera
šu: “May there always be 
Mildred, May there always 
be daina, May there always 
be Aidas, May there always 
be we. Happy harmonious 
New Year!”

Lai būna naujieji metai 
harmoningi dainoje ir Miss Wallace buvo 62 metų 
draugystėje! H F. amžiaus.

Globėjai gavo auklimą i 
betėvę mergaitę

Prieš keletą savaičių skai-! Yakstis ir Wm. Malin apsi- 
jtėme apie liūdną Amerikos i ėmė tartis su kitomis vieti- 
i italų Liuni 'šeimos padėtį Į nėmis kuopomis, kad pada- 
idėl jų auklimos 4 ir pusės Tius šį filmu rodymą visa- 
!metų " mergytės Elizabetos.; Dusiai sėkmingu. Kviečia- 
Liuniams mergytė buvo pa-' mi visi kuopos nariai da- 
duota auklėti būdama vos! lyvauti tame bendrame kuo- 
5 dienų, o kai jie praėjusią 
vasarą paprašė valdinę 
įstaigą jiems leisti mergy
tę įdukrinti, paimti visiš
kai už savo dukterį, valdi
ninkai jiems neleido.

Šiomis dienomis praneš
ta, kad, pagaliau, dukrelė 

|bus jų.
Nelengvai jiems atsiėjo. 

Pirmasis atmetimas jų pra-’ 
šymo juos pribloškė. Ta
čiau iš visit pusių išgirdo 
žmonių jiems pritarimą. 
Spauda pradėjo apie juos už šiuos metus, 
rašyti. Pagaliau susidarė sirinkime sužinosite, kiek 
kaimynų ir apylinkės komi- iūs šiemet gaunate mokes- 
tetas, surinko, nunešė UI 
ter apskrities komisionie- dividendų, 
riui Fitzsimonsui 4,000 pa- kime šio susirinkimo, 
rašų po liudymu, kad jie pa- į LDS 13 kp. narys
žįsta šeimą kaip tinkama! -------------
mergaitę užauginti, prašė! i n v > 11 
mažąją Beth pas juos pa-1 Worker prašo talkos 
likti.

Litiniai turi tris savus 
vaikus, 12 ir 18 metų, visi 
mokosi. Iš mechaniko Liu
ni metinės $8,900 algos šei
ma neblogai pragyvena.

pu parengime ir pamatyti 
labai svarbius filmus iš Lie
tuvos ir kitu vietų. Filmus 
rocks LDS keliaujantis or
ganizatorius A. Taraška.

Po susirinkimo visi da
lyviai buvo pavaišinti kavu
te ir tortais. '

Norisi dabar priminti, 
kad sekamas susirinkimas, 

’ įvykstantis vasario 1 d., 
bus labai svarbus. Jis svar
bus ypač tiems, kurie dar 
nemokėję savo mokesčių

Šiame' su-

: čių numažinimo formoje 
Tad nepamirš-

Daktarai kritikuoja 
kritikus

Dukart savaitraštis 
“Worker” skelbia vajų, ku
riame siekiasi sukelti $100,- 
000, taipgi gauti nors 2,000 

s naujų skaitytojų. Vajus 
Į prasidės vasario 1 d. ir tę- 
i sis iki birželio 15 d.

Žinome, kaip sunku fi- 
i nansiškai verstis bet ku- 
1 riam pažangiam laikraščiui,

New Yorko miestinių Ii- tuo labiau “Worker i u i, ’’ 
goninių gydytojų organiza- prieš . kurį aštriai kovoja 
cijos pareigūnai pareiškė, reakcinės jėgos.. Todėl dar- 
kad Queens atstovo valsti- bininkams labai svarbu jį 
jos senate Thalerio kritika 
padėties miesto ligoninėse 
yra “šmeižianti ir baugi
nanti.”

“Pikta, neatsakinga, ne
teisinga kritika” sako jie, 
ne tik- neteisingai žemina 
gydytojus, bet taip pat bau
gina ir ligonius. Dėl sukel
to nepasitikėjimo gydyto
jais tūli nesigyclys.

Turtingiems tai ir sekasi!
Saratoga Springs, N. Y.- 

Ruth T. Wallace, kapitaliste 
senmergė, mirusi čia sausio 
2 dieną, paliko testamentą, 
kuriuo paskyrė apie penkis 
milijonus dolerių Vatikano 
popiežiams ir kitokiems ka
talikiškiems “veiksniams”

paremti.
“Workerio” adresas: Box 

28, Madison Square, Sta., 
New York, N. Y. 10010. 
Prenunmerata metams $7, 
6 mėnesiams — $4.

Iš laišką
Mieli draugai laisviečiai! 

Šiuo noriu pranešti, kad 
mano vyras Harry Ecenia 
mirė sausio 6 d — po ilgos 
ir sunkios ligos. Palaido
tas Patterson, N. J., š. m. 
sausio 9 d. Čia randate $10, 
tai bus į fondą. Draugiškai, 
Elzbieta (Yumplot) Ecenia. 
Tampa, Fla.

(Reiškiame gilią užuojau
tą d-gei Elzbietai, o josios 
mirusiajam draugui — ra
miai ilsėtis!—Red.)

Tarybiniai lėktuvai 
vyks New Yorkan

PASIMATYSIME 
BANKETE

Rytoj, šeštadienį, sa
21 d., 5 vai. vakare, visi bū
kime Laisvės salėje, kur 
pagerbsime septynias ilga
metes mūsų judėjimo daly
ves. Kaip žinote, tai bus 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo rengiamas banketas 
pagerbimui šių moterų su
laukusių 80 metų amžiaus.

Komitetas

Parengimų kalendorius

ru 
mu

Sausio 21 d.
Niujorko Lietuvių Mote- 
klubo banketas pagerbi-

80-mečių narių. “Lais-.J 
salėje, 5 vai. vakare«n 

m as $3.50.
Sausio 26 d.

William L. Pattersono 75

Iš Maskvos praneša, kad vės 
galutinai susitarta dėl nuo- Įėji 
latinio lėktuvais skraidymo 
tarp Maskvos ir New Yor
ko. Tarybiniai lėktuvai pra- meįų gimimo sukakties mi- 
dės kelionę apie gegužės nėj 
mėnesį.

Nustatyta, kad žiemos 
metu skraidys dukart per 
savaitę, o vasarą — keturis 
kartus. Pasirodo, kad tie
sioginė kelionė bus nebran
gi-

vai. vakare.
Bus vaišiu

V

29 d.

New Yorkas tikisi 
turėti vandens

Pirmu kartu nuo 1961 
metų New Yorko miesto 
vandens saugyklų pareigū
nai pareiškė, kad miestas šį 
pavasarį turės pakankamai 
vandens, galės panaikinti 
visokias drausmes. Norma
lioji miera dar nėra pilna, 
bet pavasariniai lietūs, ti
kimasi, rezervuarus pripil
dys.

Pasiūlyta, kad Consolid
ated Edison firma miesti
nėms įstaigoms aprūpinti 
kuru naudotų skirt i n g a s 
medžiagas nuo dabartiniu. 
Sako, jog tai pašalintų iš 
oro arti 9 procentų sulphur 
dioxide dujų.

MONTREAL, CANADA <

Mirus

Vincui Malinauskui
Šiuomi reiškiame giliausią užuojautą mielai 

Stefanijai Sasnai netekus brolio, taipgi ir velio
nio Vinco šeimai, giminėms ir draugams.

Natalija ir Augustinas
Iešmantai

Queens Village, N. Y.

imas Americana Hotel, 
Ave. ir 52nd St., New 

•k City, 7 
Įėjimas $3.00. 
ir programa.

Sausio
,DS vietinės kuopos ruo- 
filmų popietę A. Taraš- 
“Laisvės” salėje.

Vasario 19 d.
“Laisvės” suvažiavimas 

vai. ryto ir banketas 
“Laisvės”

10
5:3b vai. vakare, 
salėje. Įėjimas $3.50.

Kovo 5 d.
floters Dienos minėji 
gia Niujorko Lie 
teru klubas.

‘ Kovo 12 d.
The Workerio” jubilie

jaus minėjimas. Town Hali, 
d St. prie 6th Ave., New

rer 
Mo

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N.Y.

ųiotuvių Namo Bendrovės (Lith. 
. Corp.) direktorių susirinkimas 

įvyks šeštadienį, sausio 21 d., sava- 
name. Pradžia 3 vai. popiet.

Varbu visiems direktoriams

Bid;

me
S 

lyvauti ir išklausyti metinį

(4-5)

JOHN JAKAITIS
“Laisvės” antrašu 

atsiųstas laiškas iš 
nuo Vinco Gudiškio 
Prašome pasiimti.

yra
Lietuvos 

iš Kauno.

“Laisves” Adm.
(5-6)

RENTALS
UNFURNISHED APTS.

Rego Park. — Special. Spacious 
rm. apt. 4 bedrms, in6% 

bld?., with many features like 
ming, tennis, playgrounds, on 
public school, etc. Dishwasher 
ter'ace. Real steal at only $225 
quickly please. See agent at
Horace Harding Expway. (L. I. 
way).




