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KRISLAI SVEIKINAME LAISVES D ALININKU SUVAŽ I AVIMIŠėrininky suvažiavimas 
Optimistiniame taške 
Kiti du suvažiavimai 
Nepaklausė raginimo 
Gėda užtraukė

Rašo J. Gasiūnas

Mūsų laikraščio “Laisves” 
šė rt n i n k a i su si r i n k s-s u važiuos 
i metinį suvažiavimą šį sek
madienį išklausyti metinių re
dakcijos ir administracijos ra- 

’’ aptarti savo laikras-
Ijproblernas.
“Laisvės” Bendrovė visuo

met demokratiniai buvo tvar
koma. Taip ir dabar. Laik
raščio savininkai kasmet susi
renka peržiūrėti savo nuosa
vybės padėtį ir nustatyti gai
res tolesnei eigai.

Suvažiavimui paruosti me
tiniai raportai, kaip žinia, bus 
optimistiniai, pagrįsti mūsų 
bendrais laimėjimais.

• •
Turime kuo pasidžiaugti: 

vajus buvo visapusiai sėkmin
gas tuo, kad beveik visi pre
numeratoriai atsinaujino pre
numeratas, priedu dar gauta 
nemaža naujų prenumerato
rių, o finansinis vajus buvo iš
pildytas dar ir. su geru kaupu.

Tai reiškia, kad mūsų laik- 
jgflštis turi gerą pagrindą šiais 
metais išsilaikyti.
» Tikimės, kad suvažiavimas 
bus brandus. Jame norėtume 
pasimatyti su daugeliu ir dau
geliu šėrininkų.

’ •*" • •
Nebe už kalno ir kitas svar

bus suvažiavimas. Tai Lietu
vių namo Bendrovės šėrininkų 
sąskridys, įvykstantis balan
džio 22 d.

Norisi iš anksto priminti šios 
bendrovės šėrininkams prie 
šio suvažiavimo ruoštis. Vieti
niai galės be jokios kliūties 
dalyvauti, o iš toliau, kuriems 
nebus parankumų dalyvauti, 
tie galės savo draugus įgalio
ti, kad jie galėtų atstovauti.

Svarbus dienraščio “Vilnios” 
suvažiavimas, jvykstąs gogu- 

pradžioje Chicagoje.

I,- Iš anksto ruoškimės su va
davimą sveikinti aukomis, 

kad galėtumėme tiksliau fi
nansiniai dienraštį paremti.

Atsiminkime, vilniečiai vi
suomet gausiai “Laisvę” fi
nansiniai paremia, tad mes tu
rėtume atsilyginti.

Girdėjome visokių gandų 
apie tai, kad Vietnamo karui 
sulaikyti esą naujų planų, ku
rie dar publikai nežinomi.

Anglijos premjeras Wilso- 
nas parlamentui paskelbė, 
kad jis susitaręs su Tarybų 
Sąjungos premjeru Kosyginu, 
kaip greičiau karą Vietname 

,jMBgti. Bet jis nieko naujo 
^^Ksako, .jokio sutarto plano 
TBRelbia. Dar pažymi, kad 
Viskas paliekama kol kas 
slaptybėje.

Prez. Johnsono įsakymas 
atnaujinti ir dar praplėsti 
Šiaurės Vietnamo bombarda
vimą, suprantama, karui baig
ti nepasitarnauja. Matyt, 
Johnsonas nepaklausė žmonių 
reikalavimo sulaikyti š. Viet
namo bombardavimą.

.FL-CIO prezidentas George 
įmy tikrai pasitarnauja fa- 
tantams ir Vietname karo 
ininkams. Neorganizuotų 
rbininkų traukimas į unijas 
ai užmirštas.

Tik pagalvokime, kokią gė-

Europos socialistinių 
valstybių pasitarimas

Kelia rimtą grėsmę taikai
Kairas. —.Suomijos pre

zidentas Kekonenas, lanky
damasis Egipte, Suomijos 

I vardu pasirašė su Jungtine 
Arabų respublika bendrą 
pareiškimą,* 'kuriame pasa
kyta, kad “karas Vietname 
kelia rimtą grėsmę taikai ir 
saugumui visame pasauly
je.”

Seattle, Wash.—Daugiau 
S kaip 245,000 lašišių (sal- 
; mons) dė^ių buvo sulaiky
ta, kuomet federaliniai in
spektoriai surado, kad tose 
dėžėse yra nuodingų bakte
rijų. Nežinia, kiek su nuo
dingomis bakterijomis dė
žių išparduota.

Karas nupuldė JAV-jn 
įtaką, sako Kenedis
New Vorkas. — Senato- 

į rius Robertas Kenedis, ap- 
i lankęs daugelį Europos sos- 
I tinių, sako, kad Vietnamo 
; karas smarkiai n u p u 1 d ė 
į Jungtinių Valstijų prestižą 
Europoje ir kitur.

Kur tik jis susitiko su eu
ropiečiais, kai kalbėjosi su 
popiežium Povilu, svarbiau
sias klausimas buvo — ka- 

I ras Vietname ir kaip ii 
i baigti. Visur žmonės kal- 
į tina JAV dėl karo tęsimo 
i ir plėtimo.

Kompartija laimėjo
Washingtonas. — Apelia

cijų teismas ir vėl grąžino 
Taksų teismui Komunistų 
par t i j o s bylą, atžymėda
mas, kad Taksų teismas, 
nepaisydamas partijos nu
rodymo, jog jai pajamų 
taksai nelegaliai uždėti, 
priteisė partijai pajamų 
taksus mokėti.

Tai antru kartu Apeliaci
jų teismas grąžino bylą 
Taksų teismui. Bylinėjima
sis prasidėjo 1956 m., kai 
Taksų teismas nusprendė 
reikalauti iš Kompartijos 
už 1951 metus sumokėti 
taksais $325,000. Bet par
tija nesutiko mokėti, pasi
remdama federaliniu įsta
tymu, kuris paliuosuoja nuo 
pajamų mokesčiu visas par
tijas. Be to, Kompartija 
nei neturėjo tiek pajamų, 
kad reikėtų taksus mokėti.

dą unijų biurokratai užtraukė 
unijinei veiklai, kuomet iš 72 
milijonų darbo jėgos tik apie 
18 milijonų tėra organizuotų 
į unijas.

Nenuostabu, kad Walteris 
Reutheris ir kiti kovingesni 
unijų vadovai prieš Meany ir 
kitus unijų biurokratus sukilo. |

® Sveikiname visus “Laisves” Bendroves dalininkus- ® 
■ šėrininkus ir norėtume su visais suvažiavime pasimatyti, 
pasikalbėti, bendrai aptarti mūsų laikraščio problemas. 
Tikimės dalininkų iš arti ir toli.

Suvažiavimas įvyksta sekmadienį, vasario 19, savo
je salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Pra-

Varšuva. Lenkijos sosti-1 džia 10 vai. ryto.
nėję įvyko trijų dienų pa-; Po suvažiavimo turėsime iškilmingą metinį banketą 
sitarimas (konferen c i j a ) I toje pačioje salėje. Bankete tikimės dar daugiau dalyvių. 
Europos 7 sočia 1 i s t i n i ų Į Iki pasimatymo sekmadienį.
valstybių užsieninių minist- i “Laisvės” personalas
rų. ,-■ ..... ■ - ...........

Bendrame pasitarimo pa-, a, i • !• 1 “• ••
e i š k i m e sakoma, k a d Automobilių dirbėjų unija 
draugiškai apsikeista min- . _ i • ' i

kovoja AFL-CIO biurokratus
Detroitas.—Jungtine Au- Viktoras Reutheris, uni-

r e

timis” apie padėtį Europo
je, kad “socialistinės valsty
bės bendrai darbuotųsi už
mažinimą t a r p t a u t i n io tomobilių Darbininkų unija 
įtempimo, tvirtintų taiką ir atvirai išstojo į kovą prieš
Ir zU i TT i 11 > r\ ■> A i i A TT'T Z''T/A ___ J  1\I kooperaciją Europoje. '

Europos septynios socia
listinės valstybės s u daro 
Varšuvos s ą j u n g ą, kaip 
bendrą socialistinių šalių 
frontą prieš Vakarų Euro
pos militarinę NATO są
jungą.

JAV kovotojų dainos 
Tarybų televizijoje
Maskva. — Tarybų Są

jungos tele vizijoje de
monstruojamos anglų kalba 
Amerikos kovotojų . prieš 
rasinę diskrimin a c i j ą ir 
karą Vietname dainos,: 
“We Shall O v e r c o m e,” 
“Down by the Riverside,” 
“I Ain’t Gonna Study War 
No More” ir kitos.

Ši programa taikoma kal
bantiems angliškai.

Japonijos Kompartija 
smerkia Mao politiką
Tokijas. — Japonijos Ko

munistų partija pag a 1 i a u 
pasmerkė Mao mokymą, 
kaip nieko bendro ne
turintį su marksizmu - leni
nizmu. Partija įspėjo kinie
čiams nesikišti į Japonijos 
politiką.

Pirmiau japonai komu
nistai reiškė simpatijas Ki
nijos vadovybei, bet dabar 
pamatė, kad su Mao sekė
jais nebegalima sugyventi, 
kad jie per toli nuo mark
sizmo nuėjo. Iš partijos bu
vo prašalinta apie šimtas 
Mao sekėjų.

Leidžia naciams viešai 
veikti

Bona. — Vakarų Vokieti
jos vidaus reikalų ministras 
P. Lucke paskelbė, kad koa
licinė valdžia leidžia neona- 
cių Nac. Demokratų parti
jai viešai veikti, o Komunis
tų partiją palieka nelegale.

Washingtonas. — Farmų 
darbininkų skaičius suma
žėjo 2.5 procentais. Tai ma
žiausias skaičius koks yra 
buvęs per pastaruosius 30 
metų, šiuo' metu farmose 
dirba 3,720,000 darbininkų.

! AFL-CIO prezidentą Mea
ny ir kitus biurokratus

Unijos prez. Walter Reu
ther rezignavo iš AFL-CIO 
vice prezidento vietos, Emil 
Mazey ir kiti du unijos va
dai pasitraukė iš AFL-CIO 
centro komitetų.

Unijos 6,000 žodžių laiš
kas išsiuntinėtas visiems lo- 
kalams su patarimu supa
žindinti su juo visus pus
antro milijono narių.

Unijos viršininkai kaltina 
MeJny ir kitus AFL-CIO 
biurokratus nepaisymu or
ganizuoti neorganiz uotus 
darbininkus, labiausia že
mės ūkio dar b i n i n k u s, 
neskyrimu tam darbui re- 
kalingų fondų. Pastebi, kad 
dabar AJPL - CIO turi ma
žiau narių, kiek ture j o 
1955 m. Taipgi neišvysto 
kovingos pozicijos už dides
nes darbininkams algas ir 
kolektyves derybas. Neko
voja tinkamai už pensijas ir 
nacionalinę nemokamos ap- 
draudos sistemą. Nekovoja 
prieš diskriminaciją.

Žmonių balso neklauso
Washingtonas. — Prez? 

Johnsono įsakymu vasario 
13 d. buvo atnaujintas Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mas. Šimtai lėktuvu daužė 
Š. Vietnamo miestus ir kai
mus.

Prezidentas ir Pentago
nas aiškina, kad nesą jokių 
deryboms ženklų iš Š. Viet
namo ir Vietkongo. Tuo 
pačiu metu Šiaurės Vietna
mo valdžia sutinka pradėti 
karo baigimui pasitarimus, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
sulaikys agresiją.

Visuomenės balsai iš vi
sų pasaulio kampų plaukia 
i Washingtona reikalaujant 
baigti agresiją. Bet prez. 
Johnsonas neklauso žmonių 
balso.

Londonas. — Šimtai Eu
ropos dvasiškių, profesorių^ 
rašytojų pasiuntė prez. 
Johnsonui prašymą š. Viet
namo bombardavimo, nebe
atnaujinti, agresiją sulaiky
ti.

Kopenhagenąs.—157 uni
versiteto profesoriai krei- ......j—-------
peši į prez. Johnsoną ne- smarkiai plečiasi.

jos prezidento brolis, nuro- —---------- r---------------- r----------

dė, kad AFL-CIO vadovybė j lio reikalaujama Vietnamo 
yra konservatyviškesnė už 
Prekybos rūmus, vadinasi, 
už didžiojo biznio vadovybę. 
Kvailas jų nusistatymas vi
sur “kariauti komunizmą” 
izoliavo Amerikos darbinin
kų judėjimą. Karo rėmimas Į misijas. e

Nepaisoma nei to, k a d | rVietname yra nepakenčia
mas reakciniu biurokratu v *" Ižygis.

Unijos pareiškime nuro
dyta, kad unija dar nesi
traukia iš AFL-CIO centro. 
Šis klausimas paliktas uni
jos konvencijai bal. 20-22 
dienoms apsvarstyti. Wal
ter Reuther ir toliau pasi
lieka preidentu CIO indust
rinių unijų departamento, 
kuriame yra apie pusę visų 
AFL-CIO narių.

Automobilių darbininkų 
unijos priimtoje rezoliucijo
je pasisakoma už Kinijos 
pripažinimą ir į Jungtines 
Tautas įsileidimą, už plates
nę prekybą su Tarybų Są
junga ir visais kitais socia
listiniais kraštais, už karo 
baigimą Vietname derybų 
ir susitarimo būdu.

atnaujinti Š. Vietnamo 
bombardavimo.

Tokijas.—Šimtai tūkstan
čių Japonijos darbininkų, 
studentu ir visuomenės vei
kėjų daugelyje miestų pra
eitą savaitę suruošė de
monstracijas už karo Viet
name baigimą.

LAIMĖJO STREIKĄ
Allentown, Pa. — Išstrei- 

kavę porą savaičių, elekt
ros darbininkai laimėjo al
gų pakėlimą nuo 13 iki 23 c. 
per valandą ir kitus pageri
nimus.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos kasmet par
duoda užsieniui įvairių 
ginklų maž daug už 2 bilijo
nus dolerių. Tai daug dau
giau, negu bet kuri kita 
valstybė parduoda.

Paryžius. — Prancūzijos 
prekyba ‘su Kinija 1966 m. 
sieke $86,600,000,1963 m. 50 
milijonų dolerių. Prekyba

Biznio vadov 
prieš karo

Washingtonas.—Apie 200 
biznio vadovų pasiuntė 
prez. Johnsonui laišką, ku
riame, tarp kitko, jie “pro
testuoja prieš karo plėtimą 
Vietname,”

Laiške primenama prezi
dentui, kad Jungtinių Tau
tų generalinio' sekretoriaus 
U Thanto siūloma progra
ma karui baigti turėtų būti 
užgirta.

Kuomet iš plataus pasau-

karą baigti, tai prez. John
sonas, kaip tik priešingai, jį 
plečia ir plečia. Štai sau-! 
šio 13 d. JAV lėktuvai pa- t 
darė 549 misijas (skridi- o 
mus), o vasario 6 d.—565 Ii

Etiopijos karalius 
kelionėj už taiką

Ženeva.—Karalius Haille 
Selassie, išvykęs ilgon ke
lionėn specialiu lėktuvu, čia 
buvo sustojęs. Per 21 die
ną jis aplankys daugelį 
valstybių sost i n i ų , visur 
tarsis kaip baigti karą Viet
name ir pasaulyje taiką iš
laikyti.

Kelionėje jis taipgi ap
lankys Jungtines Valstijas, 
Tarybų Sąjungą, Turkiją.

Rasinė diskriminacija 
plieno korporacijoje
Baltimore, Md. — Fede

ralinis Darbo departamen
tas paskelbė, kad Bethle
hem Steel korpo racijos 
dirbtuvė praktikuoja dis
kriminaciją samdant darbi
ninkus.

Šios korporacijos Spar
rows Point dirbtuvė 
1966 - aisiais metais turėjo 
militarinius kontraktus už 
apie 51 milijoną dolerių, 
tuo pačiu metu padarė su 
valdžia biznio daugiau kaip 
už 92 milijonus dolerių.

Danville, Va. — Teismas 
nubaudė 77 kovotojus, kurie 
nepaisant drausmės de
monstravo prieš rasinę dis
kriminaciją. 260 areštuotų 
laukia teismo.

Chicaga.—Užsieninės po
litikos ekspertai konferen
cijoje aiškino, kad Mao po
litika Kinijoje labai naudin
ga Amerikai, nes socialisti
nį frontą silpnina.

Madridas. —- 1,000 darbi
ninkų sėdėjimo streiku už
darė Standardo elektros 
dirbtuvę. Policija puolė 
streikierius.

ų protestas 
plėtimą

ietname Jungtinės Valsti
jas turėjo daugiau kaip 50,- 
00 kareivių nuostolių už
muštais, sužeistais ir din

gusiais.

0
n

Nubaudė negro užmušėją 
Atlanta, Ga.—Wm. H. 

James, 42 m., gavo viso am- 
aus kalėjimą už užmuši- 

nhą negro jaunuolio rasinių 
iaušiu metu. c

v 
z

r

San Franciscot — Tūks- 
t uitis negrų organizacijų 
atstovų konferencijoje nu
arė šaukti civilinių teisių 
irganizacijos Core naciona- 
nę konvenciją greitoje at- 
ityje. Prie to smarkiai 
uošiamasi.

Sen. Javits smerkia 
Š. V. bombardavimą
Buffalo, N. Y. — Sena

torius J. K. Javits, čia 
kalbėdamas, ragino prez. 
Johnsoną “besąlyginiai su
laikyti” Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Jis aštriai 
kritikavo Johnsono vedamą 
karą.

Javits priminė, kad 1968 
metais prezidentinėje kam
panijoje Vietnamo karas 
bus svarbiausiu klausimu, 
kurį respublikonai galės 
sėkmingai panaudoti prieš 
c emokratus. Sen. Javits nu
matomas respublikonų kan
didatu vice prezidento vie
tai.

univer site 
primindami 
mo bomba n

Profesoriai prieš karą
Ithaca, N. Y.—293 Cor

nell universiteto profeso
riai pasiuntė laišką prez. 
Jrohnsonui, reikalaudami 
uoj sulaikyti Šiaurės Viet
inio bombardavimą.

Šį laišką užgyrė 462 Yale 
univer s i t e t o profesoriai,

i, kad Š. Vietna
mo bombardavimą sulaikius 

būtų proga tartis dėl ka- 
•0 baigimo.

Washingtonas. — Kongre
sinis neamerikinės veiklos 
komitetas paskelbė, kad 
amerikinė nacių partija ne
sudaro saugumui grėsmės, 
surinti tik apie 50 narių.

Londonas.—300,000 Ang- 
ijos žmonių gyvena name- 
iuose ant ratų (traileriuo- 

se). Prieš 6 metus 184,000 
:aip gyveno. Stoka namų.

Lawrence, Mass. — Nuo 
iirdies smūgio mirė Vincas 
Cralikauskas. Laidotu vės 
si šeštadienį, vasario 18 d., 
- vai. popiet. Iš “Laisvės” 
dalyvaus S. Večkvs.
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Be savos spaudos
Vienas ilgametis veikėjas 

mums rašo iš Argentinos 
liūdną laiškutį. Savaitraš
tis “Vaga” sulaikyta, sako 
jis, ir paštas varžo laikraš
čių ir laiškų įsileidimą iš 
užsienio. Nežinia, kas čia 
bus...

Sutinkame su gerbiamuo
ju veikėju, kad padėtis sun
ki, nes militaristai “viską 
tvarko.”

Bloga tautinėms grupėms,

A. J. Mušte
Naktį iš vasario 11 į 12 d, 

Niujorke staiga mirė įžy
mus kovo t o j a s už taiką 
Abraomas John Mušte, su
laukęs 82 metų amžiaus.
Pastaruoju laiku A. J. Muš

te buvo uolus kovotojas 
už karo baigimą Vietname, 
už taikos pasaulyje sutvir
tinimą.

Velionis buvo protestantų 
dvasininkas, bet taika jam 
labiausiai rūpėjo. Tik visai 
neseniai jis grįžo iš Šiau
rės Vietnamo, kur buvo nu
vykęs su kitais dviem dva
sininkais. Šnekėjosi jie su 
Šiaurės Vietnamo preziden
tu Ho Chi Minh per dvi 
valandas. Prezidentas jiems 
sakė:

—Paraginkite savo šalies 
prezidentą Johnsoną, k a d 
jis atvyktų pas mus tartis 
taikos reikalu: tik tegu at
važiuoja neginkluotas: sau
gumą jo asmeniui mes už
tikriname... .

Pastaruoju metu Niujor
ke ir visoje Amerikoje vyko 
didžiulės demonstracijos už

Penktadienis, vasario (February) 17, 1967

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
..TC'._______ ________ _________-______________ -_________________ __ __ _

Ne vien duona sotus
u

bloga ten ir vietos darbo 
žmonėms — visiems argen- 
tiniečiams. Blet reikia ma
nyti, jog visuomet taip ne
bus. Pietų Amerikos dar
bo žmonės turi puikias ko
vingas tradicijas ir jie vi
suomet prieš reakciją 
sprando nelenks.

Mes iš čia norėtume vis
kuo padėti mūsų vienmin- 
čiams tautiečiams Argen
tinoje, bet kaip?

karo baigimą Vietname. 
Daugelyje jų dalyvavo A. 
J. Mušte kaip kalbėtojas. 0 
kalbėtojas jis buvo geras.

A. J. Mušte gimė 1885 m. 
sausio 8 d. Zierikzee mies
te Hollandijoje. Į Ameriką 
buvo atvežtas jaunas. Čia, 
be kitų mokyklų, baigė 
Hope kaledžių, Hollandijos 
miestelyje, Michigane. Pas
kui lankė kitas mokyklas. 
1913 metais tapo Įšventin
tas hollandų protes t a n t ų 
reformistų kunigu.

Velionis turėjo polinkį 
link marksizmo. Kadaise 
jis yra pasakęs nemaža kal
bu visokiuose darbininku 4r . C-

mitinguose. Turėjo jis “ne
susipratimų” ir s u komu
nistais, ir su socialistais. 
Bet pats didžiausias jo pa
šaukimas buvo kova už tai
ka. £

Aišku, bažnytinės dogmos 
trukdė jam tapti visur ir 
visuomet nuosekliu kovo
toju. Bet vėliausiu laiku 
žmonės jį gerbė už jo veiklą 
taikos šalininkų gretose.

LIETUVIŲ DAILĖ Į 
JUNGTINES VALSTIJAS

f

Biuletinyje “Lietuvos Ži
nios” skaitome:

Lietuvių dailės kūriniais do
misi ne tik respublikos žmo
nės, bet ir užsieniečiai. JAV 
dailininkas Louis Lozovick ir 
meno žinovė Igcne Butler iš
sivežė į savo šalį daug A. 
Gudaičio, J. Švažo, A. Skiru- 
tytės, J. Čeponio, A. šiekste- 
lės, A. Stasiulevičiaus, M. 
Cvirkienės ir kitų Lietuvos 
dailininkų kūrinių.

Šalia naujų lietuvių kūrinių 
amerikiečiai atrinko taip pat 
senąsias J. Kuzminskio gra
viūras. JAV bus išspausdinti 
parodų katalogai, pateiktos 
žinios apie dailininkus.

, Minėti lietuviu dailininkų 
darbai, kartu su kitais Tary
bų Sąjungos dailės kūriniais 
bus eksponuojami ir pardavi
nėjami keturiose parodose: 
Washingtone, Niujorke, Čika
goje ir Los Angeles.

Kitų lietuvių dailininkų : D. 
Tarabildienės, V. Kalinausko, 
A. Steponavičiaus, P. Krasau
sko darbus įsigijo belgų me
no mylėtojai.

Lietuvių daile susidomėjo ir 
prancūzai. Jie taip pat par
sigabeno į Paryžių nemažai 
geriausių Lietuvos dailininkų 
kūrinių.

Lietuvių dirbiniais iš gintaro 
susižavėjo japonai. Tokijuje 
jie surengė lietuviško gintaro 
parodą ir dabar atsiuntė 
žiulius užsakymus. Taigi 
tuviškas gintaras keliaus 
“tekančios saulės” šalį.

“Pionieriaus” redaktorius, 
vėliau — “Komjaunimo tie
sos”. O prieš savo mirtį per 
keletą metų redagavo žur
nalą “Pergalė”. Jis buvo 
jautrus, draugiškas ki
tiems. Puikus poetas, geras 
publicistas. Jo 45 gimimo 
metinių proga apie jį labai 
gražiai atsiliepė Lietuvos 
spauda.

savo

lic- 
b’J

j Grąžinti A. C. Powellj
I į šalies Kongresą

Kova už grąžinimą negrų 
veikėjo Adam Clayton Po
well į JAV Kongresą tebe- 
siplečia. Kai kur negrai 

| skelbė streikus, kai kur da
romi kitokie žygiai: šaukia
mi masiniai mitingai reika-

■ ' lauti, kad Powellis būtų
grąžintas Kongresam

Kaip žinia, Kongreso at
stovų butas yra paskyręs 

g specialų komitetą, kad iš- 
į tirtų visą Powellio išm,eti- 

. mo iš Kongreso reikalą ir i pasiūlytų plenumui, ką da- I ryti: grąžinti jį atgal, ar 
I negrąžinti? Minėtam ko- 1 mitetui pirmininkauja kon- 

? gresmanas (demokratas iš 
Brooklyno) Emanuelis Cel- 
ler; komitetą sudaro devy
ni asmenys-kongresmanai.

Praėjusią savaitę šis ko- 
nąįtetas turėjo posėdį, į ku
lį buvo pakviestas ir A. C. 

t Powell. Kiekvienas komi- 
1 lėto narys ryžosi Powellj 

J “patarkuoti” Visokiausiais H šiurkščiais klausimais, ku- I rie nieko bendra neturi su
■ pačiu reikalu. Tie klausi-
■ nėjimai Jį galėtų inkrimi- 
1 nuoti.1 I savo adv o k a t ų , 
■» 1

i-

Todėl, patariamas
Powellis

gi’ i e ž t a i atsisakė į tuos 
klausimus atsakinėti.

Jo advokatai mano, kad 
Powellis galėtų atsakinėti 
tik į pačius pagrindinius 
klausimus, .kuriuos liečia 
šalies konstitucija. O kon
stitucijoje apie kongresma- 
nus šitaip sakoma: kiek
vienas kandidatas į Kon
gresą turi būti 25 metų am
žiaus laike rinkimų. Jis tu
rįs būti išbuvęs septynerius' 
metus JAV piliečiu. Jis tu
ri gyventi tame distrikte, 
kuriame balotiruojasi.

Tai ką dabar darys kon
gresinis komitetas? Ne
jaugi jis rekomenduos at
stovų butui Powellio nepri
imti? Na, jeigu jis taip 
padarys, tai Powell žada 
eiti į teismą ir ten laimėti. 
Pagaliau, įvyks kiti rinki
mai Harleme: juose jis ir 
vėl kandidatuos, ir vėl bus 
išrinktas. Tai visiems turi 
būti aišku.

Prieš šį ant Powellio už
puolimą, kadangi tai yra 
užpuolimas ant visų negrų, 
ant jų teisių, piliečiai pri
valo garsiau protestuoti.

Net ir Niujorko neangliš-

APIE LAIKRAŠTĮ 
“GIMTASIS KRAŠTAS”

Aną dieną minėjome, kad 
apie naują, neseniai pradė
jusį Lietuvoje eiti savait
raštį “Gimtasis kraštas” se-j 
kamame “Laisvės” numery
je plačiau parašysime. Bet, 
pagalvoję, šiuo metu “pla
čiau” nerašysime.

Viena kregždė—ne pava
saris, vienas laikraščio nu
meris dar ne viską pasako. 
Nors numeris gražus, ge
ras, turiningas, bet palauk
sime kitų “Gimtojo krašto” 
numerių, kad galėtume su 
skaitytojais apie jį visapu
siškai pasidalinti mintimis.

Naujo laikraščio adresas: 
Vilnius, Lenino a, “Gim
tasis kraštas”, Lithuania 
USSR.

Pakartoti galime tai: 
“Gimtasis kraštas” eina 
vietoje “Tėvynės balso“, 
šiuo metu sustojusio eiti. 
Leidžia Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komite
tas.

KARDELIS IR 
JAV VEIKSNIAI

J. Kardelis leidžia 
laikraštį Montrealyje ir per
jį kai kada ima šukuoti sa
vo kolegas JAV. J. Karde
lis, mat, ant jų pyksta, kam 
jie įsikibo į dėdės Šamo 
skvernus ir daro viską, ką 
tas paliepia. Kardeliui ne
patinka JAV politika, jis ją 
smerkia. Gyvendamas Ka
nadoje, jis kadaise rašė, 
jog, girdi, gera būtų veiks
niams ieškoti prieglaudos 
pas Mao Tse-tungą. Už tai 
“Naujienos” J. Kardelį iš
juokė, lyg primindamos: 
nekišk savo liežuvio į mūsų 
reikalus: JAV valdžia yra 
mūsų, o ne tavo! P. Grigai
tis patarė J. Kardeliui ne- 
learmuoti, nerėkaloti, o lai
kytis gražiai, kaip prideda 
geram berneliui.

Dabar—“Nepr. Liet.” vas. 
1 dieną—J. Kardelis atsišie
pia:

Ir štai po tokio karšto JAV 
politikos gynimo, tos pačios 
“Naujienos” pirmame pusla
pyje skelbia baisaus aliarmo, 
politine isteriką pagrįsta, kaž
kokio politinio naujoko pasi
sakymą, kuriuo išpučiamas be 
rimto pagrindo reikalas 
baisaus aliarmo ribų, 
tai rimta?
logika ?

Ot, kad 
užsimanė
nose” logikos!.. P. Grigaitis 
bile dieną jam atkirs: o kur 
tavo, ponas, logika?!

Ką ten tokio, anot Karde
lio, labai kvailo P. Grigaitis 
atliko, mes net nežinome,— 
nežinome, ir už ką jį Kar
delis taip šukuoja. O jis šu-

PAGERBTI ČIKAGOS 
VEIKĖJAI

Š. m. sausio 21 d. Čikago
je įvyko pažangiųjų lietu
vių pokylis “Vilnies” vaji- 
ninkams ir seniems darbuo* 
tojams pagerbti. Ten buvo 
pasakyta nemaža kalbų; bu
vo įteiktos ir dovanos vaji- 
ninkams, kurie ten dalyva
vo, o kitiems buvo pasiųs
tos per paštą.

Po visų kalbų ir kitų da
lykėlių, rašo “Vilnis”, buvo 
pakviestas Vytautas Zenke
vičius, TSRS ambasados 
Washingtone darbuotojas. 
Pasirodo, jis tuo metu lan
kėsi Čikagoje, na, tai daly
vavo ir pokylyje. Ta proga 
V. Zenkevičius pasveikino 
visus ir “įteikė Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos suva
žiavime nuskirtus V. An
druliui ir L. Jonikui žurna
listo diplomus.”

Tai buvo sutikta 
ziastiškai.

Tame pat pokily je
pagerbti ir Justas Misevi- 
čia, ir Milda Friberg.

“Pokylis tikrai buvo šau
nus, kaip žadėtas. Žmonių 
buvo daug. Maisto pritrū
ko,” pažymi reporteris.

Apie šią iškilmę mes su
žinojome tik vėliau, prieš 
kelias dienas, kai pasiekė 
mus “Vilnies” (sausio 25 
d.) laida, kuri, matyt, buvo 
kaž kur užkliuvusi pašte.

e

iki 
Ar gi 

Ir kur kokia nors

nori: J. Kardelis 
ieškoti “Nau jie-

VLADAS MOZŪRIŪNAS
Š. m. vasario mėnesio pra

džioje sukako 45 metai, kai 
gimė labai talentingasis lie
tuvių poetas, publicistas, 
kovotojas Vladas Mozūriū
nas. Deja, Vlado šiandien 
jau nebėra. Jis mirė prieš

jo palaikai ilsisi Rasų ka
pinėse Vilniuje.

Savo laiku Vladas buvo

/kbsios spaudos .:
Jr leidėjai nusitarė tarti 
savo žodį: vasario 21 die
ną jie rengia didžiulį ma
sinį mitingą, kuris įvyks 
SheVaton Atlantic Kotelyje, 
34th St. ir Broadway, 
Manhattane. Pradžia 7 v. 
v. Bus geri kalbėtojai.

Niujorko ir apylinkės lie-

Aišku, kark mums budėti rei
kia. Reikia būti visą laiką pa
rengties padėtyje, nes mes tu
rime, vaizdžiai kalbant, karo 
stovį. Bet pulti į isteriką nė
ra nei rimta, nei protinga. 
Tokia neprotinga politine tak
tika mes tiktai reikalui galim 
pakenkti.

Darykime ką galime ir kie
tai ir neatlaidžiai, bet rimtai, 
protingai, apdairiai, bet ne
skelbkime aliarmo, ir nepasi
kliaukime nepatyrusiais poli
tikais, nors jie gali atrodyti 

. ir labai veiklūs. ..
Tuščios pastangos, ponas 

Kardeli!.. Rimtai, protin
gai, apdairiai nei pats, nei
gi kiti “veiksniai” ką nors 
dirbti negales, kadangi visa 
jūsų veikla paremta melu! 
Melas 
kvailų
pasisakymų;
akių. Tokias akis veiksniai 
turi, ir jos Veda juos į dar 
didesnes! pinkles ir baisesnę 
negarbę!

•eikalingas aliarmo, 
niekuo nepagrįstų 

na, ir gerų

redaktoriai tuviai raginami prisidėti
i- 4- t 1 vi n >■. r'i t y v n m 4 . i r» 4 'U 4^ 1 4-prie šio 

masiniai 
laukime, 
būtų grąžintas į JAV Kon
gresą, kad jis būtų taip pat 
grąžintas į kongresinį Dar
bo ir apšvietos komiteto 
pirmininko postą!

sąjūdžio. Būkite 
ne mitinge. Reika- 
kad A. C. Powellis

Neseniai išsikalbėjome s 
kolūkio kalviu Juliumi Ji 
cunsku. Jis kovojo Didžio
jo Tėvynės karo frontuos 
ir, vos tik nusimetęs kario
milinę, padavė pareiškimą 
stoti į mūsų kolūkį.

Nelengva pradžioje buvo 
M. Melnikaitės vardo kolū
kio žemdirbiams, vieniems 
pirmųjų respublikoje pra- 
dėjusiems kolektyviai arti 
dirvas. Mano kabinete po 
stiklu yra nuotrauka, ant 
kurios parašyta: “1947 
metai. Kėdainių apskrities 
(dabar rajono) M. Melni
kaitės vardo kolūkio kolū
kiečiai steigiamajame susi
rinkime.” Iš nuotr aukos 
žve’;’ a pirmieji kolūki o 
kūrėjai Jonas Miliauskas, 
Vaclovas Jacunskas, Myko
las Paulauskas, pirmasis 
kolūkio pirmininkas Juozas 
Stankevičius, Kazys Piks- 
rys — viso dvylika žmoniv.

Kolūkio partinės organi
zacijos sekretorius Edvar
das Kleiva saugo nuo lai
ko pageltusį kolūkio stei
giamojo susirinkimo proto
kolą Nr. 1, kuriame įrašyta 
data: “1947 metai, vasario 
26 diena.” Apačioje — dvy 
lika parašų. Toliau skaito
me: “Savo kolūkiui mes 
išrenkame vardą geriausios 
Lietuvos dukters, Tarybi i 
Sąjungos Didvyrės Mary
tės Melnikaitės.”

Jau beveik dvidešimt me 
tų mūsų kolūkis vadinamas, 
tuo vardu. Neatpažįstama 
jis pasikeitė per tą laiką 
Beveik neliko krūmų, kas
kart mažėja akmenų dirvo 
se, laukus vagoja melioną- 
ciniai grioviai. Jeigu pir
maisiais kolūkio gyvenime 

drai prieš Tarybų Sąjungą, metais bendras grūdiniu 
žino mūsų skaitytojai, žino kultūrų derlingumas siekė 
visas pasaulis. Mao Tse-tun- 
gb politika — pragaištin
ga darbininkų judėjimui po
litika. O kiek tai liečia Ta
rybų Sąjungą, pastarosios 
vyriausybė išleido specialų 
pareiškimą, smerkiantį 
chuliganiškus kinų elgesius. 
Paduodame mažą to parei
škimo dalelę:

Pastarosiomis dienomis bu
vo ir kitų atsitikimų, kai buvo 
neleistinai grubiai elgiamasi 
su tarybiniais pareigūnais. Va
sario 1 d. gatvėje netoli Ta
rybų Sąjungos ambasados bu
vo organizuota ir Pekino aero- 
bendradarbiai.

Antitarybinė provokacija bu
vo organizuota ir Pekino aero
drome. Tuo momentu, kai š. 
m. sausio 31 d. atskrido tary
binis lėktuvas su specialistais 
į Vietnamą, kovojanti prieš 
Amerikos agresiją, buvo su
rinkta didelė minia su šūkiais, 
nukreiptais prieš Tarybų Są
jungą. Tarybiniams žmonėms 
net nebuvo leista išlipti iš lėk
tuvo, ir degalai buvo pilstomi 
į lėktuvą, pažeidžiant visas 
technines taisykles, keliant pa
vojų lėktuve buvusių žmonių 
gyvybei.

Visi šie neregėti diplomati
nių santykių istorijoje veiks
mai prieš oficialius kitos vals
tybės atstovus buvo vykdomi, 
oficialiems Kinijos asmenims 
ir įstaigoms ne tik nuolai
džiaujant, bet ir tiesiogiai 
kurstant. Dar daugiau, faktai 
rodo, kad oficialūs Kinijos or
ganai buvo šių provokacijų 
organizatoriai.
- Istorija jau ne kartą patvir
tino, kad nežaboti antitarybi
niai -veiksmai ir priešiškumo 
bei neapykantos Tarybų Są
jungai kurstymas niekad ir 
niekam nieko nedavė, išskyrus 
negarbę ir gėdą. Neabejotina, 

’taip bus ir šį kartą.
Tarybų Sąjungos vyriausy

be reiškia KLR vyriausybei

entu-

buvo

TARYBINES VYRIAU
SYBĖS PROTESTAS

Apie tai, ką kinai, sukur
styti Mao Tse-tungo šali
ninkų, daro Kinijoje prieš 
tarybinius piliečius ir ben

vos 6 centnerius iš hektaro 
tai šiemet by r ė j o po 2< 
centnerius. Neblogas ir ki
tų kultūrų derlius. Vis 
daugėja gyvulių mūsų fer
mose. Jei kolūkio 
mo pradžioje buvo 
liolika karvių, tai 
turime 207.

Šie pasiekimai — 
rė ateičiai. Bet kur kas ma
loniau matyti, 4<ad labiau
siai pasikeitė mūsų žmo
nės.

Šiandien radijas, motocik
las, dviratis tapo visiems 
įprastu dalyku. Apie 40 
kolūkiečių šeimų turi tele
vizorius, kolūkyje daug 
skalbimo mašinų. Šių metų 
pradžioje, kai paskelbėme 
kolūkiečiams, kad kolūkio 
valdyba numato dujofikuo
ti butus, gavome vos du 
pareiškimus. Ir tik tada,

gyvavi- 
vos ke- 
šiemet

tik gai-

griežtą protestą prieš tai, kad 
Pekine prieš tarybinius žmo
nes vykdomi neteisėti veiks
mai ir savavaliaujama. Ji ka
tegoriškai reikalauja, kad Ki
nijos valdžia sutinkamai su 
visuotinai priimtomis tarptau
tinės teisės normomis imtųsi 
kuo skubiausių priemonių vi
siškam TSRS ambasados bei 
kitų tarybinių įstaigų Pekine 
darbuotojų ir jų šeimų narių 
saugumui užtikrinti, griežtai 
nubaustų tuos, kurie organi
zuoja provokacijas prieš tary
binius žmones, ir garantuotų, 
kad tokie dalykai ateityje ne
pasikartos.

Visa atsakomybė už padari
nius, kuriuos gali sukelti ne
teisėti aktai prieš Tarybų Są
jungos ambasadą ir KLR te
ritorijoje esančius Tarybų Są
jungos piliečius, tenka Kini
jos Liaudies Respublikos vy
riausybei.

kai mūsų šeimininkės 
čios įsitikino, kokį p 
vinimą suteikia dujinė 
ryklos, pasipylė pareiškiu 
mai. Dabar kolūkyje yra 
73 dujinės viryklos, o pa- : 
reiškimai vis tebeplaukia.

Mūsų kolūkiečiai gerai 
dirba ir taip pat moka gra
žiai ilsėtis. Kolūkio valdy
ba dažnai organizuoja iš
vykas į teatrus, aplanko 
koncertus.

Kiekvieną šeštadienį mū
sų žmonės nemokamai žiū
ri meninius kino filmus. O 
vakarais, kai laukuose ap
rimsta darbas, kolūkiečiai 
renkasi kultūros namuose, 
kur vyksta repeticijos. Mes 
turime dūdų, estradinį or
kestrus, pagyvenusių žmo
nių chorą ir šokėjų grupę. 
Šokėjai dalyvavo Jubilieji
nėje šventėje Vilniuje.

Niekada neužmiršiu, kai 
šiais metais po ataskai 
kolūkiečių susirinkimo^ 
certą suruošė kolūki e 
svečiai — LTSR liaudies 
artistė Elena Čudakova ir 
respublikos nusipelnęs ar
tistas Eduardas Kaniava. 
Po koncerto prie manęs 
priėjo senas kolūkietis-pen- 
sininkas ir nuoširdžiai dė
kojo:

—Seniai begirdėjau taip 
dainuojant. Ačiū, kad neuž
miršot mūsų.
Taip, šiandien kolūkio val

dyba rūpinasi ne vien tik' 
tuo, kad didėtų derliai, dau
giau būtų gaminama įvairimų 
produktų. Ir žmonėms jau 
ne vien duona rūpi. Jie no
ri daug ką pamatyti, kultū
ringai pailsėti. Jubiliejiniai^

a*

sų uždavinys dar geriau 
rūpintis žmonėmis, jų bui
timi.

L. Prielgauskas
Kėdainių r. M. Melnikaitės 
vardo kolūkio pirmininkas

Jie kovojo už tėvynę
(Ištrauka)

...Zviagincevas atsipeikė
jo, pajutęs ant veido mažos 
šiurkščios rankos prisilieti
mą. Drėgna marle jam at
sargiai nuvalė burną ir 
akis, ir jis akimirkai išvy
do mažą moters ranką ir 
mėlyną tvinksinčią gyslą 
prie balto riešo, paskui įfce 
jo lūpų prikišo šiltą, metam 
atsiduodantį aliuminės gei» 
tu vės kaklelį... Virš jo pa- 
silenkė netgi iš po tamsaus 
įdegimo matomas išblyškęs, 
strazduotas nepažįstamos 
mergaitės veidas su išblu
kusia pilote, dengiančia su
veltą kupetą ryškiai rudų 
garbanų. Veidas buvo aiš* 
kiai negražus, paprastas, 
neišraiškingas, riestanosės 
rusų mergaitės veidas, bet 
toks gilus, nuoširdus švel
numas ir rūpestis tryško iš 
sušiurkštėjusių šio veido 
bruožų, tokia grynai naįį 
riška šiluma ir užu® 
švietė pilkos, 
mergaitės akys, jog Zvia* 
gincevui atrodė, kad šios 
akys taip reikalingo s, 
geros ir būtinos, kaip pats 
gyvenimas, kaip išsiskleidęs 
virš jo bekraštis mėlynas 
dangus su išsibarsčiusiais 
plunksnuotais debesėliais 
aukštybėse.

Iš džiaugsmo, kad gyvas 
ir savųjų nepaliktas... tru 
pai ir saldžiai jam sug 
širdį, ir jis vos girdimi 
šnibždėjo

—Sesele... brangioji 
kurgi tu atsiradai?..

M. šolochovaš
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V. Bovinas

^grAtitrūkus keletą dienų 
flK kasdienio darbo, gauni 

progą peržvelgti daugiau 
spaudos puslapių, pasėdėti 
ii- prie televizoriaus. Taip 
ir gimsta mintis ką nors 
sakyti, komentuoti.

Pirmiausia akyse ir min
tyse iškyla Vietnamo karas. 
Nebuvo galima nepastebėti 
“New York Times” redak
toriaus Salisbury ir “The 
“Miami N e w s ” redakto
riaus Bill Baggs raportų iš 
Hanojaus. Ypač Bill Baggs 
savo praneš i m u s gausiai 
iliustravo nuotrauk o m i s , 

■ kurios neginčijamai parodė 
I JAV bomberių sugriautų 

namų liekanas. To negalė
jo pateisinti nei preziden- 

v tas Johnsonas.
Miamyje tuo klausimu 

kalbėjo sen a torius Ful
bright. Karo “vanagus,” 
kurie teisina Šiaurės Viet
namo bombardavimą, sena- 

||prius kritikavo ir tinkamai 
pašiepė jų “logika.” Pasi
daro aišku, kain diena, kad
jokios moralinės ar teisinės 
sankciios JAV neturi net 
už 10.000 mylių gyvenan
čia mažą sali užpulti ir 
griauti jos miestus, žudyti 
niekam nenusikaltusius jos 
žmones. Nei Ženevos su
tartis, nei Jungtinės Tau
tos. nei iokia tarptautine
konferenciia neigalino JAV 
briautis i vidinius Vietnamo 
reikalus, kuriame vyksta ci
vilinis karas, revoliucija. 
Vadinasi, mūs šalis nati sa
ve paskyrė karo ginklais 
daryti “santvarką” Vietna- 

Jlpe.
ja Bet štai. Vietnamo karo 
"laušimu prašneka ir “Ke
leivis.” Per du savo laik
raščio numerius ištęstu pdi- 
torialu “Keleivis” niekina 
Salisbury ir B a g g s o ra
portus. To dar negana, ke
leivinis rašeiva niekina ku- 

»• nfgus. rabinus, intelektua
lus. studentus ir visus kitus, 
kurie nroi-pstnoia, kalba, 
ra^o nrieš Vietnamo kara.

Kain toki rašeiva vertin
ti*? jJuk keldvinis redaktjh- 
riiis nieko iš savo galvos 
nenacakn. Jis tik vergiškai 
šliaužia ir imituoia goldwa- 
terins. hirčistncj ir savo "hit
lerinius atsiminimus. Blai
va mintis in ralvosp vietos 
neranda. Tad pamirškime 

į A109’
• W Analogiškai kalbant, tai 
,/ Vietnamo žmonės šiandien 

kovoja nrieš svetimą sali, 
kaip prieš 200 metu ame
rikiečiai kovoio nrieš Bri
tą n i i o s feodalistine san
tvarka Amerikoie. už da
bartinių JAV nepriklauso
mybe.

Dabartiniai karo “vana
gai” teigia, kad JAV ar- 
miia Pietų Vietname gina 
savo draugus. — “laisvojo 
pakulio” civiHzaciia. Tain 
sakeiy Britaniios karalius.

Amerikos kontinente 
savus valdovus. 

0^W0nau. feodalistine “civili- 
Sfcmna.” Gi šiaurės ir Pietų 
yietnamo žmonės gina sa
vus tautiečius, dažnai bro
lius ir savo šalies laisve, 
jos nenriklausomvbe.

Imkime kitą pavyzd j. Jei 
mes patvs sau imame teisę 
bombarduoti Hanojų, ne
paisydami jokių legališkų 

s ^ nuostatų, tai ar negali to- 
pat teisės panaudoti Š. 

WMhnamo talki n i n k a i ir 
jBadėti bombarduoti New 
"orka, Chicagą O tai ves
tų link pasaulinės katastro
fos.

Šio momento komentarait

Karo apologetai didžiuo
jasi mūs šalies militarine 
jėga. Kai kurie ragina Š. 
Vietnamą ugnimi ir bombo
mis nušluoti nuo žemės pa
viršiaus. Bet ir tada ne
būtų paskutinis karo laimė
jimas. Už Vietnamo dar 
yra visa Azija su šimtais 
milijonų žmonių. Galutinas 

I karo laimėjimas priklauso 
. Azijos žmonėms. Nepai- 
i sant, kiek ims laiko, bet 
jie laimės.

Nėra kuo didžiuotis, kad
• mes “žudome komunistus.” 
Į Istorija vėl mums primena 
; laikus, kai inkvizicija lau- 
i žuose degino kitaip manan
čius mokslo vyrus. Bet ta

i pati istorija jau pasmerkė 
į inkvizicijos ir Hitlerio ruoš- 
; tas masines žmonių žudy-
• nes. Šiandien visi dori 
į žmonės kovo j a už taiką, 
| prieš karą Vietname.
i

Šių metų sausio viduryje 
“vaduotojai” vėl sunešė ke
pures į konferenciją. Nie
kam geriau, kaip tos kon
ferencijos ponams, tinka 
lietuviška patarlė — “kal
ba kaip iš kepurės.” 1 c n i] 

j suskrido iš visur ir su vi- 
i šokiais titulais. O jau tų ko
mitetų buvo daugiau kaip 
vienos rankos pirštų. Tari
mų jie prikepė tiek daug, 
kiek ten buvo k e p u r i ų . 

į Kiekvienas pbnas kalbėjo ir 
“laisvino” Lietuvą, kaip 
jam kepurė diktavo.

O visgi jie tau d uodą 
mintį pagalvoti apie Lietu
vą ir jų suvaidintą kome
diją. Tai kaip jau jie va
duos Lietuvą? Žinoma, nu
meris pirmas,—rinks pini
gus. Ir šis numeris dalinai 
bus realizuotas. Negalvo- 

i jančių žmonių jie dar su- 
! randa. Galima duoti “okei” 
ir šokių šventei—čia visgi 
meniška kalba.

Bet šie ponai, susirinkę 
New Yorke, vaidina ir 
“valstybinę” komediją. Jie 

! rašys ir prašys, kad JAV 
prezidentas, sekret orius, 
senatoriai ir gubernatoriai 
atiduotų jiems Lietuvą. Na, 
ponai, argi jūs nežinote, 
kad visi tie JAV pareigū
nai nė vieno Lietuvos kam
pelio neturi savo kišenėje? 

/Tai kaip jie galės jums ati
duoti visą Lietuvą, kurios 
jie neturi? Matote, tas 
montažas netinka nei jūs 
komedijai. Lietuva yra 
viena Tarybų Sąjungos res
publikų, o ne svetimų ša
lių kišenėje, kaip ji buvo 
Smetonos fašizmo laikais.

Tegul bus juokai į šalį. 
Panagrinėkime “vaduotojų” 
pagrindinį dėsnį. Sakykime, 
kad JAV ir Jungtinės Tau 
tos paklausytų “vaduotojų” 
ir “reikalautų Sovietų Są
jungą nutraukti neteisėtus 
inkorporacijos alėtus. Lietu
vos atžvilgiu,”—tai kas ta
da? Pirmiausia turime pa
taisyti “vaduotojų” apsi
melavimą. Lietuva nėra 
“neteisėtai inkorporuota”^ 
ir ne “okupuota.” Lietuva 
savo noru, žmonių balsavi
mu įstojo į Tarybų Sąjun
gos tautų šeimą.

Nu, leiskime ponams eiti 
toliau. Gal jie tiki į ste
buklus. Sakykime, kad 
įvyksta “stebuklas” — Ta
rybų Sąjunga ima ir nu
traukia sąjungos aktus su 
Lietuva. Tai kas tada? 
Daleiskime ir tiek, kad Lie
tuva tampa nepriklausoma 
socialistine valstybe, kaip

organizacija, nebuvo ir ne
galėjo būti izoliuota nuo 
žymesn i ų j ų visuomeninių 

i įvykių, taip ir knygoje au
torius sudėjo veik visus žy
mesnius visuomeninius Įvy
kius bėgyje 50 metų.

Knyga ir parašyta kro
nikos formoje — pamečiui. 
Ji privalo rastis ant kiek
vieno veikėjo, kuris veikia 
organizacijos kultūri n ė j e 
veikloje ar rašo, stalo. Joje 
randi, kuriais metais koki 
visuomeniniai įvykiai buvo 
tų metų, pažangiam judėji
mui dienos klausimu. Sa
kysime, koki perversmai 
per 50 metų Įvyko Lietuvo
je, Tarybų Sąjungoje ar 
kitose šalyse. Šioje knygo
je randame į tuos. įvykius 
raktą platesnei studijai.

Žinoma, nereikia nei rei
kalauti ar ieškoti, kad 350 
puslapių knygoje kiekvie
nas visuomeninis klausi
mas, kilęs 50 metų bėgyje, 
būtų išsamiai analizuoja
mas. Tokie klausimai rei
kalauja atskiros knygos. 
Ypatingai kolonijų veikė
jams Petrikos p a r a š y t a 
knyga y r a tikra rodyklė. 
Joje randame, be LLD is- 

I torijos, ir kitas pažangias 
ąrganizaci jas, visuomeni
nius suvažiavimus, tai]) pat 
jau mirusius žymesnius vei
kėjus.

Pavyzdžiui, r o d o s tik 
menkniekis, bet kai reikėjo 
minėti LLD 50 metų sukak
tį, kolonijose nebuvo galima 
gauti informacijos, kokias 
knygas ir kiek jų draugija 
per 50 metų buvo išleidusi. 
Draugai, kurie knygoje no
rėjo surasti savos koloni
jos visų buvusių ar esamų 
veikėjų pavardes, irgi klai
dingai žiūri į knygos vertę. 
Didesnėse lietuvių kolonijo
se lietuvių pažangus judėji
mas prasidėjo anksčiau ne
gu prieš 50 metų. Jei pil
nai nušviesti didesniųjų ko
lonijų pažangiųjų lietuvių 
veiklą, tai irgi reikėtų vi
sos knygos.

Patarčiau tiems drau
gams iš savo kolonijų rašy
ti pažangaus lietuvių judė
jimo atsiminimus į “Lais
vę” ir “Vilnį.” Tai bus 
medžiaga Amerikos pažan
giųjų lietuvių istorijai.

dabar Lenkija ir kitos pa
našios valstybės. Tai ir to
kioje. Lietuvoje “vaduoto
jams” dar nėra vietos.

Grįžtame vėl prie “aktų 
nutraukimo.” Juk ir “va
duotojai” kalbate apie “lais
vąjį pasaulį,” laisvą tautų 
apsisprendimą. Vadinasi, i)' 
Lietuvos žmonės patys tu
rės teisę nuspręsti, balsuo
ti, kokioje, santvarkoje jie 
nori gyventi. Tai jau ir 
stebuklais tikintieji turėtų 
suprasti, kad Lietuva, iš 
kurios Tarybų Sąjunga iš
vijo hitler i n i u s žmogžu
džius ir smetoninius fašis
tus, balsuos pasilikti dabar
tinėje santvarkoje ir Tary
bų Sąjungoje. Šioje san
tvarkoje Lietuvoje iškilo 
pramonė, pagerėjo ekono
minė būklė, sužydėjo jos 
kultūra, menas, literatūra 
ir išaugo naujas socialisti
nis pilietis,—per daug nai
vūs jūs planai.

“Vienybėje” P. Lapienės 
reportažas “Mano viešnagė 
Lietuvoje” ir nebuvusiam 
mūsų senoje tėvynėje suku
ria suprantamą Lietuvos 
žmonių gyvenimo paveiks
lą. Jos detališka rašysena, 
gausūs pokalbiai su eiliniais 
Lietuvos piliečiais duoda 
skaitytojui ne tik pažangos 
pažibas, bet nušviečia ir 
žmonių kasdienybę, kurie 
ten gyvena. Ji nušviečia ir 
žmonių nuotaikas dabarti
nėje socialistinėje santvar
koje.

Amerikoje daug “alaso” 
buvo keliama apie “vaU 
gus” ir “bėdas” turtinges
niųjų valstiečių, kurių že
mes naujoji santvarka nu
savino. Ponia Lapienė savo 
įspūdžiuose ir tą klausimą 
teigiamai nušviečia. Pasi
rodo, kad nauja santvarka 
ūkininkų “ubagauti” neiš
varė. Tik juos nuo didelių 
ir dažnai neišgalimų lėšų 
paliuosavo, kai reikėdavo 
sūnus ir d u k r a s išleisti į 
aukštesnį mokslą. Dabarti
nėje santvarkoje mokslas 
visiems prieinamas. Taip 
pat nereikia dukroms krau
ti “kraičius” ir “pasogas.”

Prie to, Lapienė pažinojo 
ir smetoninę Lietuvą, ku
rioje ji lankėsi prieš 30 me
tu. Jos daromi kontrastai 
Smetonos laiku Lietuvos su 
dabartine yra ryškūs ir tei
singi. Lapienė rašo taip, 
kaip ji matė, girdėjo. Jos 
rašte į mus kalba patys 
Lietuvos eiliniai piliečiai. 
Taip ir tinka rašyti pado
riam žurnalistui.

Kad ir pavėluotai, reikia 
tarti keletą žodžių apie 
knygą, kuri išleista dau
giau kaip prieš vienerius 
metus. Tai yra “LLD ir 
pažangieji,. Amerikos lietu
viai.” Jos autorius — Dr. 
A. Petriką. Tiksliai knyga 
išleista atžymėjimui L L D 
50 metų jubiliejaus sukak
ties. Šią knygą negalima 
recenzuoti ar vertinti kaip 
romaną ar kitų klausimu 
išsamų veikalą. Pastabos 
draugų, kurie darė knygos 
autoriui primetimus, buvo 
tik sekantiški išstojimai, o 
ne knygos įvertinimas.

“LLD ir pažangieji Ame
rikos lietuviai” yra metraš
tis — 50 metų laikotarpio 
kronika. Knygos 350 pus
lapių apimtyje sutalpinta 
ne tik LLD raidos istorija. 
Kaip LLD, pažangiųjų lie
tuvių apšivetos ir veiklos

WATERBURY, CONN.
vr

Sausio 17 cl., Waterbury Neprigu 1 m i n g o Politinio
ligoninėje, mirė John Ving
ias, sulaukęs suvirš. 90 me
tų. Palaidotas sausio 21 d. 
Kalvarijos kapinėse. Lai
dotuvių direktorius buvo 

Į John W. Stokes iš Stokes 
* Funeral Home.

Paliko liūdesy du brolvai
kius, Leo Kuzmicką, gyve
nantį Waterbury, ir Juo
zą Kuzmicką, gyvenantį 
Lietuvoje. Taipgi paliko 
ir kitų artimu giminių, ku-

I rie gyvena Lietuvoje.
Buvo augęs Lietuvoje. 

Prieš daugeli metų atvyko 
i šią šąli geresnės duonos 
ieškoti. Per paskutinius 55 
metus gyveno šiame mies
te ir d a u g mot ų dirbo 
French Small Tube Co., iš 
kur išėjo pensijon prieš 
apie 14 metų.

Gvveno nevedęs. Išgyve
no virš 90 metu. Buvo la
bai gero būdo žmogus, su 
visais gražiai sugvveno. J 
kapines Ivdėio labai dide
lis skaičius mašinų. Po lai
dotuvių visi buvo užkviesti 
niehi Frank Bestaura n a 
Lafavette gatvėje kur visi 
buvo labai gerai ir skaniai 
pavaišinti.

Laidoiimn rūpinosi T eo 
Kuzmickas. kuris labai 
p’pras žmogus. to/lel ir rū- 
nmosi. kad io dėdė botu 
o’ražiąi palaidotas, ir laido
tuvės buvo labai pavvzdin- 
cros.
TLpkis ramiai, Jonai, šios 

šalies žpmpieip. o likusiems 
io (riminėms gili užuojauta 
iu liūdnoje valandoje.

Taipgi sausio 17 d. mirė 
lietuvis advokatas Clarance 
Balanda, dar nesenas žmo
gus. Palaidotas sausio 20 
d. Kalvarijos kapinėse. Lai
dotuvių direktorius buvo 
iš Bergin Funeral Home.

Paliko liūdesy jo žmona 
Al vera (Žiūrai tė) Balan
da ir sūnus Francis X Ba
landa. Du broliai, Francis 
Balanda, Waterbury, ir Ed
ward Balanda, Long Island, 
taipgi viena sesuo, Mrs. 
Anna Stokes, Shrewsbury, 
Mass.

Buvo čia gimęs ir augęs, 
ir būdamas advokatas mai
šėsi ir tarp lietuvių. Pri
klausė prie Lietuvių Pilie
čių Klubo ir prie Lietuvių 

Scena iš naujos lietuviškos operos “Du kalavijai”. Vytautas 
su savo žmona Ona. (Nuotrauka M. Baranausko).

Klubo. Politikoje dirbo su 
demokratais ir vis turėjo 
miesto valdžios darbus—jei 
ne vieną, tai kitą. Prieš 
mirtį dirbo prie Fourth 
Circuit Court už chief 
clerk. Jis buvo vedęs Al- 

i vera Žiūraitytę, Vinco Žiū
raičio dukterį, iš Oakville, 
Conn.

Gili užuojauta jo žmonai, 
: sūnui ir kitiems artimiems 
: giminėms jų liūdesio valan- 
i doje.

J. Švinkimas

Harrison, N J.
Vasario 5 įvyko LDS 168 

. kuopos susirinkimas 2 vai. 
! Pirmininkas atidarė susi- 
I rinkimą, sekretorius per- 
i skaitė protokolą, jį nariai 
| vienbalsiai priėmė. Po to 
svarstė daugelį dalykų dėl 
LDS gerovės, ypatingai, 
kaip gauti naujų narių.

Tame susirinkime dalyva
vo LDS 3-iosios apskrities 
3 atstovai: F. Shimkienė, 
F. Raymoska ir G. Stasiu- 
kaitis. Aiškino apie vaka
rienę, kuri yra rengiama d. 
F. Shimkienei pagerbti. 
Įvyks balandžio 9 d., 2 vai. 
popiet, Labor Lyceum salė
je, 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. Išrinkti 4 darbinin
kai : dvi moterys apsi ėmė 
iškepti k a 1 a k u t us, vyrai 
šeimininkėms pagelbės, o 
kilbasos bus importuotos iš 
Cliffsidės, valgiais visi bus 
užganėdinti. Tikieto kaina 
$3.50, už tą* patį bus ir gė-

I rimo.
F. Shimkiene daug metų 

pažįstu. Ji dirba mūsų or
ganizacijai daug ir visokius 
darbus, dirba dėl darbinin
kų labo. Tokias drauges, 
kain d. Shimkienė, mes pri
valome pagerbti, paremda
mi ši LDS 3 apskrities gra
žų užmojį. G. S.

Hudson, Mass.
Kastancija Palcauskaitė, 

po tėvais Urbanavičiūtė , 
gyvenus 24 O'Neil St., mirė 
šio vasario 7 d. Palaidota 
10 d.

Gimusi Šiaulių rajono 
Luokės parapijoj. Amer
ikon atvyko 1909 metais į 
Schenectady, N. Y. 1912 m. 
atvyko į Hudsoną, susituo
kė su Jonu Palcausku. Čia 
gyveno iki mirties. Jonas 
Palcauskas mirė Hudsone 
1941 metų rugsėjo 27 d.

Paliko nuliūdime dvi duk
teris Hudsone, Julia ir žen
tas Harry Lovely ir Amelia 
ir žentas Willow Gregorie; 
anūkai Sandra ir Robert 
Gregorie; trys broliai ir se
suo, Charles ir jo žmona 
Anna Urbanai Hudsone, 
Juozapas ir Teodoras Urba
nai Lietuvoje, sesuo Stasė 
Uosienė Lietuvoje; pusbro
lis C h a r le s F. Urban 
Brockton. Mass.; pusseserė 
Valerija Balisevičienė Bur
lington, Mass.

Paliko daug giminių ir 
draugų Amerikoj ir Lietu
voj.

Mes visi liekame nuliū
dę, o Tamstai, miela Kas
tancija, ramiai gulėti žeme
lėje.

Brolis
Charles-Kazimieras 
ir mano žmona 
Anna Urbonai

f

v
• kambariuose.
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Brockton, Mass.
Mūsų LDS 67 kuopos 

nansu raštininkė Nellie 
Capacotta perleido sunkią 
operaciją, Brockton Hospi- 
tily išbuvę suvirš savaitę. 
Dabar sveiksta namuose, 
229 Green: St. Linkiu jai 
laimingai pasveikti.

Vasario 2-os susirinkime, 
kai mūsų sekretorės Nellie 
nebuvo, mums pagelbėjo 
Domicėlė Rudokas (Bart
kutė), mirusio Tam. Bart
kaus duktė. Labai ačiū jai.

Kitas kuopos susirinki- 
las įvyks kovo 2 d., 7 vai. 
akaro, Liet. Taut. Namo 

Visi nariai, 
urie šiemet dar nemokėjo- 

p nario mokesčio, būtinai 
ateikite i susirinkimą ir sa
vo duokles pasimokėkite, 
nes nepasimokė,jusius trečio 
mėnesio 20 diena spenduo- 
ja. Napamirškite.

George Shimaitis

s
c

Philadelphia, Pa.
Ryžtas nugali kliūtis
Užpuolus mūsų miestą 

žiaurioms sniego pūgoms, 
laikinai buvo mitra ūktas 
Hile kokios važiuotės susi

ekimas. Bet dvigubai pa
augėjo telefonų šaukimai.
Vasario 11 d. prieš pat

,LD. 10 kp. susirinkimą te
lefonas tik skamba ir skam
ba! Kuopos valdybos parei
gūnai viens kito klausia :ką 
manai, ar galėsime kuopos 
mitinga laikyti, ar ne?...Kai 
kuriu draugų automašinos 
dar stovi sniege užpustytos. 
Kiti del sveikatos negalavi
mų nusiskundė esą silpni. 
Dar kitiems važiuotė labai 
sušlubavusi. Visokiu kabliu
kų pripasakojo del atvyki
mo i mitinga. Tačiau aš 
kiekvienam atsakydavau: 
narni ršti visas kliūtis ir bū- 
vinai atvvkti i susirinkimą.

Na. ir susirinkimas įvyko 
skaitlingas ir našus nutari
mais. Nutarta pasiųsti ats
tovą i “Laisvės” Bendrovės 
dalininku suvažiavimą su 
pasveikinimu 25.00.

Skaitytas laiškas nuo Bal- 
zimorės 25-tos kuopos drau
gų, kviečiantis 10 kp. daly
vauti iu ruošiamame pikni
ke birželio 11 d. Kvietimas 
priimtas. Išrinkta komisija 
suorganizavimui autobuso, 
vykimui į pikniką.

Nutarta šį pavasarį su
rengti kokią nors draugišką 
meigėlę, su užkandžiais ir 
programa. Parengimui su
ruošti išrinkta kom i s i j a. 
Tai džiuginantis reiškinys, 
Kaip mūsų aldiečiai taip 
energingai kimba prie nau
dingos visuomeninės veiklos.

Teko girdėti, kad ir LLD. 
6-toji apskritis šį ankstyva 
pavasari turės šaunų pokvlį 
lietuviu klube Chester. Pa. 
Linkiu geriausios sėkmės 
visiems parengimų veikė- 
jams.

“Laisvės” Reporteris

Hartford, Conn.
Sausio 9 man padarė ant 

akies operaciją, buvo glau
koma. Oneraciia pavyko. 
Taigi, noriu padėkoti drau
gams, draugėms ir g lini
nėms už suteikimą man tiek 
daug energijos pergyventi 
ta sunku momentą.

Dėkoju Laisvės chorui už 
dovana, o taip pat visoms 
draugėms už dovanas, už 
gėles, už atvirukus, už ma
nęs lankvmą ligoninėje ir 
namie. Tas man pridavė 
daug drūtumo.

Ona šilkienė
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Laurynas Kapočius

Vytautas
Atsiminimų

(Tęsinys)
Kalėjimo durys buvo užrakintos. Mū

sų į vidų neįsileido. Vytautas atėjo 
prie lango, ir, sargo nepastebėti, mes 
jam perdavėme mūsų atneštą davinį ir 
knygas. Iš jo sužinojome, kad sėdi už 
senas nuodėmes. Marijampolės apskri
ties viršininkas prisiuntęs į Kėdainius 
raštą, kuriame reikalaujama priversti 
Vytautą atlikti bausmę už raudono 
ženkliuko prisisegimą Gegužės Pirmąją, 
o taip pat už neleistinas demonstraty
vias vaikštynes miesto gatvėmis.

Šis pasimatymas mane suramino—pa
aiškėjo, kad “Pravda” čia niekuo ne
dėta. Vis dėlto gandas apie ją, matyt, 
pasklido: į mane pradėjo kreiptis visa 
eilė aušrininkų, prašydami pasiskaityti 
komunistinės literatūros.

Sėdėdamas kalėjime, V. Montvila Da- 
rašė kelis eilėraščius, perskaitė d a mg 
knygų,’ mokėsi- seminarijoje dėstomuo
sius dalykus. Išėjo iš kalėjimo jis įdu
busiomis akimis, dar tylesnis negu pa
prastai. Su juo buvo susitarta, kad ne
patikimiems seminaristams nesipasakos, 
jog sėdėjo kalėjime ir už ką. Jo eilė
raščiai, parašyti kalėjime, vaizdavo ne
tik jo paties padėtį ir nuotaikas. Jis pri
simindavo ir dešimtis Suvalkijos moks
leivių, kurių dalis jam buvo pažįstami, 
kurie buvo areštuoti ir žiauriai 
kankinti, iši engti, apkloti druskoje 
{mirkytais maišais ir mušami, spar
domi, ant elektros kėdės sodinami. 
Jis gerai suprato, kad tiek anie jaunuo
liai, tiek ir jis pats—niekuo dėti, niekuo 
nenusikaltę žmonės, štai kodėl jis karš
tai prabyla: “Apžiūrėkite mano širdį, 
jos visus kampus—pamatysit, kad nė 
lašo nuodėmės nebus?’ Kitame eilėraš
tyje, pavadintame “Iš užu štangų,” jis 
kelia klausimą, kodėl jam reikėjo sėdė
ti, kuo gi jis nusikaltęs: “Už štangų, 
kaip žvėris, žvalgausi... Taip liūdna 
čia kalėti! Sakykite, už kokią švent
vagystę man reikia čia kentėti?” Prie 
kalėjimo temos savo eilėraščiuose jis 
dar kartą grįžo 1926 metais.

Kalėjimas jo ryžto kovoti už darbo 
žmonių gyvenimo pagerinimą neužmuša. 
Jam ir kalėjime sėdint “norisi piktus 

. įstatymus sutrinti.” Sėdėdamas kalėji
me, jis girdi, kaip: “Iš gatvės pro var
tus atplaukia graudus, prislėgtas bal
sas”... Išėjęs iš kalėjimo, jis nenori 
nuleisti rankų ir žada tęsti kovą. “Išei
siu aš tuojau. Aš moku, kaip ir jie, už 
laisvę grumtis!” Jis dar daugiau tiki 
kova: “Tu atrakinsi užrakintas burnas, 
kalėjimus nušluosi ir žemės rutulį švie
siais žiburėliais apjuosi.”

Kai Vytautas išėjo į laisvę, m ū s ų 
draugystė pasidarė dar stipresnė. Daug 
popiečių ir vakarų mudu pravaikščiojo- 
me, kalbėdamiesi ir apie kalėjimą, ir apie 
rašinėjimą revoliucinei darbininkų spau
dai, ir apie būtinumą sueiti į kontaktą 
su darbininkais, kurie čia pat aplink mū
sų seminariją gyvena ir su kuriais mes 
rytą ir vakarą susitinkame, jiems einant 
į darbą ir grįžtant namp.

Man pasidarė aišku, kad Vytauto nė
ra ko bijoti ir vengti, kad juo galima 
pilnai pasitikėti. Didžiai jis ųudžiugo, 
kad aš jam įteikiau Majakovskio eilėraš
čių rinkinį. Buvome susitarę, kad jis 
niekam jo neduos. Tačiau Majakovskį 
deklamuoti ir versti į lietuvių kalbą jis 
galėjo. Keletą Majakovskio eilėraščių 
jis išmoko mintinai ir deklamavo auš
rininkų susirinkimuose ir šiaip įvairio
mis progomis.

Kėdainiuose vis aktyviau reiškėsi re
voliucinis pogrindis. Visas miestas kal
bėjo apie vėliavas, kurios buvo iškabin
tos Spalio šventes proga, apie išplatin
tus komunistinius lapelius. Žvalgyba 
siuto. Vis dažniau į seminariją pradėjo 
lankytis jos agentai... Sujudo semina
rijos vadovybė. Ji jautė, kad į šį darbą 
įsitraukę ir seminaristai. Kartą po pa
mokų aš iišėjau iš seminarijos ir buvau 
besukąs namų link, tik staiga priešais 
mane iš tarp medžių pasirodė lietuvių 
kalbos mokytojas J. Lazauskas. Jis su
sistabdė mane, pradėjo klausinėti, kaip 
gyvenu, ar ne sunku man dirbti ir mo
kytis. Paskui jis atsargiai pradėjo teL

Montvila
žiupsnelis
rautis, ką aš manau daryti, baigęs se
minariją. Aš trumpai atsakiau, k a d 
dirbsiu, ten, kur gausiu darbo. Čia 
jis užsiminė, jog vargu ar bus 
galima baigti seminariją, mat, už
darius Marijampolės realinę gim
naziją, dabar kėsinamasi ir prieš Kė
dainių seminariją. Girdi, mieste plati
nama komunistinė literatūra, raudonų 
vėliavų net žvalgyba ištisas valandas ne
gali nuimti. Už viską kaltė krintan
ti mūsų seminarijos vadovybei. Jai pri
kišama, kad tai yra jos auklėtinių dar
bas, kad, girdi, ji auklėjanti mokytojus 
ne Lietuvai stiprinti, o jai griauti. Pas'- 
kui J. Lazauskas priėjo tiesiog prie rei
kalo. Mes, girdi, žinome, kad jums sun
ku gyventi, kad jūs energingas ir darbš
tus. Jūs išsimušite į gyvenimą. Bet 
jūs galite ir sužlugdyti savo ateitį, jei 
ir toliau pasireikšite kaip komunistas. 
Jus gali bet kuriuo momentu areštuoti. 
Jus gali išprovokuoti. Gali pasodinti į 
kalėjimą. Visas jūsų mokslas nueis 
veltui, o mūsų seminarijai tai bus smū
gis, mūsų seminarija neš už jus atsa
komybę. Žinokite, kad po realinės gim
nazijos uždarymo mus dar labiau puola, 
ruošiasi ir mus uždaryti, dabar tik ren
ka priekabes. J. Lazauskas tiesiog pra
šyte prašė nieko neveikti, kad nenu
kentėtų seminarija. Aš, be abejo, nei
giau ką nors bendro turįs su pogrindi
niu judėjimu, tačiau J. Lazausko neįti
kinau.

Aš daug galvojau apie pasikalbėjimą 
su J. Lazausku. Jis kalbėjo nuoširdžiai 
ir buvo teisus. Komunistinio judėjimo 
stiprėjimas Kėdainiuose metė juodą dė
mę ant'seminarijos ir artino jos užda
rymą. Nestatyti į pavojų seminarijos 
man reikštų pasitraukti nuo revoliucinio 
judėjimo arba jį nutolinti nuo Kėdainių., 
Tačiau ir Kėdainių apskrities valsčiuo
se besiplečiąs judėjimas taip pat metė 
šešėlį ant seminarijos mokytojų ir mo
kinių. Kas bus, jei seminarijos vado
vybė, įmatydama mano ir kitų komunis
tų veiklą, pašalins mane, o gal ir kitus, 
tikėdamiesi, jog tada komunistinis ju
dėjimas čia aprims ir tuo pačiu suma
žės pavojus seminarijai?.

Vis dėlto apsisprendžiau ir toliau tęs
ti pradėtąjį darbą, tuo labiau, kad jau
1925 metų pabaigoje Lietuvoje prasidėjo 
pašėlusi kampanija ryšium su būsimais
1926 metų rinkimais į trečiąjį seimą. 
Kėdainių apskrities kaimo varguomenė 
ruošėsi išstatyti savo kandidatus. 
Prieš akis buvo platus ir atsakingas 
darbas. Pagaliau ir mokyklos vadovybė 
buvo suinteresuota rinkimais, k a d tik 
jie atneštų pergalę valstiečiams liaudi
ninkams, socialdemokratams, o ne krik
demų blokui.

(Bus daugiau)

č. Kudaba

Kur srūva sūrūs šaltinėliai
skarotomis eglėmis ir kito
kiais medžiais. Nepakarto
jamo grožio yra Spindžiaus 
ežeras, kurį galima drąsiai 
pavadinti gražiausiu’ Dzūki
joje. Aukštas balnakalvis, 
kuris rytinėmis Aukštadva
rio apylinkėmis nusitiesia į 
pietryčius, ežerus padalija 
į dvi grupes. Iš rytinės 
grupės ežerų pradžią ima 
Strėva ir savo vandenis 
plukdo Elektrėnų linkui, į 
šiaurę ir toliau į Nemuną, 
o iš vakarinės — Birštono 

ežerai.- Tai labai kalvota, ■ linkui srūva šaltinė ta Verk- 
ežeringa, miškais apaugusi, i nė. Taigi tos abi upės savo 
upių ir klonių išraižyta vandenis plukdo į Nemu- 
Dzūkijos dalis. Mėgsta šias na, tik skirtingais keliais, 
apylinkes poilsiautojai, žve- 
jai, iškylautojai, turistai.. pasakojama, kad abi upės 
Jas patogu pasiekti iš Vii-j yra seserys, pradžią gavu- 
niaus, o sukant keliu per sios iš ašarų, kurias dzū- 
Beižonis, nesunku čia pa- kės motinos ir mergelės iš
tekti ir kauniečiams. Vasa- liejo, verkdamos dėl kry- 
rą Vilniaus univer s i t e t o žiuočių padarytų skriaudų, 
gamtininkai nuodugniai ty-j Todėl viena upė net Verk-

RUDENS VAIZDAS
štai jau atėjo ruduo
Ir štai koksai vaizdas jo:

Oras šaltas, apsiniaukęs,
Purvas gruodu apsitraukęs,

Vėjas draskosi žiaurus,
Blaško gatvėse lapus,

Paukščiai daržuos nebegieda,
Į šiltuosius kraštus skrenda,

Medžiai be lapų—pliki
Stovi lyg kad nuskriausti,

Gėlės suglebę, nuvytę,
Žiedai ir lapai nukritę,

Vanduo aptrauktas ledais,
Oras grūmoja krušais

žmonės jau paltus nešioja.
Gurklius įtraukę bėgioja,

Bijo, kad nesušaltų
Ir kad sirgti nereiktų,

Motulė tik per langelį
žiūri į pliką darželį, t

Kuriai rieda iš akių
Ašarėlės ant skruostų.

Jai ne tiek gaila darželio,
Kiek sūnelio kareivėlio,

Mat, pavasaris vėl bus
Ir darželis bus gražus,

Betgi jaunas kareivėlis,
Mamos mylimas sūnelis,

Kuris kariaut turi vis, 
Tai nežinia ar begriš.

Jonas Juška

ri ražios Vilniaus apylin
kės. O ir toliau nuo Vil
niaus taip pat yra be galo 
puošnių, įdomių kampelių. 
Pastaruoju laiKu kaip tik 
domimasi tais tolimesniais 
Kampeliais, kurie iki šiol, 
beje, smulkiau dar nedau
gelio žinomi ir palyginti 
mažokai lankomi. Prie to
kių — ir Aukštadvario eže
rynas. Keliolika kilometrų! 
pietvakarių kryptimi pava
žiavus už Trakų, praside
da Strėvos ir Aukštadvario ■

Tai labai kalvota,,

brų kolonija. Tveria čia jie 
upę skersai, kelia vandenį, 
šeimininkauja. Praeityj šie 
miškai buvo dar turtinges
ni. Tai rodo Aukštadvario 
piliakalnio kas i n ė j i m a i. 
Įvairaus senumo (daž
niausiai mūsų tūkstantme
čio pradžios) kultūriniuose 
sluoksniuose rasta visokių 
kaulų. Kartu su naminių 
gyvulių kaulais rasta 4% 
šernų, 7% tauriųjų elnių, 
stumbru ir bebru kaulu —V V

:nai, v as ai’o s stovyklos. 
Sekmadieniais paežerės su
silaukia vis daugiau svečių, > 
daugelis apsistoja vasaroti. >< 
N/ėra abejonės, kad palaj 
niui šios apylinkės tap 
bai mėgstama vilniečių o 
kauniečių poilsio ir sporto 
vieta.

s

Liaudies padavime yra

rinėjo šio draustinio gam
tines sąlygas ir domėjosi, 
kaip dar geriau šf kampe
lį panaudoti poilsiui, turiz
mui.

Kuo gi įdomios ir vertin
gos Aukštadvario apylin- • prieš pusantro šimto metų 
Kės? dyEi buvęs žymus Lietuvos

. Aukštadvario apylinkių i kurortas. \ Šaltinius tyrinė- 
vaizdingumą nulemia nepa-ljo Vilniaus universiteto 
prastas reljefas. Tai pati' gamtininkas B. Jundzylas. 
aukščiausia ir kalvočiausia Saldymo būdu iš jų būdavo 
Dzūkijos dalis. Ypač egzo- gaunama druska. Sūroki, 
tiškos šiaurinės Auk’štadva-; labai gyvulių mėgstami 
rio apylinkės. Pavyzdžiui, I vandenys srūva prie Strūz- 
pamatęs kalvotą Uidononių ■ dos upelio. Šaltiniai pava- 
masyvą, kiekvienas gali įsi- ’ dinti Sūročiais.
tikinti ledlaikiu gadynės ga-1 Aukštadvario apylinkės, 

buvo sukrautos,! ypač Verknės paupiai, labai 
impozantiškiau- 

o formos pavir
tas nematyta dau- 

i lių. Tarp aukštų

nės vardą gavusi, o jos 
vandenys sūroki.

Iš tiesų, paverkniais yra 
šaltinių su sūriu vandeniu. 
Žymiausi — garsieji Stak- 

iliškių šaltiniai, prie kurių

si, minėtu žvėrių buvo su- 
medžiojama nemažai.

Kalvotų, ežeringų, miš
kais apaugusių Aukštadva
rio apylinkių romantišku
mą paryškina ne vienas pi
liakalnis, senas medis, žy
mėtas akmuo, pilkapiai. Se
ni Aukštadvario piliakal
niai. Lavariškių Škilietų, 
Žuklijų ir kiti piliakalniai 
taip pat keri savo grožiu ir 
paslaptingumu. Netoli Nik- 
rojjių stūkso miške akmuo 
su ženklai^ ir nesupranta
momis raidėmis.

Šiandieną Aukštadvary
je yra žemės ūkio techniku
mas, sanatorija, elektrinė 
ir t. t. Kuriasi poilsio na-

TSRS ginkluoja Iraną
Teheranas. — Irano ir 

"Darybų Sąjungos atstovai 
pasirašė sutartį, kuri Tra
nui suteiks apie 100 mili
jonų rublių vertės visokiam 
siu Tranui reikalingų gink
lu.

Toji sutartis labai nuste
bino Amerikos vyriausybę, 
:urios pastangomis buvo 
ukurta militarinė Central
’ r e a t y organizacija, nu
kreipta prieš Tarybų Są- 
ungą. Tos organizacijos 

i ariais yra Anglija, Pakis-

s

Iranas yra Tarybų Są
augos kaimynas, turinį 

apie 23 milijonus gyven 
.i U 
tų Sąjungos ir Iranao san
tykiai — draugiški, o tai 
Amerikai labai nepatinka.

ŠAPALAS-i’

Lotyniškas mokslinis šios p 
žuvies pavadinimas Leucis- p 
cus cepliolus* L. Tai puiki, i n 
tiesiog nuostabi žuvis, iš ki- 1;

i

lybe, kai 
sustumtos 
sios reljef 
šius nuklo 
gybe riedu 
kalvų — įffios daubos, ku- 

Į riose šviečia ežerėliai (Ue- 
i lionių, Antaveršio, Skrebio, 
I Antakmeni. 
į murkso pe
i daubos stačiašlaitės, gilios 
i lyg milžin

.o, Guos taus), 
Ikės. Kai kurios

lįškos piestos, po 
; 40-50 metrų gylio.

Pietinės Aukštad v a r i o 
ežeringos, 

nilžiniškas Strė- 
klonis. T a

laukti pasroviui, o pats, 
asislėpęs už medžio ar krū- 
io, laukia smūgio. Ilgai 
tukti netenka. Tik capt, 
• karkvabalis dingsta van- 
enyje. Šiuo metu žvejys 
iri parodyti didžiausią 
įeistriškumą — moka m a i 
a k i r s ti. Negalima per 
nksti pakirsti, kol dar zu
is kaip reikiant nesugrie- 
ė aukos. Ir delsti nega^,. 
ma.

Šapalas, kaip jokia ki 
avis, labai greitai pajun- 
a apgaulę ir išspiauna ma- 
alą. Ir laiku, ir gerai pa

tų žuvų šapalas išsiskiria 
savo narsumu. Ual tik upė
takis, šlakis’ ir kiršlys gali t 
su juo varžytis savo drąsa n 
ir atkaklumu. Bet tai kara- p 
liškosios žuvų šeimos atsto- a: 
vai. O šapalas priklauso v 
gausiai (bene gausiausiai b 
Lietuvoje), bet gana ramiai 1: 
karpinių žuvų (Cyprindae) 
šeiniai. ž

Šapalo seserys — kuojos, ■ t 
raudės ir aukšlės, o bro- j s 
liai —■ karosai, lynai, kar-Udrtęs, dar nesi tikras, kad 
šiai, gružliai ir daug kitų.

Ko tik nepuola šis mūsų 
upių ir kai kurių ežerų i 
gražuolis! Su kuo tik į1 v

šaltinėtos. šaltinių vanduo 
nuo seno naudojamas žuvi
vaisos tvehkiniams. Prie 
šaltinių Rangavoje, Karei- 
viškėse dr daug kur kitur 
nesunku aptikti savamoks
lių žuvininkų. Labai įdomu 
su tokiais susitikti, pakal
bėti. štai Rangavoje gy
vena toks tvenkinių ūkio 
žinovas Aleksa n d r a s Za
jančkauskas. Tai turtingos 
vaizduotės žmogus, vaista
žolių žinovas.

Aukštadvaris turtingas 
miškų. Nelabai derlingos 
kalvotos apylinkės želdina- 

Labai gražių

, ftr

s

apylinkės labai 
j Čia yra
vos-Verkmės 
klonį' ledlaikiu išplovė van
denys.
užkloję ledynai. Traukda
miesi jie tą slėnį lyg pyli- džiaus. Ypač gūdūs) ro- 

| mais daug kartų pertverė mantiški Karališkosios vir
tuvės miškai. Sako, kara
liai, kunigaikščiai čia me
džioję. Yra net karališkas 
šulinys. Nikronių miškai 
keri senumu ir medžių įvai
rumų. Į miškus sugrįžta 
briedžiai, daug stirnų, šer
nų. O Verknės aukštupio 
egzotiškasis konjonas, vos 
keli kilometrai pasroviui 
nuo Aukštadvario, tapo be

Po to jį vėl buvo mos toliau.

i mais daug kartų pertverė 
I skersai. Tarp tų pertvėri
mų susitvenkė daugybė eže
rų, ežerėlių, 
raliose da 
Sienio, N įi v o s 
Baluosio, 
džiaus, Dr 
kitų mažesnių ežerėlių. Pa
krantės jų j dažniausiai smė
lėtos, sausos, apaugusios 
pušynais, senais ąžuolais,

Tokiose natū- 
.įbose tyvuliuoja 

, Nigesčio, 
Verniejos, Spin- 
abužio ir d a u g

narsumą, per tą godumą jis 
ir sprandą dažnai nusisuka.

Pažindami neramų šapalo 
gyvenimo būdą, žvejai iš
moko įvairius žabangus jam 
paspęsti. Šapalas gaudomas 
visokiausiais būdais, visom 
meškerėm: ir paprasta plū- g 
dine, ir museline, dugnine 
ir palaidyne, ir spiningu, 
net žiemine meškerėle. Ir 
avižėle, 
no profilio žvejys — mirti
nas šapalo priešas.

Šapalas godus įvairiam 
masalui, bet didžiausias jo 
skanėstas-karkvabalis. Už
nėręs karkvabali ant kab
liuko, žvejys paleidžia jį

apalą jau turi rankoje, 
is narsiai kovoj<r, mėtyda- 
lasis į šalis, šokdamas iš 
andens. Ir nepavargsta tol, 

kol atsiduria krepšyje. Kiek 
zejams meškerių jis su
jaukė, kiek džiaugsmo nu
nešė !

n

Vadinasi, kiekvie-

uselinėmis meškerėmis, o 
lip pat spitningu, varto

jant nedideles šviesias bli-
es.
Šapalai gyvena daugelyje 

tose, kur švarfis ♦
< ■m*'-'

anduo ir žvaigždėtas duo^a 
n as. Jų sugaunama ir kmč 

uriuose pratekan č i u o s e 
seruose. Šapalų žūklė pra

dedama pavasarį, nuslūgus
• praska i d r ė j u s vande- 

Tačiau ji trunka ne- 
gai, nes tuojau pat, gegn
ės mėnesį, šapalai neršia. . 
atelės pažeria iki šimto 
ikstančių ir net daugiau

upių, ypač 
v

e

i 
ulinis.
i

S

fefeš i. ■i d

šventinis saliutas Vilniuje. (Nuotrauka V. Ylevičiaus)
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Po vestuvinės puotos, kai 
Itais vakarais prasideda 

Idarkvabaliu koncertai, ša- 
palai išeina į didžiąją.me
džioklę. Ir tada jie pūo^ 
kiekvieną silpnesnę būtj|H| 

ų dienų laukia žvejys, K$!|r 
/entės. Juo labiau, kad ši,‘ 

ilga: po 
eršto šapalai gerai kimba 
k dvi savaites.
Užauga ši narsi žuvis ga

na didelė — iki 4-5 kilogra
mų. Žvejai giriasi, kad yra 
sugavę dar didesnių. Vis 

eito dažniausi lai m i k i a i 
žvejo krepšyje — nuo pu- 
S3S iki dviejų kilogramų, 
palai. Bet ir dėl jų i 
praleisti rytus ir vakst 
prie sraunių upių, kur gy
vena šios žuvys.

K—-ius

š /entė ne tokia 
n

v*



Penktadienis, vasario (February) 17, 1967

MIAMI, FLA
rine veikla gražiai 

vyksta
4 *

Šiuo metu kultūrinė ir 
veikla Miamyje pa

gyvėjo/ Mes dėkingi, k a d 
draugas Taraška iš savo il
go maršruto neiš braukė 
Miamio ir St. Petersburg©.

♦ Vasario 9-tą filmų popietė 
sėkmingai įvykinta. O tą 
savaitę įvyko net trys su
eigos.

Draugas Taraška tinka
mai sveikino m i a m i e č i ų 
veiklą, trmpoje kalboje nu
švietė LDS veiklą, kurios 
reikalu savo maršrute jis 
daugiausia rūpinosi. Ir nuo
stabu, kad dar jauna savi
šalpos ir apdraudos organi
zacija jau savo fonduose 
turi pusantro miliono kapi
talo. Kalbėtojas ypač ra
gino jaunus lietuvius įstoti 
ir veikti LDS organizacijo-

Taraškos gamintas 
parodė Kalifornijos 

studentų, inteligentų ir 
žmonių demonstraciją prieš 
karą Vietname, už taikos 
išlaikymą. Priedui, Taraš
ka parodė mus pačius. Sek
madienį jis tik su kamera 
pavaikštinėjo aplink L S K 
salę, o ketvirtadienį jau 
parodė, ką mes ten veikė
me.

Pagrindinis filmas buvo 
iš Lietuvos—kronikos for
moj. Aiškus ir supranta
mas. Žinoma, žiūrovai no-

tyti 1965 metų dainų šven
tę, jaunimo veiklą ir kitas 

^Lietuvos gyvenimo pakilas. 
i'.Jfc’araška mums prižadėjo 
MMįitu apsilankymu tai pa-
• rodyti.

Sekantis LLD kuopos ir 
Aido choro iškilus parengi
mas įvyks vasario 22 die
ną. Tame koncerte daly-, 
vans dainos artistė Birūta' 
Ramoškaitė. Apie Ramoš
kaitę netenka nieko pridė
ti — šią solistę žino visi 
Amerikos lietuviai. Vasa
rio 22 — pietūs 12:30 vai., 
koncertas 3 valandą popiet.
LSK veikla gražiai vyksta

Kai “nortuose” užeina 
vėtros, šalčiai ir sniegai, 
tai mes džiaugiamės iš jų 
nelaimių. Čia gražu, šilta 

P 7>vetelių turime daugiau. 
^Pereito sekmadienio poky-

• Wyje, rodos, turėjome dau- 
Xgiatisia savų ir svečių, kad

gaspadinės net maisto pri
trūko. Dar gražiau, kad 
mūsų viešnios atvyksta ir 
su “ragaišiais” — dovano-

mis. Mūsų darbščioji Ma
rytė Koch, svečių sutikimo 
darbuotoja, priduoda repor
teriui sąrasą vietinių ir 
viešnių, kurios LSK apdo
vanoja. Štai jos: V. Pro- 
kopus, taip pat Mrs. Ru
daitis, Mrs. Birštonienė ir z 1
Mrs. Krupp. Jų dovanos 
dažnai būna, graždarbiai ar 
tiesioginis koks naudingas 
materiolas. Klubas donato- 
rėms labai dėkingas.

Jei skaitysime svečius ir 
viešnias pagal miestus ir 
valstijas, tai bus sekamai: 
Iš Kanados pereitą sekma
dienį sutikome Mary Sme
toną, Mr. ir Mrs. Pempes ir 
Vaitekūnus.

Conn, valstija irgi jau čia 
atstovaujama—Mr. ir Mrs. 
Mateliūnai, Mrs. Vaičaitis 
ir Mrs. Eglavičienė jau čia 
šildosi. O iš Pensilvanijos 
net penkių asmenų Virbickų 
šeima yra čia.^š Michigan 
valstijos sutikome Mr. ir 
Mrs. Likus ir V. Kuovalį. 
Iš šaltosios Massachusets 
mus aplankė choristė ir vei
kėja Elenėlė Žilinskienė, bet 
ji sykiu su Taraška pabėgo 
į St. Petersbrfrgą.

Iš Brooklyn o dar atskri
do tik Mrs. Adelė Petraitie- 
nė. Chikaga dar irgi nes
kaitlingai Miamyje atsto
vaujama. Gal kai kurių var
dus dar neteko p a g a u t i. 
Laikraščių vajininkė ir dar
buotoja Smalstienč jau čia 
nuolatinė žiemavotoja ir vis 
kaip ką dovanoja. Velionio 
Naudžiaus žmona yra Mia
myje ir gana gražiai nusi
teikus.

Žinoma, tai tik dalis sve
čių ir viešnių, kurie vieši 
Miamyje ir lanko Lietuvių 
Socialio Klubo sekmadienių 
sueigas. O pietūs dabar ga
na linksmai praeina, nes 
kas sekmadienis yra orkest
ras, kuris groja vis o k i u s 
suktinius ir polkutes.
Gerą draugę atsisveikinome

Vasario 13-ta buvo vėsi 
ir nelabai maloni diena. O 
tai supuolė ir su nuotaika, 
nes mes paskutinį kartą at
sisveikinome su E 1 e n u t e 
Martin. Elena Martin prieš 
kiek metų buvo veikli pa
žangiam judėjime. Pasta- 
ruoju laiku jos sveikata la
bai sušlubavo. Jos santau
pas, kas liko, pagrobė sveti
mi. Tad ir laidotuvės buvo 
liūdnos.

Ramstis

Laivakrovių arbitraterius 
Turkus įsakė lokalui 824 ir 
samdytojams derėtis.

ST. PETERSBURG, FLA.

Koncertas,. Pietūs, Šokiai

5 pusi.

Vasario 25-tą dieną
Pietūs 12 vai., po to — Koncertas

LAIŠKANEŠIŲ SALĖJE
314—-15th Ave., So.

— Kviečia LLD 45 kuopa

Bus žavėjantis koncertas su labai įspūdinga pro
grama. Dainuos iš Čikagos GERRY MIKUŽIS ir 
vietos DAILĖS MYLĖTOJAI, vadovybėj Adeles

visus dalyvauti, išklausyti šio koncerto

Brockton, Mass.
Ateina pirmas’ pavasario 

parengimas
Montello Vyrų Dailės 

grupė rengia “April Fool” 
parę. Įvyks šeštadienį, ba
landžio 7 vai. Įėjimas tik 
50 centų, su dovanomis. Tą 
vakarą vienas grupės narys 
atžymės savo gimtadieni, 
tik tada sužinosite kas jis 
yra.

Mirė lietuviai
May Leland (Wollow), 

apie 50 m. amžiaus, Walla- 
vičienės duktė, mirė vasa
rio pirmą. Gyveno 143 
Ames St., Montello.

Frank Auksutis (Golden) 
92 m. amžiaus, mirė vasario 
2-ą. Buvo pavienis. Per 
keletą metų jį karšino M. 
Klimavičienė. Paėjo iš Le
kėčių parap., Šakių rajono.

Joseph P. Noreika būda
mas Bostone teatre netikė
tai ten mirė vasario 4-ą, su
laukęs 75 m. Priklausė 
prie Šv. Roko draugystės 
ir Lietuvių piliečių klubo. 
Paliko žiiioną Evą, Axtone 
dukterį Beatrice ir du anū
kus.

Anna Stankus, mirtinai Į 
automobilio užgauta, mirei 
vasario 7 d. 1.....--- ------ ,
Anthonu, gyv. Middleboro 
Mass., dukterį Adele ir jos

B rocktone.
George Shimailis

BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Vasario 5 d., Sokol salėje, 
įvyko šių metų pirmas LDS 
6 kuopos susirinkimas. 
Gausiai narių dalyvavo ir 
visi rūpestingai mokė josi 
duokles. Kuopos pirminin
kas P. M ainionis atidarė 
susirinkimą ir iškvietė šių 
metų pirmininkę H. Žukie- 
nę užimti 
tvarką.

Kuopos

vietą, ir ji vedė

valdyba pateikė 
iš pereitų metų 

veiklos: duoklių į centrą 
kuopa pasiuntė $2,487.14; 
trims ligoniams pašalpo
mis centras išmokėjo 
$434.20. Mirė du nariai: 
George Savickas ir Miko
las Simniškis, jų pomirti
nėms centras i š m. o k ė j o 
$608.41. Kartu iš centro 
gauta $1,042.61. Mūsų 6 
kuopa centrui sumokėjo 
$1,444.53 daugiau, negu iš 
jo gavo. 1966 metais kuo
pos ižde buvo $168.23. Iš
mokėta. algomis ir salės 
išlaidą $146.43. Su sausio 
pradžia 1967 metų kuopos 
ižde pinigų yra $21.80.

Pri e šio raporto dar ten-
ir-? į ka pridėti ir tą, kad mūsų 

Paliko sūnų ' kuopa buvo pasiuntusi dvi
v į delegates — M. Lynn ir A. 

Žemaitienę—dalyvauti LDS
' 17-me Seime 19 6 6 metais 
Chicago, Ill. Ir per 0. Wel- 
lūs ir M. Lynn buvo įra-, 

'syti 7 nauji nariai į LDS

ri‘ L iL M I i tenka priminti,tllZ3beth? rL J. ■ kad gruodžio 9 d. kalbėjo 
. ■ . .. -I A. Taraška LDS reikalais

_ Šiomis dienomis pjisida- r0(|- gra^iUjS filmus iš 
vė į ligoninę M y da Zllivas-i rparybų Lietuvos, o gruo- 
Jai darys opetaciją ant '°-! (lžio 17 d. buvo suruošta 

i vakarienė, kur J. Grybas 
irgi rodė filmas iš Tarybų 
Lietuvos. Abu vakarai ge
rai pavyko. Nors ir buvo 
apie tai pirmiau rašyta, ta
čiau čia priminiau kaip įvy
kius iš pereitų metų mūsų 
kuopos veiklos.

Finansų sekretorė pra
nešė, kad ilgai sirgę I. Vė
žys ir P. Jasilionienė pa
sveiko ir atsisakė nuo toli
mesnės pašalpos, ir abu jie 
dalyvavo šiame susirinki
me. Buvo malonu juos ma
tyti išgijusius. Ir tuo pa
čiu kartu priminė, kad da-

pai: A. Marcuska, besigy- 
dąs Wilson Memorial Hos- 
pitalyj, ir Richard G. Neal, 
besigydąs Lourdes Hospi- 
talyj; jie abu pergyveno 
operacijas. O ilgalaikiai li
goniai A. Navalinskas ir A. 
Judikaitis dar vis gydosi. 
A. Navalinskas Wilson Me
morial ligoninėj, o Judikai
tis namie. Linkiu visiems 
ligoniams sėkmingai pa
sveikti.

Mariutė Lynn pateikė 
smulkmenišką raportą iš 
gruodžio 17 d. vakarienės 
ir filmų vakaro, kur J. 
Grybas rodė Tarybų Lietu
vos filmus. Dalinas apra
šymas jau buvo m ū s ų 
spaudoje. Čia tenka pri
minti talkininkus kuopos 
iždui pakelti. Įžangos bi
lietus platino A. Kampan, 
M. Kazlauskienė, A. Žemai
tienė, M. Lynn, F. Mainio- 
nis, A. Maldaikienė, S. Dai
nys, O. Kireilienė, H. Pa- 
giegalienė, J. Vaicekaus
kas, K. Staniulis, O. Wel
lus, A. Mačiukienė, H. Žu- 
kienė. Dosnių ir smulkes
nių piniginių dovanų su
teikė V. Kapičiauskienė, P. 
Jasilionienė, M. Lynn, O. 
Wellus, K. Miceli, A. Ba
ka (Mikolojūnaitė), J. M. 
Kaminsky. S. Dainys dova
nojo hamę.

Užmokėjus filmi n i n k o 
kelionę, salę, maistą, pelno 
liko $103.73. Komisijos ra
portas priimtas su pagyri
mu. Visi buvo linksmi, kad 
vakaras gerai pavyko. Žiū
rėsime į ateitį, kad ir vėl 
sui’uoštume panašaus 
būdžio vakarą.

Pradžioje šių metų mū
sų 6 kuopa, turėjo ir liūdnų 
momentų. Sausio 7 d. mi
rė Frank Žeboris, o vasa
rio 6 d.—Juozas Strole. Tai 
didelis smūgis mūsų kuopai 
netekus šių narių. Teko 
girdėti, kad šio mėnesio 8 
d. K. Vaicekauskienę išve
žė ligoninėn, kurion — ne
teko sužinoti. Sakė, kad 
turės operaciją. Linkiu 
Jums, drauge, viską sėk
mingai pergyventi ir svei
kai sugrįžti namo.

Trumpu laiku netekimas 
dviejų narių verčia mus 
rimtai susirūpinti, kad už
pildytume jų vietas nau
jais.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 5 
d., Sokol salėje, 226 Clin
ton St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

O. Wellus.

po-

Ji randasi Alexian Bro
thers Hospital, Elizabeth, 
N. J. Ji mano ten būti tik 
keletą dienų, paskiau gydy
sis namie.

Draugai, norėdami pa
siųsti užuojautos atviru
tę ar laiškelį, pasiųskite į 
namus adresu:

Mylda Žukas, 184 Elmo- 
ra Ave., Elizabeth, N. J.

Linkiu, kad draugė grei
tai pasveiktų, kad galėtų 
dalyvauti vėl su visais.

B. M.

MIAMI, FLORIDA
Gražiausias Šio Sezono

KONCERTAS
Trečiadienį,

Vasario 22 d
Lietuvių Socialio 

Klubo Salėje 
2610 "N. W. 119th St.

Pietūs 12:30 vai. dieną 
Koncertas 3 valandą

*

PROGRAMOJE
DALYVAUJA:B. RAMOŠKAITĖ

AIDO CHORAS, vadovybėje B. Nekrašo.
BIRUTA RAMOŠKAITĖ, visoje šalyje išgarsėjus 

solistė. ‘
S. VAINEIKIS, solistas.
MAE GABRĖNIENĖ, solistė.
ELENA MIKITIENĖ, solistę.

Taip pat bus daugiau dainos artistų (programoje.
Tikimės, kad šiame koncerte dalyvaus 

įžymių svečių. j.
Visi kviečiami dalyvauti.

— Rengėjai— Aido Choras ir LLD kuopa.

St. Petersburg, Fla.
Apie filmus ir sukaktį
.Vasario 10 d. čionai lan

kėsi drg. A. Taraška su 
Hlmais is Lietuvos ir kitais, 
rūmui pamatyti, jais pasi
grožėti žmonių prisirinko 
pilnutėlė salė, visi atidžiai 
ulmus tėmijo. Taraška 
trumpai dar pakalbėjo apie 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą, suminėdamas jo 
stovį, kaip finansiniai labai 
stiprus. Apsidraudusiems 
ligos nelaimėje pašalpa iš
ninkama su pridėčkais, net 
mokėdami mokesčius nariai 
dabar gauna dividendus. 
Visos kitos apsidraudimo 
organizacijos * to padaryti 
negali ir nemoka ekstra 
pašalpos mokesčių savo na
riams.

Karštai ragino susirinku
sius įrašyti į LDS jaunes
niąją kartą, savo anūkus 
ir proanūkius. Kadangi at
eivi j a sensta ir nyksta, aiš
ku, LDS paliks jaunajai 
kartai, jai paliks ir visas jo 
sutaupytas turtas, kurio 
sutaupyta nemenkai.

Ant rytojaus įvyko Dai
nos mylėtojų grupės dvejų 
metų sukakties minėjimas. 
Jie per tuos dvejus metus 
uoliai darbavosi meno sri
tyje dainuodami liaudiškas 
daineles, linksmindami sa
vo draugus ir geradėjus, 
žadindami prie gyvesnės 
darbuotės už dirbančiosios 
liaudies gyvenimo gerini
mą, ypač pensininkai už 
didesnę pensiją,'? kad galė
tų žmoniškai pragyventi.

Į sukakties pokylį publi
kos susirinko daug, daug 
buvo ir svečių iš toliau. 
Programa Dainos mylėtojų 
vadovės Adelės Pakalniš
kienės buvo sutaisyta įvai
ri, pirma tokia. Paliksiu, 
gal kas plačiau apie progra
mą parašys.

Šie svečiai5 iškviesti tar
tį žodį: Iš Clevelando, O., 
J. Žebrys sveikino čia ve
damą kultūrinį darbą. He
lena Žilinskienė iš Worces
ter, Mass., ir A. Taraška iš 
Kalifornijos taip pat pridė
jo po žodelį apie-šio miesto 
pažangiečių darbuotę. Už
baigoje J. P. Millieris karš
tai kalbėjo apie meninę 
veiklą.

Dabar 
dedamos, 
koncertas
būtų vienas iš didžiausių ir 
linksmiausių. Ne kartą mi
nėta, kad čia dainuos čika- 
gietė Gerry Mikužis ir vie
tos Dainos mylėtojai, vado
vaujant Adelei Pakalniškie
nei. Aišku, vėl turėsime 
daug svečių iš arti ir toli.

Vikutis

Help Wanted Female

NURSES
Registered, LPN’s or nurses aides. 

Top salary to right person. Call 345- 
5p53. OCEANVIEW NURSING

OME, 301 Atlantic Ave., Atlantic 
City, N. J. (4-13)

HOUSEKEEPER. Responsible. 
Take complete charge. Some plain 

: joking, care of three children. Live 
in, own room and bath. V/z days off, 
good salary. References. WA^2-2247.

(12-15)

c

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

I Experienced. German, Hungarian or 
I'olish nationality necessary. Apply
1 i person on Tues, or Thurs. between
2 and 5 P.M. BAVARIAN RES
TAURANT,- 727 11th St., N. W., 
Washington, D. C. (11-14)

Pets for Sale
IRISH SETTERS, AKC and FDSB 

registered. Puppies. Adult dogs. 
Champion Stud Service. KILLESH- 
aNDRA KENNELS, Ha-Penny 
Farm, RD 1, Hampton, N. J. 08827. 
101-735-5840. (11-13)

PRANEŠIMAI
CHESTER, PA.

Praėjusis ALDLD 6-tos Ap
skrities metinis suvažiavimas 
nutarė surengti kokį nors pa
dengimą ateinantį pavasarį. 
Taigi, Apskrities valdyba pa
sitarė ir parendavojo klubo 
svetainę, 339 E. 4th St., Ches
ter, Pa., balandžio 16 dienai 
r vykins parengimą. Koks bus 

oarengimas, prašome tėmyti 
spaudoje pranešime, kai nusi
tarsime ką rengti.

Apylinkės draugijų prašome 
tą dieną nieko nerengti, ir 
stviečiame dalyvauti mūsų pa
dengime. Turėsime puikų už
baigimą žiemos.

ALDLD 6-osios Apskr.
rengimo komitetas

WORCESTER, MASS.
Pagaliau mandrioji žiemutė 

savo galybę pademonstravo ir 
mūsų apylinkėje. Užklojo snie
gu, paspaudė šalčiu, žmonės 
užuot eiti į parengimus, šalčio 
pabūgę, pasilieka šiltuose na
muose, o gyvenimo ratą sukti 
palieka drąsuoliams, prie ku
rių priklauso ir mūsų sekma
dienių pietų rengėjos. Jos ruo
šia pietus. Todėl mes kviečia
me visus atsilankyti ant pietų 
šį sekmadienį, vasario 19 d., 
1-mą valandą, 29 Endicott St.

Rengėjos

visos pastangos 
kad banketas ir 
vasario 25 dieną

Paieškojimas
Ieškau savo seserų Genovaitės ir 

Valerijos Miliutės. Gimusios Alytaus 
ipskr., Merkinės vaisė., Gudakiemio 
<aime. Mūsų tėvų vardai buvo: Mar
tynas Milius ir Skolestina Miliuvie- 
lė. Nuo 1926 m. negaunu laiškų nuo 
seserų. Genovaitė ištekėjo už Mar
telio Petro, Valerija už Vinco Me- 
ešio. Genovaitė turėjo sūnų Ed
uardą ir dukterį Aldoną. Valerija 
urėjo sūnų Jonuką. Genovaitė gy
veno Rockville mieste, o Valerija 
Vow Britain.

Žinantieji apie mano seseris ar jų 
seimas, prašau pranešti man, iš an- 
<sto tariu ačiū. Alzbieta Jovaišicnė 
Miliutė), Vilniaus miestas, Kėdai

nių g., 8/4—15, Lithuania, USSR.
(13-14)

Maskva. — Minint 50 me
tų revoliucijos sukaktį, ga
minamas televizijai filmas 
iš John Reedo knygos “10 
dienų ką supurtė pasaulį,” 
kurioje Reedas dramatiškai 
nupiešė revoliucijos eigą.

Geležinkeliečių savaitraštis 
“Labor” praneša, kad šešios 
geležinkeliečių ? unijos įteikė 
per valdinę įstaigą reikalavi
mus padidinti jiems algas. 
Tai paliečia 150,000 darbinin
kų.

Rokiškis. — Malūnus ir 
granuliatorius žolės miltų 
agregatams gaminti pradė
jo Rokiškio žemės ūkio ma
šinų gamykla.

Salina, Pa.—Jamison Coal 
Co. kasykloje ištikusi eks
plozija smarkiai apdegino 
6 angliaksius.

Angly-Lietuviu Kalbu

Išleistas 1961 metais Lietuvoje 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar’čekius rašykite: 

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Ave^ Ozone Park, N. Y., 11417

“Gimtasis Kraštas”
Naujas lietuvių kalboj 

laikraštis
Kultūrinių Ryšių su 
Lietuviais Komitetas,

Vilniuje.
išeina du kartu į sav.

Leidėjai:
Užsienio

Laikraštis
Prenumerata pusei metų —$1.00.
Sisųskite užsakymą ir mokestį 

dabar, bet ne vėliau 1 d. gegužės. 
1967 m.

Galite rašyti lietuviškai.
Imported Publications 

& Products
1 Union Sq.» Rm. 611

N. Y. C. 10008
nz£V)YazEn iniuTgjįrhiirrnyi
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‘Laisves’ Bendroves Suvažiavimo 
Sveikinimai

Detroit, Mich.
Mes, detroitiečiai, sveikiname jus labai gerbiami 

“Laisvės” Bendrovės suvažiavimo dalyviai!
Linkime Jums visiems tvirtos sveikatos ir ištvermės 

jūsų labai naudingam darbui už liaudies reikalus ir tai
kų pasaulyje! Seka vardai aukotojų. Draugiškai, Pr. 
Jočionis. (čia randate čekį sumoje $58).

LAISVĖ Penktadienis, vasario (February) 17, 1967

ir M. Strižauskai, $10. Linkime suvažiavimui daug sėk
mės, ir padarykite gerų nutarimų.

Draugiškai, J. Strižauskas.

Moterų Pažangos Klubas ...................... $20.00
X...........................................................  10.00
Anna Daukienė ........................................ 5.00
P. ir E. Jočionis ...................................... 5.00
D. ir J. Bogush .............................  2.00
J. ir S. Nausėda ....................................... 2.00
B. Klimienė .............................................. 2.00

Po $1: C. M., J. Bubliauskas, E. Laibanienė, J. Kara
lius, V. Z., J. Valiukas, A. ir O. Dokus, K. Nausėda, R. 
Steponkevičienė, J. Užuneris, J. ir K. Lakomskįs, U. Kas- 
parkiene.

St. Petersburg, I?la.
Mes, saintpeterburgiečiai. “Laisvės” skaitytojai ir 

patriotai, sveikiname “Laisvės” dalininkų, suvažiavimą. 
Sveikiname gerbiamą “Laisvės” personalą, bendradar
bius. darbuotojus ir rėmėjus. O, kad žodžiai nebūtų tuš
ti, čia įdedam perlaidą $120, kurią skiriame “Laisvės” ; 
reikalams.

Linkime, kad jūs. gerbiami dalininkai, rimtai ir šal
tai svarstytume! nūdienius svarbius klausimus, liečian
čius darbininkų klasės reikalus. Mes sutinkame su da
bartine “Laisvės” politine kryptimi, su jos turiniu ir ge
ra proporcija raštų ir korespondencijų iš abelnos Ameri
kos lietuvių veiklos, taipgi moksliškų bei kultūriškų raš
tų iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Tegul gyvuoja mūsų spauda išeivijoje; tegul gyvuo
ja “Laisvė”, jos personalas, bendradarbiai ir rėmėjai; 
tegul gyvuoja taika pasaulyje.

Pasirašo: St. Petersburg, Fla., “Laisvės” skaityto
jai ir patriotai, per “Laisvės” vajininką V. Vilkauską.

Aukojo:

Hartford, Conn.
L. Žemaitiene prisiuntė $51 nuo hartfordiečių ir iš 

apylinkės. Sveikina “Laisvės” Bendrovės dalininkų su
važiavimą sekamai:

. Charles August (Rockville) ............. $8.00
M. ir J. Lukštai ..........  5.00
O. Giraitienė .........  5.00
L. J. Žemaičiai .................................. 5.00
A. Visockienė .. .................................. 5.00
L. Butkevičienė ................................. 5.00
A. Visockienė .................................... 5,00
M. Nikžentaitienė ............................. 5.00
V. ir G. Kazlau .......................................3.00
M. Barnett .............   2.00
A. Latven ................................   2.00
C. Arrison .................................  1.00

Easton, Pa.
Sveikinu visus suvažiavimo dalyvius. Linkiu daug 

sėkmės. “Laisvė” yra mano geriausias darbininkų laik
raštis. Džiaugiuosi, kad galiu prisidėt su auka. “Lais
vė” nustatė man gaires, ir yra darbininkų užtarėja. Čia 
rasite $76, tai bus vienas doleris už mano gimimo metus. 
Esu 76 metų amžiaus. Likite sveiki, draugai! Draugiškai, 
P. švelnikas.

San Francisco, Calif.

Rožytė ir Joe Užusenis................  $10.00
Clara Stasiulis..................................   10.00
Kaziunė Pakšienė ............................. 10.00
N. ir F. Pakalniškiai ........................ 10.00
J. P. Miller......................................... ’ 5.00
Wm. Stakenas .................................    5.00
Marv V. Vilkauskas...........................  5.00
V. Žilaitis ................    5.00
R. Zaluba .......................................... 5.00
F. Kalanta ......................................... 5.00
Vincent Smuidin.............................   5.00
Josie Vasiliauskienė ........................ 5.00
John Wallins (Anna Maria) ............. 5.00
F. ir M. Lideikiui ...........................  4.00
John Wilkelis..................................... 8.00
Joe Semėnas ........................      3.00

. Elizabeth Ecenia .............................. 3.00
John' A. Stukas ...............................   2.00
Ardella Yutis....... . ............................ 2.00
A. Kavaliauskas ...........................  2.00
John Žilinskas ...............................  2.00
M. Gružinskienė .............................. \ 2.00
P. Ona Klimas.......................  2.00

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavima, linkė
dami pravesti naudingus tarimus, kad mūsų “Laisvė” 
tvirtai ir ilgai dar .gyvuotų. Su linkėjimais siunčiame 
ir auką $25. LLD 153 kp. vardu. Draugiškai, J. Ginaitis, 
kuopos iždininkas.

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 kuopa, varde 160 savo narių, mėnesiniame 

susirinkime nutarė sveikint “Laisvės” dalininkų suva
žiavima, kuris Įvyks vasario 19 d. Prisidedant $200, 
idant šis svarbus suvažiavimas pravestų daug gerų ta
rimu, kad mūsų mylima “Laisvė” dar geriau galėtų gy
vuoti, skleidžiant šviesą ir tiesą tarne darbo žmonių. 
Taipgi, kad būtų taika visame pasaulyje, kad nebūtų tų 
pražūtingų karų.

Lai gyvuoja “Laisvė”! Širdingiausi sveikinimai šio 
suvažiavimo dalyviams ir visam “Laisvės” personalui. 
J. Greblikas, nutarimų raštininkas.

Nuo kitų gauta sekamai:
LDS 13 kp., Ozone Park. N. Y.......... $10.00
C. K. Urban, Hudson, Mass. ............... 10.00
M. Klimas, Ramsey, N. J...................... 10.00
J. Sakalauskas, Brooklyn, N. Y..........  6.00
Ona Silks, Rocky Hill, Conn................. 5.00
Anna Juknavičienė, Carroltown, Pa. .. 2.00

Po $1: Rose Sholis, Girardville, Pa., ir M. Račila, 
Dover-Foxcroft, Me.;B. Pivoriūnienė, Philadelphia, Pa.

Didelis ačiū viršminėtiems už jų sveikinimus. Vėliau 
bus daugiau pranešta.

“Laisvės” Administracija

Po $1: J. Sholunas, V. J. Valley. E. Prapest, A. Sho- 
lunas, A. Jocis, Stanley Wolf , J. P. Stančikas, Joseph 
White, F. Mockapetris, Mary Sutkienė.

Jensen Beach, Fla.
Gerbiamieji! Sveikiname visą “Laisvės” štabą ir su

važiavimo dalyvius. Linkime visiems geros sveikatos ir 
sėkmės darbe. Čia randate mūsų dovaną $6. Draugiš
kai, Vincas ir Konstancija Kartonai.

Baltimore, Md.
LLD 25 kuopa sveikina “Laisvės” dalininkų suva

žiavimą. Linki sėkmės jūsų darbuose laikraščio naudai. 
Čia randate čeki sumoje $10. Draugiškai, P. Paserskis, 
kuopos sekretorius.

Ozone Park, N. Y.
“Laisvės” šėrininkų suvažiavimo dalyviams: Bran

gūs draugai! Niujorko Lietuvių Moterų klubo susirin
kime, laikytame sausio 18 d., išrinkome atstovę, Oną 
Walmusienę, j “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą, kuris 
įvyks vasario 19 d., ir paskyrėme auką “Laisvei” $50.

Mums patinka laikraščio vedama politika, taipgi pa
tinka ir parinkimas įvairių straipsnių bei žinių.

Lai gyvuoja “Laisvė”, jos kolektyvas ir skaitytojai 
dar ilgai... ilgai... Ieva Mizarienė, pirmininkė N. L. 
M. Klubo. **

MOKYKLOMS DARYS 
STIPRIUS LANGUS
New Yorke praėjusiais 

metais mokykloms išmušta 
200 tūkstančių langų. Mo
kykloms pastatų įstaigos 
viršininkas Hull siūlo dėti 
pastiprinto stiklo langus, 
kad tūlą laiką “atlaikytų 
akmenų smūgius.”

Pastiprinti stiklai kainuo
sią apie $3,000 daugiau per 
mokyklą, bet, sako jis, įdė
jimas vietoje išmuštosios 
naują šybą kainuoja po 
apie $5.

ABORCIJŲ DILIAUS
rėmėją daudžią

New Yorko valstijos sei
melio viršininkas (spyke- 
ris) Anthony J. Travia pa
šalino Albert H. Blumen
thal, reformų demokratą, 
iš Demokratams patarėjų 
komiteto pirmininko posto.

Menama, kad tuo jis bau
džiamas už liberališkas pa
žiūras, už rėmimą libera- 
liškesniųjų bilių. Tarp tų 
yra liberalizavimas aborci- 
jų įstatymo ir reikalavi
mas uždrausti periminėjimą 
pasikalbėjimų telefonu.

Iš LDS 13 kuopos į 
susirinkimo į

Susirinkimas įvyko vasa
rio 1 d. Nedaug narių da
lyvavo.

. Kuopos valdyba raporta
vo, kad k u o p o j e viskas 
tvarkoje, nariai gerai • sa
vo mokesčius moka.

Prakalbu ir filmu 'komi
sija raportavo, kad A. Ta- 
raškos prakalbos ir filmai 
sausio 29 d. labai gerai pa
vyko, publikos buvo pilnutė 
salė. Kadangi įėjimas bu- 

I vo nemokamas ir kolektos 
nebuvo, tai visos trys kuo
pos, kurios rengė šį paren
gimą, susimokės išlaidas 
pronorcionaliai.

Kuopa dabar turi vieną 
ligoni. A. Lašienė savo na
muose smarkiai apsidegino 
ir dabar gydosi po daktaro 
priežiūra. M. Grigo pašal
pa išsibaigė. Jis dabar gy
vena Hartford, Conn.

Kuopos pirmininkė M. 
Jakštienė paruošė vaišes, 
tai po susirinkimo visi da
lyviai buvo pavaišinti ka
vute ir pyragu.

Sekamas LDS 13 kuonos 
susirinkimas įvyks trečia
dienį. kovo 1, “Laisvės” sa
lėjo, Ozone Parke. Visi na- 

! riai kviečiami dalyv auti. 
Taipgi primintina tiems, 
kurie nepasimokė jo savo 
mokesčiu, kad tai bus tre- 
čias šių metų mėnuo, tai 
svarbu visiems mokesčius 
pasi mokėti.

13 kp. narys

Motiejus Klimas—po 
antros operacijos

Prieš keletą savaičių bu
vo rašyta, kad drg. Motie
jus Klimas (Ramsey, N. J.)

' vėl išvyko į Bostono ligo- 
' ninę — patikrinti savo klu- 
; l)O operaciją.

Pirmadienį gavome jo 
laišką jau iš namų. Rašo,' 
kad klubo operacija pilnai 
pavykusi. Bet šį kartą jam 
buvo padaryta rimta ope
racija ant kito dalyko. Jis 
rašo, kad ir ši išėjo labai 
gerai. Jaučiasi linksmas.

Laiške radome ir $10 če
kį “L” suvažiavimui pa
sveikinti.

Linkime, kad nuo dabar 
visps ligos nuo jo šalintų- 
si! V. "

SVARSTYS ĮSTATYMO 
KONSTITUCINGUMĄ 
Aukščiausiasis Jungtinių

Valstijų teismas sutiko 
svarstyti New Yorko vals
tijos įstatymą, kuris drau
džia skleisti politinę lite
ratūrą, kurioje nėra aiškiai 

į pažymėtas jos leidėjas. Ji 
I daugiausia liečia rinkimi
nes kampanijas.-

Bridgeport, Conn, f •
Trys “Laisvės” skaitytojai pasitarė apie “Laisvės” 

■ B-vės dalininkų suvažiavimą ir banketą. Pasirodo, kad 
nei vienas iš mūs negalės dalyvauti. Nutarėm pasvei
kinti suvažiavimą su auka. Alfonsas Švėgžda, $10; J.

LAI JIE RENGIASI 
KAIP PATINKA

Queens kolegijos virsi-' 
ninkai vasario 13 d. atšau
kė 1960 metais buvusią 
įvestą taisyklę reguliuoti 
studentų aprangą. Buvo 
manoma atpratinti mergai
tes nuo visokių kelnių ir 
bendrai neigti prašmatny
bes, kurias mokyklos virše
nybė paskaitytų netinka
momis.

Dėl ko atšaukė. Virše
nybė sako, jog studentai 
subrendo, nesivaikys kvai
lybės. O kiti kalba, jog ar
tėjant pavasariui galėtų vėl 
pasireikšti studentų pro
testai prieš varžymą.

Lincolno diena šiemet mi
nėta vasario 13, pirmadie
nį, kadangi 12-oji pripuolė 
sekmadienį. Daugelis fab
rikų nedirbo, nes unijos yra 
išsiderėjusios tą dieną ne
dirbti. Uždaryti buvo ban
kai, mokyklos,' valdžios 
įstaigos, išskyrus paštą.

Gubernatorius Rockefel- 
leris siūlo reikalauti, kad 
motoristas sumokėtų bent 
10 procentų metinio už ap- 
draudą mokesčio pirm davi
mo jam certifikato. Mena
ma, kad tai padėtų mažinti 
automobilių nelaimes.

SIŪLO PALIKIMU 
TEISMO REFORMAS
Per laikus New Yorke 

girdisi skundų, kad paliki
mų bylos perdaug užsiguli 
pas teisėją, kad perdaug 
priskiriama visokiu “globė
jų” ir advokatų. Visa tai 
daug kainuoja. Dažnai pa
likuoniui iš palikimo belie
ka tik garbė, kad jis bylą 
laimėjo, o palikimą išseki
no. išsidalino kiti.

Dabar du asemblymanai 
įteikė valstijos seimeliui pa
siūlymus nestatyti specialių 
turto globėjų; įvesti peržiū
rą per aukštų mokesčių; 
viešai skelbti visus teisėjo 
paskirstymus ir jiems mo
kesčius; reikalauti, kad ad
vokatai ir globėjai pateiktų 
gautų mokesčių raportus.

Planuoja sumažinti P|rengimy kalendorius į 
miesto triukšmą

Vienu iš daugelio did
miesčio 
triukšm
Yorko miestas, kaip sako 
e k s p e 
triukšm 
vojumi 
dėjimo

blogumų skaitomas 
i n g u m a s . New

r t a i, jau taip įsi
avęs, jog darosi pa- 
girdėjimui ir gir- 
įrenginių technikai, 
prasikaltėlių įskai

tyti miestiniai ir privatinių 
operuojamų atmatų surin- 

sunkvežimiai. Inži- 
sako, kad sunkve- 

galima daug page-

kimo 
nieriai 
žirnius galima daug page
rinti,. Bet sunkvežimiu ga
mintojai bijosi padidėsian
čiu gaipinimo iškaščių.

Tuo tarpu miestas ryžta
si ką nors daryti triukš
mams susekti ir juos ma
žinti. Tam turi komisija ir 
iau paskirtas viršininkas.. 
Juo yrą Neil H. Anderson.!

Susirūpinę, kad gali 
pritrūkti policijos
Policininkų organizaci- 

jos. viršininkas John J. Cas- 
sese reiškė susirūpinimą dėl 
stokos kand i d a t u i New 
Yorko miesto policininkus. 
Jis sako, jog dar neseniai 
buvo laikai kai į viena na
šaukime kandidatų 20 tūks
tančiu stodavo į rašomuo- 
sius egzaminu<< O dabar 
vos ketyęrta tūkstančiu te- 
atsilienįa. Darosi sunkiau 
ir sunkiau nėr metus g 
net tūkstanti. sakoųh^T 

Denartmentui nusta 
turėti £8.228 asm 
__  _ 11 mažHiu dėl 
galėjimo gauti tinkamu 
toms nereigoms ir norinčių 
jas eiti?

Kandidatas i nolicininką 
nrivalo turėti vidurinės 
mokyklos baigos dinloma ar 
tolygu 
alga $7.032. tris metus iš
tarnavusio $8.48S. Ištarna
vę 20 metu turi teise išei
ti i nensininkus su puse me
tinės algos.

10
5:$0 vai. vakare, 
sa

Vasario 19 d.
“Laisvės” suvažiaviįj 

vai. ryto ir banket 
“LaisvėS’*

ėję. Įėjimas $3.50,
Vasario 21 d.

Masinis mitingas - reika
laujant grąžint Adam Clay
ton Powell į kongresą ir

misijas. — Sheraton-At
lantic Hotel — 34 Street ir 

oadway, New York City.
7 vai. vakare. Įžanga 75c.

Kovo 5 d.
Moters Dienos minėjimas, 

rengia Niujorko Lietuvių 
Moterų klubas, Laisvės sa- 

e, 3 vai. popiet.
Kovo 12 d. r

‘The Workerio” jubilie- 
is minėjimas. Town Hall, 
xl St. prie 6th Ave., New

ko

Br

lėj

jai 
43

Kovo 18 d.
Amerikinio S v e t U r g i- 

miams ginti komiteto maft 
nis mitingas. -z

Balandžio 9 d.
JDS 3-ios Apskrities ha 

ke 
so

1v — se

tas. Liet, klube, Harri 
n, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 22 d.
lietuvių Namo Bendroves 
rininkų šuva ž i a v i m a s 
aisvės” salėje, Ozone 
rke. Pradžia 2 vai]

ii

bet 
ne-

d.,

žinojimą. Pradiniu

New Yorko Social Service 
ištaigu 
nutarė
sari o 14 protestui prieš per
krovom

/darbininku u n i i a 
šaukti stoppage ya

darbu.

New Yorko advokatu sa- 
iunga nasisake už keitimą 
įstatymų aborciiu reikale.

“The Worker” skelbia, 
kad pradedant vaju laikraš
čio kreditui iau turėjo 94 
nauius skaitytojus ir $11,- 
266 fondui.

New Yorko katalikišku 
mokvklu Mokvtoin Institu
to 22-aiame metiniame mi- 
Hnge buvo svarstoma aiš
kinti ar neaiškinti mokyk
lose lyties klausimus.

AJbanvie seimelio komisi
ja svarstė bilin abortu klau
simu. Ahoroiiu priešai sa
kė. kad leidimas daryti 
abortus būtu kišimusi į 
“dievo reikalus.”

OTERŲ KLUBO 
NARĖMS

rečiadienį, vasario 22 
įvyks Niujorko Lietu

vių Moterų klubo susirin
kąs, Laisvės salėje, 7:30ki 

vali, vakare.

rn:
se

m

Bus raportas komisijos^ 
iri ruošia Moters Dienoja, 
nėjimo pobūvį kovo 5 d*7 
;pią4įęnj, 3 vai. po pietų, 
isvės salėje.
Taipgi duos' pranešimą 

oterys sugrjžusios iš Wa
sh ingtono žygio vasario 15
d.

Būkime visos.
v Komitetas .

Aidiečiams
Draugai choristai, būti

nai prisiverskime save šį 
penktadienį susirinkti cho- 

i pamokoms ir nesivėluo- 
ne, būkime prieš 8 vai. 
kare; žinoma, “Laisvės” 

salėje.
Turėsime pasitarimą cRft 

ro koncerto reikalais, o 
svarbu mums visiems.

Pirmininkas

ro 
ki

Dideliam šalčiui užėjus 
kiu su sniegu, daugelis 
imu kreipėsi į New Yor- 

k<|) miesto butams įstaigą su 
undais, kad jų butas ne- 
dytas. Nepakenčiamai di
li šaltį didino po apie 35 

mlylias per valandą zujan- 
5 vėjas, kuris per senų 

namų langus ir sienas lin
do kaip per sietą.

Nemažai tokių šeimiįjj 
licija apnakvino miesf 
rr orėse.

sj 
še

si

ti

283

“LAISVĖS” BENDROVĖS DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS

šį sekmadienį, vasario 19 a., įvvyks “Laisves” Bend
roves dalininkų suvažiavimas ir po suvažiavimo bus ban
ketas. širdingiausiai kviečiame visus dalininkus būti su
važiavime ir kviečiame visuo nenę būti bankete.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, o banketas pra
sidės tuojau po suvažiavimo, apie 5-tą valanda. Laike
suvažiavimo, apie 1-mą valandą bendrovės dalininkai 
bus duodama nemokamai sendvičiai ir kavos. BanW| 
kaina $3.50. 3

Kurie važiuosite automobiliais, žinokite, kad atfĮI 
“Laisvės” įstaigą yra vietos automobilių pastatymui, 
sniegas jau nukastas. >

Rengėjai




