
Semi-Weekly
102-02 Liberty Ave.

Ozone Park, N. Y. II 117
Tel. Michigan LflW7

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

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
No Antradienis, vasario (February) 14, 1967, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
ukartsavaitinis 
ns apskrities (N. Y.)Dalyje Quec 

Kanadoje ... 
Kitur u/.siei 
Jungtinėse ’

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

yje ......
Valstijose

$10.00 
$10.00 
$1200 
$9.00

PRICE 10c

Metai 56-ieji

KRISLAI
“Gimtasis kraštas” 
Ukrainiečių diena 
Pasaulinėje parodoje. 
Juozo Tysliavos poezija

Lietuvoje.

Rašo R. Mizara

Ir mus pasiekė naujas sa
vaitraštis — “Gimtasis kraš
tas.” Jį leidžia Lietuvoje Kul
tūriniu ryšių su užsienio lie
tuviais komitetas.
#‘Gimtojo *krašto” vyr. re- 

jįaktorius yra įžymus publi- 
TOstas Al. Jaskevičius, jo pa
vaduotojas — Vyt. Kazakevi
čius. Redakcinę kolegiją su
daro: A. Baltakis, A Bogda
nas. J. Butėnas, J. Jurginis, 
V. Jakelaitis, K. Meškauskas, 
P. Tamuliūnas, A. Vaivutskas, 
K. Ulvydas. II. Vancevičius, 
V. Žalakevičius.

Kai kurie redakcinės kole
gijos nariai Amerikos lietu
viams gerai pažįstami. Visa 
redakcinė kolegija sudaryta 
iš žymių žmonių: publicistų, 
menininkų, dailininkų, kalbi
ninkų. rašytojų.

“Gimtasis kraštas” eina vie
toje “Tėvynės balso”. Savo
pirmajame numery, išėjusia-', 
me š. m. vasario 2 d. Vilnių- j 
;'ę, redakcija sako:

b. “J ūsų rankose pirmasis nau- I 
o laikraščio numeris. “Gim- j

tasis . kraštas’’ ;. Kultūrinių ' 
ryšių su užsienio* lietuviais' 

. komiteto organas — ši.uo nu
meriu atverčia dai4 vieiią mū
sų spaudos puslapį.”

Sekantuose “Laisvės” numo-į 
riuose paduosime kai kurių į 
ištraukų-iš naujo laikraščio. Oi 
šiuo tarpu — sveikiname nau
ją savaitraštį, taip pat jo lei
dėjus ir redaktorius!

“Naujienos” praneša, kad 
jų redaktorius P. Grigaitis, 
grįždamas namo iš darbo, pū- • 
gos metu, gatvėje griuvo iri 
“įlaužė šlaunies kaulą”. Šiuo! 
metu P. Grigaitis ligoninėje. | 
Gal bus operuotas.

JĮ
JĮ Literatūra ir menas prane- 

kad leidykla “Vaga” Vil
niuje jau išleido poeto Juozo 
Tysliavos eilėraščių rinktinę— 
“Nemuno rankose.” Tai ge
riausi poeto eilėraščiai, pa
rinkti iš šešių jo poezijos kny
gų. Leidinys, sako laikraštis, 
“pasižymi lyrizmu ir formos 
muzikalumu, atspindi poeto, 
mirusio toli nuo savo tėvynės, 
kūrybos kelią.” Knyga turi 
256 puslapius. 

« •
Mes jau esame rašę, kad 

pažangieji ukrainiečiai Ame- 
L , rikoje leidžia anglų kalba sa- 
Mfe^y^įtjraštį — “The Ukrainian-

tabloid inio formato a.š- 
puslapių laikraštis gra-

• J'ziai apipavidalintas.
Laikraštis rašo ir apie Tarp

tautinę parodą, kuri įvyks 
Montrealyje. Tarybų Sąjunga 
ten turės didelį savo pavilijo- 
ną. Be to tūlos tarybinės tau
tos parodoje turės ir savo tau
tines dienas.

Tarybų Ukraina savo šven
tę turės rugpjūčio 16 d.,oTa- 

Baltarusija — rugpiūčio

Dainės tautos sutelks ge- 
FJBugias savo meno jėgas, ku- 

P Ifcl duos programą. Be kitų 
U garsenybių dalyvaus Maskvos 
I' Didžiojo Teatro baletas, Moi- 

sejevo šokėjų trupe, Kirovo v.

Milijonas An 
Vietname ši

St. Louis, Mo. — Univer
siteto studentams ir moky
tojams kalbėdamas, sena
torius Wayne L. Morse sa
kė, kad jis įsitikinęs, jog 
prez. Johnsono administra
cija ir Pen t a g o n a s dar 
daugiau praplė^ karą Vie,t- 
name ir su šių metų pa
baiga turėsimo Vietname 
apie milijoną Amerikos ka
reivių, jeigu karas iki to 
laiko nebus baigtas.

Šis karas gali persimesti 
i kaimyninį Tailando. “Da
bar mes t u rime daugiau 
amerikiečiu jėgų Tailande, 
kaip turėjome Viet name 
prieš norą metų,” pareiškė 
sen. Morse.

Johnsono administracija 
uždėjo “geležine slaptybės 
uždangą ant mūsų azijinės 
programos,” sako Morse.

Sen. Morse yra senatinio 
užsieniniu reikalu komiteto 
narvs ir griežtas Johnsono 
administracijos nol i t i k o s 
kritikas. Jis reikalauja de
rybomis baigti Vietnamo 
karą.

Tanzanijos valdžia Unijų komitetai algų
nacionalizavo bankus
Dar ės Salaam.—Tanza

nijos prezidentas J. K. Ny- 
erere paskelbė, kad valdžia 
•nacionalizavo bankus.

Savo pareiškime prez. 
Nyerere aiškino, kad bankų 
savininkai yra paraz i t a i, 
pastoją kelią Afrikai eiti į 
socializmą.

Tanzanija turi daugiau 
kaip 10 milijonų gyventojų, 
daugiausia negrų ir arabų. 
Palaiko artimus ryšius su 
socialistiniais kraštais, gau
na paramos iš Tarybų Są
jungos ir Kinijos.

baletas iš Leningrado ir dau
gelis kitų. Kas bus iš Lietu
vos, dar nežinoma.

Prieš apie dešimt metų Či
kagos marijonų laikraštis 
“Draugas” su savo spaustuve 
ir redakcija iš West Side ra
jono persikėlė į naujus pasta
tus West 63-čiojoje gatvėje.

Marijonų laikraščio redak
cija dabar rašo, kad “šis šian
dien didžiausias lietuvių spau
dos centras... kainavo tikrai 
nemažiau poros šimtų tūkstan
čių dolerių.”

Na, ir šį centrą išlaikyti 
“vis tik nėra lengva. Daž
nai jam pritrūksta reikiamos 
talkos...”

Taigi marijonų laikraštis jau 
prašo aukų!

Jeigu klerikalai dejuoja, 
kad sunku išlaikyti laikraštį, 
tai ko norėti iš mūsų žmonių. 
“Laisvės” ir “Vilnies” išleidi
mas visuomet pareikalaus eks
tra išlaidų, kurias turėsime 
padengti tik aukomis.

Būkime laisviečių metinia
me suvažiavime vasario 19-tą 
dieną Ozone Park, N. Y.

erikiečiy bus 
lj mėty gale

Elektrifikavimo tempai
Vilnius. — Lietuvos elek

trinių galingumas dabar 
siekia 12 5 milijonus kilo
vatų. Tarybų valdžios me
tais jis išaugo daugiau kaip 
100 kartų, o elektros ener
gijos gamyba per tą laiko
tarpį padidėjo 215 kartų. 
Elektros energijos gamybo
je šiuo metu dalyvauja 120 
kolektyvų.

žvejai grįžo su laimikiais
Klaipėda. —Didysis žve

jybos traleris (laivas) šal
dytuvas “J. Greįfenberge- 
ris” — tikras plaukiojantis 
fabrikas. Jam vadovauja 
kapitonas Jonas Miežys.

Praeitais metais, šio laivo 
žvejai sugavo 106,000 cent
nerių žuvies, 23,400 centne
rių plano perviršį.

Žuvis buvo laive paruoš
ta ir užšaldyta. Dalis žu
vies buvo nuskirta ekspor
tui į Afriką. į

I

minimumui prižiūrėti
Washingtonas.—AFL-CIO 

paskelbė, k a d organizuos 
valstijose ir miestuose ko
mitetus darbi ninku algų 
minimumui prižiūrėti, kad 
darbdaviai laikytųsi naujo 
įstatymo.

1966 metais darbininkai 
prarado apie 60 milijonų 
dolerių algomis, nes dau
gelis darbdavių, nesilaiky
dami algų minimumo įsta
tymo, mokėjo jiems žemes
nes algas.

Su vasario 1 d. įėjo galion 
naujas įstatymas, po kuriuo 
paeina 9 milijonai darbi
ninkų, daugiausia dirban
čių krautuvėse, ligoninėse, 
sergančių .ir senų priežiū
ros namuose, viešbučiuose, 
moteliuose, mokyklose, 
skalbyklose, valgyklose ir 
didžiosiose farmose. J i e 
turi gauti mažiausia po $1 
per valandą. 1971 metais jų 
algų minimumas pakils iki 
$1.60 per valandą.

Protesto streikas
Detroit, Mich. —- Čia įvy

ko pasitarimo sueiga, ku
rioje dalyvavo apie 1,000 
žmonių. Jie buvo sušaukti 
keleto civilinių teisių ir re
liginių organizacijų vadovų 
protestui prieš kongresma- 
no Adam Powell persekio
jimą.

Nusitarta šaukti protes
to streiką vasario 13 d. 
Kviečiami negrai ir baltieji 
darbininkai tą dieną strei
kuoti, reikalaujant sulaiky
ti kongresmano Powello 
persekiojimą ir atsteigti 
jam visas kongresmano tei
ses.

Indėnai galvoja apie 
"raudonąją jėgą"

Senatorius kaltina karo 
peinagrobius Ikontraktorius

Denver, Colo. — Ameri
kos Indėnų Nacionalinio 
kongreso direktorius Vine 
De Loria, kalbėdamas tele
vizijos programoje, aiškino, 
kad Amerikos indėnai rim
tai galvoja apie “raudonąją 
jėgą,” kaip negrai galvoja 
apie “juodąją jėgą.”

“Aišku, mes niekam grės
mės nesudarome,—sakė De 
Loria. — Mes nesudarome 
grėsmės nei sau. Bet štai 
kur ironija tame. Aš turiu 
galvoje tai, kad mes gauna
me biaurią paskirtį. Tai 
nėra jokios abejonės.”

Indėnų vadas De Loria 
toliau nurodo, kad kongre
sas ir senatas nieko gero 
indėnams nesuteikia. Tie
sa, jie priima “Indėnų die
nai” bilių, prezidento inau- 

Pavasarinė mobilizacija 
karui Vietname baigti

New Yorkas.—Pavasari- Į frontą-Vietkongą. 
nės Mobilizacijos komitetas
karui baigti Vietname pa
skelbė savo planą, kuriame 
nurodo, kaip reikia ruoštis 
pavasarinei mobilizaci jai. 
Balandžio 15 diena skiria
ma demonstracijoms ir ma
siniams mitingams. Didžiu
lės demonstracijos bus ruo
šiamos New Yorke ir San 
Franciske.

Mobilizacijai pateikta se
kama programa:

1. Sulaikyti Šiaurės Viet
namo bombardavimą.

j 2. Sulaikyti mūšius Pietų 
Vietname.

3. Į 'derybas priimti Na
cionalinį Išsil a i s v i n i m o

Pasaulio automobilių 
darbininkų taryba

Ženeva, Šveicarija.— Čia 
atidaryta Pasaulio Auto
mobilių darbininkų tarybos 
raštinė. Taryba buvo su
daryta Detroite įvykusioje 
konferencijoje, kurioje da
lyvavo 14 šalių automobi
lių darbininkų profesinių 
sąjungų atstovai.

Tarybos programa: dar
buotis už pasaulinę algų 
skalę, kovoti skubumą ir 
nesą u gumą darbavietėse, 
už pensijas, už tarptautinę 
kooperaciją.

Amerikos autom o b i 1 i ų 
korporacijos yra galingiau
sios visame pasaulyje. Pav., 
General Motors turi 40 
dirbtuvių 22 šalyse. Užsie
nyje ši korporacija 1966 m. 
pagamino pusantro milijo
no automobilių ir trokų. 
Ten darbininkai neuždirba 
nei pusės tiek, kiek Ame
rikoje uždirba. Todėl la
bai svarbu nustatyti algų 
skalę.

guravimo metu jie nori,' 
kad indėnai plunksnomis j 
pasipuošę maršuotų nuskir-1 
ta gatve, o indėnams jo-1 
kios pagalbos nesuteikia.

“Raudonoji jėga reiškia 
teisę tvarkyti mūsų rezer
vacijas = taip, kaip mes pa
tys norime,” nurodo De Lo
ria. Indėnai negali pakęs-i 
ti, kuomet pašaliniai kišasi! 
į jų reikalus ir rezervaci-; 
jų tvarkymą.

Šiuo metu Jungtinėse 
Valstijose yra daugiau kaip 
pusė milijono indėnų, pasi
skirsčiusių po visas valsti
jas, bet daugiausia jų gyve
na Ari zonos valstijoje — 
apie 85,000.

Baltųjų diskrimin a c i j a 
indėnams ne mažesnė, jei
gu ne didesnė, kaip neg
rams.

4. Pasižadėti ištraukti
JAV karines jėgas iš Viet
namo.

Mobilizacijos kom i t e t o 
atsiša u k i m ą tuoj užgyrė 
Studentų Mobilizacijos tai
kos komitetas, kuris dabar 
skelbia “Prieškarinę savai
tę” tarp balandžio 8 ir 15. 
Toje savaitėje bus šaukia
mos konferencijos didžiuo
siuose miestuose, kad ge
riau pasiruošti pavasarinei 
mobilizacijai. Studentų ko
mitetas susidaręs iš 70 na
rių, atstovaujančių 14 vals
tijų studentų organizaci
jas.

Kinijos vadovai JAV 
agresijai padeda

Ženeva.—Šveicarijos Dar
bo partijos sekretorius Z. 
Vensamas rašo apie Kini
jos įvykius: i

“Mus stebina tai, kad Ki-1 
nijoje nėra demokratijos. 
Partijos suvažiavimai ne
buvo šaukiami nuo 1956 m., 
ir per penkerius metus tik 
vieną kartą posėdžiavo Ki
nijos Komunistų .partijos 
Centro Komitetas. Mokslei
viu ir studentu manifestaci
jos gatvėse — tai ne demo
kratijos forma. Įvestas ne
turintis precedento asme
nybės kultas,- tiesiog dievi
namas Mao Cze-dunas...”

Apie Tarybų Sąjungos pa
galbą Vietnamui jis rašo: 
“Žinomą, ši pagalba būtų 
dar veiksmingesnė, jeigu 
jai nedarytų kliūčių Kini
jos vadovai. Amerikos im
perializmas nebūtų toks 
agresyvus, jeigu antiimpe- 
rialistiniame fronte nebūtų 
gilios spragos.”/

Washingtonas. — Kom 
gresmanas Henry B. Gon
zalez, demokratas iš Texas 
valstijos, kalbėdamas Kon
greso sesijoje, kaltino ka
ro kontraktorius didžiulėje 
pelnagrobystėje. Jis nui 
dė, kad tie kontraktpfiai 
kurie parūpina karo fron-' jjiaseXmes raportuoti, 
tui reikmenis, nesvietiškai 
visuomenę aplupa.

Kuomet jaunuoliai yra 
rekrutuojami milita r i n e i! 
tarnybai, prarasdami viso-1 
kius patogumus, atsiskirda- 
mi iš savo šeimų, rizikuo
dami savo gyvybę, tuo me
tu kontraktoriai susigrobia • 
bilijonus dolerių nuolat di
dindami pelnus. Per vie-

n ir

Kur tyvuliavo pelkes
Šilutė. — Šiame rajone 

nebe daugiausia pelkių bu- 
...... , , vo Žemaitkiemio tarybinionūs fiskalinius metus tarp ... .• 1APA i r i ūkio Pageldenų skyriuje.1965 ir 1966 m. kontrak- ■ o .. _ P - • _ /

torių pelnai pakilo net 39 
proc.

Tie nesvietiški kontrakto- 
rių pelnai, sako kongresma- 
nas Gonzalez, “yra padary
ti taksu mokėtoių išlaido
mis.” Didesni-pelnai, aukš- d 
tesni taksai. Prez. Johnso- hektarus dirvų ir įrengė 92 
nas dabar ir siūlo pakelti I

Gvardiečiams įsakė 
grįžti namo

Pekinas. — Ant Kinijos 
sostinės sienų išklijuotas 
Komunistų partijos ir Vals
tybės tarybos į s a k y m as 
raudongvardiečiams grįžti 
namo į mokyklas ir į savo 
darbus.

Įsakyme nurodoma, kad 
jie patys turi pasimokėti 
kelionę arba pėsti eiti, taip
gi pasimokėti už maistą, 
kurį pirmiau gaudavo ne
mokamai.

Kinijoje neramumai te- 
besiautėja. Keliose provin
cijose darbininkai priešina
si raudongvardiečiams, kai 
kur ir militariniai būriai 
paremia darbininkus .

Apskaiči u o j a m a , kad 
raudongvardiečių eilėse yra 
apie 10 milijonų- jaunuolių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos atstovai pagaliau 
susitarė dėl žvejybos Paci- 
fike, Jungtinių Valstijų pa
krantėje.

Vėliausios Žiniom
New Yorkas. — Vasario 

11 d. mirė kunigas A. J. 
Mušte, 82 m., neseniai grį
žęs iš Šiaurės Vietnamo 
ir parvežęs iš Š. Vietnamo 
prezidento H o C h i Minho 
kvietimą prez. Johnsonui 
atvykti į Hanojų karo klau
simui aptarti.

Saigonas. — Po Naujų 
metų keturių dienų mūšių 
pertraukos, Pietų Vietna
mo militaristai ir vėl ati
dengė ugnį, nepaisydami, 
kad Vietkongas buvo nu
traukęs mūšius 7 dienoms, 
iki vasario 15.

aksus, kad dar daugiau 
>elnų kontraktoriai pasida- 
ytų.

Gonzalez siūlo kongresui 
įaskirti specialę komisiją 

traktorių pelnams ištir
ti! ir tūpmet kongresui, taip- 

isuomenei, ištyrimo 

idžiausius pelnus susi
grobė Boeing Airplane Co., 
North American Aviation, 

i Inc., General Motors kor
poracija.

Pelkės, krūmai, neprava- 
ižuojami keliai daug metų 
yargino pageldėniečius.

Prieš dvejus metus jiems 
pagalbą atėjo Šilutės me

to rato riai. Jie atkovojo iš 
elkių pavasario sėjai 153

į

ektarus kultūrinių pievų.

Gvardiečiai įsiveržė į 
Tarybų ambasadą

Pekinas. — Raudongvar- 
diečiai jaunuoliai įsiveržė į 
Tarybų Sąjungos ambasa
dą, apstumdė tarnautojus, 
apdaužė rakandus, nema
žai žalos padarė.

Tarybinių diplomatų ir 
tarnautojų žmonos ir vai
kai jau grįžo į Tarybų Są- 
. ungą. Vykstant iš Tarybų 
ambasados Pekine raudon- 
gvardiečiai daugeli motinų 
ir vaikų apstumdė, apmu
šė. laikė gatvėje apsupę di
deliame šaltyje.

Raudongvardiečių siautė- 
imas nesiliauja.

Bogota. — Kolumbijai že
mės drebėjimas padarė la
bai daug nuostolių: Andre- 
ano miestelis visai sunai
kintas. apie 100 žmonių 
užmuštų, keli šimtai sužeis
tų, keli tūkstančiai paliko 
be pastogės.

s 
t;

Baltimore, Md. — Nuo 
niego spaudimo Romos ka- 
alikų bažnyčios stogas 

i griuvo mišias laikant. Su
žeisti 36 maldininkai, dau
giausia vaikai.

Londonas. — Premjeras 
Kosyginas pietavo su ka
raliene Elizabieta ir ją už
kvietė i Maskvą. Tai pir
mas TSRS premjeras Vai
šintas Anglijos monarcho.

Londonas. — Anglijos 
premjeras Wilsonas ir Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Kosyginas susitarė bendrai 
veikti, kad greičiau Vietna
mo karą baigti.



2 pust ____

LU I C fr W1 LITHUANIAN 
« * Sf w Ei semi-weekly

PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-03 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RĄTES:
United States, per year .....  19.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 Canada. Lat. Amer., 6 months. $5.50
Queens Co., per year ......... $10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.50 Foreign countries, 6 months, $6.50

Į suvažiavimą
“Laisves” Kooperatyvo 

pajininkų-šėrininkų metinis 
suvažiavimas įvyks sekamą 
sekmadienį, vasario 19 d.

Mūsų suvažiavimų pa- 
sekmingumas ar nepasek- 
mingumas dažnai priklauso 
ir nuo oro. Suvažiavimai 
laikomi vasario mėnesiais, 
tuo būdu visko galima ti
kėtis.

Per ilgą laiką Niujorkas, 
pavyzdžiui, šią žiemą ne
matė sniego, oras buv'o 
gražus, šiltas, net ir per 
šiltas. Bet štai praėjusios 
savaitės pradžioje gamta 
motina, kad davė, tai davė: 
sniego privertė apie 13 co
lių; užėjo šalčiai. Bet Niu
jorke oras dažnai mainosi, 
tai nieks negali pasakyti, 
kokį turėsime vasario 19 d. 
Būtų gerai, kad keliai bū
tų laisvi nuo pavojų, kad 
mūsų žmonės galėtų laisvai 
atvykti į suvažiavimą.

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet suvažiavimas bus

Bloga ten ir gana!
žinių agentūra Tass pa

duoda daugiau blogų žinių 
iš Kinijos:

“Tarpvalstybinių santy- 
kių istorijoje pavyzdžio ne
turinti antitarybinė kampa
nija, kurią vykdo dabarti
ne Kinijos vadovybė, kas
dien kurstoma eilinėmis iš 
anksto paruoštomis ir orga
nizuotomis provok a c i n i o 
pobūdžio priemonėmis. Va
sario 2 d. Kinijos laikraš
čiai liaupsina antitarybinę 
chunveibinų ir vadinamųjų 
“maištininkų būrių” (cza- 
ofanių) isteriją, pasitinkant 
Pekino stotyje kinų studen
tus, surengusius chuliga
nišką prov o k a c i j ą Rau
donojoje aikštėje M a s k - 
voje. Šiame sutikime da
lyvavo KLR Valstybės ta
rybos premjero pavaduoto
jas užsienio reikalų minist
ras Čen I. Kalbose buvo 
grubiai keikiamas! ir ragi
nama susidoroti su tarybi
niais žmonėmis.

Prie TSRS ambasados Pe
kine nesiliauja chuliganiški 
veiksmai ir provokacijos. 
Paskutiniais pranešim a i s, 
taryinius piliečius, jų tarpe 
ir diplomatus, išeinančius iš 
ambasados, taip pat tarybi
nius žmones, vykstančius 
tranzitu į Vietnamą, gat
vėse apsupa minia siautė
jančių chunveibinų, laiko 
juos apsupę vienoje vieto
je po kelias valandas, vi
saip mėgindami tyčiotis iš 
jų orumo, juos bauginti ir 
šantažuoti.

Užsienio korespondentų 
Pekine nuomone, antitary
binė kampanija glaudžiai 
susijusi su Kinijos vidaus 
įvykiais, kurių tarpe į pir
mąją vietą iškeliama “ko
va už valdžios paėmimą.” 
Šią kovą pradėjo Mao Cze- 
duno grupė, padedama savo 
parankinių iš “maištininkų 
būrių.”

^^Kaip praneša ' agentūra 

svarbus. Suvažiavimo daly
viai apsvarstys mūsų laik
raščio reikalus, jie pasida
lins mintimis apie laikraš
čio tiUJmį ir jo finansinę 
būklę.ę

Vajus, kuris baigėsi su 
sausio 15 diena, buvo gra
žus. Vajininkų pastangos 
nebuvo tuščios*. Atsargos 
fondą — $10,000 — virši
jome. Visa tai gražiai pra
linksmina visus laisviečius. 
Bet reikia atsiminti, kad 
laikraščio išleidimo proble
mos visuomet stovės prieš 
mūsų akis, kaip svarbiau
sios problemos.

Viskam brangstant, susi
daro didesnės spragos mū
sų finansuose. Štai, kodėl 
ir šiame suvažiavime reikės 
apie tai visapusiškai pa
svarstyti.

Kaip ten bebūtų, prašome 
visus mūsų pajininkus-šėri- 
ninkus, kuriems tik leidžia 
sąlygos, dalyvauti suvažia
vime.

Sincjiua, žurnalas “Chunci” 
šiai temai paskyrė vedamą
jį straipsnį, kuriame “teo
riškai” pagrindžiama kova 
už tai, kad czaofaniai paim
tų valdžią. Czaofanių veiks
mais siekiama sutriuškinti 
visų lygių partinius ir vals
tybinius organus. “Chunci” 
ragina visur steigti “laiki
nus valdžios organus” vie
toj partinių kom i t e t ų ir 
valstybinių įstaigų. “Chun
ci” siūlo armijai “aktyviai 
paremti” czaofanius, jiems 
padėti.

Cheilucziano provincijos 
czaofanių komiteto “Ap
linkraštis Nr. 1” praneša, 
kad “visa valdžia provinci
joje” perėjo šiam komite
tui. Apie tai, kad “maiš
tininkai,” armijos padeda
mi, prievarta paėmė val
džią, praneša provincijų 
laikraščiai, kurie pastaro
mis savaitėmis perėjo . cza
ofanių rankas Cziansu, Li- 
sonino, Czilinio provincijo
se. , , ;

Apie Kinijos komunistii 
ir darbo žmonių priešini
mosi czaofaniams užmojį 
matyti iš. Pekino pasiro
džiusio lapelio. Japonijos 
agentūros Kiodo cusin Pe
kino korespondento prane
šimu, lapelyje pateikiamas 
Kinijos Komunistų partijos 
CK nutarimas “sulėtinti” 
šalyje “valymo kampaniją 
provincijų žemės ūkio rajo
nuose.”

Padėtis Sincziane, kur, 
užsienio agentūrų praneši
mais, - kilo maištas prieš 
Mao Cze-duną, tebėra neaiš
ki. Sprendžiant iš agentū
ros Kiodo cusin korespon
dento pranešimo, Mao Cze- 
duną remiantiems “maišti
ninkams” “pavyko nuslo
pinti” šiame rajone kovo
jančias prieš jį jėgas. Tuo 
tarpu kitais užsienio pra
nešimais, iš 23 Sincz i a n o 
dislokuotų karinių dalių 22

VISUR IR VISAIP 
PASITAIKO
L. Jonikas “Vilnyje” rašo:

Kas praeitą savaitę dėjosi 
Vatikane, sukrėtė iki kaulų 
smegenų visus lietuviškuo
sius “veiksnius” už jūrų ma
rių, už mėlynųjų!

Jau visiems žinoma, kad Va
tikane svečiavosi ir su pačiu 
popiežium Povilu VI gan ilgai 
kalbėjosi Tarybų Sąjungos 
prezidentas Nikolajus Pod
gornas.

Bet “veiksnių” rūstybei dar 
ir to negana. Kai Podgornas 
atvyko Romon, jėzuitai, ma
rijonai ir pranciškonai bandė 
sumobilizuoti davatkas pike
tuoti.

Popiežius zokoninkus su
draudė.

O ir to dar negana. UP1 ži

prisijungė prie Van En- 
mao — Sincziano - Uigurų 
autonominio rajono pirmo
jo sekretoriaus, kuris pa
skelbtas “už įstatymo ri
bų.” Šių karinių dalių ran
kose taip pat sutelkta ir 
karinė valdžia.

Kinijoje oficialiai išleistas 
įsakymas suiminėti kiekvie
ną, kas “stojo prieš pirmi
ninką Mao.”

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako LLD reikalai
PRANCŪZŲ LAVONAI

S. Michelsonas rašo “Ke
leivyje”:

Kaip dabar Vietname mirš
ta jauni Amerikos vyrai, taip 
prieš 20 metų tenai mirė jau
ni prancūzai. Ir jų tikslas bu
vo toks pat — nugalėti komu
nistus. Norėdami įsitvirtinti 
Indokinijoje (Vietnamas yra 
Indokinijos dalis), prancūzai 
kariavo tenai 8 metus ir galų 
gale buvo sumušti.

Per aštuonerius metus pran
cūzų ekspedicijos armija ne
teko 92,000 vyrų užmuštais, 
neskaitant sužeistųjų. Pran
cūzai turėjo ir talkininkų, kaip 
dabar turi amerikiečiai, ir jų 
talkininkų žuvo daug dau
giau, negu pačių prancūzų.

Pačių prancūzų tenai 'kri
to 19,000; Prancūzijos svetim
šalių legijonas neteko 30,000 
vyrų, o lojalūs vietnamiečiai, 
kurie ėjo su prancūzais, padė
jo 43„000 galvų.

Tai kas toliau?
Prancūzai reikalavo, kad 

jų sūnūs, broliai, bei vyrai, 
žuvę Vietnamo džiunglėse, 
būtų parvežti į Prancūziją 
ir ten palaidoti. Prancūzijos 
valdžia tarėsi su vietnamie
čiais, ii* Hanojaus valdžia 
sutiko leisti prancūzams iš- 
sirankioti savo karių lavo
nus ir parsivežti juos į na
mus, kad būtu “tinkamai 
palaidoti.” S. Michelsonas 
toliau primena:

Vėliausios 'žinios sako, kad 
iki šiol jau surasti ir atkasti 
337 lavonai. Visus juos suve
žė į Šiaurės Vietnamo uostą 
H.aiphongą ir sukrovė į pran
cūzų laivą “Moonie”, kuris 
jau atvežė juos į Prancūzijos; 
uosta Toulona. *• *

Per tris dienas, kol 'tie la
vonai buvo ruošiami kelionei, 
Amerikos bombanešiam buvo 
įsakyta Šiaurės Vietnamo ne
bombarduoti, ir transportui iš 
uosto išeinant, ' amerikiečių 
aviacija ir karo laivai lydėjo 
jį iki saugios vietos.

Prancūzijos uoste laivas su 
lavonais buvo pasitiktas gedu
lingomis apeigomis, kuriomis 
Indonezijos karas jokiu būdu 
nebuvo pateisintas. Tas ka
ras, kuris per aštuonerius me
tus čiulpė Prancūzijos kraują, 
jos fizines ir moraliuos jėgas, 
seniai jau yra prezidento de 
Golle’o nurašytas, kaip žiop
la ir nepateisinama Ketvirto
sios Respublikos politika.

nių agentūra praneša daugiau 
iš Vatikano. O buvę taip:

Kai į popiežiaus raštinę at
vyko Podgornas, “švventasis 
tėvas” pastebėjęs, kad anas 
ko tai ieško kišenėse ir ne
randa. Aha, pamąstė popie
žius: Podgornas nori užsirū
kyti, o pamiršo cigaretes!

Tuoj pasiuntė kardinolą ar 
kokį kitą klapčiuką ir kaip 
bematant ant stalo atsirado 
netik pakelis “Prima” cigare
čių, bet ir peleninė.

Pranešdama tą žinią UPI 
agentūra daduria: “Tai pir
mas tokis įvykis istorijoje, kad 
svečias išdrįstų rūkyti popie
žiaus audiencijoje. Dar dau
giau stebėtina, kad pats po
piežius Povilas VI nepypko- 
rius, o leido Podgornui rūky
ti vieną cigaretę po kitos”.

Tikri “prajovai!”

Vilniaus statybos
Kasmet auga ir gražėja 

Tarybų Lietuvos sostinė. 
Ir šiais, penkiasdešimtai
siais Tarybų šalies gyvavi
mo metais miestą papuoš 
nauji modernūs pastatai, 
išaugs nauji gyvenamieji 
kvartalai. Vienas iš dau
gelio gyvenamųjų kvartalų 
bus statomas Giedraičių 
gatvės rajone, netoli skai
čiavimo mašinų gamyklos.* 
Čia iškils penkių, devynių, 
dvylikos ir net šešiolikos 
aukštų namai. Iš viso nau
jasis rajonas turės 65 tūks
tančius kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Kitas 
naujas kvartalas — D-25 
jau statomas už Žirmūnų 
gatvės rajono. Jis taip pat 
pasipuoš dvylikos ir šešio
likos aukštų namais.

Tačiau visa tai — kiek 
tolimesnė Vilniaus ateitis. 
Šiemet įvairiose Vilniaus 
vietose valstybės lėšomis 
bus pastatyta 56.8 tūkstan
čio kvadratinių metrų gyve
namojo ploto. 22.5 tūkstan
čio kvadratinių metrų nu
matoma pastatyti įmonių 
lėšomis ir 44.6 tūkstančio— 
kooperatiniu būdu.

Jubiliejiniais metais at
vers duris nemaža kultūri- 
nės-buitinės paskirties rū
mų ir pastatų. Mindaugo 
gatvėje, artėjant Spalio 
šventėms, bus atidarytas 
vienas did ž i a u s i ų šalyje 
prekybos paviljonas. Di
džiulis gelžbetoninis pasta
tas turės galeriją, kurioje 
bus įrengti įvairaus dydžio 
butų pavyzdžiai su šiuolai
kiniais baldais. Dvi didelės 
modernios 1,700 vietų vi
durinės mokyklos bus ati
darytos Žirmūnų gatvėje ir 
Raudonosios Armijos pro
spekte. Kiti dveji tokie rū
mai šiemet bus pradėti sta
tyti. Eksploata c i j a i bus 
atiduoti net šeši 280 vietų 
vaikų darželiai.

Didelis dėmesys šiemet 
bus skiriamas Žirmūnų ra
jonui. Čia šiemet bus ati
daryta nauja valgykla-kavi- 
nė, maisto prekių parduotu
vė. Toliau bus statomas di
delis prekybinis centras.

Kaip praneša Japonijos 
laikraščio “Jomiuri” Pekino 
korespondentas, KKP CK 
paruošė “preliminarinį pla
ną” reform u o t i švietimo 
sistemai, kurią paraližavo 
“kultu r i n ė s revoliucijos” 
chaosas. Labiausiai pabrė
žiama, kad turi būti studi
juojamos “Mao idėjos” ir 
sutrumpintas inokymosi lai
kas mokyklos^ ir aukštosio
se mokyklose.”

Pradėdama eiti LLD Cent
ro sekretorės pareigas, ge
rai žinau, kad jos svarbios 
ir nelengvos. Bet aš dėsiu 
pastangas atlikti jas kaip 
turėtų būti atliktos. To 
paties prašau iš kuopų ir 
apskričių veikėjų ir visų 
narių. Jei visi bendrai nuo
širdžiai darbuosimės, pa
sekmes turėsime geras : 
organizacija augs nariais, 
ji bus veikli ir atliks di
delius darbus kultūrinėje 
dirvoje.

Bandysiu visus mūsų na
rius nuolat ir teisingai in
formuoti laiškais ir per 
spaudą, o kuopų ir apskri
čių veikėjus prašau infor
muoti mus Centre apie sa
vo veiklą; nesidrovėkite 
duoti kritinių pastabų, ko
kias turite. Mes dėsime vi
sas pastangas trūkumus, 
kokie pasitaikytų, šalinti.

• • •• • •

Šiomis dienomis išsiunti
nėjau koupoms laiškus su 
atsišaukimu. Prašau juos 
perskaityti kuopų susirin
kimuose. Išsiuntinėjau taip
pat ir sąrašus tų narių, ku
rie nepasimokė jo savo mo
kesčių už praėjusius me
tus. Gerokai padirbėjau ir 
suradau, kad nemažas skai
čius narių neužsimokėjo sa
vo duoklių. Prašau kuopų 
valdybų/ kuriose tokių na
rių randasi, pasidarbuoti ir 
išrinkti mokesčius tuojau.

Prašau taip pat visus na
rius mokėti savo mokesčius 
už šiuos metus. Ligi šiol 
narinius mokesčius už 1967 
metus už visus narius tepri- 
siuntė tik trys kuopos: 74 
kp., New Kensington, Pa.; 
91 kp,, Phoenix, Arizona; 
ir 212 kp., Bayonne, N. J.

• • •
LLD Centras, kaip matė

te atsišaukime, nutarė šie
met padidinti Draugijos 
narių skaičių nors 250 as
menų. Kaip padidinti? Rei
kia įtraukti naujų narių į 
kuopas. Mes galvojame: 
jeigu kiekviena 'kuopa gau
tų nors po tris naujus na
rius, tai ir pasiektum nu
statytą kvotą. Žinau, kad 
nedidelėse lietuvių kolonijo
se dirva naujiems nariams 
gauti sumažėjusi, bet už tai 
didesnės kuopos gali - įra
šyti ne po tris, o po tris
dešimt, jei tik pasiryžtų.

Štai puikus pavyzdys iš 
mažos kolonijos, Phoenix, 
Arizona. 91 kuopos sek
retorius, Stasys T. Strau- 
kas, ne tik kad prisiuntė 
visų senų narių duokles už 
1967 metus, bet ir keturių 
naujų narių duokles. Tai 
pirmoji kuopa, kuri išpil
dė kvotą — ir dar su pa- 
dvigu bintu kiekiu. Bra
vo jiems! Tikiių kad su 
tuo nepasi tenkins 91-oji 
kuopa, sieksis gauti dau
giau naujų narių. Sekamos 
kuopos prisiuntė po vieną 
naują narį: 52 kp., Detroit, 
Mich,; 81 kp. (Niu j o r k o 
Moterų klubas); ir 185 kp., 
Ozone Park, N. Y.

Šiemet manoma, atostogų 
metu, į Lietuvą vyks ne
maža ir Amerikoje gimu
siųjų — angliškai kalban
čiųjų — lietuvių kilmės sū
nų ir dukrų. Jie žada vyk
ti kaip turistai, kad pama
tytų, kaip atrodo mūsų tė
vų žemė, kaip ten gyvena 
žmonės. Mūsų Centras yra 
pasirengęs suteikti žinių 
tiems, kurie .nežino, kur 
gauti pilnas apie kelionę 
informacijas.

Prašau visus narius lan
kyti savo kuopų susirinki
mus. Prašau paremti mū
sų Centrą aukomis. Cent
ras gi leidžia žurnalą “švie
są” ir knygas. Tik už me
tinius narinius mokesčius 
nebūtų galima to padary
ti. Apie šių metų knygą 
žinių suteiksime vėliau. 

• * ♦
Iš laiškų: V. Grozan iš 

Lake Worth, Fla., su $2 mo
kesčiu už 1967 metus, pri
deda $3 knygų fondui ir 
sako: “Glad, kad dar-galiu 
biskį pridėti prie mokesčių, 
kad nereikia vaikų prašy
ti.”

Ona Raskevich iš Belle
vue, Alberta, Canada, irgi 
prided.. $3 knygų fondui 
prie 1967 m. duoklių. Taip 
pat ir Tony Brosky iš Tria
delphia, W. Va., sako: $3 
pridedu prie duoklių, pa
skirkite ten, kur daugiau
sia reikalinga. Mes pasky
rom į knygų fondą. George 
Murnikas iš Fit c h b u r g , 
Mass., užsi mokėjo LLD 
duokles, p r e n umeratą už

Santūraus lyriko balsas
Šiandien Lietuvoje ir ne 

tik Lietuvoje plačiai žino
mas, daugelio ska i t y t o j ų 
mėgiamas poetas Alfonsas 
Maldonis į literatūrą atėjo 
šiek tiek savotiškai—tyliai, 
santūriai, tačiau metai po 
metų imponuodamas vis 
platesnei poezijos mėgėjų 
auditorijai. Bene šituo “pri
slopintu balsu” jis labiau
siai skiriasi nuo kūrybos, o 
kartu ir studijų Vilniaus 
universitete draugų—Justi
no Marcinkevičiau^ ir Algi
manto Baltakio, kurie kaž
kaip iš karto sušvito poezi
jos padangėje, kai tuo tar
pu Alfonsas įsidegė pama
žu. Gal būt, tai ir todėl, kad, 
anot B. Raguočio — univer
siteto dėstytojo, su Alfonso 
Maldonio poezija nelengva 
tarpais netgi sunku susipa
žinti ir susidraugauti. Ji 
lygiai kaip ir žmogus, turi 
savo būdą ir temperamen
tą. Ji, kaip tikroji kūryba, 
yra su savo charakteriu. Ir, 
matyt, ne iš karto visi vie
nodai gali ir sugeba surasti 
su ja tarpusavio supratimą 
ir dvasinį ryšį, reikalingus 
ir būtinus abiems pusėms. 
Ir ne visus vienodai greitai 
gali patraukti santūri, net
gi kiek rūsti jo poezijos iš
orė, sukaupta, vyriškai im- 
tymi jos intonacija ir nuo
taika.

Jau pirmojoje knygoje 
“Vidurvasaris,” išle i s t o j e 
1958 m., A. Maldonis sten
gėsi atskleisti sudėtingo ir 
nelengvo savo kartos kelio 
patyrimą, rimtą, gilų požiū
rį į žmogų, į gyvenimą. 
Tiesa, tada jis dar ne 
taip skyrėsi nuo savo 
bendraamžių, apie sa
vo kartos kelius pasakojo 
panašiai, kaip A. Baltakis, 
J. Marcinkevičius, gal tik su 
santūresniu lyrizmu, su vos 
juntamu graudulio atspal
viu.

Antrajame A. Maldonio 
eilėraščių rinkinyje “Veja 
vėtra debesį,” pasirodžiusia
me 1960 m., daugiau vyriš
kumo, ironijos, daugiau fi
losofinio susimąstymo, pil
niau, įvairiapusiškiau at
skleidžiamas bręsta nčio, 
ieškančio žmogaus vidinis 
pasaulis, nesėkmės ir polė
kiai. Palyginus su pirmąja 
knyga, labai aiškiai matyti, 
kad poetas ramiai, nesiblaš-

Antradienis, vasario (February) 14, 1967

“Laisvę” ir $4 aukojo kny
gų fondui. *

Mus sveikina su naujo- - 
mis pareigomis: L. Kįs^ 
liūs, Montreal©, KanaEA| 
kuopos sekretorius; 
Mažukna, 87 kuopos, Pitts- • ’ 
burgh, Pa., sekretorius; J. 
Kazlauskas, 10 kuopos, Phi
ladelphia, Pa., sekretorius; 
K. Thomas, 74 kuopos, New 
Kensington, Pa., sekreto
rius; J. žebrys, 22 kuopos, 
Cleveland, Ohio, sekreto
rius, kuris prieš išvykstant 
keliems mėnesiams į Flori
dą, išrinko nemažai duoklių 
(linkime d. Žebriui smagiai 
praleisti laiką Floridoje).

Taipgi gavome laišką iš 
J. Petruškeviči aus, kuris 
sveikina Centro sekretorę 
ir visus valdybos narius, 
linkėdamas, kad dirbtume 
nuosekliau nei iki šiol; kad 
iš Centro dalyvautume bent 
apskričių konferencij o s e ; 
kad dau g i a u per spaudą ' 
pra neštu m e apie veiklą 
Centre ir kuopose. ▼ .

Širdingai ačiū visiems iflB j 
linkėjimus ir už aukas. R

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

kydamas eina į gyvenimo ir 
žmogaus vidaus gilumą. Ir 
tai duoda gražių vaisių. Su 
trečiuoju rinkiniu “Saulėti 
lietūs” (už kurį apdovano
tas respublikine premija) 
1962 m. A. Maldonis pasiro
do, kaip apibendrintos min
ties, santūraus, suka u p t o 
jausmo lyrikas, su didele 
poetine kultūra, su plačiu 
eilėraščiu. Kaip ir ankstes
nėje kūryboje, nekeldama^* 
balso, labai paprasta foi 
ma,* poetas sugeba1 atskleis-** 
ti įdomų, giliai mąstančio 
šiandieninio žmogaus pa
saulį, neapeidamas ir gau
sių mūsų amžiaus kontras
tu. 1965 m.—vėl A. Maldo
nio eilėraščių knyga: “Auga 
medžiai.” Joje poetas sten
giasi paprastame žmoguje, - 

i paprastoje tikrovėje, pama-t 
tyti ir parodyti dideles 
problemas, gyvenimo pras
mę ir grožį.

Neseniai pasirodė dar 
viena A. Maldonio poezijos 
knyga — “Šitie metai.” Tai 
savotiška viso iki šiol nuei
to jo kūrybinio kelio ap
žvalga — čia sudėti geriau
si eilėraščiai iš visų min^U 
keturių knygų, “šitie mA į 
tai” neeilinė poeto dovana 
skaitytojui. Jai apibūdinti 
tinka šie kritiko žodžiai: 
‘Prasiskverbus pro Alfonso t 
Maldonio poezijos savotišką 
santūrumą į jos vidų, į po
tekstę, atsiranda dvasinis 
artumas, atsiveria jaudi
nančios, mūsų laikmečio ir 
žmogaus gelmės. Tada at
siskleidžia gilus ir žmogiš
kas pasaulis, ir, bendrauda
mas su tokia poezija, junti 
ikrą džiaugsmą, junti, kaip ,- J 

■ urtėja mintis ir jausmas...^ 
Su ja drąsiai galima 

' Į mūsų žmogiškojo lil^^L^ 
i kelionę — į tai, kas gywJBy? 
! me ir žmoguje dar nepažini 
| ta ir nesuvokta, nesurasta 
ir neapmąstyta, į kelionę 
mūsų audringajam laikme
čiui giliau pažinti.”

A. Gražys

Sudegino Johnsono 
atvaizdą

Edinburgh, Škotija, 
džiulė škotų minia, p 
tuodama prieš karą Viėt 
me, ant laužo sudegino JA 
prezidento Johnsono atvaiz-
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LAISVES” VAJUS
“Laisvės” vajaus pasekmės |

J. K. Sharkey, Ely, Minn................ 11.00
Paul Zu naris, Lantana, Fla.............. 11.00
Bruno ir Barbara Medley,

Stuart, Florida

Kaip kas ir kur švenčia nauiuosius metus

Neck, N. Y................ 2298 S. Penkauskienč,
LLD 87 kp., Pittsburgh. Pa. 2138
Chester, Pa..........................   1926 Los Angeles, Calif.........
LLD Moterų 20 kp.. Bing 

hamton. N. Y..  1870 J

Lawrence, Mass.

11.00
10.00
10.00

Anglijoje šį rudenį buvo I deda ąsočius, pilnus van- 
iškilęs p a v o j u s , kad per | vandens. Kai tik rodyklė 
Naujuosius Metus daugelis! priartėja prie 12, vandeni 
vaikų nesulauks Senio Šal- i išlieja ant 
čio su dovanų maišu, 
tūlas

aprotys per Naujuo sius 
lėtus visus molinius indus

M. Truikienė, Scranton, Pa............
Elizabeth Yumplot,

Ecenia, Tampa, Fla...................
Tas pats, Baltimore, Md................
J. Litvinienė, Philadelphia, Pa. . .. 
Uršulė Guzonienė, Gloucester, N.J. 
J. Ragauskas, Shelton, Conn..........
M. Barnett, Hartford, Conn............
Peter Wasiliauskas, Phila., Pa.......... 10.00 į ravo,
Skapiškietis, Montreal, Canada ....
A. Lipčius, Eddystone, Pa...............
B. Lukoševičius, Washington, Pa. . . 
S. Umbrasas, W. Linn, Oregon .... 
A. G raičius, McKeesport, Pa. ..... 
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa. . . 
J. Shopes (atminčiai mirusio vyro)

New Britain, Conn................. .
Joseph Yanush, Woodstown, N. J. 
Minnie ir Vyt. Yuden, Chicago, Ill. 
Fl or id ietis ;.......................................
P. J. Malinauskas, Fairport, N. Y. 
Adolph Fercik, St. Petersburg, Fla. 
Antanas Skinkis, Philadelphia, Pa. 
A. Navickas, Haverhill, Mass........
S. Doveika, Town of Mt. Royal, Canada 5.00 
S. Petravičius, Pasadena, Calif........ 5.00
J. K. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y. 5.00 
J. Adams, Grand Rapids, Mich. ... 
Ch. Akscin, E. Hartford, Conn........
A. Dagilis, Hartford, Conn............

abai nuskurdusį ž m ogų 
Ganiečiai sako: “Jo namuo
se jau antri metai tie pa
ys indai...”

Lietuvoje, Kupiškio apy- 
nkėse, prieš trisdešimt mc- 
.} buvo štai koks paprotys, 
dergina ant dvylikos popie
rius lapelių surašydavo 
yriškus vardus. O trylik- 
ąjį palikdavo tuščią — be- 
ardį. Po to visus lapelius 
įsukdavo j tūteles ir pasi- 
ėdavo po pagalve. Naujų- 
.1 Metu rytą, vos tik pra
usdavo, tuoj kišdavo ran- 
ą po pagąlve ir ištraukda-

žemes — tegu 
Mat, seniesiems metams kelias į 

Piteris Ibaresas pa- praeitį būna skaidrus kaip 
i vandens srovė. O kai

.. 1147 ; 

.. 1038 ' 
I 

1018 i 
901

C. K. Urban, Hudson. Mass. .... 668 ! 
.. 620 ' 

593 
522 
498 ' 
467 
322 
264

! A. Račkauskiene -M. Kazlaus 
kienė, Haverhill, Mass.

1863 J Chicago, III....................................

1863
.... 1726

L. Bok is, Rochester. N. Y........ 1646
Ig. Klevinskas. Scranton. Pa. 1448
Kanada ............  1342
Vora Smalstienė. Livonia. Mich. 1319
V. Kralikauskas,

Lawccnco^y!

J. Stanienė. Baltimore. M<<- 
B. Sutkus—V. Taraskienė. 

San Francisco. Calif
Til wick. Easton. Pa

G. Zchrys, Cleveland, Ohio .....
M. Žiedelis, Nashua, N. H.......
V. Kvetkas, Arlington, Mass-. .. 
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. ... 
M. Aranuk, Detroit, Mich. 
K. Naravas, Shenandoah, Pa.

1239' J. K. Alvinas. Yucaipa. Calif.

valstijai pasidarbavo sekamai: AmeliaConnecticut
Juškevičienė, stamfordietė, prisiuntė dvi naujas prenu
meratas ir atnaujinimų. Naują prenumeratą ir atnau- ‘ 
jinimų prisiuntė L. Žemaitienė, hartfordietė. Atnauji
nimų prisiuntė. J. J. Mockaitis, bridgeportietis ir M. 
Svinkūnienė, waterburiete.

Valys Bunkus pridavė tris naujas prenumeratas ir i 
geroką skaičių atnaujinimų.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė 4 nau-1 
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

New Jersey valstijai pasidarbavo: J. Stanelis, Short i 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų, į

Račiūnas, elizabethietis, prisiuntė naują prenume-1 
ratą ir atnaujinimų.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė naują prenu- i 
meratą ir atnaujinimų.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Šie vajininkai prisiuntė atnaujinimų: George Shi- 
maitis, Brockton, Mass.; E. Repšienė, So. Boston, Mass.; 
R. Merkis, Philadelphia, Pa.

Kiti vajininkai prisiuntė sekamai: B. Sutkus, San 
Francisco, Calif., naują prenumeratą ir atnaujinimų, ir 
A. Lipčius, Chester, Pa., naują prenumeratą ir atnauji- i 
nimų. Atnaujinimų prisiuntė: P. Beeis, Great Neck, I 
N. Y.; J. Stanienė, Baltimore, Md.; L. Bekešienė, Ro-■ 
Chester, N. Y.; Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.; K. Kilike-j 
vičius, Toronto, Canada; S. F. Smith, Los Angeles, Calif, 
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio.

Vajininkai, kurie pastaruoju laiku nieko neprisiun- i 
tė (nuo sausio 17 d. vajaus rezultatų paskelbimo), tai jie ■ pOrį"pį 
paaugo punktais nuo jų miestų aukų. i? ’

p AUKŲ I $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Harrison, N. J. Gerbiamieji! Čia randate money- 

orderį sumoje $30. Tai auka nuo Harrisono draugų už
baigimui $10,000 fondo. Lai gyvuoja mūsų “Laisvu te” 
dar ilgus metus ir neša apšvietos darbo žmonėms. Viso 
labo ir geros sveikatos visam “Laisvės” štabui. Draugiš
kai, Peter Ramoška (Raymond).

Newark, N. J., Juozas Stanelis, (Short Hills) pri
siuntė blanką ir $46. Aukojo:

John ir Ona Kūniškai
John Papartis, Bellville

$10.00 
6.00 

• 6.00
5.00
5.00 
3.00 
2.00

J. ir A. Staneliai, Short Hills 
Ch. Anuškis, Livingston .......

Stanionienė, Livingston.........
Po $1: Eva Ališauskas, Louis Luckauskas, M. Mag- 

dĮ^ Irvington; Ona Janušionienė, Livingston; Thos. Te- 
Amas, W. Orange; J. Lipsi, J. Vigandas, V. Kisavage, 

Irvington; W. Jankus.

Worcester, Mass. J. Jaskevičius prisiuntė $59. Au
kojo:

J. M. Lukas ... 
LLD 57 kp. ... 
F. Kaziliūnas .
H. Žilinskienė . 
•R. ir I. Januliai

$11.00 
10.00 
11.00 
10.00 
10.00

10.00
10.00
10.00 ! prašė leidimo savo firmą' ši
10.00 pavadinti “Senio Šalčio ben-! laikrodis ima mušti dvyli- 

. 10.00 drove.” Kai prekybos mi-1 ka, kiekvienas skuba val- 
. 10.00 i nisterija šį vardą užregist- gyti vynuoges. Dvylika dū-

Kad

Kai prekybos mi- ■ ka, kiekvienas skuba vai- v • 1 v • J |

Marijona Gilvickienė, Pittston, Pa. 
J. Kazlauskas. Wethersfield, Conn. 
J. KaraA, Monterey Park, Calif. ... 
M. Egelevičius, Windsor, Conn. ... 
Bevardis, Haverhill, Mass. ..........

apsukrus biznierius žiu — dvylika uogų. 
9.00 ’ paskelbė, kad nuo šiol Se-! būtum laimingas.
8.00 i niais Šalčiais galės vadintis 1 
7.00 tik jo firmos darbuotojai.
6.00 Arba tie, kurie už šią malo- 
6.00 nę j am sumokės. Kilo 
6.00 I triukšmas. Po ilgu deba- 

| tų ministerija paskelbė, jog 
b.00; kiti biznieriai jau negalės 
b.00 į steigti to naties vardo bend- 
6.00! povių, tačiau Seniu šalčiu 
^•00 Į gali būti, kiekvienas, kas 
5.00 j nOri. I

Bali saloje (Indonezija) 
Naujikų Metų šventė tęsia
si dešimt dienų. O jau prieš 
dvi savaites gyventojai iš 
dažytu ryžiu ima statyti 
puošnias dvimetrines kolo
nas. Tai auka dievams. 
Tačiau po švenčių vyžius 
gyventojai išsidalina, o die
vai turi pasitenkinti tuo, 
kad jiems teko pamatyti to
kius gražius pyragus.

Graikijoje. Monoklisjos 
kaime, kiekvieną sausio 8- 
aia, kai jau būna praėjusi 
Naujųjų Metu šventė, val
džia vienai dienai pereina 
i moterų rankas. Tą dieną 
vyrai šveičia puodus, tvar
ko kambarius, plauna vys
tyklus. O motervs užsiima 
vyriškais darbais ir vakare 
eina į kavine pasėdėti prie 
vyno stiklinės.

Indijoje, tiesa, tik kai 
kuriose valstijose, papro
čiai draudžia Nauiuiu Metų 
diena nvkti ir keiktis, žmo
nės nrivalo kalbėti vieni su 
kitais mandagiai. Tu r būt. 
iš daugybės senu nanročin 

kuri

5.00
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00. 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
Do-

Tony Povilaitis, Toronto, Canada
Po $1: J. Palubinskas, N. Berwick, Me.; Agota 

' vidonis, So. Boston, Mass.; P. Babarskas, Hollis, L. L;

i nėr, Mass.; J. Mitchell, Washington, Pa.; A. Gutonis, 
'Willow Grove, Pa.; Martha Yadacus, N. Plainfield, N. 
i J.; K. Mazan, S. Euclid, Ohio; A. Adams, Tacoma, Wash.;
i J. Vasil, Valrico, Fla.; J. Tinkunas, J. Greblick, Gulf- 

l.; Mary Adams, St. Petersburg, Fla; Charles 
jBiront, Brockton, Mass.; A. Valantukevčienė, Brockton, 
Mass.; J. Šupetris, Lawrence, Mass.; Marie Bush, Los 

; Angeles, Calif.; A. Klimas, Fairfield, Conn.; J. Skirka, 
1 Bridgeport, Conn.; J. Žulys, Toronto, Canada; A. Lopata, 

S. Windsor, Conn., ir Martha Johnson, Hartford, Conn.

Aukų šį sykį gauta $1,272.50. Iš anksčiau gauta 
$9,502.29? Viso gauta $10,774.79.

Vajų užbaigėme garbingai. Fondas sukeltas viršaus 
nustatytos sumos. Vajininkai dirbo sunkiai, mielių bičiu
liai finansiškai rėmė dosniai. Tai didelis, didelis ačiū 
mūsų rėmėjams ir vajininkams už jų gražų, nenuilstan
tį darbą vajuje.

Artinasi “Laisvės” Bendrovės suvažiavimas. Rei
kia ruoštis prie jo. Kviečiame dalininkus skaitlingai da
lyvauti. Esame tikri, kad organizacijos pasveikins su
važiavimą finansiniai. Iki suvažiavimo!

“Laisvės” Administracija

Motu

Po $1: K. Kasulis, M. Petkūnas, M. Shipman, Vie
šas knygynas, J. Lietuvninkas, A. Pilkauskas ir V. Pa- Į 
česas.

Valys Bunkus, Jamaica, N. Y., pridavė $29. Aukojo: 
, A. Purenąs, Richmond Hill ........ $10.00

Paul Kukonis, Brooklyn ................ 4.00
William Sheinis, Brooklyn ........... 2.00

$1: P. Valaitis, W. Baltrušaitis, S. Brusak, P. 
iauskas, K. Chaikauskienė, George Wareson, M. 

Peikus, J. Zajankauskas, A. Kupčinskas, P. Satkus, J. 
Karpavich, visi brooklyniečiai. Ch. Cherks, E. Rocka
way, ir A. Zurnis, Maspeth, N. Y.

Nuo kitų gauta sekamai:
Brooklyniečiai ............................. .
Clevelando braziliečiai ................
John Shinkunas, Cherry Hill, N. J.
Suzana ir Jeronimas Šukaičiai,

Miami, Fla..................................
Anna Philipse, Stamford, Conn. ... 
A. A. Buddy, Los Angeles, Calif. .. 
J. Lozowsky, New York City.......
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y.

$518.00
100.00

. 55.00

50.00
50.00
20.00
20.00
15.00

Grigiškitj popieriaus kombinato naujajame medžiagų skyriuj.
(Nuotrauka M. Baranausko)

Navachai, indėnų gentis, ‘ y. 
Naujuosius Metus švenčia 11 

i gruodžio 22-ąją, kai diena j v 
visų trumpiausia. * Miško's 
aikštelėje susirenka indė-' c 
nai, apsirengę baltais dra- j 
bužiais, baltai išsidažę vei- b 
dus, ir šoka aplink lauža. j h 
Tuo metu šešiolika vyrų di- į v< 

i delėje pintinėje atneša rys-! t 
! kiai raudoną rutuli, pririša j r 
prie virvės ir lėtai kelia į r 
aukšta stiebą. Kai rutulys c 
pasiekia viršūne, pasigirs- r 
ta šūkiai: “Gimė nauja r 
saule!.. Gimė nauji me
tai!”

Prancūzijoje seni vyno 
gamintojai sako, kad vynas 
—gyva būtybė, kuri mėgsta 
būti nuolatos prisimenama. 
Kitaip gali įsižeisti ir su
rūgti. Todėl Naujųjų Me
tų naktį kiekvienas vynda- 
rys nusileidžia į rūsį ir 
triskart pabeldžia į kiek
vieną statinę. Girdi, miela
sis vyne, aš tavęs neužmirš-

tai nats geriausias, 
vertėtu pratęsti dar 
dienas.

Italijoje Nauiuiu
nakti gana navoiinga vaikš
čioti gatvėmis. Prn langus 
’ n-ntve skriela tušti bute- 
Uni cnni baldai, skudurai— 
'žodžiu,, gvventoiai atsikra
to viso senųjų metu šlamš
to.

Japonijoje Naujieji Metai 
sutinkami ne vidurnaktį, o 
saulei tekant. Šventė tę
siasi visą sausio mėnesį. 
Namai išpuošiami bambuko 
atžalomis, pušų ir žydinčių 
slyvų šakomis, o virš du
rų paka b i n a m a s šiaudų 
kuokštas, apvyniotas pa
parčiais. Mat, pagal tradi
ciją bambukas yra ilgo am
žiaus, o papartis — sėkmės 
simbolis. Naujametiniai ja
ponų patiekalai irgi turi sa
vo prasmę: ilgi makaronai 
—ilgo amžiaus linkėjimas, 
ryžiu pyragaitis linki turto, 
karpis—jėgos, žirniai—svei
katos ... O nuo namo prie 
namo vaikšto vaikinai, už
sidėję liūtu kaukes, ir. gau
džiant būgnams, šoka jumo
ristinius šokius.

Kambodžoje dar prieš 
Naujuosius Metus prie na
mų atsiranda nedideli smė
lio kupsteliai. Mat, pagal 
senus prietarus, kiekvie
nam atleidžiama tiek blogų 
darbu, kiek jo supiltame 
kupstelyje yra ęmilt e 1 i ų . 
Todėl visi stengiasi Nau
juosius Metus sutikti geri 
ir dori. Kambodžoje metai 
prasideda balandžio 12-ąją.

Kubiečiai, laukdami Nau
jųjų Metų, po ranka pasi-

Rumunai Naujiems Me-i 
tams kepa pyragą, p.....
staigmenų. Ir ko jame ne
būna — monetų, žiedų, lėly
čių, raudonojo pipiro ankš
čių! Jeigu kuriam kliuvo 
pipiro ankštis — visiems 
juokas, o nukentėj u s i a m 
nuo aitrumo ašaros byra. 
Užtat kiek džiaugsmo, jei
gu valgydamas savo, gabale i 
randa žiedą arba monetą —' 
sako, tai žada daug laimės i ž 
naujais metais. ! 2

Vokietijoje yra paprotys 
Naujųjų Metų išvakarėse 
ant stalo išrikiuoti dvylika 
svogūnų. Jiems nuplauna
mos viršūnės ir į duobutes 
įpilama druskos. Kai tik 
laikrodis išmuša dvylika. — 
prašau, žiūrėkite, koks bus 
oras naujais metais. Kuria
me svogūne ištirpo visa 
druska, tas mėnuo bus lie
tingas. O kur liko druskos 
— tas mėnuo, sako, bus 
sausas.

Zulu—Pietų Afrikoje gy
venanti tautelė — Naujuo
sius Metus švenčia kaip 
Derliaus šventę. Visa gentis 
pusračiu susirenka aikšte
lėje. Tylos neturi sudrums
ti nei atodūsis, nei kosulys. 
Aikštelės viduryje vadas at
lieka apeiginį šokį. Staiga 
jis trenkia į žemę prinokusį 
arbūzą, ir visi tuo metu 
džiaugsmingai sušunka: 
“Nauji derliaus metai pra
sidėjo!”

Irane Naujieji Metai šven
čiami kovo 22-ąją. Jų pra
džią skelbia patrankų šū
viai. Ant kiekvieno šven
tinio stalo turi būti septy
ni patiekalai, kurių pavadi
nimai prasidėtų raide “S.” 
O miestų aikštėse savo su
gebėjimus demons t r u o j a 
keliaujantys aktoriai ir 
b u r t ininkai, tūkstančio ir 
vienos nakties pasakų lai
kus prisimena pasakoriai 
profesionalai. Dar daugiau 
išmonių prasimano žiūro
vai: dainuoja, šoka, užside
da įvairiausias kaukes, šo
kinėja eper degančius lau
žus. O namuose... daužo 
indus. Mat, iš seno čia yra

ekdavo bevardis, — vadi- 
asi, naujaisiais metais dar 
eištekės. O jeigu ištrauk- 
avo su užrašu, —į “suži- 
odavo” savo būsiiųojo vy- 
o vardą.
Rusijoje Naujametinė eg- 

įtė pirmąkart buvo uždeg
ta prieš 266 metus. Petras 
Pirmasis specialiu įs'ąku lie
pė 1700 metų sausio 1-ąją 
visus namus papuošti eglių, 
pušų ir kadagių šakomis. 
Taip pat buvo įsakyta 
“linksmybės ženklan vie- 
ram kitą būtinai sveikinti 
su Naujaisiais Metais.” Tą 

ieną Maskvos aikštėse bu- 
o deginamos dervos stati- 
ės ir rengiami fejerver- 
ai. Taip buvo įvestas nau-

pilną iJ iS kalendorius.
Švedijoje gruodžio pabai

goje kiekvienas miestas 
enka savo karalaitę Liuči- 
ą. Konkurse gali dalyvau

tu visos paauglės, jų port- 
etai keletą savaičių spaus- 
inami vietos laikraštyje. 

Po rinkimų, Naujųjų Metų 
išvakarėse, karalaitė apvai
nikuojama auksine karūna, 
nt kurios uždegama tiek 
vakių, kiek mergaitei me- 
ų. Po to ji, lydima gausaus 

palydovų būrio, apeina vi
as gatves ir dalina vai

kams dovanas, dalyvauja 
jų žaidimuose. O kitą die
ną šis keistokas Senis Šal
tis—vėl paprasta mergaitė.

Vietname Naujieji Metai 
švenčiami sausio pabaigoje 
arba vasario pradžioje, nes 
čia, kaip ir Kinijoje, veikia 
Mėnulio kalendorius. Svei
kindami su šventėmis, viet
namiečiai vieni kitiems do
vanoja apelsinus. Kadangi 
čia neauga spygliuočiai, eg
lutę atstoja pėrsiko šakelė, 
o namai puošiami gėlių gir
liandomis.

(Iš “Moksleivio”)

Kino mėgėjų draugija
Vilnius. — Įsteigta kino 

mėgėjų draugija, kuri pa
deda trims tūkstančiams 
kino mėgėjų entuziastų. 
Dabar jau veikia apie 50 
kino mėgėjų studijų.

Geriausi kino mėgėjų ga
minti filmai demonstruoja
mi kino teatruose, rodomi 
per televiziją.

Lietuvos kino mėgėjų 
filmai gerai vertinami ir už 
respublikos ribų.

PuertorikieČiai ir negrai
San Juan. — Puerto Ri

bos sostinėje kalbėdamas, 
negrų vadas S, Carmichael 
pareiškė, kad puertorikie- 
cių kova už savo šalies ne- 
taip ir negrai yra to paties 
priklausomybę ir Amerikos 
negrų kova turi bendrą ry
šį, nes kaip puertonkiečiai, 
priešo pavergti.



4 pusi. Antradienis, va sario (February) 14, >

Laurynas Kapočius

Vytautas Montvila
Atsiminimų žiupsnelis

(Tęsinys)
Mokslui prasidėjus, kiek pavėlavęs, į 

Kėdainius atvyko ir V. Montvila. Į semi
narija jis buvo priimtas. Stipendijos 
jam nežadėjo duoti, tačiau ir darbo ieš
koti jam iš karto nereikėjo—jį pasižadė
jo materialiai paremti vienas iš jo pa
žįstamų pažangiųjų mokytojų, rodos, 
Lapinskas.

Pradėjęs mokytis seminarijoje, V. 
Montvila iš karto pasuko su kairesniais 
moksleiviais, įsirašė į aušrininkus. Tuo 
metu jie veikė legaliai ir buvo laikomi 
viena iš kairiųjų moksleivių organizaci
jų. Seminarijoje dar veikė ateitininkų— 
katalikų jaunimo—organizacija. Į jos 
narius daugelis moksleivių žiūrėjo su 
panieka, nes jie -per kapelionų ir kitais 
būdais pranešinėdavo krikdemų valdžios 
atstovams apie mažiausius seminarijos 
įvykius. Mes visi laikėme juos lyg ir 
agentais ir buvome su jais atsargūs.

Seminarijos direktorius ir visi dėsty
tojai buvo labai atsargūs su kapelionu 
ir ateitininkais, bijodavo jų skundų ir 
provokacijų, apie kurias kartais rašy
davo net opozicinė spauda.

Tačiau seminarijos vadovybė neišleis
davo iš akių ir kairiųjų moksleivių. Man 
labai įstrigo direktoriaus J. Stankevi
čiaus priekaištai, kuriuos išgirdau sykį 
aušrininkų susirinkime paskaitęs anti
religinį referatą. Kai aš baigiau, atsi
stojo direktorius (jis ir keli mokytojai 
dalyvavo susirinkime) ir pareiškė, kad 
daugiau tokių referatų negalima skai
tyti, neš dėl jų gali būti uždaryta mūsų < 
seminarija. Aš esąs išmestas iš Uk
mergės mokytojų dvejų metų kursų, ten 
aš nebuvau toleruojamas, tai kodėl gi 
šioje seminarijoje aš tiek daug sau lei
džiąs. “O gal jūs čia atvykote su kokia 
nors misija, norite mūsų seminariją su
provokuoti, panašiai, kaip tai atsitiko su 
Marijampolės realine gimnazija?” Rūs
čiai ir ilgai priekaištavo man direkto
rius. Iki tam tikro laipsnio jis buvo 
teisus. Katalikai, remdamiesi mano re
feratu, galėjo kaltinti visus moksleivius 
ir mokytojus religijos užpuldinėjimu. 
Ukmergėje tokius referatus skaitydavo 
siauruose slaptuose ateistų moksleivių 
rateliuose, o Kėdainiuose aš tas pačias 
mintis išdėsčiau beveik viešai, dargi 
mokytojų akivaizdoje.

Mano padėtis Kėdainių mokytojų se
minarijoje susvyravo. Po šio įvykio, be 
abejo, nebegalėjau gauti jokios stipendi
jos. Turėjo jis ir kitų pasekmių. Po to 
aušrininkų vadeivos eserai pradėjo į ma
ne šnairuoti, pradėjo įtarinėti, jog man 
aušrininkai ne viskas, o tik tam tikra 

'priemonė. Čia, žinoma, galėjo šiek tiek 
prisidėti ir tai, jog kai kuriems, mano 
manymu, neeserams aušrininkams aš * 
duodavau .pasiskaityti komunistinės li
teratūros.

Ir V. Montvila jautė, kad aš ne tik 
aušrininkas, kad priklausau ir nelega
liam revoliuciniam judėjimui.

1925 metų rudenį, sutikęs mane se
minarijos parke, jis paklausė, ar aš ne
galįs jam duoti paskaityti Majakovskio 
raštų. Į mano klausimą, kodėl jis šiuo 
reikalu kreipiasi į mane, jis atsakė, jog 
niekas kitas, be manęs, seminarijoje šiuo 
atžvilgiu jam negalįs padėti. Eserai, 
girdi, jam davę pasiskaityti Jeseniną ir 
patys nukreipę jį pas mane, sakydami: 
“Komunistai tegul duoda tau skaityti 
savo apaštalų raštus.” Tuo metu Kėdai
nių pogrindinės organizacijos neturėjo 
Majakovskio, todėl aš jam atsakiau, jog 
dabar aš jo neturiu, tačiau vėliau galė
siu gauti “Kibirkštį,” o vėliau Maja- 
kovskį, V. Montvila nudžiugo. 
“Majakovskis yra mano idealas, aš die
ną naktį jį galėčiau skaityti, — pasakė 
jis ir pradėjo deklamuoti ištraukas iš 
Majakovskio eilėraščių. — Kito tokio 
poeto aš nežinau, vargu, ar tokių dau
giau yra.” Iš tikro, aš neretai maty
davau, jog jis turi persirašęs ištisus Ma
jakovskio eilėraščius iš vieno TSRS iš
leisto jo eilėraščių rinkinio. Rinkinį jis 
gavęs iš Marijampolės realinės gimnazi
jos mokinio Vėdrinaičio. <•

Būdami vieno kurso seminaristai, su
sitikdavome ir kalbė d a v o m ė s su V. 
Montvila kasdien. Ypač mūsų ryšiai 
sustiprėjo, kai aš atsikėliau gyventi į 

?liese nuo seminarijos, tačiau ne pas ku

mečius, o pas darbininką Antaną Braz- 
džionį, kuris tuo metu buvo nelegalios 
komunistų, partijos narys.

Kai V. Montvila man į butą atnešė 
“Kibirkšties” numerius, kuriuos buvau 
jam davęs, mes su juo gerokai pasikal
bėjome, kaip reikia laikytis konspiraci
jos, turint pas save pogrindinės litera
tūros, kur ir kaip ją reikia skaityti ir 
saugoti.

Netrukus iš Jonavos buvo gautas pa
ketas komunistinės literatūros. Čia bu
vo “Kareivių tiesa,” “Tiesa,” “Trud” ir 
keli “Pravdos” numeriai. V. Montvila 
turėjo progos pasiskaityti lietuvių kalba 
leidžiamos pogrindinės literatūros, o vė
liau ir “Trud” su “Pravda.” Dėl “Prav
dos” turėjau nemaža nemalonumo. Per 
neatsargumą V. Montvila, ateidamas va
kare mokytis į seminariją, kostiumo vi
dinėje kišenėje atsinešė “Pravdą.” Kad 
ji ten yra, jis ir užmiršo. Švarką nusi
vilkęs jis pakabino ant kėdės. Atėjo 
dar keli mokiniai-seminaristai ruošti pa
mokų: vienas iš jų atsisėdo ant kėdės, 
ant kurios kabėjo Montvilos 'švarkas. 
Švarkas nukrito; jį bekeldamas, vaikinas 
pastebėjo “Pravdą” ir ištraukė iš kiše
nės. Jis pats ir kiti mokiniai čia pat 
ją peržiūrėjo. Šie seminaristai buvo auš
rininkai, vienas iš jų—mūsų draugas Po
vilas Stukas. Pastarasis perspėjo kitus, 
kad niekam nesakytų matę V. Montvilos 
kišenėje “Pravdą.”

Tą patį vakarą pas mane užėjo V. 
Montvila ir papasakojo šį įvykį. Man 
pasidarė labai nesmagu. Bijojau, kad 
tie vaikinai gali išsiplepėti, apie “Prav
dą” gali sužinoti ateitininkai ir semina
rijos vadovybe. V. Montvilą pasižadėjo 
daugiau taip neatsargiai nesielgti. Jis 
prašęs ir visus tris seminaristus, kad 
apie šį įvykį niekur neužsimintų.

Po poros dienų aš išvažiavau į Kau
ną partijos ir komjaunimo reikalais. Čia 
susitikau su pora draugų, rodos, su E. 
Vicu ir atskirai su Zalmanu Švacbergu. 
Iš jų gavau Majakovskį rusų kalba ir 
įvairios kitos medžiagos.

Parvykęs namo s u ž i n o j a u, kad V. 
Montvila suimtas. Man toptelėjo į galvą, 
kad jo areštas gali būti susijęs su “Prav
dos” atsinešimu į klasę. Kas žino, gal 
tie aušrininkai viską išplepėjo, ir kal
bos pasiekė vietos žvalgybą. Mane ap
niko dvejonės: ar ne per anksti aš pra
dėjau V. Montvilai duoti skaityti komu
nistinę literatūrą, ar nebus jis kartais 
vėjavaikis?

Rytojaus dieną prikalbėjau dvi mer
gaites, kad jos nuneštų jam į kalėjimą 
ko nors užvalgyti ir pasiteirautų, už 
ką jis areštuotas. Nekantriai laukiau 
-mergaičių sugrįžtant. Vakarop jas susi
radau. Jos papasakojo, kad Vytautas 
turės prasėdėti visą mėnesį, tačiau už 
ką jis' ten pakliuvo, jos nesužinojo. Ki
tą dieną susitarėme su keliais aušrinin
kais aplankyti Vytautą. Pakeliui nu
pirkome kepalėlį duonos, kilogramą 
cukraus ir stiklainį lydytų kiaulienos 
taukų. Be to, nunešėme naują “Kultū
ros” numerį, po vieną Žemaitės ir V. I 
Krėvės raštų knygą.

LAISVES' VAJUS
ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Brooklyn, N. Y..................................
Hartford, Conn................... . ............
St. Petersburg, Fla............ ............ .
Waterbury, Conn.............. ...............
Worcester, Mass. .. .........................
Brockton, Mass........................ . .
Philadelphia, Pa......................... .
So. Boston, Mass........ .......... .......... .
Baltimore, Md..................................
San Francisco—San Leandro, Calif 
Lawrence-Methuen, Mass.................
Haverhill, Mass............. ....................
Miami, Fla............ .............................
Chicago, Ill. .....................................
Scranton, Pa. .. ................................
Stamford, Conn............ ’............. .
Paterson, N. J................................ .
Pittsburgh, Pa. ........................... . .
Chester, Pa........................................
Detroit, Mich....................................
Bridgeport, Conn. ............................
Norwood, Mass.................................

• Cleveland, Ohio ...............................
Los Angeles, Calif. ..........................
Newark, N. J.......... . .................
Elizabeth, N. J..................... . ..........
Rochester, N. Y.............................. ..
Connecticut valstiją ........................
Wilkes-Barre—Plymouth, Pa..........
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Binghamton, N. Y.......................
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.. 723.50
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.. 325.50 
259.50 
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i 233.00 
.. 215.00 
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187.00
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. 99.00

97.00 
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66.00
63.00
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58.00 
45.00
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Cliffside, N. J. ... 
New Haven, Conn 
Shenandoah, Pa. .

Lowell, Mass. ........
Easton, Pa...................
Nashua-Hudson, N. H 
Rumford, Me. ..........
Yucaipa, Calif.............

Mexico, Me. ............. .
Hudson, Mass..............

40.00
39.00
38.00
25.00

21.00
20.00

6.00
5.00
2.00

Už šiuos pinigus jūsų miesto vajininkas gavo punk

“Laisvės” Administracija

ST. PETERSBURG, FLA

Detroito Lietuviu Klubas 
pusėtinai tvirtai gyvuoja. 
Daug klubo narių lanko su
sirinkimuos, tas labai pagir
tina. Žinoma tas daug pri
klauso ir- nuo klubo valdy
bos narių gabumo. Klubas 
turi gabią pirmininkę, adv. 
Stefaniją Masytę, kuri jau 
per penkius metus pirmi
ninkauja, o pirmiau ji bu
vo klubo iždininke irgi per 
penkius metus. Taipgi per 
daug metų klubas turėjo 
gabų finansų raštininką M. 
J. Balchuną, kuris dabar 
užleido savo vietą jaunes
niam S. Gugui. Na, o turime 
pusėtinai gabų iždininką— 
Al Rye-Rugienių. Taipgi ga
na gabi yra nutarimų raš
tininkė Mrs. Bagdon.

Board direktoriai yra du 
— F. Price ir Mrs. Rye.

Šitie asmenys yra gimę 
Amerikoje, taip vadinami 
jaunuoliai. Liko tik du se
nesni — pirmininkės pa- 
gelbininkas Stasiukaitis ir 
durų prižiūrėtojas Rama
nauskas.

Pirmininkė raportavo, 
kai ji užėmė iždininkės vie
tą prieš 10 metų, ižde buvo 
virš 5 tūkstančiu doleriu. 
Dabar ižde randasi virš 26 
tūkstančiu doleriu. Bravo 
už tai klubo viršininkams 
ir visiems nariams.

Turiu dar priminti, kad 
dabartinis iždininkas labai 
gabiai atspausdino metinį 
finansinį raportą, kuris ir 
man teko perskaityti.' Klu
bas turi 328 narius. Perei
tais metais 24 nariai mirė. 
Kaip girdėjau, 18 naujų įs
tojo Į klubą.

Būkit visi pažangūs, bro
liai ir sesutės, geroj nuo
taikoj ir dalyvaukime klubo 
mitinguose visuomet.

tugiau sumokėti, mes p 
įsime.”
Girdėjau, kad moteB 
ubas nutarė pasveikinu 
jaisvės” bendrovės suva

žiavimo dalyvius su $20 au- 
i. Tai labai pagirtinas jų 
įtarimas.
Pietaujant, patėmijau: 
•iėjo V. Žabui prie Prano 

Jočionio pasikuždet. Žiūriu 
Jočionis kalbasi su J. Nau

da. Nausėda paprašo pie- 
ujančių biskutį ramiau 
žsilaikyti. Girdi. P. Jočio- 
s nori tart keletą žodžių. 
Pranas pareiškė, kad va- 

irio 19 d. įvyksta “Lais- 
” kooperatyvo metinis 

ir jei kurie 
orėtumėt pasveikinti jį, 
adite priduoti man, o aš 
įsiusiu sveikinimus ir au- 
ą "“Laisvei”. Pranas dar 
ureiške, kad, jei mes ne

turėtume savo spaudos, mūs 
•ganizacijos susilpnėtų ir 
^galėtumėm turėti tokįj 
raugiškų sueigų. Jis da» 
ridūrė, kad jam V. ZabuT 

apie “Laisvės” su- 
ažiavima.
Nors oras buvo prastas,

ir
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e abejonės, Pranas gavo 
ikų “Laisvei”.

Vietinis

žinutes
Lietuvių Lit e r a t ū r o s 

Draugijos 45 kuopos susi
rinkimas atsibuvo vasario 
5 d. Narių gausiai atsilan
kė, buvo ir iš toliau svečių 
viešnių

Išgirdus, kad mirė liau
dies taurus dainius Jonas 
Krikščiūnas-Jovaras, jis pa
gerbtas atsistojimu, ir Dai
nos mylėtojai, vadovaujant 
Adelei Pakalniškienei, su
dainavo jo paties parašytą 
dainelę, liūdesio valandai 
taikomą

Iš veiklos raportai skam
bėjo su sėkmėmis. Pirmas 
įvykis, piešinių paroda, pra
ėjo labai žavingai. Pasikeis
ta mintimis apie tai, kaip 
sunku mūs šeimininkėms 
kas šeštadienis prirengti 
pietus. Bet nesurasta'ge
resnio būdo joms darbą pa-1 
lengvinti ir palikta, kaip 
buvo.

Wm. Vilkauskas, “Lais
vės” vajininkas, g r a ž i a i 
darbavosi. Iš jo raporto bu
vo išgirsta: nemažai gauta 
naujų laikraščiui skaityto
jų ir nemenka suma aukų. 
Jis baigia apvainikuoti sa
vo vajaus užbaigimą pa
rinkdamas nuo draugų po 
žaliukę pasveikinti “Lais
vės” suvažiavimą. Prie to, 
susirinkimas nutarė suva
žiavimą sveikinti su dviem 
šimtinukėmis. “Vilnies” iž
dui pastiprinti — su trimis 
šimtais. Vadinasi, kuopos 
iždą iki dugno išsėmė. Be
je, pavojaus nėra, kad tik 
visi mūs darbuotojai, ypač 
šeimininkės, būtų stiprios, 
tai iždas ir vėl atsipildys.

Nutarta Moters dieną — 
Kovo 8-ąją—iškilmingai at
žymėti kovo H d. Nugirs-.

“Ko liūdi, berželi.”

ta, kad moterys paruoš tam 
momentui tinkamą neilgą 
paskaitą, j Adelė Pakalniš
kienė pasižadėjo su Dainos 
mylėtojais paruošti meninę 
programėlę. Visi bus sujau
dinti Kovo 8-osios atžymė- 
jimu.

Kuopa visu įkarščiu ruo
šiasi prie didžiojo koncerto, 
kuris įvyks vasario 25 d. 
Laiškanešių salėje, 314 — 
15th Ave. So. i 
mus antru kartu čikagiškė i 
Gerry Mikužis. Mūsų pub-į 
lika ją myli. Tikimės tu
rėti daug žmonių. Gražiai. 
pasirodys ir vietos Dainos i 
mylėtojai, vadovaujant A-; 
delei Pakalniškienei. Prie 
šio koncerto bus duodami 
pietūs 12 vai., o apie 1 vai. 
prasidės šaunusis koncer
tas. Visi jo laukia.

Nepavargstantis nuola
tinis kuopos pramogų ko
misijos narys Juozas Užu- 
sienis buvo pasidavęs į li
goninę. Jam buvo kas nors 
negero , ant akies. Tačiau 
ilgai, ten būti nere i k ė j o : 
matėme Juozą, nors nepil
nai susveikusi, vėl besidar
buojantį savo pareigose pa
rengime.

Juozo žmonelė Rožė taip 
pat lanko gydytojus. Jos 
kraujospūdis esąs per daug 
aukštas. --

B aigian t n o risi priminti, 
kad; šiame, susirinkime ir 
vėl 'keletas naujų narių įsi
rašė į kuopą. Ir jau beveik 
visi nariai yra užsimokėję 
duokles už šiuos metus: už
silikę tik trys ar keturi.

Oras pas mus palankus. 
Turistai iš šiaurės turi pui
kų žieminį sezoną, o lietu
viai prisideda ih prie mūs 
pramogų gerumo. Mes jiems

LDS 21 kuopos susirinki
mas įvyko 5 d. vasario. 
Nariu atsilankė vidutiniš
kai. Labai būtų gerai, kad 
kuopos nariai bandytų 
lankyti susirinkimus. Juk 
tai mūs visų išauginta or
ganizacija ir mes turime ja 
rūpintis. Stenkimės visi 
lankyti kuopos susirinki- 
mus.

Dainuos pas! Pirmininkas G • Nausėda 
' pranešė, kad kuopos du na- 
i riai mirė. Užunarienė mirė 
i sausio pabaigoj. Ji gyveno 
Windsor, Canada, ir ji bu- 

: vo sena kuopos narė. Taip- 
I gi vasario 5 d., ryte, mirė 
. senas mūsų kuopos narys 
Į St. Rusaitis, kuris buvo ga
na veiklus LLD 52 kuopoj 
finansų raštininku per daug 
metų, bet kuomet pradėjo 
sirguliuoti, turėjo pasi
traukti jau prieš keletą me
tų. Kuopos nariai pager
bė mirusiuosius atsistoji
mu.

Norwood, Mass.
Mūsų ligoniai

Gruodžio 28 d. netikėtai 
sunkiai susirgo M. Navic
kienė, kuri gyvena 38 Aus
tin Street.

Navickienę tą vakarą iš
vežė į ligoninę. Grįžo į na
nus iš ligoninės sausio 21W*- 
d , bet vistiek dar nėra užSf 
tektinai sutvirtėjusi, kačr 
galėtų pati apsitarnauti. . 
Gerai, kad randasi jos kai
mynystėje gerų draugų, ku- 

e atjaučia ją ir padeda 
šokiais būdais.
M. Navickienės vyras Vin
is jau kelinti metai vargs- 
i, netekęs abiejų kojų. Iš

vokus Navickienei į ligoni
nę, Vincą pasiėmė dukrelė 
Elena Baranauskienė. Lau
kia Vincas, kad žmona pa
sveiktų, kad jis galėtų grįž
ti i savo namus, 

c-

r

B. Žukauskienė, kuri gy
vena 815 Day St., West
wood, jau beveik du mėne
siu, po daktaro priežiūfft, 
gydosi namuose. ||

Draugė Žukauskienė vi-

lė, darbšti, linksmo būdo. 
Kada tik Norwoode įvyksta 
koks parengimas, ji pirmu
tinė stoja į darbą. Gaila, 
kad ji negalėjo būti mūsų 
tarpe Naujų metų pasitiki
mo vakare ir sausio 2 d. A. 
Taraškai rengiamame pa
rengime. Liga pririšo ją 
prie lovos.*

Pirmais nedėldieniais kiek
vieno mėnesio vis įvyksta 
LDS 21 kp. susirinkimai, o 
po to seka Moterų Pažan
gos Klubo susirinkimai.

Moterų susirinkimai vi
suomet būna skaitlingi. Tai 
reikšmingas ir pagirtinas 
dalykas. Visuomet po 
rinkimų moterys turi 
rengę pietus. Ir dar 
kius! Maistas gerai 
rengtas, o užmokestis
maža — $1.25. Klubo pir
mininkė, Ona Dokus, pie
taujant pareiškė: “Jei kas 
norite ir išgalite, galite ir

B. Sarapienė, kuri pra
ėjusį rudeni turėjo stroką 
(stroke), vis dar ne 
kaip reikia atsigauti, 
visi labai pasigendame j
Sveika būdama ji irgi daug* 
dirbo mūsų sueigose.

Linkiu visoms greitai ir 
pilnai pasveikti.

M. Uždavinis

M

susi
py
ko - 

pri- 
visai

esame labai labai dėkingi 
už atsilankymą į mūsų ren
giamus pietus.

Vikutts

Nauja japonų partija
Avellino, Italija. — Ište

sa Sarro, 44 metų, 
pagimdė 25-ąjį kūdikį. Da 
tarų i ji pasakė: “Pasim^ 
tysime kitais metais” su 
26-uoju kūdikiu.

I
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Kalbant apie naftą-aliejų
specialistai ap-. kos. Tik kada vyriausybė 

kad Art i m ų j ų1 pareiškė, kad jis konfiskuos
Kompanijų turtą, konsorci
umas 4 sutiko grąžinti Ira- 
nui dalį teritorijos, padi
dinti arendos mokesčius ir 
naftos gavybą. Ta progai^’

San Francisco, Cal

šalyse naftos atsar- 
yra 6 kartus didesnės, 

JAV naftos atsargos.
Trys ketvirtadaliai visų Va
karų Europos mašinų nau
doja degalus, atvežtus iš 
Artimųjų Rytų. Mažytė 
valstybėlė Kuveitas pagal 
naftos gavybą 1965 metais 
užėmė ketvirtąją vietą pa
saulyje. Čia gauta 109 mi
lijonai tonų šio vertingo 
produkto. Nuo Kuveito ne-

. daug ką atsilieka Saudo 
Arabija, toliau seka Iranas, 
Irakas.

Artimųjų Rytų naftą 
siurbia, išveža, per d i r b a 
Vakarų valstybių monopoli
jos. Jos gauna milžiniškus 
pelnus. Monopolijos moka 
arendos mokesčius už naf
tos eksploatavimą. Bet tie 
mokesčiai, lyginant su gau- 

pelnais, yra nedide-
Užsienio spaudos duo-i gavo triuškinantį s mugi

1 rxvx m <1 1 011 T»T1965 m. monopo- 
Artimųjų Rytų šalims 

naftos eksploatavimą iš- 
. mokėjo 1.6 milijardo dole

rių. Tou tarpu tais pat 
metais iš šių šalių išgavo 
422 milijonus tonų naftos. 
Nesunku apskaičiuoti, kaip 
pigiai monopolijos gauna 
naftą: tona atsieina ma
žiau negu 4 doleriai arba 
vienas litras — 0.4 cento. 
Įdomumo dėlei paminėsi
me, kad JAV benzino litras 
kainuoja 9 centus.

Tiesa, naftos perdirbi
mas, transportavimas irgi 
pareikalauja lėšų. Bet rei
kia atminti, kad, perdirbant 

dar gaunama visa 
vertingų cheminių me-

Mažytei šalelei — Kuvei-i 
tui— iš monopolijų’gauna
mų mokesčių pakanka kles
tėjimui pasiekti, tačiau ša
lys, turinčios daugiau gy
ventojų, skursta. Joms nuo
birų nuo monopolijų stalo 
aiškiai nepakanka.

Todėl dažnai tarp Arti
mųjų Rytų valstybinių ir 
imperialistinių monopolijų 
kyla rimti konfliktai.

Praėjusių metų pabaigoje 
Sirijos vyriausybė pareika
lavo padidinti naftotiekio, 
priklausančio kompan i j a i 
“Irak petroleum,” arendos 
mokestį. Šis, atrodo, nedi- 
defc ir teisėtas Sirijos vy- 

;■ Ausybės žingsnis sukėlė 
imperialistinių naftos kom
panijų įniršį. Buvo žadama 
nuversti vyriausybę, kalba
ma, kad kils krizė, panašį.- 
į Suezo krizzę 1956 metų 
ir t. t.

Bet dėl įvykių Sueze bene 
labiausiai kentėjo Vakarų 
Europos valstybės. Kilus 
karui, Suezo kanalas buvo 
uždarytas, Sirija tuo metu 
susprogdino naftotiekį, ir 
Vakarų Europos valstybės 
pergyveno tikrą naftos ba

MMn|ku, šįkart konfliktas 
EHBiekė tokio masto. Si- 
WraBW reikalavimą parėmė 

JAR, Libanas, Kuveitas ir 
kitos kaimyninės šalys. Ir 
kaip rodo paskutinieji pra
nešimai, naftos kompanijos 
priverstos tartis su Sirijos 
vyriausybe.

Neseniai taip pat gana 
dramatiški įvykiai dėjosi 
Irane. Tarptautinių naftos 

jJ^gpanijų susivienijimas— 
^^^brciumas specialiai ne- 

naftos gavybos, kad 
•Įį^Kkytų aukštesnes kainas. 
^Hl&o vyriausybė reikalavo 

plėsti gavybą, kad tuo pa
nčiu didėtų biudžeto įplau-

Irano spauda rašė, kad 
“nuolaida, išplėšta iš galin
gų Vakarų monopolijų, pa
gal savo charakterį yra re
voliucinė.”

Be abejo, Iranas pasiekė 
svarbų laimėjimą. Juk 
prieš gerą dešimtį metų, 
kai Mosadyko vyriausybė 
ėmėsi apriboti monopolijų 
veiklą, buvo sukelta tokia 
audra, kuri nušlavė vyriau
sybę. O dabar Irano vy
riausybė pati pardavinės 
dalį savo naftos.

Šiandien padėtis kita. 
Nors Vakarų monopolijos 
labai stiprios ir labai tur
tingos, bet jau nėra visaga
lės. Prieš dešimtį metų jos

Egipte. Dabartiniai Siri
jos, Irano ir kai kurių ki
tų Artimųjų Rytų valstybių 
veiksmai parodė, kad gali
ma palaipsniui apriboti mo
nopolijų veiklą ir pelnus.

Reikia tikėtis, kad Arti
mųjų Rytų šalys netolimo
je ateityje dar suduos ne 
vieną skaudų smūgį impe
rialistinėms monopolijoms. 
Bet kova bus ilga ir sunki.

A. Kuraitis

Philadelphia, Pa.
L. ir H. Tureikiai, mū

sų kolonijos geradariai, ir 
vėl pasirodė savo gerumu. 
Jie užsakė metams “Lais
vę” Romualdui Kalinui, ku
ris gyvena Kaune, Lietuvoj.

Nors abu tureikiai ligo
niai, jie nepamiršta mūsų 
spaudos bei organizacijų. 
Draugas Tureikis serga jau 
apie 15 metų. O pereitą ru
denį susirgo jo žmona He
lena. Ji gydosi namie.

Ačiū draugams Turei- 
kiams už jų gerą širdį. 
Linkiu jiems abiems greit 
pasveikti.

P. Walantiene

A. Taraškos pasitikiniui 
sueiga

Vasario 26-tą dieną pa-, 
žangiečiai ruošia parengi
mą A. Taraškai Suomių sa- 

j ėję, 1819—10th St., Berke-
Pradžia kaip 1 

vai., su skaniais pietumis, 
A. Taraška, užbaigęs savo 
ilgą L D S centro atstovo 
maršrutą, be abejo, turės 
labai daug ką mums pasa
kyti. Jis apkeliavo beveik 
visas Amerikos lietuvių ko
lonijas ir įsigijo daug įvai
rių patyrimų, įspūdžių.

Kviečiame visus atsilan
kyti, ypatingai LDS narius, 
ir pasikviesti savo draugus 
ir pažįstamus. Prie to, tu
rime ne per seniai grįžu
sius iš Clevelando Petrą ir 
Mildutę Williams, tai bus 
proga ir su jais pasimaty
ti ir pasikalbėti.

Bombos Jugoslavijos 
ambasadoj

Sausio 29 d. anksti rytą 
San Francisco mieste nu
aidėjo didelės bombos spro 
gimas, kuris išgąsdino la
bai daug miesto gyventojų. 
Jugoslavų ambasada ran
dasi puošnioje miesto rezi- 
dencinėj dalyj, 3030 Paci
fic Avė. Daug langų iš
byrėjo šioje srityje, o šali
mais Jugoslavų ambasados 
paštato esantis mūrinis na
mas, kuriame miegojo vai
kai, liko gan suk r ė s t>a s . 
Ypatingai miegamasis kam
barys, kur miegojo 6 metų 
amžiaus mergaitė Cathe
rine Russ. Ji netikėtai iš-1 
liko gyva nuo stiklų ir griu-1 
vėsių kritimo. Laimė,, kad 
mergaitės kambary arti jos 
lovos . stovėjo nemaža 
sunki spinta (dresser) 
apsaugojo jos gyvybę. Ki
tuose kambariuose miegojo 
kiti du vaikai su slauge 
(nurse) ; jie irgi išliko gyvi.

Tiesiog šiurpas nukrečia: 
kokių pas a,u l y j e turime 
žmoni ų , kurie atlikinėja 
juodus, žiaurius darbus.

VIENERIŲ METŲ

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Julija Šapranauskiene
Mirė vasario 12 d., 1966 m.

Liūdime netekę mylimos žmonos-mamos. 
Visuomet esi mūsų mintyse.

— Vladas Šapranauskas, vyras 
Alfonsas, sūnus 
Aldona, dukra 
Pranyna, marti

Philadelphia, Pa.

Mirus

Petrui Kriščiūnui
Reiškiame gilią užuojautą seserėčiai Julijai 

Andrulienei, jos sūnui, giminėms ir draugams.
X •

Nuo New Kensington, Pa., draugų:
K. Thomas
A. Spersky
M. ir C. Stashinskai
A. ir P. Česnikai
K. Stonis

M. ir G. Hudock 
P. Povilaitis 
Anthony Petraitis 
Juozas Jonaitis 
Stasys Beavich

ir
ir

San Franciske iškilo 
43-jų aukštų pastatas »
Pabaigoj pereitų metų 

Dillingham Corporation pa
statė visame mieste aukš
čiausią pastatą — miesto 
širdy, ant Montgomery gat
vės, kur randasi šio miesto 
stambus kapitalas ir mi
lijonai, kitais žodžiais ta
riant, kaip Niujorko Wall 
gatvė.

Kalbamas pastatas savo 
architektūra gražus ir va
dinamas “Wells Fargo.” Šio 
pastato žymiausią vietą už
ima Wells F a r g o bankas, 
raštinės, restoranai ir kitos 
užeigos. Jo pastatymas kai
navo 20 milijonų dolerių.

Tiesa, Amerikoje netenka 
stebėtis 43-jų aukštų pasta
tu, tačiau San Francisko 
mieste tokio aukščio namas 
stebina. Anksčiau čia ne
buvo statoma aukštesnių 
pastatų kaip 20 aukštų, nes 
buvo bijoma žemės drebėji
mų. Šiuo laiku sakoma, kad 
kietojo plieno dėka žemės 
drebėjimai pastatui pavo
jaus nesudaro. Beje, eina 
gandai, kad Bank of Ame
rica turi planus statyti pa
statą virš 50 aukštų.

Be abejo, San Franciskui 
teks Vytis Niujorką, kilti į 
aukštį. Miesto žemės plo
tis yra ribotas — per ma
žas palyginti su gyventojų 
skaičiaus augimu.

New Kensington, Pa.
Palaidojus Petrą Kriščiūną

Sausio 19 d. mirė Petras 
Kriščiūnas, sulaukęs 84 me
tų amžiaus. Jis mirė Čika
goje. Paliko nuliūdime se
sers dukterį Juliją Andru- 
lienę.

Kadangi P. Kriščiūnas iš
gyveno mūsų miestelyje 48 
metus, tai Petras sakyda
vo: kai aš mirsiu, nedaro 
skirtum^ kur, mane turi pa
laidoti New Kensingtono. 
kapinėse, kur daug mano 
draugų ir pažįstamų amži
nai ilsisi.

Julia Andrulienė išpildė 
dėdės pageidavimą. Jo pa
laikai buvo pašarvoti pas 
Rusievičių laisvai ir gra
žiai.

Petras Kriščiūnas gimęs 
ir augęs Linkuvos parapijo
je, dvarponio Ropo kumie- 
čio sūnus, atvyko į šią šalį 
1912 m., N e w Kensington, 
Pa. Gyveno visą amžių pa
vieniu.

Teko su Petru darbuotis 
mūsų organizacijose, kainl 
tai: APIA. 9 kuopoj, LDS| 
10 ir LLD 74 kuopose. Jis' 
buvo nuolatinis iždininkas,.

CLEVELAND, OHIO
Būtina nepamiršti

LLD 22 kuopos susirin
kimas šaukiamas kovo 
(March) >18 d EOUV sve
tainėje. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Svarbu, kad kuo dau
giau narių dalyvautų ir 
kartu pasirūpintų šių me
tų duokles užsimokėti, nes 
dar tik maža dalis narių 
už šiuos metus yra užsi
mokėję; be to, reikia pri
minti, kad pagal Draugijos 
taisykles duoklės turi būti 
sumokėtos iki liepos 1 d.

Balandžio (April) 2 die
ną rengiami LLD 22-os 
kuopos pietūs. Jie įvyks 
Italų salėje, 15901 St. Clair. 
Ave. Clevelando ir apylin
kės lietuviai kviečiami atsi-

Balandžio (April) 23 d. 
LDP Draugija rengia, savo 
pavasarinį banketą, kuris 
įvyks Italų salėje, 15901 St. 
Clair Ave. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Kviečiami visi, o 
ypatingai Draugijos nariai 
turi jausti pareigą daly
vauti.

Šiuos pranešimus rašau

Help Wanted Male
EXCELLENT OPORTUN1TY

Paper Converter. Requires exp. 
paper slitter operators and pound
er packers. All benefits. Immediate 
openings.

Mr. Griffith. DA 9-0840
(10-12)

Help Wanted Female
HOUSEWORK

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

Must drive car. Reference.

TU 4-2959
(98-112)

NURSES
Registered, LPN’s or nurses aides. 

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

HOUSEKEEPER. Responsible. 

Take complete charge. Some plain 
cooking, care of three children. Live 

in, own room and bath. 1 % days off, 
good salary. References. WA 2-2247.

(12-15)

Washington, D. C.
Cold and Hot Kitchen Woman. 

Experienced. German, Hungarian or 
Polish nationality necessary. Apply 
in person on Tues, or Thurs. between 
2 and 5 P. M. BAVARIAN RES
TAURANT, 727 11th St., N. W., 

(11-14)visada gerai ir teisingai su-1i !š St. Petersburgo, Flo- Į Washington, d. c.
tvarkydavo apyskaitas.
vo malonu su juo susitikti1 J?u.s’ 
ir už tai gerbiu jį.

Sausio 24 d. 1 vai. po • 
pietų pas laidotuvių direk-' 
torių Rusievičių susirinko
me paskutini syki atsisvei- 
kinti su drg. P. Kriščiūnų, i

Vėlesnius praneši- 
viliuosi, parašys vie-į 

tiniai draugai.
J. žebrvs

niai sveiksta. A. Dagis, iš
buvęs 5 savaites ligoninėje

l ir. pergyvenęs sunkią ope- 
I raciją, grįžo į savo butą 
stiprinti sveikatą. B. Sut
kus buvo sunkiai susirgęs, 
tebėra University of Cali
fornia Medical Center. Per
gyveno jis ten įvairius jo

kad gerai prižiūrint jo svei
kata eina geryn.

San Franciskui ir apylin
kei pora praėjusių šturmų 
su gausiu lietum padarė 
žalos. Pav., net virš 18-os 
colių jau prilyta. O viso 
lietingo žiemos sezono šiai 
Kalifornijos sričiai lietaus 
kvota yra 20 colių.

Kainos pralenkia algas
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Darbo depar
tamentas (federalinės val- 
dižfe įstaiga) pripažįsta, 
kad 1966 metais prekių kai
nos daugiau pakilo, kaip 
algos. (

Kuomet algos pakilo apie 
upsantro procento, tai pre
kių kainos pakilo daugiau 
kaip 3 procentais.

Boikotuos napalmo 
gamintojus

New Yorkas. — Prieš' 
i Vietnamo karą kovojančios;

-------------------g.-------------------------------------

Pets for Sale

IRISH SETTERS, AKC and FDSB 
registered. Puppies. Adult dogs. 
Champion Stud Service. KILLESH- 
ANDRA KENNELS, Ha-Penny 

j Farm, RD 1, Hampton, N. J. 08827. 
201-735-5840. (11-13)

Tymsteriy unijos 
reikalavimai

Tymsterių unijos prezi-

džius tariau, bet iš susi-.' 
graudinimo turėjau sustot, i

Julia Andrulienė išreiškė į organizacijos nusitarė boi-- r- ■ - 
padėką palydovam, karsta-i kotuoti Dow c h e m i k a 1 ųj dentas James H. Hoffa pa
vėsiam ir užprašė ant pietų ; korporaciją, kuri taipgi ga-| skelbė pusės milijono na- 

mina napahįo gazus.
Napalmo gazai Vietname 

naudojami daugiausia prieš 
! civilinius žmones. Jie bai
siai žmones apdegina, kad 
sunku pasigydyti. Dabar 
Dow korporacija skelbia 
tuos gazus “pagerinsianti,” 
kad jie būtų dar aštresni.

vnjo'vklon.
Velionis Petras Kriščiū

nas. kaip ir mos visi, turė- 
io daug liūdnu d/emi pergv-i 
venti, ypatingai laike pir
mojo pasaulinio karo, kada 
vokiečiai užėmė Lietuva. Jis 
labai rūpinosi tėvelių, bro
ku ir seserų likimu.

Petra mačiau labai links
ma, kai rusu caras buvo 
nuverstas

j rių reikalavimus, kurie su
talpinti 86 brošiūros pusla
piuose. Reikalavimai pa
teikti deryboms su darbda
viais kontraktui atnaujinti.

Svarbiausi reikalavimai: 
žymiai algas pakelti, darbo 
sąlygas pagerinti, didesnes 
pensijas mokėti ir t. t.

nio karo buvo nusiminęs; 
kad Tarybų Lietuva buvo 
užpulta ir buvo labai links
mas kad Hitlerio smogikus 
Raudonoji Armija sumušė.

Petras Krisčiūnaas skaitė 
“Laisvę” nuo jos isisteigi- 
mo. Visados gražiai pa
remdavo progresyviu spau
da. Visados buvo rimtas, v z
be išdidumo.

Tegul * būna Tau lengva 
Amerikos žemelė amžinai 
ilsėtis Union C e m etery, 
New Kensington, Pa.

C. Stašinskas

Washingtonas. — Prez. 
Johnsonas įsakęs kol kas 
nepradėti Šiaurės Vietna
mo bombardavimo.

BINGHAMTON, N. Y.

Montrealyje mirus

Vincui Malinauskui
reiškiame gilią užuojautą jo sesutei Stefanijai 

Sasnai. Taip pat reiškiame užuojautą velionio 
šeimai ir artimiesiems.

H. Pagiegalienė
P. Jasilionienė
O.'Wellus
H. žukienė
A. žolynas

M, Kazlauskienė
M. Žemaitienė
M. Draugė
P. H.

SVARBIOS
Parašytos žyi

KNYGOS
nių Autorių

Atsiminima i ir Dabartis
Paraše Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenime 
faktinai istorija laikotarpio

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

ir kovų, ši knyga yra 
nuo 1905 iki 1956 metų.

Kelias į
Paraše Roj

Laimę
is Mizara
uvio emigranto jaudinan- 
•agiškos jo mirties. <

Apysaka bei romanas iš liet 
čių pergyvenimų ir tr

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabai* 50C

Kelias į Nauj tį Gyvenini^
Paraše Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyv: 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant 

galima sukurti laimingą gyveninių-
Puslapių 263, Kaina 81.50 — Dabar

/ve ujimo 
Jira

fpc

Prošv istes
KaškaitisParaše Jonas

(Dr. J. J. Kapdaučiaus)
10 poezijos rinkinys
11 n tas jo gyvenimas

Geriausios Jono. Kaškak
Taipgi vaizdingai apibū 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Šios knygos gaunamos
102-02 Liberty Avė

“Laisvės” knygyne
O;:one Park 17, N. Y.
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‘Laisves’ Bendroves Suvažiavimo 
Sveikinimai

Brangūs “Laisvės” dalininkai: Čia rasite čekį su
moje $1.0. Tai bus nuo LLD 78 kuopos. Nors mes toli 
nuo jūs gyvenam, bet visais galimais būdais pasižadam 
stiprinti savo idėjos laikraštį, kad gerai gyvuotų ir gin
tų darbo žmonių reikalus ant kiek yra galima, prieš 
žmogžudingą karų ir prieš niekinimą socialistinių valsti
jų ir melus. Draugiškai', J. K. Alvinas, sek r., Yucaipa, 
California.

Brangūs draugai! čia rasite čekį vertės $100, tai 
bus “Laisvei” parama nuo mūsų abiejų. Daug laimės 
jūsų gyvenime ir sveikiname visus “Laisvės” Bendroves 
dalininkus suvažiavime. Draugiškai, Ben ir Valė Sutkai. 
San Francisco, Calif.

Gerbiamieji: Mes pereitame LLD 75 kuopos susirin
kime vienbalsiai nutarėme sveikinti “Laisvės” dalininkų 
metinį suvažiavimą su $100. Čia rasite čekį, kuris atsto
vi mūsų sveikinimą. Ilgiausių metų visam “Laisvės” šta
bui ir skaitytojams. LLD 75 kp. valdyba, rašė J. Kan- 
ceris, Miami, Fla.

Nuo kitų gauta sekamai:
Iš Lucijos Janis gimtadienio pares,

(per Ksaverą), San Francisco, Calif. . $22.00
Šiaulių Nijolės Dėdukas ............................. N.00
R. ir E. Feiferiai, Woodhaven, N. Y. ...... 10)00 
Johns Paul, Miami, Fla.................................. 6.00
P. Karpich, Lynn, Mass.....................  6.00
Cassie Valanta, Egg Harbor, N. J................ 5.00
Chas. Jaselun, Clyde, Canada...................... 5.00
B. Juraitis, Eastman, Canada ............ .*.... 5.00
K. K., Brooklyn, N. Y.................................. 5.00
John Palskis, Miami Beach, Fla.................. 5.00
Frank Burak (rusų salės vedėjas),

Elizabeth, N. J........................................ 5.00
Chas. Vaičiūnas, Harrisburg, Ill.................. 5.00
J. Rozukas, Downsview, Canada ................. 4.00
Anna Miskey, Kensington, Conn.................. 3.00
J. P. Koch, Miami, Fla.................................. 2.00
A. Liokaitis, Verdun, Canada...................... 2.00

Po $1: John Maiga, Anna Zutaut, Thomaston, Conn.; 
S. Urban, Salem, Mass.; P. Zeikus, B’klyn, N. Y.; Frank 
Pavalkis, N. Caldwell, N. J.

Dėkojame viršminėtiems už jų nuoširdžias dovanas- 
sveikinimus “Laisvės” Bendrovės suvažiavimui Tikimės, 
kad dar sulauksime ir ddiigiau sveikinimų.

“Laisvės” Administracija

Milijoniere, 
milijonų

—Kokių milijonų ?Kai kas į 
paklausė.

—Visokių: gerais žo
džiais, gėlėmis, viskuo, kas 
gražu, naudinga ir malonu.

Pokalbis ėjo apie Mrs. Li
la Bell Acheson Wallace, 
kasdieniniame gy v e n i m e 
vadinamą vyro vardu — 
Mrs. DeWitt Wallace, 
“Reader’s Digest” leidėjų 
įstaigos viena viršininkų.

Mrs. Wallace šiomis die
nomis pasiūlė milijoną do
lerių išlaikymui keliaujan
čios Metropolitan Opera 
trupės, žinomos kaip Na
tional Opera Co.

Jungtinėse Valstijose tik 
keliuose didmiesčiuose tesi- 
randa pastoviai veikiančios 
operos. Prie vienos pačių 
įžymiausių, greta Metropo
litan, per porą metų veikė 
keliaujančioji trupė. Ope
ra, pats žymiausias dauge
lio meno šakų koncentra
tas, buvo nuvežama į ne
maža skaičių kitu miestų 
ir miesteliu žmonėms pasi
grožėti. Šis jau buvo tre
čias trupės sezonas.

Opera yra iškaštingas 
menas. Jon įeina veikalo 
ir muzikos rašytojų kūry
ba, aukšto talento ir išsi
mokslinimo dainininkai, šo
kėjai, daugelio muzikos in
strumentų orkestrai, scena
rijų ir kostiumų sukūrimo 
dailininkai, visuomenei ope
ros pristatymo publicistai, 
praktikoms salės iškaščiai. 
O kai jau opera priruošta 
statyti, kelionių iškaščiai ne 
kartą paima visas pajamas.

, bet už tai 
ir verta

I Opera priėjo to, kad ne
begalės išsilaikyti. Paskelb
ta, kad opera atšaukia vi
są savo 1967-1968 m. sezo
nui priruoštą progr amą. 
Tai išgirdusi, Mrs. Wallace 
pasiūlė savo dosnią koOpe- 

*raciją ir pareiškė:
“Mūsų šalis laukia ope

ros dabar. Nemanau, kad 
New Yorkas turėtų sava- 
mvliškai tą brangu turtą 
laikytis tik sau. National 
Opera Co. atlieka šaunu 
darba. Aš norėčiau, kad 
visa šalis juos matytų.”

Dar nežinia, ar jos do
vana bus priimta.

Matomai, Mrs. Wallace 
kultūros ir meno srityje to
li užpakalyje palikusi dau
gumą tų, kurie linkę apie 
mena daug plepėti, o pa
klausti apie doleri menui 
šoka skaičiuoti, kiek dau
giau doleriu jie galėtų nu
sivežti mirdami.

Stebėtojas

Siūlo pabausti 
ir nuomininkus

Majoras Lindsay pasiūlė 
įvesti mieste kokias nors 
taisykles, kuriomis einant 
būtų galima pabausti ne 
vien tik pastatų savininkus, 
bet ir nuomininkus. Origi
naliai bausmės būtų taiko
mos tuo atveju, jei pasiro
dytų, kad nuomininkas yra 
kaltas dėl nesaugumo gy
ventojų gyvybei ar sveika
tai.

Operos namas buvęs 
pavojingas

Spaudos atstovams užsu
kus pažiūrėti, kaip vykdo
mi buvusio Metro}) o 1 i t a n 
operos pastato nugriovimo 
darbai, juos nustebino pa
stato nugri o v ė j ų firmos 
viršininko O’Brieno- pareiš
kimas, kad gaisro atveju 
pastatas būtų tapęs; mirties

žmonėms. Jis sakė:
—Visame pastate nėra nė 

vieno plieninio balkio, sie
nos atlaikė viską, — pasa
kojo jis glostydamas 4 pė
du storio sieną. — Dabar 
tokių nepastatysi, per bran
giai kainuotų.

Darėsi neaišku, kur tas 
gaisro pavojus. Jis paėmė 
gabalą lubų — tinko vidus

kiais.
—Baisu ir pamislyti, kas 

būtų ats’tikę, jei tos lubos 
būtų užsidegusios, — sake

Miesto centre šiomis die
nomis nugrianami dar du 
kiti visiems pažįstami pa
statai — Astor viešbutis iri
Paramount teatras.

Sunku besusigaudyti 
tuose raportuose
Dar viena agentūra pa

siskelbė “nuodugniai išty
rusi” New Yorko miesto 
ligoninių padėtį. Toji dak
tarų New York Academy 
of Medicine’s Committee on 
Public Health savo specia
liame raporte sako nieko 
gero miestinėse ligoninėse 
neradusi. Ir ką gi ji siūlo?

Atsikratyti 21-os miesto 
užlaikomos ligoninės ir pa-1 
naikinti Ligoninių departa
mentą ir Ligoninių tarybą.

Tai reikštų viską paves
ti į privatines rankas. Įdo
mu, kur privatiškai gautų 
angelus sveikatos sargus, 
jei miestas negalėjo tokių

Tiesa, jie rekomenduoja 
įsileisti į ligoninių vadovy
be tų rajonu vadovus. Bet, 
iei tas gera nvivatiškoms 
ligoninėms, turėtų būti ge
ra ir miestinėms. •

Ši agentūra vra viena iš 
šešių, pateikusiu arba 
šiančių savo raportus.

ruo-

Lėktuvai paruošti ! Jeigu norite išlaikyti 
skristi į Maskvą į nuomy kontrolę,-
Pan American World Šiomis dienomis kaip tik 

Airways firmos viršininkai yra laikas ką nors daryti, 
skelbia, kad jau susiderėta 
su Tarybų Sąjungos Aero
flotu del sąlygų, kuriomis

Jungtinių Valstijų 
vą ir iš Maskvos i N e w

L

Veiksmams yra nustatytos 
kelios dienos ii’ vietos, pa
sirinkimas kiekvieno pato- 
g u m u i. Demonstracijos 
įvyks:

ManĮiattane vasario 15

Tikisi skridimus 
kada nors gegužės 
Bet galutinis viso ko nusta
tymas priklauso nuo abiejų 
šalių vyriausybių, sakoma 
pranešime.

Kelionė numatyta be su
stojimo, bet esant reikalui, 
jei nori, galės sustoti bile 
kurioje iš sekamų vietų : 
Stockholm, Oslo, Shannon . ____ ___ _____ t,_„
ar Gander. Vasaros metu bus panaudotos aiškinti vi- 
abi linijos atliks po dvi suomenei nuomų klausimą 
“round trip” keliones, žie-j ir mobilizuoti delegaciją ko
mos metu — po vieną perjvo 1 dieną vykti į Albany 
savaitę. ' už rendų kontrolės palaįky-

Amerikiniai 707 džetai iš; mą.
New Yorko į Maskvą nu
skris per 9 valandas 10 mi
nučių, grįžtamoji į New 
Yorką kelionė užtrunka. 10 
valandų 10 minučių, 
skrendama prieš vėją.

Pan Am skelbia, 
pirmos klasės (round trip) 
bilietas kainuos $1,109.50; 
ekonominės klasės pačiame 
sezone $815, o ne sezone 
$730; keturiolikos iki 21 
dienos ekskursija $548; tu
ristų grupėms pačiu sezonu 
$407, o ne sezonu $357.

Šios bilietu kainos liečia 
tik kelione lėktuvu iš New 
Yorko į Maskvą: ir atgal. 
Jie neatsakihgi nei už jo
kias turistu kitas keliones, 
nei už nakvynes, nei už 
pragyvenimą, nei už jokius 
vizitus ar • susitikimus bei į 
vadovybę norintiems pava-, 

! žinoti po krašta. Tuos da
lykus tenka keleiviams su
siderėti su savo agentūro
mis pirm, išvažiavimo ir už 
juos iš anksto užsimokėti.

mėnesi.

nes

kad

rendoms įstaigos, 112 E. 41 
Street.

Harleme vasario 18 tarp 
10 ir 12 vai. prie 16 West 
125th St.

Bronx vasario 20 tarp 4 
3 popiet prie 260 E. 161 St.

Brooklyn e vasario 24 tarp 
10 ir 12 vai. prie 81 Will- 
loughby St.

Visos tos demonstracijos

“Didžiausia mūšy 
problema mieste”

Tokią mintį pareiškė ma
joras Lindsay kalbėdamas 
WOR-TV programoje.

—Jeigu mes negalime iš
spręsti savo problemų mies
tiniuose centruose, tai 
mums nesiseks nei pasauly
je,—sakė , jis.

Majoras sakė, jog—mies
tų reikalai yra lygiai svar
būs ir reikalingi kaip kad 
erdvių užkariavimo progra
ma ar Pentagonas.

—New Yorko miestas 
yra pusė visos valstijos ir 
turėtų gauti bent tiek pa
ramos iš valstybės ir vals
tijos, kiek gaūna antroji 
valstijos dalis.

Majoras apgailavo, kad 
tokios sau priklausomos da
lies miestas d a r negauna, 
bet, sakė jis. — mes 
dalies dar ieškosime.

Parengimų kalendorius

tos

Negauna sniegkasiy
Miestinio Švaros depar

tamento vadovai nepaten
kinti publikos pasirodymu 
sniegvalių pareigose. Sako, 
kad toli gražu nepakanka
mai žmonių raportavosi 
sniegvalių darbui. O galė
jo, nes didžiojo sniego die
nomis, vasario 7 ir 8, daug 
fabrikų nedirbo. Mokyklos 
buvo uždaros, paaugliai ga
lėjo išeiti ne vien sniegu 
pasimėtyti, bet ir,dolerį ki
tą užsidirbti, ir padėti mies
tui į normališką padėtį su

Viršininkai sako, jog rei
kalas buvo departamentui 
2,500 darbininkų, o gavo tik 
1,091. Sunkvežimiu vairuo
tojų norėio gauti 800, o ga
vo tik 398. Jiems mokėjo 
po $2.18 už valandą.

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS ATIDĖTAS

Isitėmykite visos narės, 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas ivyks 
kitą trečiadieni, vasario 22 
d., o no ši trečiadieni. Vie
ta: Laisvės salėje. Laikas: 
7:30 vakare.

Valdyba

MOTERŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

Nminrko Lietuvių Mote
rų klubas ruošia Moters 
Dienos minėjimą kovo 5 d., 
sekmadieni. Laisvės salėje, 
3 vai. poniet.

Aido choras sutiko daly
vauti Jr žinome, kad moky
toja Mildrėd Stensler pa
ruoš p'era menine progra
ma, Aišku, bus' ir daugiau 
i vairumų, kalbu; ^vaišiu ir 
taip toliau. Bet apie tai ki
tą syk. . -

Komitetas

Saugokitės!
Naujos falšyvos $20, 

va išleistos federalinių ban
kų Bostone, New Yorke, 
Clevelande ir Minneapoly- 
je, plačiai pasklido Newj 
Yorko srityje.

Aiškinama, kad labai aky
vus asmuo gali pastebėti 
Jacksono portrete tamses
nes, grubesnes už tikrųjų 
monetų šešėlio linijas.

Pamėgdžiojančiose bosto- 
niškes raidės J. ir Q, 1950 
metų D ir C serijų; New 
Yorko žymėtos raide P, 
1950 m. seriiu: Clevelando 
su raide I 1950 D ir 1963 
serijų; Minneanolio žvmė- 
tos raide B iš 1950 m. B se
rijų.

Tai tiek suptoji policija 
jau turėizo suradusi pirm 
šio pranešimo. Iki šiol juk 
galėjo būti jau paskleista 
ir kitokių.

ne-

Seaman’s institutas New 
Yorke turėjo atieškoti aš
tuonioliktojo amžiaus ir 
1896 metų dokumentus įro
dymui, kad jie yra pilnais 
savo įstaigos savininkais.

L. GAVRILOVICH 
PAMAŽU SVEIKSTA
Penktadienį Bellevue li

goninėj aplankiau Leoną 
Gavrilovich. Radau jį ge
rame ūpe, besėdintį lovoje.

Sakė, nelaimės padarytos 
žaizdos gyja — galvos žaiz
da baigia sugyti. Kojos 
kaulas buvo daugiau suža
lotas, ji yra įdėta į ce
mentą, tas sudaro daug ne
patogumo, vaikščioti nega
li. Štai, sako jis, vežimas, 
sėdu į ji ir važiuoju kur 
reikia. Nepatogu, bet pa
tarnauja reikale.

—Atsibodo, — pasiskun- 
i dė jis. — Jau trys savaitės 
kai čia esu. “Laisvės” po
kylyje dar negalėsiu būti. 
Duok draugams mano šir
dingus linkėjimus jiems ge
ros sveikatos. Mano šir
dis su jumis visais.

Bellevue ligoninė yra prie 
1st Avė. ir 27th St. Valan
dos dieną tarp 2:30 ir 4 vai. 
antradieniais, ketvirtadie
niais, šeštadieniais ir sek
madieniais, o vakarais 7—8 
nirmadi e n i a i s , trečiadie
niais ir penktadieniais. Bū
na 2-me aukšte, K-2, room 
9.

Valstijos seimelyje
New Yorko asamblėja 104 

balsais prieš 36 nutarė rei
kalauti, kad duonkepiai už
dėtu kepimo datą. Buvo pa
siskundimu, kad tūluose 
miesto rajonuose pardavi
nėjama ilgai lentynose už- 
sip'ulėiusi duona.

Kalbėjusieji prieš žymėji
mą datų reiškė baimę, kad 
dėl to turėsiančios pakilti 
duonos kainos. Dalyką dar 
svarstys valstijos senatas.

Iš LDS 46 ir LLD 24 kuopų
• Susirinkimo

. LDS 46 kuopos susirinr 
kimas ivyko vasario 8 die
ną, Laisvės salėje, ir buvo 
gana gyvas. Iš kuopos ko
miteto raportų pasirodė, 
kad kuopa dar gerai laiko- •

Senas Draugas

Long Island geležinkelio 
darbininkams pradėjus kal
bėti apie besiartina n č i a s 
derybas su kompanija, jos 
viršininkai jau kalba apie 
reikalą kelti fėrą. Unijis- 
tai sako, kad jie namo par
sineša po apie $80 savai
tinės algos]

STUDENTAI NORI 
BALSO

Dvidešimt penki New 
Yorko universiteto studen
tai susėdo centrinėje uni- 

' versiteto bibliotekoje, rei
kalaudami balso knygyno 
reikaluose. Juos atkalbinė
jo, jiems pagrasė pašalini
mu iš univerasiteto, kai kas 
kalbėjo apie areštą, bet nie
ko jiems neatsitiko.

Įstaigos uždarymo laiku 
studentai išvaikščiojo, ža
dėdami sugrįžti į sėdėjimą 
sekamą dieną.

Great Neck, N. Y.
MIRĖ SIMON SHULIN
Vasario 12 d. čia mirė Si

monas Shulin, vyras nese
niai mirusios Veronikos, tė
vas Alvino, sulaukęs 84 me
tų amžiaus. Gyveno po num. 
14 Redbrook Terrace, Great 
Neck, N. Y. Gimė Lietuvo
je. Buvo kriaučius. Pašar
votas Funeral Home, 190 
Middle Neck Rd., Great Ne- 
eke. Bus laidojamas trečia
dienį, vasario 15 d., Nassau 
Knoll kapinėse, Port Wash
ington, N. Y.

Vasario 19 d.
“Laisvės” šuva 

0 vai. ryto ir b a n k e 
:30 vai. vakare, “Lai 
alėje. Įėjimas $3.50.

Vasario 21 d.
Masinis mitingas reika

laujant grąžint Adam Clay
ton Powell į kongresą ir 
komisijas. —* Sheraton - At
lantic Hotel — 34 Street ir 
Broadway, New York City. 
7 vai. vakare. Įžanga 75c. 
Moterų klubas, Laisvės sa
lėje, 3 vai. popiet.

Kovo 5 d.
Moters Dienos minėjimas, 

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

s

i engia 
Moterį]

l“The
jaus minėjimas. Town Hali, 
43rd St. prie 6th Ave., New 
"rork City.

Kovo 18 d.
Amerikinio Svetur 

miams ginti komiteto
rtis mitingas-koncertas 
Hh Ave., New Yorke.

Balandžio 9 d.
LDS 3-ios Apskrities ban

ketas. Liet, klube, Harri
son, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendroves 

erininku šuva ž i a v i m a s 
Laisvės” salėje, Ozone 
>arke. Pradžia 2 vai.

sji. kurioj yra 29 nariai.
Garbė mūsų finansų sek- 

etoriui J. Weiss, kuris rū
pinasi prirašymu naujų na- 
ių. 1966-tais metais irgi 

' * Tai
i
gauta 6 nauji nariai.
vra du suaugusieji ir ketu 
ri vaikai. Gauta laiškas i;V.UPCU, .....................v

LDS Centro reikale vaiatra 
gavirtitil nauju narių. Nu-’ 
tarta jų ieškoti.

Beje, no LDS mitingo bu
vo ir LLD 24 kuopos mitin
gas. Čia ii* pasitarta, kad 
eikia gauti naujų narių, 
onas Juška raportavo apie 

įvykusi parengimą, “Juokų 
vakarą”. Raportas priimtas 
su pagyrimu ir patarta vėl 
surengti panašius vakarus.

M. Juškienė

‘Laisves’ Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas ir Banketas

Įvyks Seki

1967 Metų Vas
madienį

ario 19 Dieną
Suvažiavimas pras

Banketo pradžia

“Laisvės” Svetainėje

idės 10 vai. ryto 
5-tą vai. vakare

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

nketo bilietą, nes iš anksto 
k bus publikos

prašome iš anksto įsigyti ba 
norime žinoti kie

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviška išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių •— Kaina $3.50 
Gaunamas "Laisvės” knygyne 

Užsisakydami kai^u prisiekite ir mokestį. Pinigų , 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:
“LAISVĖ”




