
LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417
Tel. Michigan 1-0HS7

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

Penktadienis, sausio (January) 27, 1967 Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVĖ—LIBERTY
D ikartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) 
Kanadoje ....... .................................. .
Kitur užsienyje ............. ....................
Jungtinėse Valstijose ......................

$10.00
$10.00 
$1200 
$9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 7 Metai 56-ieji

KRISLAI
Prošvaistes Niujorke!
N. Podgornis Italijoj.
Jovaras.
Blogos Žinios.
“Pergalė”.

Rašo R. Mizara
Per ilgus metus Niujorko 

valstijoje virė tenoras prieš 
pažangesnius mokytojus ir 
kitokius valstijinius bei muni
cipalinius tarnautojus.

i|jgMKeakcionieriai kiekvieną nu- 
dpmrėtą asmenį mėtė iš tarny- 

iš darbų, apskelbdami jį 
ar ją komunistu.

Daug žmonių dėl to labai 
nukentėjo.

Bet atėjo ir tam galas: ša
lies Aukščiausiasis teismas pa
skelbė, kad tie visi valstijiniai 
įstatymai, kurie buvo nu
kreipti prieš komunistus, yra 
neteisėti ir dėl to jie turi būti 
išmesti per tvorą!

Tarybų Sąjungos preziden
tas N. Podgornis vizituoja Ita
liją. Popiežiaus Povilo VI-ojo 
kviečiamas, Podgornis sustos 
Vatikane pasitarimams.

Tai ką dabar darys “veiks
niai”? Visas jų protesto re
zoliucijas, kad popiežius atsi
sakytų tartis su Podgorniu, 

jjfrudis nusinešė ant uodegos. 
yBKisos davatkų maldos, kad 
’7Wd ievas apšviestų popiežiui 

protą, kad jis besitartų su ko
munistų vadovu, matyt, buvo 
pasiųstos ne tuo adresu: ne į 
dangų, o į peklą.

Lietuvos Liaudies poetas Jo
varas mirė. Didžiuojamės, kad 
mes gimėme ir gyvenome Jo
varo gadynėje.

Prieš daugiau kaip 60 metų 
poetas dainavo:

Ko liūdi, berželi, ko liūdi?
Ko verki, nuleidęs šakas?
Kam svyra žalieji lapeliai?
Kam varvini Šaltas rasas?..

*
šiandien, mielasis Liaudies 

poete, ne tik berželis, o visa 
lietuvių tauta, lenkdama savo 
galvą, liūdi tavęs.

Kinijos ateina vis baises- 
Whių žinių, nors jos ir nepilnos. 

Kova tarp Mao Tse-tungo ša
lininkų ii’ kitų partijos veikė
jų tebevyksta. Su pastarai
siais, sakoma, eina darbinin
kai ir valstiečiai. Bet Mao 
Tse-tungas turįs savo pusėje 
kariuomenę I

Maskvos “Pravda” skelbia, 
kad Mao Tse-tungo politinis 
kursas, kurį jis ir jo šalinin
kai bando įgyvendinti, yra 
“socializmui pražūtingas.” Jo 

u. grupė, sako laikraštis, siekia- 
išsilaikyti valdžioje teroru.

jmMtf’ravda” primena ir kitą 
dalyką: pradėjo aki- 

■Kai į viršūnes veržtis 
’JHpTse-tungienė, buvusi ak- 

kuri vadinasi Czian Cin. 
Jinai jau skaitoma “vienu iš 
partijos ir vyriausybės vado
vų.” Ir jai pavesta “tvarkyti” 
mokslo, literatūros ir meno 
veikėjus. “Tvarkyti” reiškia 
terorizuoti.

Vienas bičiulis rašo iš Vil
niaus, kad susirgo rašytojas 
Aleksandras Gudaitis-Guzevi- 

šiuo tarpu jis yra Vil- 
’'juMtus ligoninėje, Antakalnyje. 
WWpkime mielajam Aleksand- 
WJpi greit ir pilnai susveikti!

Pasiekė mus š. m. “Perga
lės” numeris 1-as. Jis pasipuo- 

t §ęs nauju, įdomiu viršeliu, dai-

Pagerins kai ką, net 
pakels mokesčius...

A. Bimbos mipilietiiiimo 
bylos eiga

Washingtonas. — Prezi- 
‘ dentas Johnsonas kreipėsi į 
Kongresą su prašymu, kad 
socialinio saugumo išmokės- 
čiai būtų žymiai pagerinti, 
bet tuo pačiu laiku jis taip
gi prašė, kad būtų smarkiai 
pakelti atskaitomieji mo- 

i kesčiai, iš kur sočia 1 i n i o 
I saugumo fondai imami. Tas 
būtina, sake jis, kadangi 

I fondai iš kitų šaltinių rei- 
I kalingi karui Vietname.

Sveikatos, apšvietos ir 
; gerbūvio sekretorius John 
I W. Gardneris sako, kad tie 
pagerinimai, jeigu Kongre
sas juos praves, yra “di
džiausias ^žingsnis Ameri
kos senyvu žmonių gerbū
vio pagerinime.”

Prezidentų siūlymai nu
mato, kad socialinio saugu
mo išmokesčiai bus padidin- 

I ti bent 15% mažiausiai, o 
kai kurioms grupėms, ku
rios darbai* gauna mažiau
siai. net 59%.

Taipgi numatomi tam tik- 
: ri pager i n i m a i sulauku- 
i siems 72 metų amžiaus, ne- 
galaujančioms našlėms, far- 
mų .darbininkams ir valsty
biniams tarnautojams.

Nors pagerinimai sociali
niame saugume skaitomi 
nemenku Amerikos darbo 
žmonių, ypatingai senyvo 
amžiaus, laimėjimu, jis nė
ra toks didelis, koks atrodo 
paviršutiniškai, sako stebė
tojai. Sakoma, kad padidi

New Yorkas.—Buvęs se
natorius Barry Goldwater 
sako, kad jis “sukrėstas,” 
kuomet girdi kokius planus 
senatorius Fulbright siūlo 
karo pabaigimui. Fulbright, 
kaip žinia, siūlo tartis su 
liaudiečiais, sulaikyti bom
bardavimą ir palaipsniui 
pasitraukti iš Vietnamo.

Bona.—Buvęs nacių poli
cijos viršininkas okupuoto
je Olandijoje Vii h e 1 m a s 
Harsteris ir du kiti aukš
ti nacių policijos viršinin
kai čia teisiami. Jie laiko
mi kaltais 80,000 Olandijos 
žydų nužudyme.

lininko A. Každailio sukurtu, 
šis numeris daro itin puikų įs
pūdį: turiningas, dailus!

“Pergalės” vyriausiuoju re
daktorium yra A. Baltakis, o 
į redakcinę kolegiją įeina to
kie žymūs korifėjai, kaip J. 
Avyžius, E. Balsys, J. Degu
tytė, K. Korsakas, J. Lanku
tis, Just.^ Marcinkevičius, J. 
Požėla, A. Savickas, M. Sluc- 
kis, VI. Šimkus, A. Venclova.

Norėčiau, kad šį puikų mė
nesinį literatūros, mokslo ir 
meno žurnalą skaitytų kuo 
didesnis Amerikos lietuvių 
skaičius.

“Pergalės” prenumeratos 
kainos nežinau, bet spėju, kad 
bus nemažiau šešių dolerių 
metams. Užsisakyti galima 
šiuo adresu: Vilnius, Tiesos g. 
1, Lithuania SSR.

nimas 1 5 % minimui tiktai 
pavys kainas, kurios ant 
tiek pakilo per paskutinį 
dešimtmetį, o didesnis pa
kėlimas kitoms kategori
joms tiktai sulygina jas su 
tomis, kurios anksčiau kiek 
geriau buvo aprūpintos.

Washingtonas.—Valstybės 
sekretorius Ruskas ragina 
Kongresą greičiau patvir
tinti konsul arinę sutartį 
tarp Amerikos ir TSRS. Ta 
sutartis numato konsula
tus eilėje, miestų abiejose 
šalyse, ne tik konsulatinius 
skyrius prie ambasadų sos
tinėse. Bet FBI direktorius 
pasiuntė laišką senatoriui 
Mundtui, kuriame jis sako, 
kad tarybinių konsulatų lei- 
d i m a s keliuose miestuose 
nepageidaujamas iš jo taš- 
karegio. nes tas “padidintų 
šnipinėjimo galimybes.”

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas 5 balsais 
prieš 4 nusprendė, kad New 
Yorko valstijos įstatymas 
apie komunistus mokyklose 
nekonstitucinis. Kaip žinia, 
šis įstatymas įgalioja moks
lo įstaigas paleisti iš tar
nybos mokytoją, kuris atsi
sako pasirašyti po liudiji
mus, jog jis nepriklauso 
komunistų organizacijoms, 
arba, jeigu surandama, kad 
jis pasirašė klastotai.

Nikaraguoje 
jau vėl ramu
Managua, Nikaragua., — 

Valdžia sako, k a d sukili
mas, kuris tęsėsi maždaug 
dieną ir naktį, numalšintas. 
Sukilime žuvo 21 asmuo ir 
sužeista apie 100. Vienu 
metu sukilėliai buvo paėmę 
nelaisvėn ir laikė kaip įkai
tus 100 amerikiečių. Jie 
dabar paleisti.

Žinios apie sukilimą ne
aiškios. Manoma, kad jį 
pravedė demokratiniai ele
mentai, kurie nenori pri
leisti, kad Samozos dikta
toriška šeimyna grįžtų prie 
valdžios vairo. KĮaip žinia, 
buvusio diktatoriaus Samo
zos sūnus Anastasio Samo- 
za Jr. kandidatuoja į pre
zidentus. Opozicijos lyderis 
Fernando Aguero sako, kad 
Samozos šalininkai senoviš
kai terorizuoja būsimus 
balsuotojus ir kad apie lais
vus rinkimus negali būti 
kalbos.

štrasburgas. — Britani
jos premjeras Wilsonas ir 
Prancūzijos prezi dentas 
Dlegolis konferavo čia. De- 
golis sakė Wilsonui, kad 
“Europa tik tada galinga, 
kuomet Britanija ir Pran
cūzija vieningos.”

New Yorkas. — D r g. A. 
Bimba, sugrįžęs iš viešna
gės Lietuvoje, rado nuo jo 
advokato Iros Gollobino pa
kvietimą pasitarti dėl nupi- 
lietinimo bylos. Na, ir toks 
pasitarimas įvyko praėjusį 
antradienį advokato kabi
nete.

Teko sužinoti, kad teis
mas gali įvykti bet kada 
bėgiu ateinančių trijų-ketu
rių mėnesių. Taip mano A. 
Bimbos advokatas.

Advokatas Ira Gollobinas 
gerai nusiteikęs, nes nese
niai jis laimėjo taip pat la
bai svarbią bylą, kurią val
džia buvo iškėlus prieš se
ną pažangų veikėją Sher
man ą. Taip pat, jo supra
timu, vėliausi Aukščiausio

Goa kinai 
veda kovą 
už laisvę

Goa. — Šioje mažiukėje 
Portugalijos kolonijoje Ki
nijos sausžemyje vėl ne
ramu. Goa gyventojai, ku
rie beveik visi kinai, pa
skelbė pilną boikotą portu
gališkai administracijai: at
sisako mokėti jai mokes
čius, * teikti maisto, klausy
ti įsakymų. Kitaip sakant, 
Goa gyventojai p r a v e. d a 
kaip ir pasyvaus pasiprie
šinimo prieš kolonijinę ad
ministraciją kovą.

Prieš kelias savaites Goa 
gyventojai surengė demons
tracijas prieš portugališką 
administraciją, už miesto 
grąžinimą Liaudies Kinijai. 
Pradžioje portugalai atsakė 
policiniu brutalumu ir šau
dymu, bet paskui išsigando 
ir pradėjo daryti koncesi
jas. Portugalai pažadėjo at
siprašyti, ir gubernatorius 
išleido tokia prasme pareiš
kimą, bet gyventojai sako, 
kad jis nepakankamai aiš
kus.

Sakoma, kad daugelis 
portugalų paskubomis 
kraustosi į britų valdomą 
Hbng-Kongą, nes nujaučia, 
kad jų galiai Goa mieste 
ateina galas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Auckland. — Pietų Viet

namo marionetinis diktato
rius Ky Naujojoje Zelandi
joje sutiktas audringai. 
Aucklande tūkstančiai tai
kos šalininkų pralaužė poli
cijos grandis ir prisiartino 
prie automob i 1 i o , kuriuo 
važiavo Ky. Tarp demonst
rantų ir policijos vyko tik
ros, kovos.

Taipei.—Čiangininkai čia 
surengė masinį mitingą, 
kuriame dalyvavo 14,000 

jo Teismo nuosprend ž i a i, 
kuriais panaikinami New 
Yorko valstijos seni reak
ciniai politiniai įstatymai, 
sudaro gerą atmosferą at
mušti ir šį reakcijos pasi
kėsinimą ant A. Bimbos pi
lietybės. Bet, žinoma, ad
vokatas yra labai susirū
pinęs ir deda visas pastan
gas, kad pasiruošimas teis
mui būtų k u o geriausias. 
Jis daro viską, kad iš ap
sigynimo pusės būtų pilnai 
atlikta, viskas, ko yra rei
kalaujama.

Ir šiame pasitarime bu
vo jau daug kas aptarta. 
Bet tai ne paskutinis pasi
tarimas. Jų būsią daugiau 
gan greitoje ateityje.

Reporteris

Podgornis 
atkeliavo 
■į Italiją

Roma. — Italijoje dabar 
vieši Tarybų Sąjungos pre
zidentas Podgornis. Jis čia 
atvyko į oficialų vizitą. 
Aerodrome jį sutiko prezi
dentas Saragatas, premje
ras Moro ir užsienio reika
lu ministras Fanfanis. Vi
sa Roma buvo išpuošta Ita
lijos ir TSRS vėliavomis.

Kad sugadinti Podgornio 
vizito atmosferą, pro-fašis- 
tiniai gaivalai dieną prieš 
jo vizitą pravedė provoka
ciją: jie dinamitu išsprog
dino dalį pastato, kur ran
dasi Italijos Komunistų 
partijos centro komitetas. 
Sprogimas sunaikino penkis 
raštinių kambarius, bet nie
kas iš žmonių nenukentėjo.

Vizito pabaigoje, sausio 
30-ą, Podgornis aplankys 
Vatikaną, kur jis susitiks 
su popiežium. Tai pirmas 
popiežiaus susitikimas su 
tokiu aukštu Tarybų Sąjun
gos pareigūnu. Vienu metu 
pas popiežių lankėsi Adžu- 
bėjus, kuris tuo metu buvo 
vadovaujantis laikraštinin
kas Tarybų Sąjungoje.

žmonių. Sakytos kalbos, 
kuriose rėkta, kad “pergalė 
Kinijoje tik užu kampo”— 
ji tuojau ateis.

Maskva. — “Pravda” da
bar sako, kad Mao Tise-tun- 
gas gali būti skaitomas le
ninizmo, darbinink i j o s ir 
internacidnalizmo priešu.

Saigonas.—Mesta bomba 
užmušė policininką ir su
žeidė kelis praeivius.

V’ rmija padedanti 
Mao šalininkams

Tokio. — Laikraštis “A- plakatas, opozicininkų ran- 
i sahi” praneša, kad kai ku-: koše.
i riose Kinijos dalyse armi-, Kad armija pradeda vai- 
! jos daliniai pade d a Mao j dinti didesnę rolę, rodo ir 
šalini n k a m s kovoti prieš : pranešimai per Pekino ra
tuos, kurie priešingi taip diją. Tie pranešimai sako, 

■ j kad daugelyje vietų dabarI vadinamai didžiajai prole
tarinei kultūrinei revoliuci-• steigiami darbininkų ir ka-

. jai. “Asahi” koresponden-į •eivių komitetai. Revoliu- 
i tas sako, kad Pekino prie-: <nja, esą, “gilinama” armi- 

~ .oje. Radijas įspėjo kai ku
kiuos neįvardintus armijos 
xomandierius, kurie “vel
ka kojas” ir nerodo pakan
kamai entuziazmo naujam 
politiniam kursui.

Nauja administracija
Pekine iškabinėti plaka

mai ragina sudaryti sostinė
je visai naują “liaudies ad- 
ninistraciją.” Ką tas reiš
kia, stebėtojai nežino, bet 
spėjama, kad norima iš pa
grindų perorganizuoti visą 

j administracinį a p a r a tą , 
xad jis susidarytų išimtinai 
iš tų jėgų partijoje, kurios 
pilnai pritaria Mao linijai.

Neramumai Nančange?
Per Hong-Kongą ateina 

nepatvirtintos žinios, kad 
Kiangsi provincijos centri
niame mieste Nančange 
įvyko neramumai. To mies
to radijas pranešęs, kad 
prieš kiek laiko tos jėgos, 
kurios priešingos Mao lini
jai, buvo užvaldžiusios pro- 

ir “užgniaužusios 
•audongvardiečius ir kitas 

revoliucines jėgas.” Esą, 
padėtis dabar ten pasikei
tusi, bet “priešingieji gai
valai atsisako atgailauti.”

Ar Nsinčange vyko nera- 
i mumai politine prasme, ar- 

i susirėmi-

; miestye Fangšane liaudies į 
i armijos junginiai buvo iš- 
i šaukti, kad paremti rau- 
1 dongvardiečius kovoje prieš 
I tuos, kurie, anot Pekino ra- ’ 
dijo, “randasi vadovaujan-. 
čiose vietose ir eina buržu- ■ 
aziniu keliu”—tai yra, prieš i 
opoziciją.

“Asahi” koresponden t a s 
savo pranešimą remia pla
katu, kurį jis matė iškabin
tą Pekine. Tame plakate 
tas įvykis praneštas. Bet 
“Asahi” korespondentas sa
ko, kad tai ne vienintelis| 
toks įvykis: armija įsimai
šiusi ir parėmusi raudon- 
gvardiečius ir taip vadina
mą “Raudonąją darbininkų 
jėgą” eilėje kitų vietovių 
Kinijoje — nuo Mandžiuri- 
jos iki pietinių provincijų.

Armija perėmė centrą
“Asahi” korespondentas 

sako, kad vice-premjero 
Hsieh Fu-čih įsaku liaudies 
armijos vienetas, kurio dy
dis nepaduotas, Fangšane 
užėmė Komunistų partijos 

I buveinę, saugumo organus 
į ir priemiesčio tarybą. Visos 
tos įstaigos radosi, sako

vinciją
i

Pakvietimas
Simboliškas |l>a.tikri fiziniai

i mai, pranešimai nesako.
New Yorkas. — Šiaurės 

Vietname lankėsi trys žy
mūs Vakarų dvasininkai: 
Britanijos anglikonų baž7 
nyčios pastorius Ambrose 
Reeves, Amerikos religinių 
pacifistų lyderis A. J. Muš
te ir Amerikos reformistu

Atgarsiai kaimuose
Paryžiaus žinių agentū- 

a “Agence France-Presse” 
ako, kad jos koresponden- 
as Pekine praneša, jog ne- 
amumai pradeda kilti ir 
:aimuose. Kai kuriose vie- 
ovėse netoli Pekino didžio- 
e komunose vyrauja su

irutė, nes Mao linijos šali- 
inkai priešingi naujos lini- 
os vykdymui komunose. 

Kaip žinia, prieš kelerius 
pietus Kiniios valdžia pa
arė tam tikras koncesijas 
r grąžino valstiečiams Ve
idelius privačius sklypus, 
uriuose jie augina sau 
aržoves ir vaisius. Dabar- 
'nė Mao linija reikalauja, 
ad tie sklypai būtų įjungti 
komunas.

i
c
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1
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i

11 silici 1IYVO 1CXV11111OV4 , 

žydų rabinas A. Feinber- i1 
gas. Visi trys skaitomi 
Amerikos politikos Vietna
me priešininkais, karo ša
lininkais. Kiek anksčiau 
Hanojuje lankėsi pastorius 
Niemoleris, vokiečių pro
testantų pagarsėjęs anti
fašistinis dvasininkas, ku
ris kalėjo Hitlerm koncent- (f 
racijos stovyklose.

Mušte ir Feinbergas par- t 
sivežė iš Hjanojaus netikėtą 
dalyką: Ho Či-minho pa-:} 
kvietimą prezidentui John- =; 
šonui atvykti į Šiaurės Viet- ■ v 
namą. Ho sakęs, kad John-Į 1 
sonas gali atvykti vienas i . 
arba su savo šeimos nariais ; 
ir jis bus draugiškai priim-1 
tas. Tik jis negali atsivežti 
su savimi kariškių, genero
lų.

Sakoma, kad tas pakvie-! 
timas yra daugiau simbo-'p 
linis, negu praktiškas. Ho-! r 
01-111111**0.0 gui OI Z.111U, A.OU I Vl 
prez. Johnsonas nesirengia's

ykti į Šiaurės Vietnamą ir 
eplanuoja to daryti ateity- 

Bet Johnsonas yra sa- 
o kalbose pakartojamai 
asakes. kad jis pasirengęs 
ykti “bile kur, bile kada.” 

jeigu tas tik padėtų taikai.
"o tokiu būdu jam prieš- 
astato kaip ir iššūkį: ge- 
ai: jeigu taip kalbi rimtai, 

Či-minhąs gerai žino, kad, tai prašau, atvažiuok tie
kai pas mus...
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Žodis už taikę Vietname — 
Niujorko katalikų katedroje!...

NEREIKIA KLAUSYTI TŲ, kurie plepa, būk tai, 
kas praėjusį sekmadienį įvyko katalikų šv. Patriko ka
tedroje Niujorke, buvo “išnevožijimas dievo”, “dievui 
sarmatos darymas,” etc. Ne, nieko panašaus ten nebu
vo !

Iš tikrųjų, buvo toks dalykas: 23 jauno amžiaus as
menys, — vyrai ir moterys,— tyliai, mandagiai iškėlė 
nedideles iškabas katedros centriniame take, o slaptoji 
policija, kurios, pasirodo, katalikų bažnyčiose netrūksta, 
tuojau grobė, suėmė demonstrantus, išvedė iš katedros 
ir nugabeno į policijos nuovadą.

Iškabėlėse, kurios buvo iškeltos katedroje, buvo obal- 
siai, skelbią, kad reikią baigti karą Vietname, kad tasai 
karas nėra vedamas už civilizacijos išgelbėjimą, kaip 
skelbia kardinolas Spellmanas, o vedamas už vietnamie
čių tautos sunaikinimą. Vienoje iškaboje buvo nupieš
tas vietnamietis kūdikis, amerikinės bombos sužalotas.

Ne visi sėdintieji katedros lonkose, be abejojimo, 
matė tai, bet daugelis katalikų matė.

Demonstracija katedroje įvyko ne mišių laike, o po 
• jų, po mišių. Kai kunigas Hartnett pasakė “Ite, missa 
ėst”, tuomet drąsuoliai demonstrantai, tarytum sakyda
mi parapijonams, prisiminkite, kas darosi Vietname, iš
kėlė savo iškabas ir ėjo centriniu katedros taku, link 
“dievo stalo”, kol juos šnipai sugrobė ir išvedė iš bažny
čios! Triukšmo jokio nebuvo, kadangi demonstrantai 
vengė ardyti besimeldžiančiųjų nusiteikimą.

Ne vienas klaus: kam reikalinga tokia demonstraci
ja katedroje? Atsakymas lengvas: šiuo metu katalikų 
bažnyčioje vyksta didelė diferencija dėl karo Vietname. 
Iš tikrųjų, dialogas vyksta tarp tų katalikų, kurie stovi 
su popiežium Povilu VI-uoju, ir tarp tų, kurie pritaria 
kardinolui Spellmanui. ’

Atsiminkime, kad tarp šitų katalikų bažnyčios va
dovų yra milžiniškas skirtumas dėl karo Vietname. Po
piežius Povilas stoja už tai, kad karas Vietname turi bū
ti tuojau baigtas derybomis, abiejų kariaujančių pusių 
pasitarimais, o kardinolas Spellmanas reikalauja, kad 
amerikiečiai tęstų karą iki pergalės — kitais žodžiais, 
iki Vietnamas bus sunaikintas.

Popiežius Povilas sako: šis karas veda žmoniją į 
baisią katastrofą, o kardinolas Spellmanas sako., jog šis 
karas yra vedamas tam, kad būtų išgelbėta civilizacija!..

Jaunas katalikų poetas Gary Youree, kalbėdamas su 
spaudos korespondentais apie demonstraciją katedroje, 
sakė:

— Mes nieko daugiau netrokštame, kaip tik to, kad 
katalikai greičiau. pamatytų kokie skirtumai yra tarp 
popiežiaus Povilo ir kardinolo Spellmano. O tie skirtu
mai—milžiniški.

Demonstracija katedroje įvyko apie 11 v. ryto. Tuo
met, kai 23 demonstrantai veikė katedroje, kiti katali
kai jauni vyrai ir moterys demonstravo šaligatvyje, ties 
katedra, smerkdami Spellmaną.

Kur tuomet buvo kaltininkas kardinolas Spellmanas, 
nieks tikrai nežino. Spėjama, kad jis buvo palociuje, 
stovinčiame greta katedros.

Reikia šiltai pasveikinti tuos katalikų veikėjus, ku
rie pasiryžo kovoti už taiką, už Amerikos žmonių gyvy
bes ir už Vietnamo tautos siekimus būti laisvais ir ne
priklausomais.

' i

Parlamento rinkimai Lietuvoje
TARYBŲ LIETUVOS SPAUDA praneša, kad š. m. 

kovo 19 dieną Lietuvoje vyks rinkimai deputatų į LTSR 
Aukščiausiąją tarybą (parlamentą). Rinkimai vyksta 
kas ketvirti metai.

O tarp vasario 2 ir kovo 3 dienomis Lietuvoje vyks 
teisėju ir tarėjų rinkimai.

“Tiesa” tuo klausimu parašė vedamąjį, kuriame, be 
kitko, skaitome:

“ Parti jos nurodyti keliai, kuriais nuolat plečiamos 
visų tarybinių organų funkcijos, vis labiau išryškėja 
praktinėje tarybinės statybos veikloje. Kiekvienais me
tais, o ypač po Tarybų Sąjungos Komunistų partijos 
XXIII suvažiavimo, darbo žmonės vis aktyviau dalyvau
ja šalies valdyme ir visuomeniniame gyvenime. Liaudies 
savivalda platėja, ji tampa vis tobulesnė. Vis arčiau tas 
laikas, kada, kaip nurodė Leninas, visi Suaugę žmonės 
vienokiu ar kitokiu būdu aktyvia} dalyvaus tvarkant so
cialistinės visuomenės reikalus.

Tūkstančius žmonių respublikos rinkėjai iš savo tar
po iškelia kandidatais ir išrenka deputatais į Tarybas. 
Šie žmonės praeina didelę valstybės valdymo mokyklą, 
sprendžia svarbius ūkinės, kultūrinės, visuomeninės sta
tybos klausimus. Tai žmonės, kurie savo geru cĮarbų, 
puikiu elgesiu yra nusipelnę pasitikėjimą, meilę ir pa
garbą. Tik žmogaus asmeninės savybės, jo atsidavimas

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
STEINBECKAS, “TIESA” 
IR “DRAUGAS”

Kaip žinia, amerikinis ra
šytojas John Steinbeckas 
pasiryžo pasigerinti Ameri
kos imperializmui ir dėl to 
jis puola tuos, kurie kriti
kuoja agresiją Vietname, 
kuri be paliovos žudo ne
kaltus žmones, bombarduo
ja jų namelius, į pūstynes 
paverčia derlingus laukus.

Kadaise J. Steinbeckas 
kaip rašytojas Tarybų Są
jungoje buvo laikomas pa
garboje, bet dabar jį tary
binė spauda kritikuoja. Štai 
ką Čikagos marijonų “Drau
gas” (sausio 21 d. laidoje) 
persispausdino iš Vilniaus 
“Tiesos”:

Pirma išgirdome pritarimą 
avantiūrai, vėliau sužinojome, 
kad jo sūnus su ginklu ran
koje kariauja prieš vietna
miečius. Paskui pasirodė Džo
no Steinbecko nuotraukos ma
lūnsparnyje viršum P i e.t ų 
Vietnamo džiunglių, sužinojo
me, kad 
rašytojas, 
romano a 
grūs autorius, atvirai pardavė 
savo plunksną Pentagonui.

Dabar jau žinome, ką jis 
rašo savo korespondencijose 
iš Pietų Vietnamo. Jis smer
kia ir šmeižia Pietų Vietnamo 
patriotų kovą, liaupsina ame
rikinius interventus, atnešu
sius šaliai kančias ir ašaras. 
Džonas Steinbeckas nemato to, 
ką pastebi — ko negali nepa
stebėti anglų ir prancūzų, dar
gi amerikiečių koresponden
tai Pietų Vietname, jis nepa
stebi interventų armijos žiau
rybių, baudėjų smurto ir vi
sos liaudies kovos prieš ma
rionetes ir amerikinius rėmė
jus. Steinbekas vadovaujasi 
Amerikos šovinistų principų: 
“Mano šalis — ji teisi.” Jis 
neieško, kur tiesa ir kur me
las bei smurtas, o teisina Ame
rikos imperialistus. Teisina, 
nors daugelis žinomų Ameri
kos inteligentų — mokslinin
kų, menininkų, rašytojų—atvi
rai smerkia pavojingą savo ša
lies vadovų mėginimą paverg
ti mažą Azijos tautą, kuri su
brandino savo rūstybę išnau
dotojams.

Na, persispausdinęs tai, 
kas viršuje telpa; kunigų 
“Draugas”, kuris taip pat 
remia agresorių, teisina jį, 
būk jis, į pelenus versdamas 
Vietnamą, kovoja už žmo
nių laisvę!..

Koks baisus melas!..
Bet, kita vertus, gal ir ne

galima “Draugo” už tai la
bai kaltinti, kadangi jis tu
ri gerą pasiteisinimą. Bet 
'kada jis tau atkirs: žiūrė
kite, ką daro mūsų aukšto
ji dvasininkija — kardino
las Spellmanas įsakė ameri
kiniams kariams kariauti 
Vietname iki pergalės, nes 
ji išgelbės civilizaciją!

Ne taip, žinoma, galvoja 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
geriausių Amerikos protų,

žymiausių mokslini nkų, 
švietėjų, visuomenininkų, 
taip pat ir padorių dvasi
ninkų.

Lietuviškieji klerikalai da
ro didelę gėdą Amerikos lie
tuviams visaip teisindami 
imperialistinio agresoriaus 
“veiksnius” Vietname!

žinomas Amerikos 
-kovingo socialinio 

apie amerikiečius ne-

PAGERBIMAŠ — 
DIDŽIAUSIA DOVANA

Ką daryti, kaip pagerbti 
žmogų, kuris ilgus metus 
be priekaištų ištikimai, ge
rai dirba sau ir savo kraš
tui? Socialistinėse šalyse 
yra specialūs būdai tokiam 
žmogui pagarbai pareikšti.

Kaip žmogų pagerbia Ta
rybų Sąjungoje?

Laikraštis “Tėvynės Bal
sas” (š. m. num. 2-ajame) 
apie tai šitaip rašo:

Jonas Čekys. šis žmogus 
gerai pažįstamas Lietuvos in
teligentijai. Jau daugiau kaip 
trylika metų jis dirba “Va
gos” leidyklos direktoriumi, 
visas savo jėgas, sugebėjimus 
atiduodamas 
tūros veikalų 
ninko sūnus, 
tas J. Čekys

kitoms šalies tautoms, sutei
kiamas Tarybų Sąjungos liau
dies artisto garbės vardas. Jį 
turi Kipras P.etrauskas, Jonas 
Stasiūnas, Genovaitė Sabaliau
skaitė ir kiti įžymūs Lietuvos 
meno atstovai.

Panaši pagarba reiškiama 
ne vien aktoriams ar daininin
kams. Garbės vardai suteikia
mi ir nusipelniusiems rašyto
jams, dailininkams, moksli
ninkams, mokytojams, žem
dirbiams ir kitų sričių atsto
vams. Garbės vardai dažniau
siai suteikiami jubiliejaus ar 
kokio nors įvykio proga.

Taigi, pamatę spaudoje prieš 
žmogaus pavardę kurį nors iš 
šių garbės vardų, žinokite — 
tai visų gerbiamas Lietuvos 
pilietis, savo gyvenimu, darbu 
ir kūryba nusipelnęs ypatingą 
tautos pagarbą ir pripažini
mą.

Šis nusipelniusių tautai žmo
nių pagerbimas yra graži mū
sų laikų 
brėžiama 
pagarba 
kūrybai.

tradicija, kuria pa- 
didelė socializmo 

žmogaus darbui ir

grožinės litera- 
leidybai. Darbi- 
senas komunis- 
nusi'pelnė spau

dos darbuotojų pagarbą.
Prieš pat Naujuosius metus 

J. Čekiui sukako 50 metų. 
Darbo draugai nuoširdžiai 
sveikino jį, linkėdami ilgų ir 
kultūringų metų. O spaudoje 
pasirodė pranešimas, skel
biantis, kad Jonui čekiui Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Įsaku su
teiktas Lietuvos nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės var
das.

Panašūs pranešimai spaudo
je —ne naujiena. Štai tuo 
pačiu metu šis vardas septy
niasdešimtmečio proga buvo 
suteiktas įžymaus lietuvių dai
lininko M. K. Čiurlionio sese
riai, darbščiai dailės tyrinėto
jai Valerijai , Čiurlionytei-Ka- 
ružienei.

Praėjusiais metais įvairūs 
garbės vardai viena ar kita 
proga buvo suteikti ir kitiems 
Lietuvos kultūros atstovams.

Ką gi reiškia šie vardai ?
Mūsų socialistinėje visuome

nėje, kur žmogus vertinamas 
pagal savo darbą ir veiklą, 
kur kultūra yra visos tautos ir 
valstybės reikalas, pats did
žiausias turtas — liaudies pa
garba ir pasitikėjimas. Gar
bės vardai — tai savotiškas 
darbu pelnytos pagarbos įkū
nijimas.

Lietuvoje 
pavyzdžiui, 
tais išaugusi
deminio operos ir baleto 
ro solistė Elena Saulevičiūtė 
ir dar prieš karą pradėjęs 
reikštis Panevėžio teatro reži
sierius Juozas Miltinis. Lietu
vos vyriausybė jiems yra su
teikusi Lietuvos TSR liaudies 
artisto garbės vardus. Tarp 
mūsų liaudies artistų — jau 
visas būrys įžymių teatro dar
buotojų.

O tiems, kurių vardai žino
mi visoje Tarybų Sąjungoje, 
kurių menas reikšmingas ir

SOLISTAS E. KANIAVA 
BULGARIJOJE

Įžymus Tarybų Lietuvos 
operos solistas Eduardas 
Kaniava dainuoja Sofijos 
operoje, Bulgarijos sostinė
je.. T. Sviderskis rašo:

Trečią mėnesį dainingoje 
Bulgarijoje stažuojasi LTSR 
Akademinio operos ir baleto 
teatro solistas, respublikos nu
sipelnęs artistas Eduardas Ka
niava. Sausio 17 d. vilnietis 
dainininkas dalyvavo koncer-1 aiškinimas”!

te “Mūsų svečiai”, kurį savo 
žiūrovams surengė Bulgarijos 
centrinė televizija. E. Kaniava 
atliko Figaro kavatiną ir M. 
Petrausko harmonizuotą lie
tuvių liaudies dainą “šia nak
telę”. .

Po koncerto telefonu kalbė
jausi su Sofija, E. Kaniava 
papasakojo:

— Prisipažinsiu, jog šiek 
tiek nedrąsiai priėmiau pasiū
lymą dainuoti per Bulgarijos 
televiziją. Svarbus šis pirma
sis pasirodymas buvo ne tik 
man, bet ir mano vadovui, 
profesoriui Ch. Brambarovui. 
Tačiau, sprendžiant iš komen
tarų, pirmoji, sakyčiau, ofi
ciali pažintis su “Figaro iš Lie
tuvos” buvo sėkminga.

— Kokie koncertai ir spek
takliai numatomi per likutį 
stažavimo pusmetį ?

— Padedant Sofijos liaudies 
operom vyriausiajam režisie
riui N. 'Tikolovui, dirigentui 
M. Anželovui, o taip pat pro
fesoriui Ch. Brambarovui, ruo
šiuosi dainuoti keletą žinomų 
operų arijų ir atlikti naujas, 
čia išmoktas operines partijas.

šiuo metu drauge su Bulga
rijos nusipelniusia artiste L. 
Barevo repetuojame “Rigole
tą”. Beje, populiarioji L. Ba- 
reva attiksianti Džildos ariją, 
pažįstama ir vilniečiams. Ji 
prieš penketą metų gastrolia
vo Lietuvos sostinėje.

NEPRITARIA
Clevelando smetonininkų 

“Dirva” nepasitenkinusi 
tuo, kad apie neseniai įvy
kusią “veiksnių” konferen
ciją “Naujienose” “paaiš
kinti” žada P. Grigaitis.

Pasirodo, kad ir tautinin
kai jau surado ir suprato, 
ką reiškia P. Grigaičio “pa-

populiarūs 
tarybiniais 
Valstybinio

yra, 
me- 

aka- 
teat-

liaudžiai, komunizmo reikalui yra vienintelė rekomenda
cija, kuri reikalinga kandidatui į mūsų valstybės bet ku
rios Tarybos deputatus. Toks tarybinės demokratijos 
įstatymas. Kiekvienam deputatui būtina savybė yra bū
ti tikru savo liaudies tarnu, pasiryžusiu visas savų žinias 
ir sugebėjimus atiduoti bendram reikalui, socialistinės 
Tėvynės suklestėjimui.

Tarybų autoritetas nuolat auga. Ir tai suprantama. 
Juk prąktiškai nėra nė vienos ūkinės ar kultūrinės mūsų 
gyvenimo šakos, kur savo svaraus žodžio netartų Tary
ba, deputatai. Ir deputatų pastangos svarios ne tik jų 
žodžiu. Iš masių kilusios, visuomenei naudingos ir de
putatų apibendrintos iniciatyvos, sumanymai sesijų me
tu įgauna įstatymo galią, įstatymo, kuris privalomas 
visiems. Ir tai ne atskiro asmens valia, ne kokios nors 
suinteresuotos grupės užgaida, o visos liaudies valia. 
Būtent dėl to ir pasireiškia Tarybų valdžios jėga, jos 
gyvybingumas ir darbo sėkmė.”

Lawrence, Mass
Mirė M.
Sausio 18 d. vėl 
tas naujas kapas

Petrukcvičieitfj 
d. vėl buvo sJ 

is kapas BellėPi 
view kapinėse. Mirė Mari
jona 
ne

Judesyje liko sūnus su 
žmona, sesutė M. Dvarec
ku mė Miami, Fla., anūkas 
ir 
tai 
draugų.

Marijona per 
tų 
kldusė LLD 37 kuopai, 
tuvių Moterų Piliečių 
bu i. Kai Liaudies cho 
gyvavo, ji buvo choristė, o 
jos 
Liaudies chorą ir kitus cho
ru 5.

Sūnus širdingai dėkoja vi
sit 
gams 
lankymą šermeninėje, paly
dėjimą į kapines, 
Moterų Piliečių klubo 
legatėms, L. 
už 
po, 
riui A. Yozokui už patar
navimą ir pasakytą atsi- 
sv

Petrukevičienė visai 
sirgus, gavusi šoką.

anūkė ir 6 proanūkiai, 
pgi daug kitų 

Palaidotalota laisvai, 
daugelį me-

skaitė “Laisvę,”

sūnūs W. Petrick mokė

ms giminėms ir drau- 
už gėlių vainikus,

iern
kalbą išlydint ir prie 
grabo nešėjams, gr;

tikinimo kalbą.
Palydovai buvo užkviesti 

pietų.
Ilsėkis, mieloji! Tavo ka-
nuolat lankysime. „

V. Kralikauskas

TSRS KVIEČIAI
LENKIJAI
metais Tarybų Sa

bu v o geras javų 
Todėl Tarybų Są-

1966
igoje 
i'lius.

junga p ardavę Lenkijai
1,(00,000 tonu kviečiu.

Mirė Lietuvos liaudies poet
VILNIUI.—Sausio 23 die

nos respublikiniuose laik
raščiuose telpa toks nekro
logas :

Sausio 21 dieną Šiauliuo
se, sulaukęs 8 7 metų am
žiaus, mirė Lietuvos liau
dies poetas Jonas Krikš
čiūnas-Jovaras.

Krikščiūnas-Jovaras gimė 
1880 m. sausio 12 d. Šiau
lių apskrityje, Kalniškių 
kaime, mažažemių valstie
čių šeimoje.

Jaunystėje jis bernavo, 
platino caro uždraustą lie
tuvišką spaudą; persiėmęs 
demokratiniais idealais, 
jis aktyviai dalyvavo 1905- 
1907 metų revoliucijoje, pla
tindamas atsišaukimus ir 
socialistinę spaudą. Slėpda
mas savo namuose nelegalią 
Lietuvos socialdemok ratų 
partijos spaustuvėlę.

Savo literatūrinį kelią Jo
varas pradėjo 1900 metais 
korespo n d e n c i j o m i s ir 
straipsneliais. 1903 metais 

išspausdino savo pir

pirmasis 
rinkinys

pasirodė 
eilėraš-

jis

Pqetas Jovaras

&t

muosius eilėraščius, o po 
trejų metų išėjo 
poeto eilėraščių 
“Žibutė.”

Iki 1 91 3 metų 
dar septynios jo
čių ir prozos vaizdelių kny
gutės. Tuo metu Jovaras 
buvo vienas populiariausių 
lietuvių poetų. Savo eilė
raščiuose, ypač rašytuose 
1904 -1907 metų laikotar
piu, poetas reiškė liaudies 
lūkesčius, troškimus ir ti
kėjimą revoliucijos pergale. 
Kai kurie Jovaro eilėraš
čiai — pavyzdžiui, “Ko liū
di, berželi,” virto liaudies 
dainomis.

1918 metais įsikūrus di
džiojoje Lietuvos dalyje 
Tarybų valdžiai, Jovaras 
buvo Kįkirių apylinkės dar
bininkų, bežemių ir mažaže
mių valstiečių deputatu, ta
rybos sekretorius.
• Buržuazinė valdžia užda
rinėjo jo steigiamas kaimo 
jaunimo savišvietos kuope
les. *

as Jovaras
Buržuazijos valdymo me
ls Jovaras, dirbdamas že

mę ir iš to gyvendamas, be
veik nieko nerašė. Tik at- 

rus Lietuvoje Tarybų 
Idžią, poetas, tarsi iš nau- 
atgimęs, pradėjo akty-

va
jo
viai dirbti, rašydamas pat 
rištinius
nu
žnhogui.

eilėraščius, dai- 
odamas meilę paprastam

ry 
n 
da 
vo

Jovaras išleido savo kūry- 
s knygų. Atėjęs iš liau

dies, poetas visą savo ku
bą paskyrė liaudžiai, ku- 
geriausius jo kūrinius, 
inas seniai pasiėmė 

auksinį fondą.
Jono Krikščiūno-J 

nuopelnai gimtajam 
tui ir literatūrai yra didžiai 
įvertinti: jis buvo apdova
notas Darbo raudonosios 

liavos ir Garbės ženklo 
dinais, taip pat medaliu 

Už šaunų darbą didžiajame 
Tėvynės kare 1941-1945 m.

Nekrologą pasirašė eilės 
visuomeninių organizacijų.

vė 
or

Vaivutskas

izara Šiauliuose. Tai buvo 1965 metų vasarą
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R. Žiugžda

Lietuvis tarybinis žurnalistas apie Amerikos 
žmonių gyvenimo “smulkmenas”

Praėjusių metų gruodžio 
28 dieną Vilniaus “Tiesoje” 
tilpo lietuvių tarybinio žur
nalisto - rašytojo Roberto 
Žiugždos straipsnis apie 
Ameriką, apie mūsų gyve
nimo “smulkmenas,” ku-

žiugžda, kaip skaitytojai 
veikiausiai jau žino, yra 
“Moscow News” atstovas 
Niujorke. Vilniaus “Tiesai” 
jis parašo tik atsitiktiniais 
momentas.—Red.

Miami Fla > pirmininkas, bet ten jau 
ra Aido choras ir jo< mo- 

Na, 
lėtai žengia į estradą Je- 

1 rėmimas ir Zuzana Šukai- 
ai. Tai jų garbei iškilmė 
- jų auksinis jubiliejus

! .v
. kytojas B. Nekrašas, 
i hvo rusų kalba pasauliniai iš 

garsėjusią dainą “Volga”.
Apgailėtina, kad šiame i č: 

koncerte kaip ir ekspromtu . - 
iškilo dvi solistės, apie ku- i šeimyninio gyvenimo. Ir ši 
rias publika pirmiaus nieko Į is 
nežinojo, kad jos bus kon- j g 
certo programoje. Tai dvi su visomis 

' k

Gražiai Aidas nuaidėjo
Šiais metais pirmas meni

nis' spektaklis įvyko Mia- 
myje sausio 18-tos popiety. 
Su šiuo koncertu Aidas pa
rodė gerą žingsnį pirmyn 
muzikoje. Į tai ir publika 
tinkamai reagavo gausiais 
aplodismentais. O baigus 
koncertą, jie sakė — “Dau
giau tokių spektaklių”. Pa
sirodo', reikia atmesti mani
ją, kad “senuoliai jau nieko 
negali”.

Bet meno pakyla lengvai 
neateina—reikia daug dar
bo ir noro. Pirmiausia, rei
kia chorvedžio, muziko, 
kuris gali mokti ir muzika- 
liniai organizuoti. Tai visa 
buvo galima pastebėti pra
ėjusiame koncerte. Tai irgi 
dėka chorvedžiui Broniui 
Nekrašui, kuris trumpu lai
ku sugebėjo pakelti aidiečių 
meninį lygį. Koncertas vy
ko pilnoje mokytojo Nekra
šo vadovybėje. Laike pro
gramos kiekvienas kūrinys 
ir jo atlikėjas jautė moky
tojo direktūrą.

Pirmus dainos aidus gir
dime dar uždangai nepaki
lus. Uždangai atsiskleidus, 
matome tinkamai išsirikia
vusius aidiečius, jų moky
tojas Nekrašas prie piano. 
Pirmas choro numeris, Dva
riono kompozicija “Kur 
Nemunas”. Daina darosi 
gražesnė ir spalvingesnė, 
ir spalvingesnė, kai ioje įei
na Vaineikio solo. Taip ir 
kitos choro dainos išeina 
spalvingesnės, kai mokyto
jas jas spalvuoja solo va
riantais. Choro dainose so
lo dalis atliko S. Vaineikis, 
O. Martin, A. Bubelis. '

Duetistės Elena Mikitienė 
ir Ona Martin gražiai atsi- 
rekomendavo su “Ramona” 
ir kitomis liaudies daino
mis. Mums jau žinomi solis
tai Mae Gabrėnienė ir Sta
sys Vaineikis šiame kon
certe pakilo, daug aukščiau 
dainavime. Kaip žinia, jie 
lavino balsus, ėmė dainavi
mo. pamokas pas mokytoją 
Nekrašą.

Vaineikis 
balsu atliko 
solo dainų, 
ii nepaleido
Tad solistas dar pridėjo 
garsųjį “Kalvį” (poeto Ja
nonio žodžiai). O mūs my
lima solistė Mae Gabrėnie
nė žavingai atliko anglų 
kalba “Indian love call 
“Neapolitan nights”.
Gabrėnienės dainavimo ta
lentas šiame koncerte buvo 
pakilesnis ir gražesnis, nei 
kada pirmiau. Ir pats mo
kytojas, B. Nekrašas, kuris 
visą koncerto eigą diriga
vo, surado' progą ir skam
biu baritono balsu sudaina-

mums pranešaKai miestas sujunda
Šiuo metu visas prekybi

nis Niujorkas smarkiai su
judęs. Ir tai suprantama. 
Juk gruodžio mėnesį prekių 
apyvarta siekia paprastai 
iki 18 procentų visos me
tinės apyvartos. Savo lai
ku spaudoje buvo rašyta, 
kad tik per vieną gruodžio 
mėnesį šalyje parduodama 
apie 60 procentų visų žais
lų. 40 procentų kaklaraiš
čių, 40 procentų kvepalų ir 
kt. Stambios kompanijos ir 
smulkesnių parduotuvių sa
vininkai neriasi iš kailio, 
kad tik patrauktu pirkėjus, 
kad per gruodžio prekybą 
padarytų kuo didesnę apy
vartą ir tuo pačiu gautų 
kuo daugiau pelno.

.Prekių kainos daugiausia 
sudarytos tokiu būdu, kad 
trūksta; vieno cento iki pil
no dolerio. Antai, vitrino- 

prie išdėstytu prekių

tavo “New York Times,” 
amerikiečių šeimų perka
moji galia sumažėjo.

Suprantama; pragyveni
mo brangimas ypač Smar
kiai palietė mažiau apmo
kamus darbininkus ir tar
nautojus, o taip pat žmo
nes, gyvenančius iš socialiu 
nio draudimo pašalpų.

Kuo mažesnės šeimos pa
jamos, tuo didesnė šeimos 
biudžeto dalis sunaudoja
ma mitybai. Todėl eiliniai 
piliečiai ypač skaudžiai jau
čia maisto produktų kainų 
kilimą, nes su tuo tenka su
sidurti. galima sakyti, be
maž kiekviena diena. “Kai
nos atrodo kylančios kiek
viena karta, kai aš įeinu į 
maisto produktų parduotu
vę,” skundėsi viena mo
teriškė. “Maisto produk
tu. vnač mėsos, kainos tik
rai labai ankštos,—tarė ki
ta. — Reikėtų jums pa
klausyti. ką apie tai šneka 
moterys.”

Tartum anbibendrindamas ■ 
tai, laikraštis “New York i 
Times” liūdnai pažymėjo: 
“Beveik visi f-’---’ 
ir daržovės, visi pieno pro- j riausįai 
dūktai ir visų rūšių 
paukštiena ir žuvis 
kainuoja brangiau, 
prieš metus.”

Moterys piketuoja
Neatsitiktinai visoje šaly

je plačiai pasireiškė mote
rys. Eilėje miestų jos pike
tavo parduotuves, reikalau
damos sumažinti maisto 
produktų kainas. Fenikso

kurias ėjo per 
Kapočius ilgai

L. Kapočius naujose 
pareigose

Amerikos lietuviams ge
rai žinomas Laurynas Ka
počius, kaip 
iš Lietuvos, 
tų pareigų, 
eilę metų.
buvo Kultūriniams ryšiams 
su užsienio šalimis palaiky
ti draugijos vadovas-pirmi- 
ninkas. Daugybė Amerikos 
lietuvių, nuvykusių į Lietu
vą paviešėti, visuomet buvo 
Lauryno gražiai sutikti ir 
priimti. Jis rūpinosi kiek
vienu užsieniečiu į Vilnių 
atvykėliu, ir kiekv i e n a m 
kuo nors padėjo

kilminga 50 metų šeimos 
y veninio sukaktis atlikta 

"; ceremonijomis, 
aip kad būdavo Veliuono- 

aukštai pakilę jo, and Nemuno kranto, kur 
indu šukaičiai gimė ir au- 
i.
Choras ir solistai — B. 

) piano i L ekrašas, Mae Gabrėnienė 
Martha” Į —jiem gražiai dainavo. S.

homsonienė, A. Masonas 
■ klubo pirmininkas Gab

rėnas tinkamai įvertino ju- 
b liatus. Abudu šukaičiai 
vra darbštūs LSK, Aido 
c ioro ir LLD nariai. Nema

nu tokios sueigos Klubo 
nebūtu 

vienokio ar kitokio 
arbo. Jų veikla gražiai iš-

profesoriaus Nekrašo mo
kinės jau ;
muzikos profesijos srityje. 
Tai yra Miss Doina Dobrin į 
ir Mrs. Ingeborg Kopp. Pir- Į 
moji puikiai atliko t’ 
solo iš operos 
muzikos kūrinį ir publikai 
prašant, davė dar vieną ža
vingai skambantį kūrinį. 
Gi antroji, T. Kopp, yra 
aukštai pakilusi vokalinė 
solistė. Mūs publikai ji da
vė keletą solo dainų angliš
kai. Jos buvo šiam koncer
tui didelis pliusas. Tikimės 
jas ir vėl girdėti Lietuvių 
Socialio Klubo galėję.

Bet vieną šio koncerto 
dalyvi norisi išskirti iš visų 
kitų ir pagerbti. Kalbame 
apie Antaną Bubelį, kuris 
šiame koncerte minėjo savo 
gimtadienį. Šis taurus žmo
gus koncerte dalyvavo kaip 
choristas, solistas ir dona- 
torius dainos menui.. Jis 
turi noro ir energijos da
lyvauti chore, jis ima priva
tines dainavimo pamokas 
pas mokytoją Nekrašą. O : 
šiame koncerte Antanas 
Bubelis minėjo jau 82 gim
tadieni. Tariant mokytojo 
Nekrašo žodžiais, šitas 82 
metu amžiaus žmogus “dar ... 
gali ir padainuoti’* Tenka ■ ' 
tik sakyti: ilgiausių metų | 
Jums, Bubeli!

Programą baigė visas; 
choras, jų mokytojo diri- i 
guo jamas, su Šimkaus! 
“Saulutė tekėjo” ir keletu į 
kitų liaudies dainelių. O 
finalui užtraukė “Laikas 
namo”. Visa koncertinė 
programa praėjo muzikališ- 
kai gerai ir patenkinančiai.

Pirmininkavo Jonas W. 
Thomsonas. Trumpais bruo
žais tarė keletą žodžių P. 
A. Gabrėnas, taipgi keletą 
pranešimų padarė V. Bovi
nas. Tikimės, kad šis kon
certas nebus paskutinis šia
me sezone.
Jubiliejai ir kiti parengimai

Pereito sekmadienio LSK 
sueiga ir pietūs buvo kaip 
netikėtas surprizas. Dar 
atokiai prieš pietų laiką jau 
plaukte plaukė j salę gėlių 
puokštės, nešami tortai ir 
patys svečiai renkasi gana 
anksti. Salėje stalai papuoš
ti gėlėmis. Laukiame, kai 
pasirodys Klubo pirminin
kas P. A. Gabrėnas estra- j 
doje ir ką jis pasakys.

Atskleidus estrados už- j 
dangą, pasirodo ne tik klu- Į k

pa-
vy-

L. Kapočius

JAV lietuviai gerai

Niujorko centrinėse gat
vėse vitrinos pasipuošė eg
lutėmis ir snaigėmis iš bliz
gančio popieriaus. Santa 
Klauso, to amerikiečių Se
nio Šalčio, 
sveikinimais.

vida’intas 
o t u v i u 

antrinusios reklamos vi
lioja praeivi i vidų, ragina 
iš anksto pirkti šventines se prie išdėstytu prekių 

giminėms, ‘ drau- mirga užrašai: 2.99 dole
rio. 5.99 dolerio, 8.99 do
lerio. 15.99 dolerio ir pan. 
Vietinis biznesmenas paaiš
kino, kad no vienas iš tu, 
kurie, pavyzdžiui, nusipirko 
nreke. kainuojančia 12.99 
dolerio, būtu praėjės p r o 
«ali, ieip'ii būtu buvę para
dyta. kad ii kainuoja lygiai 
13 doleriu, tai vra, vos vie
nu centu daugiau. Čia la
boj didele reikšme turi psi
chologinė klausimo pusė, 
nesakė iis: ieigu iki pilno 
dolerio trūksta vieno cento, 
njrkėiui atrodo, kad nreke 
kainuoja visu doleriu pi
giau. ir tai vilioia ii isigvti 
ta nreke: kitas dalykas, 
kad. mokant pinigus, dar 
tenka nanildomaj sumokė-

figūromis bei
Gražiai api-

vidus. Pačios

dovanas 
gamš, bendradarbiams.

Niujorke, galima sakyti, 
kasdieniniu reiškiniu yra 
tapes n rėkiu išpardavimas 
papigintomis kainomis. To
kie išnardavimai čia skel
biami kie k v i e n , kad ir 
menkiausia proga. Kaip 
taisyklė, iu metu atpigina
mos menkesnės rūšies ar 
pagamintos su broku pre
kės, o taip nat prekės, ku
rios buvo šimtų rankų an- 
čiuninėtos ir neteko pir
mykštės išvaizdos. Stam- 

knmnaniios leidžia sau 
karčiais, paprastai bai- 
ntis sezonui, kiek suma

žinti ir geresnių prekių 
kainas.

“Kokia nauda jums duo- j h nvpVėę? pardavimo mokes- 
da prekių išpardavimas pa-«fi# kuris Niujorke sudaro

npnkic; prnnpntiis n r e k p s 
vpvf-pą. Gi kvpna.lu. odos, 
rrnlnnforjjos invpl v r j n i U 
dirbiniu nardavimo mokes
tis m du ir daugiau kar
tu didesnis.

Kainoms kylant
Beje, pastaruoju metu 

kainos čia smarkiai kyla.
Viena vakarą apžiūrėjo

me Brodvėjaus vitrinas. Ša
lia mūsų stabtelėjo jauna 
norelė.

“Na, ka dabar pasaky
si? — tarė ii savo drau
gui. — Ar aš tau nesakiau 
navasari. kad reikia nede1- 
siant pirkti kostiumą? O 
dabar, nats matai, iis atsi
eis ian hevpik visa dešim
čia doleriu daugiau.”

Tokios kalbos, nusiskun
dimai dėl kainu augimo, dėl 
to. kad, Vašjnptonui ple
čiant kara Vietname, iš vi
so smarkiai nabrango ir to
liau Amerikoje brangsta 
nra gyvenimas, dabar ypač 
dažnos.

Ministerijos žodis
Lapkričio 24 diena laik

raštyje “New York Times” 
buvo paskelbta, kad, JAV 
darbo ministerijos praneši
mu, pragyvenimas per pas
taruosius dvylika mėnesiu 
viduti n i š k a i visos šalies 
mastu pabrango 3.7 procen
to. Niujorke gyvenimas vra 
dar brangesnis, negu vidu
tiniškai visoje šalyje. Nuo 
praeitų metų kovo mėnesio 
pragyvenimas čia pabrango 
6.2 procento, tame tarpe 
maisto kainos pakilo 8.1%. 
Kaip matyti iš darbo minis
terijos pranešimo, konsta-

pigintomis kainomis?” — 
karta paklausiau vienos 
parduotuvės savininką.

“Matote, man svarbiausia 
yra parduoti prekes, — at
sakė jis. — Jeigu jų neper
ka už aukštesnę kainą, tai 
tegul blogiausiu atveju per
ka už šiek tiek žemesnę 
kaina. Žinoma, šiuo atveju 
aš uždirbsiu mažiau, bet vis 
dėlto dar šis tas liks. O 
tai bet kuriuo atveju ge- 
rįau. negu nieko negauti. 

MTeigu aš nieko neparduosiu, 
tuoj pat subankrutu ošiu, 
nes reikia mokėti už nau
jas prekes, reikia mokėti 
patalnu nuoma, visokius 
mokesčius ir 1.1. Antra ver
tus, jei prekės liks nepar
duotos. sezonui pasibaigus, 
jas reikės dėti i sandėlius, 
o už sandėli irgi reikia mo
kėti. Aš i visa tai turiu at
sižvelgti ir iš ' anksto ap
skaičiuoti, kas geriau apsi
moka. Be to, kai kuriu pre- 

atniginimas padeda pri- 
nirkėius. Jeigu, pa- 
i, iūs leisite narduo- 

ir neišsirinksite nie- 
atpigintn prekių, tai 

jums patiks kas nors 
iš geresniu, neatn i g i n t u 
prekių, kurios išdėstytos 
čia pat.”

Mums pasakoio, kad dau
gelis niuiorkiečin, turinčiu 
vidutines ir vpač mažesnes 
pa jamas, perka sau rūbus ir. 
kitas prekes daugiausia ta- 
iia, kai vyksta iu išnarda- 

MMknas. Betgi gruodžio mė- 
Wsi prekės ’ paprastai ne- 
WPfeinamos, nes žmonės 
vjs tiek perka įvairius daik- 

, tus švenčių proga.

s įlėje, kad Šukaičiai
prie
d
raiškia poeto S. Jasilionio 
e lėraštis, kuri Gabrėnas 

nkamai skaitė:
Tai kas, kad jau saulė
f vakarus slenka,
Tai kas, kad šešėliai nutysta,
Darban kas jpudęs —
Ilgėtis netenka,
Jiem gėlės dar naujos

pražįsta.. ••

švieži vaisiai; ^jsįa Lauryną Kąpočių 
■ 11 ičtuoicii dėl to, kad

mėsa, dviem atvejais tarnavo — 
pirmiau Tarybų Sąjungos 
generaliniame kon s u 1 a t e 
Niujorke, kitu atžvilgiu — 
TSRS a m b a s a d o j e Wa
shingtone. Jis yra plačiai 
važinėjęs po Ameriką ir su 
daugeliu lietuvių susitikęs.

Pernai L. Kapočiui suka
ko 60 metų amžiaus. Jis 
buvo apdovanotas nusipel-

del to, kad

dabar
negu

Artėja ir kiti meniški 
mūs parengimai. Vasario 9 

ieną, LSK salėje, A. Ta
ušku atvyksta mums pa
lodyti gražiausius filmus iš 
ainų šventės Lietuvoje. O 
asario 22 dieną Aido cho

ir LLD kuopa ruošia 
oncertą. Jame dalyvaus 
isoje šalyje išgarsėjusi so

listė Biruta Ramoškaitė.
Ramstis

d
V;

j ras

mieste, Arizonos valstijoje, niusio kultūros veikėjo gar- 
trys tūkstančiai moterų 
nutarė pačios kepti namie
duoną., kol nebus atpiginta jQje užsienio šalimis

bes vardu. .
Kapočiaus vietą Draugi

jos kaina parduotuvėse. Jos 
pareiškė protestą prieš tai, 
kad vienoje didžiulėje par
duotuvėle duona buvo im
ta pardavinėti no 45 centus 
už svarą (453.6 gramo), 
tuo tarnu, kai jos pirkdavo 
švara kvietinės duonos už 
37 centus.

Vienas kongres manas, 
prisiklausęs nuolatinių nu
siskundimų dėl maisto pro
duktų kainų augimo, nu
tarė pats asmeniškai ištir
ti šį reikalą ir aplankė visą 
eilę Baltimorės priemies
čiuose esančių parduotuvių. 
JAV kongreso atstovų rū
mų posėdyje jis papasakojo 
šios savo neįprastinės kelio
nės įspūdžius. Jis pareiškė, 
kad padėtis vietose, kaip 
jam paaiškėjo, yra \dar 
liūdnesnė, negu apie tai'ga
lima būtų spręsti iš viduti
nių visos šalies rodiklių. 
Antai, pasirodė, kad jo ap
lankytose pardu o t u v ė s e 
vien tik per pastaruosius 
treius metus bekono kainos 
nakilo beveik pusantro kar
to. bulvių — 24 procentais, 
svogūnu, kopūstų—pusant
ro karto, kavos — vienu 
penktadaliu. Vašing tone 
per vienerius metus beko
no ir dešros kainos padi
dėjo pusantro karto.

Betgi brangsta ne tik 
maisto produktai. Vyriš
ku drabužių pardavėjas, 
klientams skundžiantis dėl 
kylančiu prekių kainų, at
sakė: “Tiesa, mūsų prekių 
kainos yra pakilusios. Bet 
juk lygiai taip pat yra pa- 
brangę viskas, ką aš per
ku.”

(Nukelta 5-me psl.)

kultūriniams ryšiams pa
laikyti užėmė jaunas, ta
lentingas veikėjas Ramo
jus Petrauskas.

L. Kapočius dėstys Vil
niaus universitete.

Be to, Laurynas rašo 
knygą apie Amerikos lie
tuvius, — tai bus istorinis- 
mokslinis veikalas. Rašo 
jis. ir spaudai straipsnius 
visokiais klausimais. Tik 
neseniai jis mums prisiuntė 
puikų raštą apie poetą Vy
tautą Montvilą, kurį naciai 

‘j žiauriai nužudė karo metu. 
Su V. Montvila L. Kapočius 
kartu mokėsi gimnazijoje.

Amerikos lietuviai linki 
Laurynui naujose, pareigose 
geriausios sėkmės ir svei
katos ! Ns

gražiu tenoro 
porą skambių 
Bet klausovai 
nuo estrados.

i
k

” ir
Mae

Plačiaformatis. Šiaulių kino teatras “Saule”. (Nuotrauka J. Polio)

E. Telmanas
. . I

Milijonams žmonių pla
čiai žinomas įžymaus Vo
kietijos ir tarptautinio dar
bininkų judėjimo veikėjo 
Ernsto Telmano vardas.

Neapsakomai dideli Erns- 
to Telmano nuopelnai savo 
šalies darbininkų klasei, vi
so pasaulio darbo žmonėms. 
I>ėl to buvo ir yra labai jų 
mylimas ir gerbiamas var- 
čas žmogaus, kuris išdi
džiai nešė kilnų komunisto 
vardą, buvo talentingas Vo- 

ietijos komunistų partijos
Vokietijos darbininkų 

lasės vadovas, ištikimas
tarybinės liaudies draugas, 
internacionalistas, nenuils
tantis kovotojas prieš vo- 
iškąjį ir tarptautinį impe- 
ializmą.
Štai kodėl niekada nevys

ta gyvų gėlių vainikai toje 
vietoje, kur tragiškai/žuvo 
Telmanas nuo fašistinių 
kudelių rankų, buvusioje 

oncentracijos stovyk loję 
Buchenvalde, netoli Veima- 

o, taip pat daugelyje at
mintinų vietų Vokietijos 
Demokratinėje respubliko
je. Štai dėl ko VDR, Tary
tų Sąjungos ir kitų socia- 
1 stinės stovyklos šalių dar
ko žmonės suteikia Telma- 
ro vardą stambiausioms 
pramonės įmonėms ir ko
lektyviniams ūkiams, vai
kų organizacijoms ir įstai
goms.

Su tokia pat meile gerbia 
šviesų jo atminimą ir Va
karų Vokietijos darbo žmo
nės. Nepaisant to, kad po
licijos sekliai slankioja apie 
namą Terpenbachštrasėje 
Hamburge, kur kadaise gy
veno Ernstas Telmanas, Čia 
nuolatos ateina nepažįsta
mų žmonių ir padeda gyvų 
gėlių bukietus prie memo
rialinės lentos.

k 
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BIZNIS-OKEI! LLD Reikalai MIAMI, FLA. vis dar tiesus ir starkus 
vyras. Susės plaukai dar

(Apsakymas)
Sūnus į tėvo biznį visiškai nesikišo ir 

juo nesidomėjo, o jeigu kišosi, tai tik 
tiek, kad nuolat iš senio prašinėjo pi
nigų—tan penkių, tai dešimties, o kar
tais ir dvidešimties litų. Tuos pinigus 
jis paprasčiausiai po atlaidus, turgus, 
vakaruškas prašvaistydavo. Banaitis 
buvo šykštus, raukydavo krapštydamas 
kapšį, bet niekados neatsisakydavo duo
ti sūnui: tegu visi žino, kas per asabos 
Lepšiškių Banaičiai!

Kartą į Banaičio trobą įkupriiro kai- 
piyninio kaimo ūkininkėlis, pavarde 
Kancė. .Visa apylinkė žinojo, kad jam 
gyventi sunkiai klojas, kad jį persekio
ja jei ne vienokios, tai kitokios bėdos.

Kancė pagarbino Kristų, pastatė prie 
durų mietą, kurį buvo pasiėmęs nuo šu
nų apsiginti, ir sutrikęs ėmė trypčioti 
vietoje.

Banaitis, užgulęs molinį dubenį, srė
bė garuojančius barščius. Iš padilbų 
žvilgterėjo į atėjusį, paprašė slinktis ar
čiau.

—Tai su kokiom bėdom, Kanciuk? — 
paklausė, kai svečias atsisėdo ant suolo.

—Ai, ponas Banaiti! Mano bėdas 
tamsta, tur būt, jau girdėjote,—suai
manavo žmogelis. — Karvė užsismaugė 
ant sieto, patį geriausią paršą raudon
ligė papiovė, pati ligoninėje išgulėjo tris 
menesius... Parsivežiau namo, bet iš 
jos vis tiek dar nieko doro—įsitverda
ma vos per gryčią pereina... Ligoninė, 
mokėk, sako, į teismą, sako, duosim. O 
aš pinigų neturiu nė cento...

—Valsčiuj ar buvai? Gal jie už tą 
ligoninę?

—Buvau — kur nebūsi, buvau, ponas 
Banaiti. Bet viršaitis — nė artyn. Žemės 
turi, sako. Mes jeigu primokam, sako, 
tai tik bežemiams, ir tai ne visiems. O 
tu žemės turi, sako.

Banaitis šliurptelėjo paskutinį kartą, 
aplaižė savo didžiulį šaukštą ir pagar
biai padėjo jį šalia dubens. Tada pla
čiu mostu dievobaimingai persižegnojo 
ir pasitraukė arčiau Kancės.

—Vadinas, litų atėjai?
—Litu...
—Aš be trisdešimt neskolinu.
—Žinau, ponas Banaiti. Mokėsiu. Jei

gu nepasiskolinsiu—gyvas pražūsiu.
—J£aip sau žinai. Imk, jei reikia,— 

abejingai nusprendė Banaitis.
Pasiskolino Kancė du šimtus, pasira

šė tokios pat sumos vekselį, o namo 
išsinešė tik šimtą keturiasdešimt. Dėko-' » 
damas Banaičiui už pinigus, jis tvirtai 
pasižadėjo po metų grąžinti skolą, atsi
imti vekselį.

Visus šiuos paskolintus pinigus, netgi 
dar daugiau, Kancė sukišo ligoninei už 
žmonos gydymą.

Metai netruko prabėgti. Manote per tą 
laiką Kancė prasigyveno?! Kur ten! 
Juokinga būtų net taip galvoti, žmo
na, užuot pasveikusi, kaip tikėjosi Kan
cė, dar baisiau įsiligojo ir, kiek pasi
kankinusi, atidavė dievui dūšią; derlius 
tais metais buvo menkas; sodą sugrau
žė kirmėlės; vargais negalais užaugin
tus du bekonus “Maistas” išbrokavo ir 
juos teko pusdykiai parduoti priva
tiems mėsininkams. Štai ir atiduok, kad 
geras, tuos du nelemtuosius šimtus! 
Nėr iš ko, nors pasikark...

Iki skolos grąžinimo termino dar buvo 
likusi visa savaitė, bet Kancė neištvėrė 
ir drebančia širdimi peržengė Banaičio 
slenkstį.

—Negaliu aš dabar tų dviejų šimtu, 
ponas Banaiti...

—Blogai, Kanciuk,—gailestingai atsi
duso Lepšiškių bankierius.

v—Prašyčiau kokį mėnesį kitą lukterė
ti—gal tada,—nuolankiai paprašė Kan
cė, nors tikrai žinojo, kad Banaitis ne
lauks, o jis pats nei už mėnesio, nei už 
dviejų nesukrapštys skolos.

—Palaukti tai galiu, bet reiks palū
kanas už tą laiką apmokėti. O tu, ma
tau, neturi.

—Neturiu...
—Na, ir kalbėk su tavim, kad nori! 

Blogai, Kanciuk...
—Neduok dieve, kaip blogai, ponas 

Banaiti. Palauksite mėnesį kitą be pa
lūkanų.

—Tu gi žinai, kad ir arklys arklio už 
dyką nekaso. Už ačiū aš nelauksiu.

Arba mokėk palūkanas, arba grąžink 
skolą, arba...

Banaitis nutęsė paskutinį žodį, o tai- 
reiškė: “Užprotestuosiu vekselį, išvar
žysiu.”

Visą savaitę Kancė lakstė be kvapo, 
tartum akis išdegęs. Ir bankelin lan
džiojo, ir Panevėžin važinėjo, ir visą 
apylinkę išklausinėjo, tačiau nesėkmin
gai—naujos paskolos negavo. O negavęs 
paskolos, negalėjo ir pas Banaitį nueiti. 
Ko gi eiti tuščiomis rankomis? Tik vel
tui burną aušintum...

Banaitis, sakytu laiku nesulaukęs 
skolininko, įvykdė savo grėsmingąjį 
“arba”—užprotestavo vekselį. Po kiek 
laiko atėjo antstolio raginimai sumokė
ti skolą. Kancei j juos neatsiliepus, pa
sirodė ir pats antstolis. Ne pasižmonėti 
jis pas Kancę atvažiavo, o aprašyti jo tur
to. Koks ten, dieve, tas turtas! Nei ko 
aprašyti, nei ko palikti, nei ko iš varžy
tynių paleisti. Garbusis teisingumo vyk
dytojas ilgai sau galvos nelaužė: ėmė 
ir paleido iš varžytynių du Kancės že
mės rėžius pačiame geriausiame kaimo 
lauke. .

Kancė vylėsi, kad pirkėjų neatsiras, 
kad žmonės gėdysis iš varžytynių už
grobti jo žemelę. Neatsirandant pirkė
jų, manė, norom nenorom antstolis var
žytynes turės atidėti vėlesniam laikui. 
Ką žinai, kas per tą laiką gali įvykti? 
Gali ir visas pasaulis apsiversti, gali 
reikalai ir patys savaime kažkaip susi
tvarkyti ... v

Bet tokios Kancės prielaidos buvo vi
siškai nerealios — niekas neapsivertė, 
niekas nesusitvarkė... Kaip buvo, taip 
ir paliko. O žmonės ir lieka žmonėmis: 
vieną rėžį pasigviešė Lepšiškių seniūnas 
Miliušis, kitą—krautuvininkas Sidabra- 
vičius. Kadangi varžytynėse daugiau 
pirkėjų nedalyvavo, rėžiai jiems atiteko 
už tokią kainą, kokią buvo nustatęs 
antstolis. Kaina gi buvo nustatyta to
kia, kad ji padengtų Banaičiui skolą, 
palūkanas už užtęstą laiką, teismines iš
laidas. Kancė nespėjo kaip reikiant 
nė susivokti, kas čia apie jį dedas, 
o varžytynės štai ir baigtos. Kai jis 
pagaliau viską perprato, pamatė, kad jam 
už parduotą žemę nelieka nė cento.

Kancė buvo romus žmogus, labai ro
mus, bet į varžytynes atėjusieji paste
bėjo, kaip ėmė virti jo širdis. Staiga, jis 
visas sukunkuliavo ir, gal būt, pirmą 
kartą gyvenime, žiūrėdamas Banaičiui 
tiesiai į akis, suriko ir garsiai, ir drą
siai:

—Atsirūgs tau, lupike, oi atsirūgs! Ne
praeis tau tas geruoju!

Ką turėjo Kancė galvoje, sakydamas 
šiuos žodžius, niekas nežinojo. Tikriau
siai nežinojo, nė jis pats. Ištrūko iš 
burnos žodis, ir tiek.

(Bits daugiau)

Naujai išrinktoji LLD 
Centro VĮaldyba pirmutinia
me savo posėdyje sausio 16 
d. pasiskyrė pareigas ir su
darė planus tolesniam LLD 
darbui.

Gyvenimas kasdien iškelia 
vis naujų problemų, todėl ir 
mūsų Draugija neturi sto
vėti vietoje. Per suvirš 
pusšimtį metų, palyginus su 
lietuvių išeivijoje jėgomis, 
LLD atliko žymų vaidme
nį visuomeniniame gyveni
me. Nors dabar mūsų ei
lės yra praretėjusios, bet 
gyvenimo reikalai nepaliuo- 
suoja mūs nuo atsakomy
bės. Gyvenimas išmokė, 
kad jeigu bent kokie laimė
jimai, palengvinimai pavy
ko kur pasiekti, tai tik or
ganizuoto judėjimo dėka. 
Pažvelgus į L L D nueitąjį 
kelią, džiau g i a m ė s , kad 
darbas nebuvo veltui. Žiū
rint pirmyn, prieš mus sto
vi dar daug visokių reikalų-- 
pareigų.

Pirmuoju siekiu naujai 
išrinktoji Centro Valdyba 
skelbia įrašymui naujų na
rių vajų. Valdyba kreipia
si į LLD kuopas ir narius 
daryti planus įrašymui ma
žiausiai 250 naujų narių. 
Tai bus lengvai pasiekta, 
jeigu imsimės darbo.

Auksinės vestuvės
Šiandieninio gyvenimo 

kunkuliuojančiame verpete 
reta pora išgyvena 50 me
tų. Reta pora susilaukia 
auksinių vedyų. Tačiau 
Miamyje viena pora bene 
bus tik lietuviuose pirmuti
nė, kuri susilaukė auksinio 
jubiliejaus.

Jų gyvenimo istorija ilga 
ir turininga, ir nors trum
pai aš ją čia apibrėšiu.

< Tolimoje mūsų gimtinėje, 
ant Nemuno kranto, ,Ve
liuonos miestelyje, prieš 73 
metus gimė žemaitukas var
du Jeronimas. Gal tik ke
letu metų vėliau gimė ir 
žemaitukė vardu Suzana. 
Kaip ir mes visi, jie augo 
ir žaidė Lietuvos gėlėmis 
nudabintose lankose. Pa
augėję jie svajojo<apie švie
sesnį rytojų, o gyvenimas 
Lietuvoje, po caro valdžia, 
buvo per daug juodai pil
kas. Na, ir dar prieš Pir
mąjį pasaulinį karą jiedu 
atvyko į Ameriką, kur, kaip 
jie girdėjo, radosi aukso 
kalnai.

Lietuvoje paliko juodpilkį 
gyvenimą, bet čia nerado 
tų aukso kalnų. Jiems čia 
davė iivnet kitaip skamban
čius vardus: Jerry ir Susie.

vo net ir labai kukliai pra
gyventi. Nedarbas tęsės iki 
Antrojo pasaulinio karo, iki 
Lietuva vėl, šį kartą jau po 
Hitlerio, miliarizmo batu 
merdėjo. Lietuvos laukai 
vėl tapo nukloti nekaltų 
žmonių lavonais. Kraujas 
upeliais tekėjo.

Jerry įsijungia į unijų 
veiklą. Jis iškovoja sau 
šioką tokią senatvės pensi
ją iš kompanijos. Roose- 
veltas jam pridėjo Social 
Security. Dabar Jerrui ir 
Susei jau nebe taip buvo 
baugi ir senatvė.

Po sidabrinių vestuvių ir 
po Antrojo pasaulinio karo 
Jerry ir vėl verpia vielą. 
Kartais prisimena ir apie 
senatvę. Jerry ir Susie gir
dėjo, kad randasi šalis, kur 
nėra' žiemos. Vieną žiemą 
jie ir atvyksta į Miami, Fla. 
Jiems čia patiko. Palmių 
šnarėjimas ir Karibų jūros 
švelnaus vėjelio šiurenimas 
juos žavi. Pardavė savo 
kuklu nameli New Havene 
ir susisuka sau gūžtą Mi
amyje tarp ošiančių palmių.

Jerrio plaukai jau baltu
tėliai, bet dar tankūs. Jis

šarmoja. Bet ji irgi dar
i moterių 

du septyndešimtmečisflĮ 
jaunuoliai beveik kiekvien“ 

aitę, kartais net po kelis 
tus per savaitę matomi 
tuvių Socialiniame Klu- 

Ir jie čia ne pisikiemi- 
Jie dirba, 

ie virtuvėj, o Jerry klu- 
tvarkos prižiūrėjime ir 
tais klubo pastatų re- 
ite. Jerry priklauso dar 

ir Miamio Aido chore.
Taip jie ir gyveno iki; 
Raukė auksinių vestuvių.* 

jie turi daug gerų 
ugų. Klubiečiai, aidie- 
ir kiti jų nuo š i r d ū s 

ugai surengė jiems auk
sinas vestuves. Antanas 

.sonas buvo pabrolis, So
phie Mason — pamergė, o 
Sophie Thomson — svočia 
ir visos klubietės. Visi lin
kę jom jaunavedžiams lai
mingai gyventi ir dar su
laukti deimantinių vestuvių

Na, kas gi čia dabaf l^’ 
Ko tik nepamiršau paša--* 
kyti tikrą jų pavardę: tai 
Suzana ir Jeronimas Šle
kaičiai.

tik 
pililiaveidė, judri 
Šie <’

sav 
kai 
Lie 
be. 
nėti atvyksta. 
Sus 
bo 
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Čia
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Žemaitijos ežeras “Plateliai” — Ruiko nuotrauka)

Keikia dėti pastangų, 
kad susirinkimai ■ įvyktų 
kožną mėnesį. Nors tai bū
tų ir neskaitlingas drau
gų būrys, tegu visi suėję 
svarsto kasdieninius gyve
nimo įvykius, LLD reika
lus, mūsų spaudos užduo
tis. Tai turi būti visų na
rių pareiga.

Knygų išleidimo klausi
mas visada sudaro CV, rū
pesčio. Šiais metais L L D 
nariai gaus po knygą lietu
vių kalba. Kelios kuopos 
davė patarimų d a u g i a u 
leisti knygų anglų kalba. 
Tą spragą bus stengiamasi 
užpildyti.

Žurnalas “Šviesa” ir to
liau bus leidžiamas, nors tai 
reikalauja labai daug pa
stangų.

Praeityje LLD, surengda
vo daug prakalbų. Dabar
tinėse sąlygose tai sunku, 
bet galima. Pasekmės visa
da būna teigiamos. Nese
niai sugrįžo A. Bimba iš sa
vo plačios kelionės. Jis su
tiko didesnėse kolonijose 
pasakyti prakalbas. Reika
lui esant, neatsisakys ir ki
ti kalbėtojai patarnauti.

Prie dabartinės infliaci
jos, su (jlviejų dolerių narių 
duoklėmis išleisti žurnalą, 
knygas ir palaikyti Draugi
jos darbą jokiu būdu neį
manoma. Stambesnėms ir 
mažesnėms kuopų ir pavie
nių narių « aukų dėka, iki 
šiol buvo galima sėkmingai 
verstis. '

Centro Valdyba kreipiasi 
į visus 'LLD narius padi
dinti kuopų veikimą, gauti 
naujų narių ir toliau stip
rinti Draugijos iždą. Be vi
sų narių rūpesčio Centro 
Valdyba būtų bejėgė. Tegu 
ir toliau >LLD būna pažan
gaus judėjimo žibintu.

K. Petrikienė, pirm.

NUSKENDĘ TURTAI
1715 metais Floridos pa

kraštyje jūrų audros metu 
nuskendo 10 Ispanijos laivų 
su apie $500,000 vertės auk
so. ;

Dabar narūnai jau yra 
iškėlę virš 2,000 aukso pi
nigų, apie $50,000 vertės. 
Jų gelbėjimas tęsiamas.

Susie tuomet buvo jauna, 
liekna, tamsiaplaukė, mė
lynakė grakšti mergaitė. 
Jerry irgi buvo vyras kaip 
ąžuolas: aukštas, dailus 
šviesiaplaukis jaunikaitis.

Ir vienas ir kitas apsigy
veno Naujosios An g 1 i j o s 
kalnuotoje šalyje, Atlanto 
pakraštyje, dusliai alsuo
jančiame indust r i n ė s at
mosferos mieste, New Ha
ven, Conn. Jerry jau norė
jo vesti, bet mažai uždirbo. 
Taigi jis bandė ir anglies 
kasyklas. Bet jam nepati
ko tamsiuose Pennsylvani- 
jos kalnyno urvuose. Jis ir 
vėl grįžo į New H av e n ą. 
Ten jiedu ir susimylėjo. 
Jie tuomet vaikščiojo debe
simis ir dabino plan k u s 
žvaigždėmis. Jie vedė, kai 
kaizerio armijos teriojo 
Lietuvą. Po jų vedybų, tik 
už keleto savaičių, ir Ame
rika. įstojo į karą. Jeriui 
irgi būtų tekę patupėti ap
kasuose, jei jis nebūtų dir
bęs karo reikmenų gamy
boje.

Lietuvoje Jeronimas mo
kėsi skaityti mišiauną kny
gą dar prie balanos šviesos. 
O čia, Amerikoje, jau 
spinksojo dujinis žiburėlis. 
Į gatvę išėjęs retkarčiais 
jau pamatydavo ir dusliai 

' šniokščiantį automobilį net 
20 mylių per valandą grei
čiu. Jau ir virtuvėj degin
davo anglis vietoje malkų. 
Tamsūs kasyklų urvai jo 
čia nebaugino. Jeronimas 
mylėjo saulę ir šviesą. Jis 
nuėjo dirbti i United States 
Steel Wire Cgrp; Jis ten, 
kad ir apytamsiame ir dul
kėtame fabrike praleido sa
vo gyvenimo gražiausias 
dienas ver p d a m a s vielą. 
Jerry šiaip filosofuodavo: 
“Dujine šviesele jau per silp
na. Telefonas irgi būtų ge
rai. Su juo irgi gali toliau 
susikalbėti negu pro atvi
rą langą su kaimynu. To
dėl verspiu vielą, kuri yra 
reikalinga elektros ir tele
fono laidams.” Jis jos tiek 
priverpė, kad net visą že
mės rutulį būtų galima ap
raizgyti. Pasimokęs amato, 
daugiau uždirbo.

Tačiau 1929 metais užklu
po jį nedarbas. Sunku bu-

Palaidota Barbora 
Kowalchuk

Šių metu sausio 18 dieną 
mirė Barbora Kowalchuk 
Albert Einstein ligoninėje, 
Filadelfijoje, ir 21 d. tapo 
palaidota Oakland kapinėse, 
šalia savo vyro.

Biarbora paliko sesutę 
Anastaziją Paukštienę, ku
ri gyvena Miamyje, Fla., 
taip pat savo dukterėčias 
Eugeniją Beniulienę ir He
leną Feiferienę bei sūnėną 
Karolį Bieliauską.

Barbora Auštriūtė-Kowal- 
chuk gimė Lietuvoje, Kau
niškių kaime, Kalvarijos 
valsčiuje, Marijampolės ap
skrityje. Paliko Lietuvą 
1910 metais ir atvažiavo į 
Ameriką pas savo brolį Pet
rą Auštrą, kuris tuo laiku 
gyveno Hazleton, Pa. Ne
užilgo ištekėjo už J. Lom- 
sargio if tūlą laiką gyveno 
Ansonia, Conn. Vėliau per
sikėlė gyventi į Filadelfiją, 
kur išgyveno apie 30 metų.

Barbprėlės vedybinis gy
venimas buvo nelaimingas, 
ir ji buvo priversta atsi
skirti. Vėliau ištekėjo už 
ukrainiečio Sam Kowal
chuk.' Gražiai juodu sugy
veno per ilgus metus, daly
vaudami ir veikdami ne tik 
pažangiųjų lietuvių tarpe, 
bet ir tarp ukrainiečių, su 
kuriais jinai įgijo naujų pa
žinčių, naujų širdingų drau
gų.

Prieš 12 metų jos vyras 
Šamas mirė. Barbutė pa
laipsniui įpuolė į pesimizmą, 
į nerimą. Nors jos drau
gai Filadelfijoje nuolatos 
kviesdavo ją išvažiuoti šen 
bei ten į parengimus, į pik
nikus, tačiau nieko negelbė
jo. Jinai metėsi į vienu
mą, skęsdavo į melancholi
ją, iki visiškai fiziškai nu
silpo ir mirė.

Barbora Kowalchuk buvo 
pašarvota be jokių religinių 
simboliu Ch. Ramanausko 
koplyčioje. Kalbą pasakė 
drg. R. Merkis-, paminėda
mas pasilikusias velionės 
artimiausias gimines ir api
būdindamas Barbutės gyve
nimą, kaip bloga ir liūdna, 
kuomet senatvėje žmogus 
pasilieka vienumoje ir prie

kokių pasekmių toks gyve
nimas priveda.,.

Oakland kapinėse pasku
tinį žodį tarė drg. J. Pra
naitis, paminėdamas, k a d 
Barbora buvo LLD 10 kuo
pos ir LDS 5 kuopos narė. 
Jinai suprato darbo žmo
gaus gyvenimo vargus, rė
mė pažangųjį veikimą ii; 
laikėsi tos pačios minties 
iki mirties.

Tarp gėlių matėsi bu ke
tas ir nuo LLD 10 kuopos, 
kas labai šiltai nuteikė ve
lionės artimuosius, ir už tai 
jie reiškė dėkingumą.

Karstą nešė R. Merkis, 
P. Nemunas, Fr. Walant, 
G. Stasiukaitis, J. Kazlaus
kas ir K. Krivickas.

Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti į restoraną pie
tauti. Kiekvienas minėjo 
Barbutę kaip širdingą drau
gę ir gailėjo, kad taip anks
ti jinai išsiskyrė iš mūsų 
tarpo.

Sudie, tetuke. Ilsėkis ra
miai ! Amžinas pasiliks TA 
vo atminimas. j

H. Feiferiene
■ •

M. Čerkauskienė dar te-' 
bėra ligoninėje, bet greitai 
grįš į savo namus, 4131 N. 
8th Street.

Linkiu jai greitai pasveik
ti ir vėl su mumis veikti.

A. Zalner

ŠVEDAI VAŽINĖS 
DEŠINE PUSE

1967 metais visoje švariMi 
joje numatyta pereiti ly:' 
judėjimo kairiąja ]>use^H8 
dešiniojo (kaip pas nflj||| 
Šis pertvarkymas turi Imu 
padarytas per šeštadienio 
popietę ir sekmadienį. Au
tomobilių ir motociklų ju
dėjimas visoje Švedijoje bus 
sustabdytas. Per tą laiką 
teks pakeisti kelio ženklus 
ir atlikti kitus darbus, su
sijusius su perėjimu prie 
naujos judėjimo tvarkos.

Daugiausia rūpesčių sv 
darys autobusų tipo malk 
nos. Teks perdirbti jųkębiP 
lūs, nes duris keleiviams iš 
kairės pusės reikės perkel-
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Tarybinis žurnalistas 
apie “smulkmenas”

(Tąsa iš 3-člo pusi.)

Apie butų kainas
Smarkiai brangsta butų 

nuomą. Stambios kompani-
jos superka senus namus, 
griauna juos ir stato jų 
vietoje n a u j u s didelius 
gyvenamu osius namus. 
Spaudoje buvo rašyta apie 
tai, kad žmonės, gyvenę se
nuosiuose namuose, neno
rėjo išsikelti, nes ten jie 
mokėjo žymiai mažesnę bu
to nuomą, o naujuose na
muose reikia mokėti po 150 

. ir daugiau dolerių per mė-
nesį.

Neseniai lankantis Čika
goje, teko matyi gražius 
naujus daugiaaukščius gy
venamuosius namus, iškilu
sius Mičigano ežero pa- 

... krantėje, ten, kur dar pa- 
.iŽk.\^Yginti neseniai buvo patys 
JHHpkui’džiausi, labiausiai ap- 
SjFsepę miesto kvartalai. Či- 

kagiečiai, su kuriais teko 
apie tai kalbėti, papasakojo 
tą patį: naujuosiuose na
muose butų nuoma gerokai 
aukštesnė.

Prieš keletą savaičių, par
ėję vakare namo, radome 
po durimis pakištą lapelį. 
Mūsų namų gyventojų aso
ciacija siūlė prisidėti prie 
protesto demonst racijos 

' prieš butų nuomos kėlimą. 
Kaip paaiškėjo, namų gy- 

, ventojams, kurių nuomos
sutarties terminas baigiasi 
šiomis dienomis, buvo pra
nešta, kad jų butų nuoma 

'į JLpakeliama. Nuoma buvo 
vi(^utiniškai 8.2%, 

iSų^o atskirais atvejais iki 12- 
y 14%. Namų gyventojų aso-
' ciacijos lapelyje buvo pa-

> teikti konkretūs pavyzdžiai.
Pvz., už vieno kambario bu
tą vietoje 102 dolerių dabar 

t reikalaujama mokėti 182 į
/, dolerius per mėnesį. Dvie

jų kambarių buto nuoma 
7 keliama nuo 217 iki 247 do

lerių, trijų kambarių—nuo 
297 iki 337 dolerių, keturių 
kambarių—nuo 393 iki 443 
dolerių.

Reikšdami dėl to protestą, 
j daugelis namų gyventojų 

apklijavo savo langų stik
lus iš vidaus blizgančiu po
pierium, kiti padarė iš to

> J|llP^er^aus šūkius; “Sustab- 
1 O^kite nuomos kėlimą,” tre- 
į Ti tiesiog iškišo pro langus

baltas, pilkas ir kitokias pa
klodes. šeštadieniais ir sek- 

, madieniais gatvėje vaikščio
jo namų gyventojai, pike- 

f tuodami butų nuomojimo
. kontorą, su plakatais, pro

testuojančiais prieš butų 
nuomos kėlimą. Teko gir
dėti kalbant, kad, jeigu bu
tų nuoma nebus sumažin
ta, ne vienas turės ieško- 

■ijįį ti kur nors kitur pigesnio 
■jiįuto.

to, pastaruoju rųetu 
IHHbiai pabrangęs medici- 

aptarnavimas. Buvo 
I^HĮndinti pajamų mokes- 

ciai, ir dabar vėl kalbama 
apie tolesnį jų didinimą ne
tolimoje ateityje. Padidėjo 

P turto mokesčiai, pabrango 
automobilių dra u d i m a s , 
elektros energija. Autobusų 
ir metro bilietai, kainavę 15 
centų, pabrango iki 20 cen- 

<4 tų. Brangesni pasidarė laik- 
E sekmadieniniai nu- 

i, žurnalai.
Dolerio verte

p neseniai buvo pažy- 
JAV ko n g r e s e, nuo 
netų dolerio perkamo-

ji galia sumažėjo devyniais 
procentais, o nuo 1940 metų 
—net 57 procentais, tai yra 
daugiau, negu dvigubai. Tai 
reiškia, kad dabar už tą pa
čią pinigų sumą galima nu
sipirkti dvigubai mažiau 
prekių, negu 1940 metais. 
“Ši dolerio erozija, — rašė 
žilrnalas “Junaited s t e t s 
niūs end Vorld report”, — 
žada plėstis ir plėstis”.

Brangstant pragyvenimui, 
pastaruoju metu sti p r ė j a 
įvairių kategorijų darbinin-
kų ir tarnautojų kova dėl 
darbo užmokesčio padidini
mo. Streikavo įvairių pra
monės šakų darbi n i n k a i, 
medicinos seserys, operos 
teatro orkestrantai, moky
tojai. Daugeliu atvejų kova 
baigėsi laimėjimu. ‘įžmonės 
dabar gauna daugiau pini
gų,” pareiškė vienas detroi- 
tietis spaudos atst o v a m s, 
kalbėdamas apie tas grupes, 
kurioms buvo padidintas at
lyginimas. Kartu su t u o, 
matyti, turėdamas galvoje 
nuolatinį kainų kilimą, jis 
pridūrė, jog “neatrodo, kad 
jų (t. y. tų pinigų) pakaktų 
taip ilgai, kaip anksčiau”.

Kylant maisto produktų 
kainoms ir didėjant moterų 
šeiminink i ų nepasitenkini
mui, “Baltimor Sun” laik
raščio spalio 7 dienos nume
ryje buvo paskelbti parda
vėjų patarimai, kaip suma
žinti šeimos mitybos išlai
das. Be kita ko, jie pasiūlė 
vietoj pieno vartoti pieno 
miltelius, vietoje mėsos pa
tiekalų vartoti pupų, sūrio 
ir kiaušinių patiekalus ir 
pan. Suprantama, tai buvo 
pirmoje eilėje adr e s u o t a 
neturtingesniesiems.

Švytinčios -Brodvėjuje ne
oninės reklamos, skaisčiai 
nušviestos parduotuvių vit
rinos, sakytum, siekia ati
traukti dėmesį nuo gyveni
mo sunkumų, suvilioti viso
kiais blizgučiais.

O, išėjus gatvėn, tai šen, 
tai ten girdėti skambinant 
varpelį. Tai Senis Šaltis ar 
kokia nors vienuolė ragina 
aukoti neturtingiesiems. O 
namie laukia laiškai iš įvai
rių draugijų ir asociacijų, 
kurios taip pat prašo siųsti 
aukas tam pačiam tikslui.

Tiesa, Amerikoje paly
ginti aukštas bendras pra
gyvenimo lygis. Daugelis 
žmonių, turinčių specialybę 
ir dirbančių pagal savo 
specialybę, gyvena pasitu
rinčiai. Betgi tolydžio 
brangstantis gyvenimas ke
lia ir kai kuriems iš jų ne
rimą. O ką jau kalbėti apie 
tas keliasdešimtis milijonų 
amerikiečių, kurių paja
mos mažesnės už pragyve
nimo minimumą. Juos la
bai neramina klausimas, ką 
atneš rytojaus diena. O per
spektyvos čia, kaip matyti, 
jiems nėra džiuginančios.

PASAULINĖ NAFTOS 
GAVYBA

Chicago, 111
Įdomios dvejos laidotuvės

Sausio 22 d. vakare Po
vilo Ridiko šermeninėje bu
vo įdomios apeigos Petro 
Kriščiūno lavono išlydėji
mui į New Kensington, Pa;, 
palaidoti. • ?

V. Andrulis trumpai kal
bėjo apie velionį, Andrulie- 
nės dėdę Kriščiūną, paskai
tė kelis trumpus momentui 
pritaikytus eilėraščius. Jis 
taipgi prisiminė, kad šioje 
vietoje ir šį vakarą yra ki
tas lavonas Vįnco Dam
brausko, neseniai atvykusio 
iš Miami, Filą., ir staiga mi
rusio. Pagerbsime abu mi
rusius.

Skubotai sugrįžusios iš 
kitų pareigų mūsų gerosios 
menininkės Estelė Bagdo
nienė ir Valerija Urbikie- 
nė davė tinkamą dainų pro
gramą. Estelė dainavo, Va
lerija akompanavo vargo
nais.

Programa labai gražiai 
išėjo.

Vėliau prie Dambrausko 
lavono kunigas pasimeldė.

Įdomu tas, kad abiejų nu
mirusių palydovai gražiai 
elgėsi. Vieni kitiems buvo 
draugingi ir mandagūs, ne
kenkė vieni kitų skirtingai 
programai, prideramai el
gėsi ir pabaigus vieni ki
tiems dėkojo.

Aš galvoju: než i ū r i n t 
daug pagiežos, skelbtos 
prieš mus, eiliniai katalikai 
nesukurstyti. Kur mes su
siduriame su jais, matosi 
draugingumas.

Šiose mirusių pagerbimo 
apeigose mes gavome nau
jų pažinčių. Palikome vie
ni kitiems gerą įspūdį.

Rep. .

LAISVE
F

Ona Petruškienė, sulaukusi 
gilios senatvės. Liko liū
desyje duktė su šeima. 
Laidotuvės buvo privačios.

Oras labai gražus, sau
sa, saulėta, tik du sykius 
snigo :— gruodžio 1 ir 20. 
Temperatūra siekia net iki 
45 laipsniu.

A. S.

5 pusi.

1965 m. pasaulyje buvo 
gauta 1,500 milijonų tonų 
nafto. Pagal valstybes duo
menys atrodo šitaip: JAV 
-^IBS osoąiJĮ buXabS soąjBjM 
•68 — Bfiquiv opnBg ‘601 
—sB;jOAnx ‘181—BfanzauoĄ 
‘8^-SHSl ‘“P 888~ 
se žymiai mažesnė. Pavyz
džiui, Rumunijoje gauta 12.5 
mln. tonų, Nigerijoje — 13. 
mln. tonų ir, t. t.

CLEVELAND, OHIO
Iš C. L. Moterų Klubo 

susirinkimo
C. L. M. Klubo susirin

kimas įvyko sausio 12 die
ną. Kląbiečių skaitlingai 
atsilankė. Pirmininkavo A. 
Kazilionienė.

Finansų sekretorė patei
kė metinį raportą, kuria
me aiškino, kad klubo iždas 
silpnėja. Užsimokėjusių na
rių yra 64. Pereitais me
tais mirė keturios.

Korespondentės raporto 
niekas nereikalavo. Tai čia 
paž y m ė s i u keletą žodžių 
apie mano nuveiktą darbą 
pereitais 1966 metais. Pa
siunčiau spaudai 33 laiškus. 
Atnaujinau keletą “Vilnies” 
prenumeratų. Par daviau 
vieną seriją “Vilnies” rude
ninio pikniko bilietų. Pa
siunčiau keletą užuojautų 
mirusiųjų šeimoms ir padė
kų. Pasiunčiau “Vilniai” 
$303.69, “Laisvei” $38, jei 
ne daugiau.

Kalbėta turėti pavasarinį 
pažmonį. Raportuota, ser
ga sekamos narės: Ona 
Buivydienė jau senokai ser
ga, dabar randasi namuose 
7711 Lockyear Avenue; J. 
Warner randasi namuose, 
biskutį stipresnė ; Vera 
Jungienė randasi Womens 
Hospitaly, 1940 E. 101 St. 
Mielos draugės, aplankyki
me sergančias, nors kartą 
su kortele.

Išrinkta knygų peržiūrė
jimo komisiją — J. Beke- 
nas ir O. Šimkienė.

Nutartą turėti dviejų mė
nesių susirinkimų pertrau
ką. Taigi susirinkimų ne
bus vasario ir kovo mėn.

Sausio 14 d. pal a i d o t a

Scranton, Pa.
Liūdna žinia

Mūsų gera, draūgė ir pa
žangaus judėjimo rėmėja 
M. Tureikienė gavo laišką 
iš Lietuvos, iš Viliniaus 
nuo seserėčios, kad jos se
sutė Tafilė Budrevičienė 
mirė nuo tragiško įvykio. 
B,udrevičienė nuvedusi anū
kai tį į* vaikų darželį grįžo 
namo ir tik žengiant sker
sai gatvę, palei savo butą 
buvo autobuso užgauta ir 
nuvežta į ligoninę po tri
jų valandų mirė. Ji gyve
no senojo miesto daly, kur 
gatvės labai siauros ir išsi
sukinėjusios, tad ji pama
čiusi autobusą žengė atgal 
ir parpuolė ir taip buvo bu- 
so užgauta į krūtinę. Žmo
nės pamatę greitai stengė
si ją gelbėti ir paėmę į au
tomašiną nugabeno į ligo
ninę, bet po trijų valandų 
mirė.

Josios duktė gana jaus
mingai aprašo netekimą 
motinos, kur sako: mūsų 
močiutė laukė k a 1 ė d/ų ir 
naujų metų, kad visa jos 
šeimyna susieis atšvęsti 
abi šventes, bet vargšė ne
sulaukė, nes tas a t s i t i k o 
praėjusiųjų metu gruodžio 
21 d. ’

Žinoma, šeimynai tai 
skaudus dalykas, bet ką ga
lima padaryti, kad taip at
sitinka. Draugė M. Turei
kienė irgi labai apgailestau
ja vienintelės sesutės. Tik 
visas josios pasitenkinimas, 
kad praėjusią vasarą ji ap
silankė Lietuvoje su pirmą
ja turistų grupe ir po 57 
metų susitiko su savo mie
la sesute ir kitais giminė
mis. Ji galvojo dar kartą 
ateinančią vasarą vėl apsi
lankyti Lietuvoje ir vėl pa
simatyti su sesute, bet... 
Rūstus gyvenimo smūgis 
viską pavertė niekais.

Budrevičienė paliko nu
liūdusius du sūnus ir vieną 
dukterį ir kelis anūkus. 
Jauniausias Budrevičienės 
sūnus Viktoras Vilniaus 
muzikos konservatori joje 
mokytojauja. Taipgi ir ki
tas sūnus ir duktė eina at
sakingas pareigas.

Mūsų yisų širdingiausia 
užuojauta draugei ’ M. 
Tureikienei. Gi Tureikienės 
sesers pagarbai ji aukoja 
$10 “Laisvės” reikalams.

L Klevinskas

Binghamton, N. Y.
Svarbus pątemijimas

Mūsų korespondentė ap
rašė apie LDS 6 kp. veiklą 
ir gruodžio 9 d. parengimą, 
kuriame A. Taraška rodė 
filmus. Bet ji neparašė, kad 
mes buvome prisirengę pri
imti svečią su kava ir py
ragaičiais. Gal dėl to ne
parašė, kąd pati anksčiau 
išėjo.

Filmai buvo gana aiškūs 
ir geriau suprantami, kaip 
pirmiau. Taip daugelis sa
kė.

Sekr. J. Vaicekauskas

Laiškas iš
Sakoma: nauji metai — 

nauji labai! Laukia Naujų 
jų metų ateinant Brazili
jos visuomenė, laukia su 
viltimi, su įtempimu. Kas 
žino, kokie jie bus? Gal ge
riau bus gyventi prie nau
jai išrinktos valdžios, o gal 
dar blogiau?

Brazilijos radijas, televi
zija, spauda kviečia gyven
tojus, kad jie savo darbu, 
ekonomija ir visu, kuo tik 
gali, padėtų Brazilijai. Šū
kius skaitome tokius: “Pa
dėk Brazilijai, kad ji tau 
galėtų padėti. Kritikuok 
mažiau, o dirbk daugiau 
savo tėvynei. Tik darbu 
mes progresuosime. Geriau
sia, ką tu gali padaryti, tai 
dirbti ir pasitikėti Brazili
ja, Siaučiant krizei, dirbki
me dvigubai.”

Tokie ir panašūs obalsiai 
didžiulėmis raidėmis mirga 
atspausdinti visuose Brazi
lijos laikraščiuose. Bet šalia 
šių patriotinių rag i n i m ų 
skaitau Sao Paulio dienraš
tį “Ultima Flora,” ir ten jau 
kas kita.

Štai tame laikraštyje ži
nutė iš gruodžio 9 dienos, 
pavadinta: “Pradedame už
darinėti Santas Kazas.” Tai 
reiškia, kad nuo gruodžio 
15 d. Sao Paulo ligoninė 
užsidarys duris klijentūrai, 
kuri nieko nemoka. Sausio 
pradžioje užsidarys Santos 
m. “Santa Kaza,” o vėliau ir * 
kitur. Brazilijos valdžiai | 
neapsimoka laikyti tokias 
ligonines, ar klinikas, ku
rios neduoda pajamų. Taip
gi ir tos ligoninės, kurios 
iki šiol dar valdžiai neužsi
mokėjo metinių mokesčių, 
bus uždarytos.

Matyt, kaip Brazilijos' 
valdžia rūpinasi savo gy
ventojais. Jai svarbiau mo
kesčiai negu gyventojai bei 
jų darbingumas ar sveika
ta. Kol žmogus sveikas — 
reikalingas ir valdžiai; bet 
kai suserga — gali keliauti 
pas dievą, lai jis rūpinasi.

Nors ir anksčiau buvo la
bai sunku į nemokamas li
gonines bei klinikas prisire
gistruoti, o dabar visiškai 
jų nebus.

Neseniai ir man teko^pri-

Pasidrąsino JAV 
kapitalistai

Po to, kai prieš septyne
rius metus Kuboje liaudis 
nacionalizavo Ju n g t i n i ų 
Valstijų kapitalistų įmones, 
tai amerikiečiai kapitalistai 
buvo nusigandę ir sumaži
nę kapitalo įdėjimus užsie
nyje.

Bet kai kapitalistinėms 
jėgoms, su JAV imperia
listų pagalba, pavyko nu
vers t i demokratines val
džias Brazilijoje, Alžyre, 
Ganoje ir Indonezijoje, tai 
JAV kapitalistai vėl pasi
drąsino ir 1966 metais la
bai daug kapitalo įdėjo už
sienyje. \

Su pabaiga 1965 metų 
užsienyje jų įdėjimai buvo 
sekami: Kanadoje daugiau 
kaip 15 bilijonų dolerių, 
Vakarų Europoje beveik 14 
bilijonų, Lotynų Amerikoje 
—10 bilijonų, kitur daugiau 
kaip U bilijonų dolerių.

U. S. Investment Abroad 
sako, kad 1966 metais įdė
jimai labai padaugėjo. Ka
pitalistų įdėjimus Pietų 
Vietname JAV valdžia šim-, 
tu procentų jiems garan
tuoja.

Brazilijos 
siregistruoti Sao Paulio li
goninėje patikrinti sveika
tą, bet ir neteko sulaukti 
iki tai padarys. «

Iki prisiregistravau, su
gaišau tris savaites, o po 
to liepė ateiti už mėnesio 
pas gydytoją. Kadangi blo
gai jaučiausi, bandžiau per 
seseles vienuoles gauti lei
dimą anksčiau pam a t y t i 
gydytoją, bet man jos atsa
kė: “Džiaukis, kad dar už 
mėnesio prieisi, kiti laukia 
,po kelis mėnesius.” Ir taip 
dažnai belaukdamas tos die

Mūsų draugysčių ir kuopų 
sirinkiniai: St. Roko drau-

Help Wanted Female

pi

HOUSEWORK

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

Must drive car. Reference.

TU 4-2959
(98-112)

T
58
H
Ci

NURSES
Registered, LPN’s or nurses aides. 
>p salary to right person. Call 345- 
53. OCEANVIEW NURSING 
□ME, 301 Atlantic Ave., Atlantic 
ty, N. J. (4-13)

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

nos, iki prieis prie gydyto
jo, arba pasveiksta, arba
numiršta. Daug kartų bu- £ 
vo, kad pranešimas 
eiti pas gydytoją, o žmogus 
jau seniai miręs...

Brazilijoj vargšui gyven
ti sunku, o sirgti tikrai

uu bu- vystės susirinkimas įvyks tre- 
ateina I č’a(benį, vasario 1 d., Liet. Pi-

?čių Klube, 7 vai. vakare.
LDS 67 kuopos susirinkimas 
yks ketvirtadieni, vasario 2 
, Liet. Taut. Namo kamba

riuose, 7 vai. vak.

IV 
d

baisu. Čia šunes bei katės li
kimas dažnai geresnis, nes 
jiems yra ir ligoninių, ir 
klinikų, ir kapinės. Jų li
goninės ir klinikos neužsi
daro. Mat, jie turi iš ko už
simokėti, jų ligoninių durys 
nebus uždarytos dėl stokos 
pinigų.

Saopauliete Rūta 
1966-XII-14

LLD 6 kuopos susirinkimas 
yks pirmadienį, vasario 6 d., 
et. Taut. Namo kambariuo

se, 7 vai. vakare.
Liet. Taut. Namo Dr-jos su

sirinkimas įvyks vasario 7 d., 
savo namo kambariuose, 7 v.v.

Prašome narius būti šiuose 
ir pasimokėti

metų savo duokles 
savo ir draugysčių

b

susirinkimuose 
pradžioje 
ii
P

atlikti 
arcigas.

George Shimaitis

LAWRENCI :, MASS.
Mini s

Marijonai Petrukevičienei
Sausio 14 , 1967

Reiškiame gilią užuojai itą jos sūnui William
Petrukevičiui, jo šeimai r senutei M. Dvarec-
kienei. Taipgi visiems g minėms ir draugams.

William Patrick A. Lapinskienė
K. ir M. Morkūnas M. Dvareckas
J. ir N. Rudis J. Kibildis
V.- ir E. Kralikauskas T. Tartoms
B. ir A. Chulada R. Chuladienė
J. ir U. Kavell J. Šleivienė
J. ir A. Shupetris M. Milickienė
J. Kibildis M. Milius
J. Jurgelevičienė

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Barborai Kowalchuk
Reiškiame gilią užuojaut 

jai Paukštienei, dukterėčioj 
nei ir Helenai Feiferienei, 
liauskui ir visom giminėm

ą jos sesutei Anastazi- 
m: Eugenijai Beniulie- 
sūnėnui Karoliui Bie- 
bei draugam.

A. Lipčius
L. E. Tureikiai
A. Žalnieraitienė
F. P.. Walantai
J. Stasiukaitis
U. Gužonienė
J. A. Bekampiai

A. Durback
B. Navalinskienė

W. B. B o tyria i
P. Vasiliauskienė
P. Nemunas
K. Krivickas
P. Baranauskas
J. Pranaitis

V. Ževchenko 
Laisvietis 
R. H. Merkiai

PHILADELPHIA, PA.

Mirė mano šird nga draugė

Barbora Kowalchuk
Reiškiu gilią užuojautą j ds sesutei, dukterėčiom, 

sūnėnui, giminėm bei draugam ir kartu liūdžiu,
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Gražiai buvo pagerbtos 
80-metės klubietes

New Yorko Lietuvių mo
terų klubo pastangomis sau
sio 21 d. buvo suruoštas 
banketas pagerbti 80 metų 
sulaukusias nares.

Gražiai išpuošta “Lais
vės” salė prisipildė pilna 
publikos.' Garbės stalą puo
šė gražios gėlės ir gimta
dienio tortas. Prie stalo sė
dėjo šios jubiliatės: Mary
tė Kalvaitieriė, Mąrytė Ta- 
melienė, Ona Walmusiene, 
Ona Philipse, Ona Skirgai- 
lienė ir Bronė Žilinskienė. 
Malonu buvo į jas pasižiū
rėti. Visos atrodė gražiai, 
tarsi, pajaunėiusios, žva
lios. Marytė Janulevičienė 
taipgi 80 metų, tačiau dėl 
susiklosčiusių aplin k v b i u 
nedalyvavo bankete, bet ji 
čia buvo prisiminta.

Banketui įpusėjus, pirmi
ninkaujanti Ieva Mizarienė 
paprašė publiką nurimti, 
pranešė, kad turėsime pro
gramą. Pirmiausia Miza
rienė pakalbėjo apie jubilia
čių nuopelnus mūsų pažan
giame judėjime ir linkėjo 
joms dar ilgai gyventi, bū
ti sveikoms ir veiklioms, 
kain lig šiolei.

Publika išgėrė tostą ir 
sudainuota “Ilgiausių me
tų.”

Jubiliates sveikino ju ar
timieji bei giminės, įteikė 
gėlių bei dovanų.

Mūsų klubo narė Ks. Ka- 
rosienė, gyvenanti Kalifor
nijoje, nėr Br. KJėršulienę 
prisiuntė jubiliatėms po 
kuklią dovanėlę. Taipgi 
įteikta visoms po dovanėlę 
ir korsažą nuo klubo.

Jonas Juška paskaitė id 
paties parašytą pasveiki
nimą jubiliatėms. Pakvies
ta jauniausia banketo daly
vė 16 metų Diana Nevins. 
Ji gražiai paskaitė du eilė- 
lėraščius — St. Jsilionio 
lėraščius — St. Jasilionio 
Matulaičio “Nesakykit, kad 
aš senas.”

Kain žinia. Antanas Bim
ba tik prieš keletą dienų 
sugrįžo iš kelionės po Eu
ropą. Jis ilgiausiai viešėjo 
Lietuvoje. Bimba buvo pa
kviestas, kad mums ką 
nors papasakotu apie Lie
tuvos moteris. Pirmiausia 
Antanas pasveikino visus 
nuo Lietuvos žmonių. Be 
kitko, iis sakė, kad jam na- 
tiko Lietuvos moterys. Jos 
gražiai išauklėtos, manda
gios. Sako, pastebėjau, kad 
daugelyje gyvenimo sričių 
motervs pralenkia vvrus. 
Kur tik nueisi — i klinika, 
į fabriką ir į kokią kitą

įstaigą, visur sutiksi mote
ris atsakingame darbe. Dar 
priminė, kad Lietuvos mo
terys dėvi rūbus pagal pas
kiausią madą ir turi tas 
pačias silpnybes į kosmeti
ką, kaip ir Amerikos mo
terys.

Taipgi žodį kitą tarė ju
biliačių kai kurie giminės. 
Kalbėjo M. Kalvait i e n ė s 
sūnus, jos brolio dukra, tik 
neseniai atvykusi pas vyrą 
iš Lietuvos Ceilienė, jos vy
ras Ceilius, M. Tamelienės 
sesutė Uršulė Bacevičienė 
ir Bronės' Žilinskienės duk
ra Aldona Bainbridge.

Paskiausią pakviestos ju
biliatės tarti keletą žodžių. 
Visos gražiai pakalbėjo, dė
kojo klubo valdybai už su
ruoštą joms puotą,' už do
vanas giminėms ir bičiu
liams už gėles, šeiminin
kėms už skaniai paruoštus 
valgius.

Jubiliatė Ona Philipse, 
uoli pažangos rėmėja ir 
mūsų parengimu lankytoja, 
atvvkusi į šią šventę, per
I. Mizarienę įteikė $10 mo
terų klubui, $50 laikraš
čiui “Laisvei.” $10 Du Bois 
klubui. Širdingai jai ačiū!

Ona Kvedariūtė (Quater) 
negalėjo atvykti į parengi
mą, tai tam tikslui per I. 
Mizarienę įteikė $10. Ačiū 
jai!

Bankete prisiminta Nas
tė ir Pranas Bukniai. Visi 
dalyviai sutiko pasiųsti 
nuoširdžia užuojautą jiems 
jų nelaimėje.

Klubo nirmininkė I. Mi
zarienė dėkojo visiems, ku
rie pagelbėjo paruošti ban
ketą: P. Ventai. J. Lazaus
kui G. Diržuvaičiui, šeimi
ninkėms K. Čeikauskienei,
J. Lazauskienei, M. Stukie- 
nei ir padavėjoms N. Ven- 
tienei, U. Bagdonienei. V. 
Nevins, D. Nevins, V. Bun- 
kienei. Ačiū visoms!

V. Bunkienė
korespondentė

Ruošiasi streikuoti
International Ladies Gar

ment Workers unijos suk
nelių siuvėjai ruošiasi strei
kui, kuomet tarp unijos at
stovų ir darbdavių pasitari
mai nutrūko.

Unija reikalauja pakelti 
algas 20 procentų ir kitų 
pagerinimų. Fabrikantai su 
tuo nesutinka.

Unija atstovauja apie 80 
tūkstančių suknelių siuvė
jų aštuoniose valsti j o s e. 
apie 40,000 New Yorke.

SVEIKINIMAS IR LINKĖJIMAS
(Šioms draugėms: Marytei Kalvaitienei, Onutei Wal- 

mųsienei, Onutei Phillipsienei, Marytei Tamelienei, Onu
tei Skirgailienei ir Bronutei Žilinskienei 80-ties metų 
jų amžiaus sukakties proga).

Kai saulė pakilus žibėjo iš aukštai
Ir šildė, augino ant žemės auglius,
Tai jūs, mielos draugės, vis dirbot širdingai —
Gėlėmis vis puošėt dėl liaudies takus.
O kai dabar saulė jau leidžias už kalną, 
Tai šviečia jos gražūs rausvi spinduliai.
O kai jūs, sesutės, sulaukėt šių dienų, 
Tai žiba kaip perlas jūs gražūs darbai.
Tad sveikinam mes jus, jūs mielos mūs draugės,
Kad dirbot dėl liaudies per ilgus laikus, 
Ir kad jau laimingai sulaukėt, jūs sesės, 
Aštuoniasdešimtus jūs amžiaus metus!
Taigi, mes jums linkim laimingai gyvuoti
Ir dirbt liaudies labili kiek spėkos dar leis.
Ir Šiandien atėjom mes jums padėkoti,
Kad vargstančią liaudį jus puošėt žiedais.

Jonas Juška
(Šitas eilutes skaitė pats autorius Niujorko Lietuvių 

Moterų Klubo parengime, Ozone Park, N. Y., 1967 m. 
/ sausio 21 d.).

i

Bus graži sueiga į
Ateinantį sekmadienį, sau

sio (January) 29 d., brook- 
lyniečiai susirinks į gražią 
ir naudingą sueigą, naudin
gą ekonominiai ir socialiai. 
Sueiga atsibus “Laisvės” 
svetainėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone park; pradžia 
2-rą vai. po pietų. O šios 
sueigos rengėjai yra Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo net trys kuopos—1-mo- 
ji, 113-toji ir 46-toji.

Jau per amžius yra tas 
įrodyta, kad tie, kurie rū
pinasi ateičia, gyvena ge
riau ateity. Tai ir ši suei
ga rengiama tuo tikslu, 
kad pakalbėti apie ateitį, 
kad užtikrinus sau geresnę 
ateitį. Ypatingai tas klau
simas yra labai s v a r b u s 
jau n e s n i o amžiaus žmo
nėms. Bet jaunesnieji nė
ra dar gyvenę savo gyve
nimo, tai jie nežino, kas jų 
laukia. Todėl senesniems 
prisieina pasirūpinti jau
nesniais, atkreipiant jų aty- 
dą, ką jie turi daryti da
bar dėl geresnės ateities 
sau ir savo vaikams.

Šios trys pažymėtos LDS 
kuopos dar turi narių tiek, 
kurie sudaro šimtus. Jų 
priedermė yra šiame atvėjy 
pakalbinti atvykti, arba 
atsivesti, kuo daugiausia 
jaunesnio amžiaus žmonių, 
kurie rūpinasi savo ir sa
vo vaikų ateičia. Jiems ši 
sueiga bus labai interesinga 
ir naudinga dėl jų ateities.

Bus graži meninė progra
ma. Publicistas ir kalbėto
jas A. Taraška rodvs fil
mus iš Lietuvos ir Ameri
kos gyvenimo. Jo paveiks
lai esą labai interesingi. 
Kurie juos matė, visi taip 
kalba.

Po programos, svečiai bus 
pavaišinti gera kavute ir 
pyragu.

Įžanga veltui.
A. Gilman

■ I

Antanas Bimba kalbės 
Sekmadieni, vasario 5

Sekmadienį, vasario 5 d., 
turėsime svarbias prakal
bas. Kalbės Antanas Bim
ba, viešėjęs Lietuvoje be
veik penketą mėnesių, taip
gi lankęsis Užkaukazėje, 
Maskvoje, Paryžiuje ir Lon
done.

A. Bimba, turi didelį ba
gažą medžiagos,, sukauptos 
savo kelionėse - viešnagėse. 
Bus gera proga su jo pa
tyrimais susipažinti.

Prakalbas, rengia Lietu
vių Literatūros Draugijos 
2-oji apskritis. Įvyks len
kų New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyne. Sa
lė lietu v i a m s gerai žino
ma. Praeitasis “Laisvės” 
koncertas ten įvyko.

Prakalbų pradžia 2 vai. 
popiet. Kviečia visus ir vi
sas dalyvauti

Apskrities komitetas
I 

. I

Streikas Mill Basine
/ Mill Basin rajone sustrei
kavo autobusų operatoriai 
ir mechanikai. Streikas su
trukdo 5,500 keliauninkų.

Onos Titanienės sūnus 
ligoninėje

M. Jakštienė pranešė, kad 
Onos Titanienės sūnus Jo
nas išvežtas Kings County 
ligoninėn.

Sausio 20 d., kaip papras
tai, Jonas nuėjo į d a r b ą 
mokyklon, kur jis jau se
niai dženitoriu dirba. Ki
ti pastebėjo, kad jis nebe 
normalus, jaučiasi silpnas. 
Netrukus krito ant grindų. 
Greitai buvo nuvežtas ligo
ninėn be sąmonės.

Šioje nelaimėje “Laisvės” 
personalas reiškia užuojau
tą Onai Titanienei, o jos 
sūnui linkime greitai su- 
sveikti.

23 kovotojai prieš karą 
katedroje areštuoti
Sekmadienį, sausio 22 d., 

kovotojai prieš karą Viet
name piketavo St. Patricko 
katedrą. Jie nešė įvairias 
prieškarines’ ' iškabas tuo 
metu, kai maldininkai ėjo 
katedron ir kai ten buvo 
laikomos iškilmingos mi
šios.

Geras piketininkų būrys 
katedros viduje, mišias bai
giant atlikti, iškėlė plaka
tus, smerkiančius kardino
lo Spellmano karinę kalbą 
Vietname kalėdų metu. 
Viename plakate buvo įra
šyta: “Kardinole Spellma- 
nai, kaip katalikas protes
tuoju prieš tavo rėmimą 
Vietnamo žmonių žudynių.” 
Kitame, plakate buvo šau
kiama sulaikyti vaikų žudy
mą Vietname. Dar viena
me plakate kardinolas 
Spellmanas nupieštas, kaip 
jis sėdėdamas ant raketos | 
laimina ginklus.

Policija jau buvo pasi- 
siruošusi susidoroti su ko
votojais prieš karą. Ji tu
rėjo atsargai -ir didžiulį ve
žimą. Manoma, kas nors 
jai pranešė, kad katedra 
bus piketuojama. Policija 
sibrovė į katedrą ir išsivedė 
23 kovotojus prieš karą 
Vietname — 15 vyrų ir 8 
moteris.

Areštuotus kaltina nele
galiu įsiveržimu į “dievo 
namus” ir pamaldų sutruk
dymu. Teisėjas Glowa nu
skyrė kiekvienam užsidėti 
po $500 kauciios. Teismas 
bus vasario 9 d.

Kardinolas tuo metu ka
tedroje nebuvęs. Veikiau
sia jis iš anksto buvo in
formuotas apie katedroj 
piketavimą. Jo agitacija už 
pergalingą karą Vietname 
neskaniai atsirūgsta. Tuo 
labiau, kad popiežius Povi
las, kaip tik priešingai, nuo
lat šaukia baigti karą Viet
name dabar/ nieko nelau
kiant.

P. ir N. Bukniai
jau namie

Leidžiant laikraštį į pre
są, gavome žinių, kad Pra
nas ir Nastė Bukniai grįž
ta iš ligoninės į namus. 
Buknio operacija pavyko. 
Nastės ranka sugipsuota ir 
gipse reikės išlaikyti kele
tą savaičių.

Kitame “Laisvės” nume
ryje galėsime smulkiau apie

Pensininkai kovoja
Sausio 11 d. 30 autobusų 

atvežė apie 2,000 pensinin
kų į Washingtona. Iš New 
Yorko miesto daugiausia 
atvyko—22 autobusai.

Šalies sostinėje pensinin
kai matėsi su kai kuriais 
kongresmanais ir senato
riais. Jie išdėstė savo reika
lavimus. Svarbiausias rei
kalavimas buvo pakelti pen
sijas 50 procentų, nes prie 
dabartinio kainų pakilimo 
su dabartinėmis pensijomis 
nebegalima verstis.

Pensininkų žygį užgyrė 
daugelis unijų ir kitų vi
suomeninių organiza c i j ų . 
Šis darbas bus ir toliau tę
siamas, kol bus iškovotas 
reikalingas pensijų pakėli
mas, taipgi medicare page
rinimas.

Laiškas majorui
Rytinės miesto dalies nuo

mininkų taryba pasiuntė 
laišką majorui Lindsay ir 
miesto švietimo tarybai.

Laiške nurodoma, kad šia
me rajone, kuriame dau
giausia gyvena negrai ir 
pu ertori kiečiai, butai ir mo
kyklos tirštai- perpildyta ir 
kad nei majoras, nei švie
timo taryba nieko nedaro 
sunkią padėti šalinti.

Nuomininkų taryba rei
kalauja nieko nelaukus pra
dėti kovą su skurdu, kuris 
šiame rajone gyventojus 
kamuoja.

Taryba turi savo raštinę 
23 Second Ave., Room 5. 
Laiko susirinkimus kožną 
trečiadienį kaip 8 vai. va
kare. Su nusiskundimais 
galima ten užeiti.

Peles miesto rotušėje
Šimtai pelių susikraustė 

i miesto rotušę, kuomet ša
limais buvo nuversti seni 
pastatai. Rotušės prižiūrė
tojai dabar su pelėmis ko
voja.

Pavasarinis oras* Niujorke
Pereitą ir šia savaitę New 

Yorke rekordinis pavasari
nis oras. Sausio 24 d. 
neratūra pasiekė iki 
Net ir nakties metu 
šiltas.

tem-
68°.
oras

Wagneris* prieš Lindsay
Buvęs miesto majoras 

Wagneris kritikuoja majo
rą Lindsay, kurio planas 
miesto valdžioje suteiktų 
daug galios vienam žmogui, 
kas yra priešinga “tradici
nei Amerikos demokrati
jai.’'

Rasistų bomba negrams
Flatbush rajone kas tai 

metė bombą į J. Overdiepų 
namą, kurį jie neseniai pa
sipiršo.

Negrų šeima su trim ma
žais vaikais buvo baisiai iš- 
gązdinta. Sprogimas išdau
žė ne tik jų namo langus, 
bet ir kaikurių kaimynų.

Manoma, kad tai rastistų 
darbas, nes tai atliktas ta
me darbe patyrusio žmo
gaus. Jie ir pirmiau buvo 
grasinti, kad jie nepagei
daujami. Bet jie grasinto- 
pams atsakė, kad tai “mū
sų namas-ir mes jame gy
vensime.”

New Yorko snauda sako, 
kad biznieriai džiau g i a s i 
prezidento pasiūlymu pa
kelti taksus.

“Laisves” bendroves dalininkę 
suvažiavimas ir banketas

1967 metų vasario 19-tą dieną įvyks “Laisvės” bend«f 
rovės dalininkų suvažiavimas ir po suvažiavimo sesijų 
bus banketas. Suvažiavimo pradžia 10-tą vai. ryto. Po 
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.
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LDS kuopos rengia 
sueigą “Laisvės” salėj 

sekantį sekmadienį
A. Taraška parodys įdomius 

filmus
LDS 1, 13 ir 46 kuopos ren

gia smagų parengimų sekantį 
sekmadienį, sausio 29 d. “Lai
svės” salėje . Pradžia 2 vai. 
popiet.

A. Taraška, LDS centro at
stovas, baigdamas savo ilgą 
maršrutą, atvyks pas mus ir 
parodys įdomius filmus. Taip
gi pasakys trumpą kalbą L. 
D.S. reikalais.

Po programos rengėjai pa
vaišins susirinkusius kava 
lengvais užkandžiai, šį 
tą viskas bus veltui.

Tai bus smagi, įdomi 
pietė.

Kviečiame visus atsilankyti. 
Ypatingai vietos LDS narius 
prašome atsivesti savo drau
gus ir pažįstamus. Atsiveskite 
savo vaikus bei anūkus.

Rengėjai

ir 
kar-

po-

VIEŠBUTIS ANT RATŲ
Vakarų Vokietijoje paga

mintas turistinis autobusas 
tolimoms kelionėms. Jame 
yra viskas, kas reikalinga 
27 žmonių gyvenimui ir 
nakvynei.

Mašinos, pavadintos “Ro- 
tel,” ilgis—beveik 12 metrų, 
plotis — 2.35 m., aukštis— 
3.8 m. Be krovinio autobu
sas sveria 12.5 tonos.
zelini 
riklis 
lindę
linėje dalyje. Virš jo — ba- 
gažir 
yra 
aplin 
viršų
ir 3 dvivietės lovos. -Be to, 
autobuse yra virtuvė, prau
sykla, nusirengimo kamba- 
rvs, Tualetas ir dušo kabina.

Di- 
s 172 arklių jėgos va

šu horizontaliais ci
nais įtaisytas užpaka-

ė. Žemutiniame salone 
27 sėdynės, išdėstytos 
k sudedamus stalus, q 
tiniame — 21 vienvietė^

Parengimų kalendorius

Gręsia streikas ligoninėms
Slaugių ir kitų miesto li

goninių aptarnautojų uni
ja graso streiku, kadangi 
ligoninių vedėjai nesilaiko 
lapkričio mėnesį padarytos 
sutarties.

New Jackson Heights ra
jone eksplodavo elektros 
laidams pravesti ryna. 
Trenksmas išdaužė daug 
langų, žmones išgąsdino.

Raportai sako, jog išpar
davimai kasdienių reikme
nų gruodžio mėnesį 
mažesni.

buvo

rašti-Išeinant iš savo 
nės 37 Union Square West, 
tapo pašautas B. Vitale, Ce
mento unijos lokalo 6A biz
nio agentas.

OZONE PARK, N. Y.

Filadelfijoje mirė

Barbora Kowalchuk
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei A. Paukš

tienei, dukterėčiom E. Beniulienei ir H. Feiferie- 
nei, sūnui K. Bieliauskui, giminėm ir draugam.

J. Anskienė
V. Ch. Milinkevičiai
A. Milikauskas
P. Collins
P. Bieliauskas

A. Balčiūnas
P. N. Ventai
L. Kavaliauskaitė
Albina Whelan

LD 
šia f 
kai,

Sausio 29 d. 3-/
S vietinės kuopos ruo- 
Imų popietę A. Taraš- 
“Laisvės” salėje.

Vasario 5 d. ' 
•S prakalbos, kalbės A. 
a, lenkų salėje, 261

LE
Biml
Driggs Avenue, Brooklyne.
P radžia 2 vai.

Vasario 19 d. »
Laisvės” suvažiavimau

10 vai. ryto ir b a n k e t a;
5:30
salėj t. Įėjimas $3.50.

vai. vakare, “Laisvės” '

Moi 
rengia 
Moterų

“The 
jaus 
43rd 
York

Lie 
šėrin 
“Laisvės 
Park s.

Kovo 5 d.
terš Dienos minėjimas, 

Niujorko Lietuvių 
klubas.
Kovo 12 d.
Workerio” jubilie- 

minėjimas. Town Hall, 
St. prie 6th Ave., New 
City.
Balandžio 22 d.

tuvių Namo Bendroy 
inkų šuva ž i a v i

” salėje, O z 
Pradžia 2 vai

LLD 1-os KUOPOS 
NARIAMS

Stsirinkimas įvyks sau
sio < 0 d., 7:30 vai. Laisvės 
salėj 
tarti 
narius prašome dalyvauti.

e. Turime būtinų ap- 
' reikalų. Visus kuopos

Valdyba

OZONE PARK, N. YJ^ 
“Laisvės” direktoriai pra^ 

’ nepamiršti savo posė- 
šį pirmadienį sausio 30.

Sekretorius

šomi 
džio

D




